
Kırsaldaki gelirler 
destekle artırılıyor

En az karbon salan 
bisiklet tabiat dostu

Gembos Ovası’nda çilek hasadına da katılan Büyükşe-
hir Belediye Başkan Altay, kırsaldaki en önemli önce-
liklerinin vatandaşların kazancının artması olduğunu, 

bununla ilgili Büyükşehir olarak tarımsal destekler 
vermeye devam edeceklerini söyledi. 

n HABERİ SAYFA 12'DE

Doğaya en az karbon salan ve bu özelliğiyle küresel 
ısınmaya en az katkı sunan ulaşım aracı olan bisiklet, 
sağlık için faydası ve güvenli olmasıyla da uzmanlar 

tarafından tavsiye ediliyor. n HABERİ SAYFA 7'DE

Fiyat sevindirdi
Primlerle beraber buğday alım fiyatı 7 bin 50, arpa ise 6 bin lira olarak belirlenmişti. Rakamların üreticiyi memnun ettiğini ifade eden Altınekin 

Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ve Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, “Sürdürülebilir tarım için rakamlar umut veriyor” dedi
‘DESTEK BİZDEN GAYRET SİZDEN’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan prim 
destekleri ile beraber buğday alım fiyatının 7 bin 
50 lira arpanın ise 6 bin lira olarak belirlendiğinin 
müjdesini vererek, “Destek bizden, gayret sizden, 
bereketi de Allah'tan. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, 
sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 
50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere 
toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaklar. Hayırlı 
olsun. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 
500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere 
toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir” dedi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÖNEMLİ’
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ve 
Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğ-
lu, rakamların üreticiyi sevindirdiğini açıkladı. 
Sürdürülebilir tarım politikası adına çiftçilerin 
geleceğe dair umutla bakacağını kaydeden 
Kağnıcıoğlu ve Yağız, “Çiftçiler açısından açık-
lanan rakamları olumlu karşılıyoruz. İstikrarlı bir 
fiyat politikası ile tarımda devamlılığı sağlamak 
ve gelecekte üretim olarak daha çok mahsul 
yetiştirmek istiyoruz. Devletimize destekleri için 
teşekkür ediyoruz” dediler. n HABERİ SAYFA 5’TE 

HEDEFİMİZ KONYA’YI 
DÜNYA MARKASI YAPMAK

YENİ TEDBİRLERLE
İSTİKRAR SAĞLANACAK

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki dijital ser-
giye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Hedefimiz 

Konya’yı dünya markası yapmak” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, 
enflasyondaki tırmanışın 
engellenmesi amacıyla 

hükümetin tedbirler 
aldığını belirterek, “Konu 

ekonomik beka konu-
sudur. Fiyat istikrarı ve 
finansal istikrar mutlaka 

sağlanacaktır” dedi.  
n HABERİ SAYFA 12'DE

Meram, geleceğe 
hazırlanıyor

Kudüs’e sahip 
çıkmalıyız

İçeriçumra da
doğalgaza kavuştu

Meram’ın yeşil dokusunun 
son üç yılda yaklaşık 700 bin 
metrekare artırıldığına vurgu 
yapan Meram Belediye Baş-
kanı Musafa Kavuş, geçmişten 
günümüze yeşiliyle nam yap-
mış Meram’ı mazisinden daha 
yeşil günlere hazırladıklarını 
kaydetti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Kültür ve sanat etkinlikleriyle 
ilçenin sosyal ve kültürel hayatı-
na katkıda bulunmayı sürdüren 
Karatay Belediyesi, “Dünü, 
Bugünü ve Yarınıyla Kudüs” 
konferansı düzenledi. Prof. Dr. 
Nuh Arslantaş, Kudüs davasına 
sahip çıkılması gerektiğinin 
altını çizdi. n HABERİ SAYFA 6'DA

İçeriçumra’yı doğalgaza kavuş-
turan Çumra Belediye Başkanı 
Av. Recep Candan, “İlçe 
merkezimiz ile birlikte mahal-
lelerimizin de yaşam kalitesini 
yükseltmek, hava kirliliğini 
ortadan kaldırmak için çalışma-
larımıza devam ediyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 11'DE
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03 1104Etyemez, Yunak’ta 
çiftçilerle buluştu

Hacı adaylarına eğitim 
semineri düzenlendi

Korkmaz: ‘Konya 
Şeker gururumuz’

Çevreci Konya örnek oluyor!
Çevre ve sıfır atıkla ilgili farkındalık oluştur-
mak amacıyla tüm Türkiye’de ses getir-
meyi hedefleyen ‘Konya Çevre ve Sıfır Atık 
Festivali’ 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde başladı. 
Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Çocuklarımız 
bizlerin geleceğidir. Bu yaşta çocuklarımızda 
oluşacak bilinç, çok daha güzel bir dünyada 
yaşamasına olanak sağlayacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Bekir Kağnıcıoğlu Murat Yağız
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Çevre ve sıfır atıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla tüm Türkiye’de ses getirmeyi hedefleyen ‘Konya 
Çevre ve Sıfır Atık Festivali’ 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Selçuklu Kongre Merkezi’nde başladı

Konya, çevre bilinci ile tüm 
Türkiye’ye örnek oluyor

Çevre Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı’nın himayesinde 
gerçekleştirilen festivale Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, Selçuklu Bele-
diyesi, Meram Belediyesi ve Karatay 
Belediyesi’de destek verdi. Artan 
dünya nüfusu, kentleşme ve sanayi 
üretimi sebebiyle oluşan çevre ve 
insan sağlığının bozulması tehdidi-
ne karşı dikkat çekmeyi amaçlayan 
festival pek çok şehir ve ülkeye de 
örnek teşkil ediyor.  Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde başlayan Çevre ve Sıfır 
Atık Festivali’nin içeriğinde ise çev-
re ve sıfır atık bilincinin, duyarlılığın 
artırılmasına yönelik paneller, çalış-
tay, söyleşiler, gösteriler, müzikaller, 
atölye çalışmaları, konserler gibi pek 
çok etkinlik yer alıyor. 

‘TEMİZ ÇEVRE İÇİN 
HERKES DUYARLI OLMALI’

Festivalde konuşan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, temiz bir çevre için herkesin 
duyarlı olması gerektiğini anlattı. 
Pekyatırmacı, “Çevre her zaman bi-
zim için en önemli başlıklardan birisi 
olmuştur. Belediyeler olarak geri dö-
nüşümle ilgili faaliyetleri yoğun bir 
şekilde yürütüyoruz. Son dönemde 
Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emi-
ne Erdoğan’ın sıfır atık projesini üst-
lenmesi ve Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’un yoğun çabalarıyla özel bir 
hassasiyet oluştu. Onların önderli-
ğinde bizde Konya olarak birlik, be-
raberlik içerisinde çevre ve sıfır atık 
konularında en kapsamlı çalışmaları 
bir arada yürütüyoruz. Sıfır atık festi-
vali önümüzde ki devam edecek olan 
projelerde örnek olacak. Konya’mız-
da sıfır atık ve çevre konusunda 
hem kapı kapı dolaşarak farkındalık 
oluşturuyoruz. Vatandaşların bilinçli 
olmalarını sağlıyoruz. Okullarımızda 
öğrencilerimize dönük faaliyetlerde 
yürütüyoruz. 3 gün boyunca genç-
lerimiz, vatandaşlarımız programa 
dahil olacaklar. Paneller, söyleyişiler, 
yarışmalar, atölye çalışmaları, gibi 
birçok organizasyon olacak. Sıfır atık 
ve çevre ile ilgili herkesin sahiplen-
diği en üst duyarlı olduğu bir şehri 
hep birlikte inşa edelim” dedi. 

‘ÇÖZÜM YİNE İNSANLARDA’
Meram Belediye Başkanı Musta-

fa Kavuş ise çevreyi insanların kirlet-
tiğini ve çözümün yine bilinçli kişiler 
tarafından sağlanabileceğini kaydet-
ti. Kavuş, “Dünyamızın ve geleceği-
mizin en büyük tehlikesi atıklar ve 
iklim değişikliği olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu sorun yoktan var olma-

dı. Bu sorunu yapan bizleriz. Çevreyi 
kirleten, iklim değişikliği ve atıklar-
la ilgili ne kadar olumsuzluk varsa 
onları oluşturan biz insanlarız. Aynı 
zamanda çevreyi temizleyecek olan 
ve atık sorununu ortadan kaldırabi-
lecek olan, iklim değişikliğinin önü-
ne geçebilecek olan yine bizleriz. İn-
san hem sorunun hem de çözümün 
aslında tam merkezinde duruyor. 
Bugün çevre duyarlılığı kaygısı ile 
gelen herkese ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum. Çocuklarımızda burada. 
Bizler ağaç yaş iken eğilir düsturuyla 
hareket ediyor ana ve ilkokullarda 
çocuklara çevre bilincinin önemini 
anlatıyoruz. Çevre ve atıklarla ilgili 
eğitimler veriyoruz. Çevre ve Sıfır 
atık haftasındayız. Farkındalık oluş-
turma noktasında en üst seviyeye 
çıkmış ve bunun önderliğini yapan 
bu işlerin altında imzası bulunan 
herkese canı gönülden teşekkür 
ediyoruz. Çevremizi temiz tutalım” 
dedi. 

‘BAKANLIĞIN 81 İLDE 
ÇALIŞMALARI VAR’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ise temiz bir dünya bırakabil-
mek adına herkesin canla başla çev-
re projelerine destek vermesi gerek-
tiğini anlattı. Kılca, “Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 81 
ilin tamamında sıfır atık ile alakalı fa-
aliyetler yürütülüyor. Bizde Valiliği-
miz, belediyelerimiz ile birlikte çevre 
bilincinin oluşması için bu projelere 
destek veriyoruz. Çevre yürüyüşün-
den gelerek bu programa katıldık. 
Amacımız bizden sonraki nesle te-
miz bir çevre bırakabilmek. Emanet 
aldığımız çevreyi gelecek nesillere 

en iyi şekilde aktarabilmek. Temiz 
bir dünya temiz bir çevre bırakmak 
istiyoruz. Çocuklarımıza çevre bilin-
cinin önemini anlatıyoruz. Çevre ile 
alakalı pek çok faaliyet düzenleniyor. 
7’den 70’e tüm halkımızın çevre nok-
tasında daha da bilinçlenmesini sağ-
lamak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

‘ÇOCUKLARIMIZA ÇEVRE 
BİLİNCİ AŞILIYORUZ’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ise, “Kon-
ya modeli belediyecilik anlayışıyla 
ilçe belediyelerimizle ortak hareket 
etme kültürünün en üst seviyede ol-
duğu şehirdeyiz. Bütün programları-
mızı bu bilinçle yapıyoruz. Dünyanın 
en önemli gündemi çevre ve iklim 
değişikliği. Atıkların ortaya çıkardığı 
sorunların bertaraf edilmesi gereki-
yor. Konya bu manada önemli işler 
yapıyor aynı zamanda riskler barın-
dırıyor. İklim değişikliğinden en çok 
etkilenecek şehir Konya gözüküyor. 
Özellikle bakanlığımızın desteği ile 
gerçekleştirilen ilk iklim şurasında 
alınan kararlar kapsamında 2053 
sıfır karbon hedefi konusunda bir 
harita oluşturduk. Konya bisiklet 
şehri yapmak için çabalıyoruz. Sıfır 
atık konusunda merkez ilçelerimiz 
ile koordinasyon yürütüyoruz. Atık-
ların oluşmasına engel olmak için 
çalışmalar yapıyoruz. Bu festivalde 
çocuklarımızın zihninde önemli bir 
yer ediniyor. Çocuklarımız dünyanın 
yarınlarıdır. Çocuklarımız bizlerin 
geleceğidir. Bu yaşta çocuklarımızda 
oluşacak bilinç, çok daha güzel bir 
dünyada yaşamasına olanak sağla-
yacaktır. Türkiye’de en güzel çevre 
etkinliğini Konya’da düzenlemekten 

büyük mutluluk duyuyoruz” diyerek 
düşüncelerini aktardı. 

FESTİVALİN AMACI NEDİR?
Günümüz dünyasında artan 

nüfus, üretim ve kentleşmenin be-
raberinde getirdiği atık miktarında-
ki artışın insan ve çevre sağlığına 
etkisini azaltma adına atık yönetimi 
çalışmalarını zorunlu hale getirmiş-
tir. Bu çerçevede verimliliğin ve 
kaynakların etkin kullanımının artı-
rılması, geri dönüşümün en yüksek 
ölçüde sağlanması, çevre ve toplum 
sağlığının korunması anlamında bu 
konuda gelecek nesillerde bu farkın-
dalığın oluşturulması çevre ve sıfır 
atık bilincinin oluşturulmasına katkı 
sağlamak dikkatleri bu noktaya çek-
mek festivalin temel amacı olarak 
yer alıyor.

ETKİNLİKLERDE NELER OLACAK?
11.00 – 20.00 saatleri arasında 

belirlenen periyotlarla çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere hitap eden 
etkinlikler de katılımcılara eğlenceli 
vakit geçirtirken farkındalık oluştur-
maya katkı sağlayacak. Etkinlikle-
rin içeriğinde ise çevre ve sıfır atık 
duyarlılığına dikkat çeken çocuk 
etkinlik alanı, aktivite alanları, içeri-
sinde Dönüşüm Oyuncak Atölyesi, 
Doğal Sabun Yapım Atölyesi, Ah-
şap Dönüşüm Atölyesi, Basit (Evde/
Bahçede) Kompost Yapım Atölyesi, 
Tohum Topu ve Tohum Kâğıdı Atöl-
yesi, Gastro Eko Atölyesi gibi atöl-
yelerin yer aldığı alanlar yer alıyor. 
Ayrıca geri dönüşüme dikkat çeken 
sergiler, stantlar da bulunuyor. Katı-
lımcılara festival süresi boyunca bazı 
hediye ve ikramlar da dağıtılacak.
n SAMET AKTAŞ

Festivalde çevre bilinci aşılandı.
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      Gece Gündüz
Konya                     19°C    32°C

Karaman               14°C 31°C 

Aksaray                 16°C    31°C
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İçeri Çumra Konya- Karaman kara-
yolu üzerinde eski yerleşim yerlerinden 
birisidir. Köy, kasaba ve Büyükşehir 
yasasından sonra da Çumra ilçesine 
bağlı mahalle olmuştur. Çumra ilçesine 
Çumra adını veren Selçuklu, Karaman 
Oğulları ve Osmanlı dönemlerinde yer-
leşim yeri olan bu yerleşim yeri 26 Ha-
ziran 1926 yılında Çumra ilçe olduktan 
sonra da 1,5 yıla yakın ilçe merkezliği 
yapmıştır. 1927 yılında İçeri Çumra’nın 
nüfusu 3.510 kişi iken ilçe olan Çumra 
merkezdeki nüfus 1927 yılında nüfus 
2.579 ve 1935 yılında 2.685 kişidir. İle-
riki yıllarda yurt dışı ve yurt içi göçlerle 
nüfusu artmıştır.

Çumra sulama tesisi için konakla-
ma yapılarının olması ve Tren yolunun 
ulaşımda öne çıktığı o yıllarda Çumra 
ilçelik özellikleri ile gelişmeye başlamış 
ve eski yerleşim yeri olan bugünkü İçe-
ri Çumra ilçenin iç mahallesi olmuştur. 
1957 yılında belediyelik olan bu İç Ma-
halle kasaba olarak İçeri Çumra adını 
almıştır.

İçeri Çumra’ yeri, kültürü, gele-
nekleri ve yaşayışı anlatmaya çalıştık. 

Çumra’nın 9000 yılı aşkın bir tarihi 
vardır. Bu tarihi yerleşim yeri önceden 
Çumra olarak bilinen bu günkü İçeri 
Çumra’dır. Cumhuriyet döneminde 
de üretim ve idarede önemli şahsiyet-
ler yetiştiren İçeri Çumra hizmetin en 
güzeline layık olan önemli bir yerleşim 
yeridir. 

İçeri Çumra, Konya ovası düzlüğü 
içerisinde 16.294 ha (162.940 dekar) 
arazi varlığı ile yörede en geniş alana 
sahip mahallesi olup bitkisel üretimde 
sebze ve tarla ziraatı ile uğraşmakta-
dır. Rakımı (ortalama deniz seviyesine 
göre) 1024 metredir. Konya’nın en 
geniş mahallesidir. İçeri Çumra arazi-
lerinin büyük bir kısmında sulu tarım 
yapılması, Konya-Mersin karayolu 
üzerinde bulunması ve Konya il mer-
kezine 35 km uzaklıkta olması ve ara-
zilerin parçalı olması gibi sebeplerden 
dolayı sebze yetiştiriciliği giderek artış 
göstermektedir. 

2018-2020 yıllarında arazi top-
lulaştırılması yapılmıştır. Son yıllarda 
hayvancılık da önemli bir uğraş alanı 
olmuştur. Bölgede hububat tarımı ya-

nında fasulye, tarla doma-
tesi, kavun, karpuz, laha-
na, havuç, şeker pancarı, 
yemlik mısır, haşlamalık 
şeker mısır, sofralık ve çe-
kirdeklik kabak ve meşhur 
Çumra kavunu yetiştiri-
ciliği yapılmaktadır. İçeri 
Çumra tarımla uğraşması 
nedeniyle her ne kadar 
nüfusunda azalma görül-
se de nüfus hareketliliği 
birçok yerleşim yerine göre daha azdır.

Geçtiğimiz cuma günü 
(03.06.2021) İçeri Çumra’da “Doğal 
Gaz” tesisleri için ilk kazma vurulmuş 
ve en eski ve ilçenin en büyük mahalle-
sine gaz getirilmesi için ilk kazı ve boru 
döşeme işlemi başlatılmıştır. Cuma 
namazı sonrası yapılan törene Adalet 
ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, il başkan yardımcıları, 
Çumra Belediye Başkanı Av. Recep 
Candan ve yardımcıları, Ak Parti ve 

Milliyetçi Hareket Partisi 
İlçe başkanları, Meclis 
üyeleri, Ziraat Odası 
Başkanı, İlçe Karakol Ko-
mutanı, Çumra ve İçeri 
Çumra Sulama Koope-
ratifi Başkanları, Konya 
ve Karaman Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı, mahallenin eski 
ve yeni Muhtarları İçeri 
Çumra Eğitim Kültür 

ve Yardımlaşma Derneği eski ve yeni 
Başkanları, Daire Müdürleri, misafirler 
ve çok sayıda mahalle sakinleri törene 
katılmıştır. 

Düzenlenen törende İçeri Çum-
ra sakinleri adına Prof. Dr. Mevlüt 
Mülayim protokol ve misafirlere hoş 
geldiniz konuşmasında mahallenin ta-
leplerini dile getirmiştir. Belediye Baş-
kanı Av. Recep Candan yol, alt yapı, 
Organize Sanayi, Soğuk Hava deposu, 
kabak çekirdeği eleme tesisi  ve diğer 

çalışmaları hakkında katılımcıları bil-
gilendirmiştir. Ak Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı yapılan hizmetlerin 
hayırlı olmasını ve ülke bütünlüğünün 

önemini vurgulayan konuşmasından 
sonra dua ve kurban kesimi ile İçeri 
Çumra Mahallesi'nde doğalgaz altyapı 
çalışmaları ilk kazı ve gaz borusu döşe-
me işlemi başlatılmıştır. 

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki 
fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışı-
mıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak 
ham petrolden sonra ikinci sırayı alan 
önemli bir yakıttır. Doğal gazın büyük 
bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) 
adı verilen hidrokarbon bileşiğinden 
oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), 
propan(C3H8), bütan (C4H10) gazları-
dır. İçeriğinde eser miktarda karbondi-
oksit (CO2), azot (N2), helyum (He) ve 
hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. 

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon 
bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bi-
leşeni olup günümüzde evlerde ve en-
düstride kullanılan değerli ve stratejik 
bir enerji kaynağıdır.

İnşallah bu ve diğer planlanan ya-

tırımlar kısa sürede tamamlanarak bu 
temiz enerji kaynağından ve gelecek 
hizmetlerden İçeri Çumra faydalanma-
ya başlar.  

Tören sonrası sohbette İçeri Çum-
ra için ihtiyaç duyulan soğuk hava de-
posu, toplu konut, Konya- Karaman 
yolu üzerine alt- üst geçit ve kültür evi 
gibi talepler dile getirilmiştir.  

Modern bir dünyada modern yer-
leşim yerlerinin olması ve her yerleşim 
yerinin de teknolojik gelişmelerden 
faydalandırılması istenilmektedir. Ülke 
kaynaklarının boşa harcanmaması için 
tabii ki yatırımlarda öncelik ve rantabi-
lite her faaliyette dikkate alınmaktadır. 
İçeri Çumra bu yönden şanslı olduğu-
nu bu yatırımın kısa zamanda tamam-
lanarak ev ve iş yerlerinde doğal gazın 
kullanılması başlatılmalıdır.   

İçeri Çumra için başlatılan “Doğal 
Gaz Kazı ve Boru Döşeme” işlerinin 
başlatılmasında emeği geçen, törene 
katılan Sayın Başkanlara, diğer katılım-
cılara, misafirlere ve mahalle halkına 
çok teşekkür eder İçeri Çumra’ya ha-
yırlı olmasını dilerim.

İÇERİ ÇUMRA’YA DOĞALGAZ

“Rumi Rüyaları” Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücülüğünde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıtıldı. Beyoğlu Kültür Yolu 
Festivali kapsamındaki dijital sergiye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Hedefimiz Konya’yı dünya markası yapmak.” dedi

‘Konya, dünya markası olacak’
Yapay zeka temelli sanat çalış-

malarıyla tüm dünyada ilgi gören 
Refik Anadol’un yeni projesi “Rumi 
Rüyaları” Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yürütücülüğünde İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıtıldı. 
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsa-
mındaki dijital sergiye katılan Kül-
tür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, “Mevlana dediğimiz zaman 
aklımıza Konya geliyor. Konya, çağı-
mızın yeni iletişim modelini çok iyi 
kullanıyor. Hedefimiz Konya’yı dün-
ya markası yapmak.” dedi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Buraya gelen her-
kesin etkileneceği bir iş ortaya çıktı. 
Özellikle gençlerin Hz. Mevlana ile 
tanışmalarına bir fırsat oluşturacak. 
Hazreti Mevlana’yı seven, onun fel-
sefesini benimseyen, ona muhab-
bet duyan herkesi AKM’deki Rumi 
Rüyaları sergisine bekliyoruz. ” 
diye konuştu. Sanatçı Refik Anadol, 
“Geçmişi, bugünü ve geleceği bir 
araya getirmeye çalışan, daha önce 
hissedilmemiş dijital sanat duygula-
rını ortaya çıkaran hepimizin gurur 
duyduğu bir eser oldu.” dedi.

Yapay zeka sanatının önde ge-
len temsilcilerinden Refik Anadol’un 
yeni projesi “Rumi Dreams” (Rumi 
Rüyaları) Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yürütücülüğünde İstanbul 
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kap-
samında sanatseverlerle buluştu. 
Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 
gerçekleştirilen özel bir davetle sa-
natseverlerin beğenisine sunulan 
Rumi Dreams’in açılışına Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve sanatçı Refik 
Anadol katıldı.
 “KONYA ÇAĞIMIZIN YENİ İLETİŞİM 
MODELİNİ ÇOK İYİ KULLANIYOR”

 Serginin açılışında konuşan Ba-
kan Ersoy, Türkiye’nin geçmişten 
gelen dünya markaları olduğunu, 
Rumi felsefesi ile Hz. Mevlana’nın 
bu markaların en büyüklerinden bi-

risi olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, 
“Yeni çağımızda yeni markalarımızı 
oluşturuyoruz. İstanbul ve AKM de 
kültür ve sanat adına çok önemli 
markalarımız. Refik Anadol çağı-
mızın modern sanatıyla Rumi fel-
sefesini çok güzel şekilde yan yana 
getirdi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. 
Bakanlığımızla birlikte çok güzel bir 
işbirliği yaptılar. Sonuçta Mevlana 
dediğimiz zaman aklımıza Konya 
geliyor. Konya, çağımızın yeni ile-
tişim modelini çok iyi kullanıyor. 
Hedefimiz Konya’yı dünya marka-
sı yapmak. Önce Türkiye’de sonra 
dünyada marka yapmak. Dünyada 
Hz. Mevlana ve Rumi felsefesi çok 
iyi bilindiği için onu da marka sanat-
çılarımızla, marka destinasyonları-
mızla yan yana getirerek çok anlamlı 
birliktelikle hızlı bir şekilde sonuca 
gidiyoruz. Hem bu işbirliklerinden 
hem de bu işbirliğini İstanbul Be-
yoğlu Kültür Yolu Festivali’nde yap-
mamızdan dolayı kendilerine teşek-
kür ediyoruz.” diye konuştu. 

“HZ. MEVLANA’NIN GENÇLERE 
ANLATILMASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ 

BİR BAŞLANGIÇ” 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Hz. Mevla-
na’nın Konya’nın en önemli değeri 
olduğunu belirterek onun özellik-
le gençlere anlatılması adına çok 
önemli bir başlangıç yapıldığını 

ifade etti. Eldeki bütün dijital veri-
lerin yapay zeka vasıtasıyla bir ser-
giye dönüştürüldüğünü kaydeden 
Başkan Altay, “Türkiye’nin önemli 
markalarından Refik Anadol bey ile 
bir çalışma yürüttük. Buraya gelen 
herkesin etkileneceği bir iş ortaya 
çıktı. Kendisine çok teşekkür ediyo-
rum. Özellikle gençlerin Hz. Mevla-
na ile tanışmalarına bir fırsat oluş-
turacak. Tabii sergi sadece gençleri 
değil, Hz. Mevlana’yı seven, onun 
felsefesini benimseyen, ona muhab-
bet duyan herkesi AKM’deki Rumi 
Rüyaları sergisine bekliyoruz. 2023 
Şeb-i Arus’un 750’nci yıldönümü. 
Bu kapsamda açtığımız sergiyi önce 
Türkiye’nin önemli şehirlerinde 
sonra dünyanın önemli şehirlerin-
de açmayı planlıyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Konya’nın hızla bir turizm 
şehri olma yolunda mesafe kat etti-
ğini dile getiren Başkan Altay, verdi-
ği büyük desteklerden dolayı Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy’a da teşekkür etti. 

“GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 
BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTIK” 

Sanatçı Refik Anadol ise, “Rumi 
Dreams” isimli serginin aslında bir 
yapay zeka veri heykeli olduğunu 
söyleyerek görüşlerini şu sözlerle 
paylaştı: “İzleyiciyi çevreleyen ve 
içerisinde Mesnevi’nin farklı dillere 
çevrilmiş yapay zeka ağlarına dönü-
şümünün anlaşılması, sonrasında 

milyonlarca kıymetli eserin taran-
ması ve arşivlenmesiyle ortaya çı-
kan bir deneyim. Geçmişi, bugünü 
ve geleceği bir araya getirmeye ça-
lışan daha önce hissedilmemiş diji-
tal sanat duygularını ortaya çıkaran 
hepimizin gurur duyduğu bir eser 
oldu.” dedi. 

“BÜTÜN DÜNYAYA YAYILMASI 
EN BÜYÜK HAYALİMİZ”

 Desteklerinden dolayı Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür eden Ana-
dol, “Bu eserin içerisinde geçen her 
bir veriyi bize ulaştıran herkese çok 
teşekkür ediyorum. Bir yıldan daha 
uzun bir süredir verilerin dijitalleş-
mesi ciddi zamanımızı aldı. Fakat 
belediyenin mükemmel desteği sa-
yesinde muazzam bir veri havuzu 
ortaya çıktı. Bunun dünyaya yayıl-
ması en büyük hayalimiz.” açıkla-
masını yaptı. Sergiyi izlemeye gelen 
sanatseverler de ortaya çıkan eser-
den çok etkilendiklerini söyledi. 

RUMİ ARŞİVLERİ GÖRSEL 
BİR ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR 

Hazreti Mevlana’nın hayatı ve 
evreninden ilhamla yola çıkılan 
“Rumi Rüyaları”, yapay zekânın ha-
yat verdiği eşsiz Rumi arşivlerini ışık 
ve hareket temelli görsel bir şölene 
dönüştürüyor. Proje, Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin yürütücülüğün-
de derlenen 26 farklı dilde Mesnevi 
metinleri ile milyonlarca tekke, arşiv 
belgesi ve yazma eserden oluşan 
veri setini makine öğrenimi algorit-
mayla bir araya getirerek hazırlandı. 
Yapay zekânın veri tabanlı yorumla-
maları, Rumi’nin benzersiz yaşam 
yolculuğunu ve hâlâ dillerden düş-
meyen dizelerini, 6 buçuk dakikalık 
görsel bir deneyimle sanatseverlere 
sunuyor. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın düzenlediği Beyoğlu Kültür 
Yolu Festivali kapsamında İstanbul-
lularla buluşan “Rumi Rüyaları”, 12 
Haziran’a kadar AKM Tiyatro Salo-
nu Fuayesi’nde gezilebilecek.
n HABER MERKEZİ

Karaduman, üniversite
öğrencileri ile biraraya geldi

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili ve Gençlik Kolları Genel Başka-
nı Abdülkadir Karaduman, Bosna 
Hersek Mahallesi’nde üniversiteli 
gençlerle bir araya geldi. Milletve-
kili ve Gençlik Kolları Genel Başka-
nı Abdülkadir Karaduman, Saadet 
Partisi Selçuklu Gençlik Kolları’nın 
öncülüğünde gerçekleştirilen 
programda üniversiteli gençlerle 
buluştu. Bosna Hersek Mahalle-
si’nde düzenlenen ‘Sizi dinliyo-
ruz’ temalı program, üniversiteli 
gençlerce de ilgiyle takip edildi. 
Karaduman ile konuşan gençlerin 
ortak derdinin ekonomi olması dik-
katlerden kaçmadı. KYK borçları, 
harç ücretleri, hayat pahalılığı gibi 
konular da görüşülen belli konular 
arasındaydı. Üniversiteli gençler 
ayrıca bir milletvekilinin kendileri 
ile görüşmesini olumlu bulduk-
larını ve memnun olduklarını da 
kaydetti. Düzenlenen programın 
sonunda Saadet Partisi Konya Mil-
letvekili Abdülkadir Karaduman, 
gençlerle voleybol da oynadı. Prog-
ram toplu fotoğraf çekimi ile niha-
yete erdi. Saadet Partisi Konya Mil-
letvekili Abdulkadir Karaduman, 

Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, Saadet Partisi 
Ilgın İlçe Başkanı Mahzar Turgut 
ve beraberindeki heyet Konyalı Şe-
hit Hasan Çatal'ın Ilgın'daki baba 
evine taziye ziyaretinde bulundu. 
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 
şehit olan Piyade Uzman Çavuş 
Hasan Çatal'ın ailesine taziye zi-
yaretinde bulunan Saadet Partisi 
Konya Milletvekili Abdulkadir Ka-
raduman, Kur'an'ı Kerim tilaveti 
ve edilen duaların ardından, aileye 
sabır ve başsağlığı dileklerinde bu-
lundu. Şehit Çatal’ın ruhunun şad, 
makamının ali olmasını dileyen 
Konya Milletvekili Karaduman, 
şehit ve gazi ailelerinin her daim 
yanlarında olduklarını vurguladı. 
Konya Milletvekili Karaduman'a zi-
yaretleri esnasında Saadet Partisi İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, Saadet 
Partisi İl Başkan Yardımcısı Abdul-
lah Altuntaş,Saadet Partisi Gençlik 
Kolları Genel Başkan Yardımcısı İs-
mail Fidan,Saadet Partisi Ilgın İlçe 
Başkanı Mahzar Turgut ve Saadet 
Partisi Ilgın Eski Belediye Başkanı 
Yetkin Özalp  eşlik etti.
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Etyemez, Yunak’ta 
çiftçilerle buluştu

Yunak’da tarım ve tarıma da-
yalı alanlarında yaşanan sorunların 
tartışıldığı istişare toplantısı düzen-
lendi. Yunak Borsa İstanbul Yatılı 
Bölge Ortaokulu Konferans Salo-
nu'nda düzenlenen toplantıda, AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, muhtarlar, mahalle temsilci-
leri ve vatandaşların tarım ve hay-
vancılıkla ilgili sorunlarını dinledi. 
Çiftçilere verilen tarım destekleri 
noktasında bilgilendirmelerde bu-
lunan Etyemez, "Yunak ilçemizde 
ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 5 bin çift-
çimiz bulunuyor. Yunaklı çiftçile-
rimize 2002-2021 yıllarında 388 
milyon 522 bin TL bitkisel üretim, 
27 milyon 687 bin TL hayvancılık 
desteği ödemesi yaptık. Çiftçileri-
mize ödediğimiz tarımsal yatırım 

ve desteklerin toplamı 500 milyo-
nu buldu." diye konuştu. Toplantı-
da ayrıca muhtarların ve çiftçilerin 
talep ve beklentilerini de dinleyen 
Etyemez, "Bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da el birliği 
ile hemşehrilerimizin sorunlarına 
çözüm üretmeye, talep ve beklen-
tilerini karşılamaya devam edece-
ğiz." dedi. Toplantıda ayrıca Yunak 
ilçe genelinde yapılan ve yapılması 
planlanan projeler hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. Toplan-
tıya AK Parti Konya İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri , Yunak Belediye 
Başkanı Ali Konak, AK Parti Yu-
nak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu , 
muhtarlar , STK temsilcileri ve di-
ğer davetliler katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Geçen hafta iti-
bariyle birinci çeyrek 
büyüme rakamları 
açıklandı. Ülkemiz bir 
önceki yılın aynı çey-
reğine göre yüzde7,3 
oranında büyüdü. 

NEYE RAĞMEN 
BÜYÜYORUZ? 
• Aylık bazdan ör-

nek verirsek, mayıs ayı 
itibariyle, yüzde 73,5 
oranında TÜFE ile son 24 yılın enf-
lasyon rekorunu kırarak, yıllık bazda 
ise 39,33 enflasyonla, diğer bir ifa-
deyle fakirleşerek 

• İhracat rekorları kırıyoruz diyo-
ruz ama dış ticaret hadleri 73’lerde, 
mayıs ayı dış ticaret açığı yüzde 
157, Ocak Mayıs döneminde ise 
yüzde 136,1 oranında açık vererek 
büyüyoruz.

• Mayıs ayında ihracatın ithalatı 
karşılama oranı 64’e inerken, Ocak 
mayıs ayında ise yüzde 70’lere ine-
rek büyüyoruz. 

BÜYÜME 
Mevcut büyüme maalesef ki top-

lumun değişik kesimlerine aynı oran-
da yansımıyor. Yani ücretlinin milli 
gelirden aldığı pay düşerken, özellikle 
finans kesiminde şiddetli bir artış ol-
duğu gözükmekte 

KISACA 
Mevcut büyüme hem fakirleştiri-

yor hem de toplum içerisindeki gelir 
dağılımındaki eşitsizliği biraz daha ar-
tırıyor dersek hata etmiş olur muyuz? 

BENCE 
Hayır

YAPAY GERÇEKLİK 
Her tarafımızı sarmış durumda, 

ihracat rekorları ve GSMH büyümesi-
ni başarı olarak görürken, dış ticaret 
açığındaki yüksek oranı ve rekor enf-

lasyonu görmemek. Di-
ğer bir ifadeyle sokak-
taki fakirliği görmemek, 
somut gerçeklikten, 
yapay gerçekliğe geç-
tiğimizin bir göstergesi 
değil midir? 

O ZAMAN 
Toplumun tüm kat-

manları olarak, yapay 
gerçeklikten uzaklaşıp, 
hayatın bizzat kendi ger-

çeklerine dönmek gerekmez mi? 
O YÜZDEN Kİ 

Aslımıza dönmeliyiz. Tüm siyasi 
partiler (iktidarı ve muhalefeti ile) veya 
farklı görüşlerdeki iktisatçı veya yazar-
lar, ideoloji ve siyasi çıkarlardan sıy-
rılıp, toplumun gerçeklerini görerek 
alternatif çözüm önerileri getirmesi 
gerekmez mi? 

MEVCUT KÜLTÜR 
Nasıl oldu bilmiyorum, bize nasıl 

ve ne zaman sirayet etti onu da bil-
miyorum ama bir başkasının hatası 
ve yanlışını kendi başarımızın ön ko-
şulu olarak görerek eleştirmek veya 
politika yapıcı olarak eksiklerimizi 
görmeden ve vatandaşın gerçeklerini 
görmezlikten gelerek, yapay gerçeklik 
bağlamında ilerlemeye çalışmak ile 
biraz zor gibi 

DOLAYISIYLA 
 Yapay gerçeklikten uzak ve ger-

çekten tarafsız ve toplumun tüm kat-
manlarını gözeten bir iktisat politikası 
yapmak mümkün mü? 

ŞU ANKİ 
Mevcut kültür ile yapmak zor gibi. 

Ama unutmayalım ki bizim kültür 
kodlarımız bu değil. 

SONUÇ: Yapay gerçeklikten, so-
mut gerçekliğe ve ithal kültürden esas 
kültüre geçmek için biraz kafa yormak 
gerekmekte.

BÜYÜYORUZ AMA NASIL?

Konya Genç İş İnsanları Der-
neği (KONYAGİAD) Başkanı Sn. 
Gülvezir Korkmaz, yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı ve Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sn. Ramazan Erkoyun-
cu’yu ziyaret etti. 

Korkmaz, Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları arasında ön sıra-
larda yer alan Konya Şeker’in şeh-
rin gururu olmaya devam ettiğini 
belirtti.

 Konya Genç İş İnsanları Der-
neği (KONYAGİAD) Başkanı Sn. 
Gülvezir Korkmaz, beraberindeki 
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ra-
mazan Erkoyuncu’yu makamında 
ziyaret etti. 

Görüşmede PANKOBİRLİK ve 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Başkanlığı olağan genel kurulu so-
nucu başkanlığa seçilen Erkoyun-
cu’ya “hayırlı olsun” dileklerini ile-
ten ve çalışmalarında başarı dileyen 
Korkmaz, İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından açıklanan Türki-
ye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu-2021 sıralamasında en önler-
de yer alan Konya Şeker A.Ş. ile 
Panagro Tarım Hayvancılık A.Ş’nin 
şehrin gurur kaynağı olduğunu be-
lirtti.

 Her iki kuruluşun başarısından 
dolayı Sn. Ramazan Erkoyuncu ve 

tüm yöneticiler ile çalışanları kut-
layan Sn. Gülvezir Korkmaz ‘‘Ta-

rım ve sanayi kenti Konya’mızda 
şehir ekonomisinin lokomotifi olan 

Konya Şeker’in önümüzdeki sü-
reçte de başarılarıyla adından söz 
ettireceğine olan inancımız tamdır. 
Başta Konya Şeker olmak üzere 
şehrimizin, bölgemizin, ülkemizin 
ekonomisine kattıkları güç için tüm 
firmalarımıza yürekten teşekkür 
ediyorum. Hep söylüyoruz. Bizim 
en büyük gücümüz birliğimiz, be-
raberliğimiz ve kardeşliğimizdir’’ 
dedi. 

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
ve Konya Pancar Ekicileri Koope-
ratifi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Ramazan Erkoyuncu da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, çalışmalarını yakından takip et-
tiği KONYAGİAD’a başarılar diledi.
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Korkmaz: ‘Konya Şeker gururumuz’

Meram’ın yeşil dokusunun son üç yılda yaklaşık 700 bin metrekare artırıldığına vurgu yapan Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, geçmişten günümüze yeşiliyle nam yapmış Meram’ı mazisinden daha yeşil günlere hazırladıklarını kaydetti

‘Meram’ı geleceğe hazırlıyoruz’
Doğal sit alanları, tertemiz ha-

vası, hayat veren suları, rengarenk 
doğası ve bünyesinde barındırdığı 
yeşilin her tonuyla şöhreti ülke sınır-
larını aşan Meram, çok daha güçlü 
bir yeşil doku için hazırlanıyor. Özel-
likle son üç yılda gerçekleştirilen 
çevre yatırımlarıyla mazisinden çok 
daha yeşil günlere hızla koşuyor. Bu 
çerçevede bu dönemde Meram’ın 
yeşil dokusunun yaklaşık 700 bin 
metrekare artırıldığına vurgu yapan 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, tüm gayretlerinin ‘Yeşil Me-
ram’ algısını daha da güçlendirmek 
için olduğunu belirtti. 
 “YEŞİL VE ÇEVRE ÇALIŞMALARIYLA 

MERAM ESKİSİNDEN DAHA 
İHTİŞAMLI DOĞAL

 GÜZELLİĞE KAVUŞACAK” 
Bu noktada Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin büyük 
destekleri olduğunu hatırlatan Baş-
kan Mustafa Kavuş, “2019-2020 ve 
2021 yıllarında ilçeye 30 yeni park 
kazandırdık, 12 parkımızı yeniledik, 
60 yeni mahalle koruluğu oluştur-
duk. Bunun yanı sıra Meram Dutlu 
Millet Bahçesi’ne 100 bin m²’lik yeni 
bir alan daha kazandırdık. Yaklaşık 
700 bin adet fidan ve bitkiyi toprak-
la buluşturduk.  Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin destek-
leriyle de Meram’ın tarihi bölgesi 
tarihi Meram Köprüsü çevresi ve 
Aydınçavuş eskisinden daha ihti-
şamlı bir görünümle hemşehrileri-
mize hizmet vermeye hazırlanıyor. 
Yine ilçemiz sınırları içinde bulunan 
Konya Millet Bahçesi 108 bin m²’lik 
bir alanda hızla tamamlanıyor. Bü-

yük Larende Dönüşümü de ilçemize 
ve şehrimize yeni bir yeşil ve sosyal 
alan kazandırılacak. Yeniyol ile Yaka 
Caddelerimizin kesişiminde bulu-
nan 18 bin m²’lik alanda oluşturdu-
ğumuz üzüm bağı ve meyve bahçesi 
hem ilçemizin yeşil alan miktarına 
hem de turizmine önemli katkı su-
nacak. İlçenin turizmine katkı sunan 
bir diğer yatırım olan 80 Binde Dev-
r-i Alem Parkı her geçen gün daha 
fazla ilgi çekiyor. Hali hazırdaki ya-
tırımlara devam edenler de eklenin-
ce Meram mazisindeki ihtişamına 
kavuşacak, hatta belki de geçecek. 
Tüm bunlar için destek veren her-
kese hemşehrilerim adına şükranla-
rımı sunuyorum” diye konuştu. 

“ÇEVRE ÇALIŞMALARINDA 
AÇIK BİR NOKTA BIRAKMAMAYA 

GAYRET EDİYORUZ”
   Geleceğe çok daha yaşanabi-

lir bir kent bırakmak amacıyla tüm 
çevre yatırımlarına değer verdikle-
rini ve desteklediklerini kaydeden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, bu çerçevede sıfır atık hede-
fine ulaşma adına ciddi bir çalışma 
yürüttüklerini de ifade etti. 

Başkan Kavuş, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın himayelerinde ve Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatı-
lan ‘Geri Dönüşüm Seferberliği’ne 
Meram Belediyesi olarak ilk günden 
bu yana yoğun bir destek verdikle-
rini söyledi. Başkan Kavuş, şunları 
söyledi; “Farkındalığı artırmak ama-
cıyla sürdürdüğümüz eğitimlerden 
seminerlere, hedefe ulaşmamızı 
kolaylaştırmak için kurduğumuz 
atıkları kaynağında ayrıştıran sis-
temimizden ihtiyaç hissedilen tüm 

noktalara yerleştirdiğimiz ‘Geri 
Dönüşüm Kutuları’na, ‘Atık Ge-
tirme Merkezi’mizden ilçenin dört 
bir yanına yerleştirdiğimiz ‘Kıyafet 
Kumbaraları’na kadar bu alanda her 
noktada var olmaya, hiçbir açık nok-
ta bırakmamak adına yeni projeler 
üretmeye devam ediyoruz.  Okulla-
rımızda çocuklarımıza ve kapı kapı 
dolaşarak hemşehrilerimize de geri 
dönüşümün önemini anlatıyoruz. 
Bugüne kadar onbinlerce çocuğu-
muza ve hemşehrimize ulaşmayı 
başardık. Ekiplerimiz, geri dönüşüm 
çalışmaları kapsamında kağıt, plas-
tik, metal, cam, atık pil, elektronik 
atık olmak üzere 6 farklı türde atığı 
kaynağında ayrı toplamaya devam 
ediyor. Ayrıca 1.Sınıf Atık Getirme 
Merkezinde de 13 sınıf atığın kabulü 
gerçekleştiriliyor. Burada toplanan 
atıklar, türlerine göre lisanslı firma-
lar ve lisanslı araçlarla toplanarak 
ayrıştırma tesislerine gönderiliyor. 
Son üç yılda toplanan 15 bin ton atık 
sayesinde 81 bin ağaç kesilmekten 
kurtarıldı. Bin 182 ton su, 36 milyon 
kilovat elektrik ve bin 330 ton petrol 
tasarrufu sağladık. Tüm bunları ye-
terli görmedik. Bir taraftan ilçemiz-
de doğalgaz kullanımını artırmak ve 
daha temiz bir hava amacıyla önem-
li bir kararın altına imza attık. Tüm 
sorumluluğumuzu alarak Meram’ın 
beş mahallesinin daha doğalgaz 
kullanabilmesinin önünü açtık. Bu 
noktada yaptığımız hiçbir çalışmayı 
yeterli görmedik, görmüyoruz. Bu 
çalışmalarımız gün geçtikçe artarak 
devam edecek ve Meram’ı yeşiliyle, 
doğasıyla ve havasıyla geleceğe ha-
zırlamaya devam edeceğiz.” 
n HABER MERKEZİ

Türkiye bu kez 
Ahıska Türklerine kucak açtı

Ünal: Yetkili sendika olmasak da
etkili bir sendikayız

Cumhurbaşkanı Kararıyla, 
Türkiye yine kucak açtı. Yayınla-
nan kararda ‘Ukrayna başta olmak 
üzere eski Sovyetler Birliğini oluş-
turan cumhuriyetlerde bulunan 
Ahıska Türkleri soydaşlarımızdan 
Türkiye’ye gelmek isteyenlerden , 
en zor durumda olanlardan başla-

mak üzere 2022 yılında 1000 aile-
nin iskanlı göçmen olarak  Türki-
ye’ye kabul edilmesine 3855 sayılı 
Ahıska Türkmenlerinin Türkiye’ye 
Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 
1. Maddesi gereğince karar veril-
miştir.’ denildi.
n HABER  MERKEZİ

Türk Diyanet Vakıf Sen Konya 
genişletilmiş İstişare toplantısında 
açılışında konuşan  Genel Başkanı 
Nuri Ünal, Türk Diyanet Vakıf-Sen 
ve Türkiye Kamu-Sen önce ülkem 
anlayışıyla kurulmuş, ilkeli, kararlı, 
sorumlu ve ahlaklı bir sendikal an-
layışın öncülüğünü yapmaktadır. 
Sendikal hareketi bir araç olarak 
görerek, Sevgili Peygamberimi-
zin (sas) “Hayra vesile olan, hay-
rı yapan gibidir” sözü gereğince 
yapmaktayız’ dedi. Ünal, ‘Diyanet 
çalışanlarının önder, öncü ve ör-
nek anlayışı unutulmadan, hak ve 
menfaatlerinin korunması için ge-

rekli işleri yapmaktayız. Bizim için 
kurumların yapısı önemlidir. Ku-
rum yöneticilerinin eksiklikleri dile 
getirilirken, kırmadan, yıkmadan, 
yakmadan bize yakışan usul ve üs-
lupla dile getiriyoruz.  Her ortamda 
üyelerimizin ve çalışanlarımızın 
haklarını koruyoruz. Yetkili sendi-
ka olamasak ta ETKİLİ bir sendika-
yız. Bize emanet edilen üyelikleri 
ve üyelerimizi zora sokacak, yüz-
lerini yere eğdirecek hiçbir yanlış 
işin içerisinde olmadık, Allah’ın 
izni sizlerin dua ve destekleriyle de 
yanlışların içerisinde olamayaca-
ğız’ diye konuştu.n HABER  MERKEZİ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Primlerle beraber buğday alım fiyatı 7 bin 50, arpa ise 6 bin lira olarak belirlenmişti. Rakamların üreticiyi memnun ettiğini ifade eden Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu ve Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, “Sürdürülebilir tarım için rakamlar umut veriyor” dedi

Rakamlar sevindirdi!
Dünya genelinde gıda da kriz 

yaşandığı iddiaları sıcaklığını koru-
maya devam ederken, pek çok ülke 
bu noktada tedbir almaya çalışıyor. 
Rusya-Ukrayna tüm dünyayı olum-
suz yönde etkilerken, ilerde yaşana-
bilecek gıda krizine karşı ülkelerde 
çeşitli tedbirler alıyor. Tarım ülkesi 
olarak nitelendirilen Türkiye’de gıda 
noktasında en çok üretim yapabile-
cek potansiyele sahip ülkelerin ba-
şında yer alıyor. Olabilecek küresel 
gıda krizine karşı Türkiye’de özel-
likle diplomasi ve ürettiği ürünlerin 
tedariki noktasında çeşitli adımlar 
atmaya devam ediyor. Türkiye, Uk-
rayna'daki tahıl stoklarının güvenli 
şekilde küresel pazarlara ulaşması-
nı sağlamak amacıyla mekanizma 
oluşturmak için öncülük ediyor. Bir-
leşmiş Milletler başta olmak üzere, 
Avrupa ülkeleri, Rusya ve Ukrayna 
ile diploması yürüten Türkiye tahıl 
koridoru oluşturmaya çalışıyor. Dün-
ya ülkelerinin bu kriz ile karşı karşıya 
kaldığını iddia edilirken, uzmanlar 
ise Türkiye’nin kendi kendine yete-
bilecek tahıl ürünlerinin bulunduğu 
ve gıda noktasında sıkıntı yaşamaya-
cağına işaret ediyor. Bununla bera-
ber üreticilerine destek veren Türki-
ye buğday ve arpa alım fiyatlarını da 
açıkladı. Rakamlar ise üreticiyi tarım 
ve üretim adına memnun ediyor. 

‘ERDOĞAN: ‘DESTEK 
BİZDEN GAYRET SİZDEN’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan prim destekleri ile beraber 
buğday alım fiyatının 7 bin 50 lira 
arpanın ise 6 bin lira olarak belirlen-
diğinin müjdesini verdi. Erdoğan, 
“Destek bizden, gayret sizden, be-
reketi de Allah'tan” dedi.  Erdoğan, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 
hasat döneminde yapacağı buğday 
ve arpa alım fiyatları ve teşvik ra-
kamlarına ilişkin şöyle konuştu: "Bu 
fiyatları belirlerken, çiftçimizin karşı-
lığını alarak üretime devam etmesi 
yanında, iç ve dış piyasa gelişmeleri 
ile arz güvenliği için ihtiyacımız olan 
stokların sağlanması hususlarını da 
dikkate aldık. 

Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert 
ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 
6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim 
bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 
lira ödeme yapacaklar. Hayırlı olsun. 
Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton ba-
şına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira 

prim bedeli olmak üzere toplam-
da 6 bin lira olarak belirlenmiştir. 
Prim ödemesinden ürününü Toprak 
Mahsulleri Ofisimize veren çiftçi ka-
yıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz ya-
rarlanabilecektir. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin alım rakamları, diğer kamu 
kurum ve kuruluşları için de refe-
rans olacak, farklı fiyat uygulamala-
rına gidilmeyecektir. 

Üreticilerimiz Toprak Mahsulle-
ri Ofisi, hububat alım primine ilave 
olarak Tarım ve Orman Bakanlığı-
mızca ödenecek olan mazot, gübre, 
sertifikalı tohum ve fark ödemesi 
desteklerini almaya devam edecek-
tir. Destek bizden, gayret sizden, be-
reketi de Allah'tan diyerek, yeni ha-
sat döneminin ve açıkladığımız alım 
fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyo-
rum” demişti. 

‘RAKAMLAR ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ’
Altınekin Ziraat Odası Başkanı 

Bekir Kağnıcıoğlu, rakamların üre-
ticiyi sevindirdiğini açıkladı. Pirim 
destekleri ile beraber buğday alım 
fiyatının 7 bin 50 lira, arpanın ise 
6 bin lira olarak açıklandığını ha-
tırlatan Kağnıcıoğlu, “Rakamların 
açıklanması heyecanla bizlerde bek-
liyorduk. Henüz daha çok yeni. Bu 
rakamlar çiftçiler açısından olumlu 
bir durum. Yani burada üreticiyi 
tatmin edecek şekilde bir rakam 
açıklanmıştır. Yani devlet burada gel 
mahsulünü bana sat diyor. Toprak 
Mahsulleri Ofisi’ne gel, ben senden 
bu fiyatlara alım yapayım diyor. Bu 
rakamlar dış piyasayı da hareketlen-
direcektir. Yani üretici bunu özelde 
de çok rahat bu rakamlara satabilir. 
Alım fiyatlarının tüm üreticilerimize 
bereket getirmesin inşallah. Rabbim 

utandırmasın. Devletimize teşekkür 
ediyoruz” dedi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TARIM İÇİN ÖNEMLİYDİ’

Sürdürülebilir tarım politikası 
için açıklanan rakamların çiftçiler 
için büyük umut kaynağı olduğuna 
işaret eden Meram Ziraat Odası Baş-
kanı Murat Yağız, “Arpa ve buğday 
fiyatlarının şimdiden açıklanması 
bizleri çok memnun etmiştir. Tarım-
da devamlılığı sağlamak ve gelecek 
adına üretim yapabilmek adına ra-
kamların çiftçilerimizi sevindirdiğini 
düşünüyorum. Dünya’da tarımın 
daha da önemli bir rol aldığı bu sü-
reçte çiftçilerimizin geleceğe dair 
umutları da artacak. Çiftçilerimiz 
ileriye dönük daha çok üretim yapa-
bilecek. Buda piyasanın biraz daha 
rahatlamasına vesilece olacak” diye 
konuştu. 

‘GIDA DA KRİZ YOK’
Gıdada çöp çatanlık yapıldığını 

vurgulayan Yağız, “Konya’da arpa 
ve buğday yönünde sıkıntı yok. Bu 
yıl rekoltede yüksek bir beklenti içi-
ne girdik. Geçen sene 3 milyon ton 
civarında bir üretim olmuştu. Bu yıl 
ise yağışların iyi geçmesi nedeniyle 
hububatta artış bekliyoruz. Tahmi-
nen 3 milyon 500 bin ton civarında 
bir rakam ön görüyoruz. Türkiye’nin 
gıda noktasında bir sıkıntı olduğunu 
düşünmüyorum. Gıda da konusun-
da çöpçatanlık yapılıyor. Türkiye’de 
her şey üretilebiliyor. Bizim kendi 
kendimize yetebilecek ve üretebi-
lecek gücümüz var. Kriz diye bir 
durum söz konusu değil. Evet yurt 
dışından ithal ettiğimiz bazı şeylerde 
var ama, bunun Türkiye’ye kriz var-
mış gibi lanse edilmesi doğru değil. 
Yani gıdada krizimiz yok Allah’a şü-
kür” dedi. 

‘AYÇİÇEĞİ VE MISIR 
ÜRETİMİ İÇİN DESTEK LAZIM’
Ayçiçeği ve Mısır üretiminde 

üretimin daha da artırılması için hü-
kümetin destek vermesi gerektiğini 
aktaran Yağız, “Gübre, mazot ya da 
diğer hammadde ürünlerin maliyeti 
artmaya devam ediyor. Enerji mali-
yetlerine de yine yüzde 15 civarında 
bir zam geldi. Ayçiçeği ve mısır ge-
çen sene düşük fiyata alınmıştı. Şu 
an bu ürünlerin tedariki noktasında 
sıkıntı yaşanabilir. Bir kısmını ithal 
ediyoruz. 1 dönüm Ayçiçeği ya da 
Mısır’ın maliyeti 10 bin liranın üze-
rinde. Bu işin daha birde sulama kıs-
mı var. Burada üretimin artması için 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
Yani bu sorunu çözebilmek müm-
kün. Ama gıda da kriz var gibi algı-
lara inanmamak gerekiyor” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
‘VERİM KAYBI OLSADA SIKINTI YOK’

Karatay Ziraat Odası Başkanı Ri-
fat Kavuneker, Türkiye’nin önemli 
bir tarım ülkesi olduğunu, dünya 
genelinde yaşandığı iddia edilen 
gıda krizinin ülkeyi olumsuz yönde 
etkilemeyeceğini bildirdi. Kavune-
ker, “Tam mevsiminde yağış düş-
mediği için biraz sıkıntı var gibi gö-
züküyordu. Ardından ise mayıs ayı 
içerisinde gelen birtakım yağışlar 
üreticilerin umudunu artırdı. Şu an 
Konya genelinde üretim açısından 
bir sıkıntı yok diyebiliriz. 2021 Ekim 
ayı içerisinde, tarlasında su kuyusu 

olanlar sulamalarını rahat bir şe-
kilde yapmıştı. Su kuyusu olmayan 
yerler ya da kıraç olarak adlandırdı-
ğımız bazı tarlalarda genel manada 
belki yüzde 20 civarında bir verim 
kaybı olabilir. Tabi bunun nedenleri 
var. Yoğun rüzgarlar, yeteri kadar 
yağış olmaması, dolu gibi etkenler 
kıraç alanlarda yüzde 20 civarında 
verim kaybı yaşatabilir. Tahıl konu-
sunu genel manada değerlendirecek 
olursak, Konya hatta Türkiye’nin bir 
sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. 
Masa başında yazılanlara bakmayın. 
Sahada olan bizleriz. Yani sahada 
çiftçilerimiz çalışıyor. Doğal olarak 
ta üreticilerimiz gıda noktasında 
daha verim alabilmek adına yoğun 
bir çaba sarf ediyor. Türkiye tarım 
noktasında üretim potansiyeli olan 
bir ülkedir. Dünya genelinde gıda ile 
alakalı çeşitli sıkıntılar olduğu iddia 
edilse, Türkiye bu durumdan olum-
suz etkilenmez. Neredeyse her gün 
başka bir yeri ziyaret ediyor, üretim 
ile alakalı analizler yapıyoruz. Çum-
ra’ya Altınekin’e pek çok ilçeye git-
tik. Yerinde tespitler yaptık. Kimse 
kriz var demesin. Öyle bir şey yok. 
Bunlara inanmayın” dedi. 

‘MALİYETLER DÜŞERSE 
GIDA ÜRÜNLERİDE DÜŞER’

Çiftçilerin üretime küstürülme-
mesi için hükümetinde birtakım ted-
birler alması gerektiğini kaydeden 
Kavuneker, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Mazot, gübre, ilaç, tohum gibi pek 
çok kalem ürünlerinde ciddi maliyet 
artışı oldu. Bununla beraber enerji-
ye de ciddi şekilde zamlar geldi. Bu 
zamların gelmesi tahıl ürünlerine 
doğal olarak yansıyor. Arpa, buğday, 
pirinç, ayçiçeği, mısır gibi ana ürünle 
artan maliyetler sebebiyle olumsuz 
yönde etkileniyor. Örnek verecek 
olursak, bu yüzden un fiyatı artıyor. 
Ya da diğer gıda ürünleri fiyat olarak 
artıyor. İşte bunların yaşanmaması 
lazım. Hükümetinde artan maliyet-
leri düşürmesi ve üreticiye sahip 
çıkması gerekiyor. Bizler zor şartlar 
altında üretim yapıyoruz. Üreticiyi 
küstürmemek lazım. Maliyetlerin 
düşürülmesi, gıda ürünlerinin de 
fiyat anlamında gerilemesi demek. 
Genel olarak bir değerlendirme ya-
pacak olursak zor şartlarda çiftçileri-
miz üretim yapmaya çalışıyor” diye-
rek sözlerini tamamladı.
n SAMET AKTAŞ

Rıfat KavunekerMurat YağızBekir Kağnıcıoğlu
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü  : 500 TL + KDV
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Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmayı sürdüren Karatay Belediyesi, “Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Kudüs” konfe-
ransı düzenledi. Prof. Dr. Nuh Arslantaş, Kudüs’ün Müslümanların ortak değeri olduğunu belirterek, Kudüs davasına sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi

‘Kudüs’ü savunmak insanlığı savunmaktır’
Kültür ve sanat etkinlikleriyle 

ilçenin sosyal ve kültürel hayatına 
katkıda bulunmayı sürdüren Kara-
tay Belediyesi, “Dünü, Bugünü ve 
Yarınıyla Kudüs” konferansı düzen-
ledi. Konferansa konuşmacı olarak 
katılan ve geçmişten günümüze 
bölgede yaşanan tüm gelişmeleri 
ayrıntılarıyla anlatan Prof. Dr. Nuh 
Arslantaş; Kudüs’ün Müslümanla-
rın ortak değeri olduğunu belirte-
rek, Kudüs davasına sahip çıkılması 
gerektiğinin altını çizdi. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, 
düzenledikleri kültürel etkinlikler-
le vatandaşın hayatına dokunmayı 
sürdüreceklerini söyledi. Türkiye 
Cumhuriyeti Melbourne (Avustural-
ya) Başkonsolonsluğu İdari ve Sos-
yal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Ars-
lantaş’ın konuşmacı olarak katıldığı 
konferans, Karataylılar tarafından 
büyük ilgi gördü. Mevlana Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen konferan-
sa Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 

Mehmet Genç, belediye meclis üye-
leri ve vatandaşlar katıldı. 

KUDÜS’Ü SAVUNMAK 
İNSANLIĞI SAVUNMAKTIR

Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
konferans öncesinde yaptığı konuş-
mada kültürel, sanatsal ve sosyal 
etkinliklerle ilçedeki vatandaşların 
hayatlarına dokunduklarını söyledi. 
Müslümanların ilk kıblesi olan Ku-
düs’ün tarihte her zaman çok özel 
bir konumda olduğunu ifade eden 
Başkan Hasan Kılca; “Kudüs hepimi-
ze aziz bir emanettir ve İslam dün-
yasının tamamının ortak davasıdır. 
Kudüs’ü savunmak insanlığı savun-
mak, Kudüs’e sahip çıkmak hakka, 
hukuka, barışa, adalete, medeniyete 
sahip çıkmaktır. Kudüs’ün önemini 
sadece Filistin değil, bütün İslam 
dünyası anlamalıdır. Müslüman ül-
kelerin samimi çaba ve dualarıyla 
Kudüs’ün yarınlarının bugünden 
çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Bu 
bilinci tekrar hatırlamak ve hepimize 
düşenlerin farkına varmak adına bu 

konferansın önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Nuh hocamız da bu ko-
nuda kendisini çok iyi yetiştirmiştir. 
Başarılı çalışmalara imza atmış bir 
akademisyen olan hocamızı ve ba-
şarılı çalışmalarını takip ediyoruz. Bu 
konferans vesilesiyle yapılacak bil-
gilendirmelerin tüm misafirlerimiz 
açısından hayırlara vesile olmasını 

diler, buraya gelen tüm katılımcıları-
mıza ve hocamıza özellikle teşekkür 
ediyorum” dedi. 

KUDÜS TÜRK-İSLAM 
DÜNYASI AÇISINDAN 

ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca’nın konuşmasının ardından 
konferansa geçildi. Sunumunda Ku-

düs’ün genel yapısına, geçmişten 
günümüze bölgede yaşanan siyasi 
ve sosyal olaylara değinen Prof. Dr. 
Nuh Arslantaş şu ifadelere yer verdi; 
“Kudüs, insanlığın başkentidir. 3 di-
nin merkezi Kudüs’te sükûnet varsa 
dünyada sükûnet vardır. Kudüs ka-
rışıksa dünya da karışıktır. Bu şehrin 
böyle bir özelliği var. Bu yönüyle di-
ğer dinlerin de inanç kimliğini oluş-
turması sebebiyle Kudüs’ü dünya 
şehirleri arasında çok farklı bir yere 
koyuyoruz. Kudüs, özü itibariyle bir 
Arap kentidir. Yahudilerin iddia et-
tiği gibi bir Yahudi kenti değildir. 
Yahudi şehri iddiası tarihi bir temele 
dayanmamaktadır. Akademik cami-
ada ve siyasi camiada etkin oldukları 
için bugün dünya kamuoyunda ma-
alesef sanki Kudüs kendileri için kut-
salmış gibi bir algı oluşturmaktadır-
lar. Oysaki Yahudiler için başta değil 
sonradan kutsallaşmış bir şehirdir. 
Kudüs aynı zamanda peygamber 
hatıralarıyla dolu, peygamber koku-
lu bir şehirdir. Kudüs’ün her soka-

ğında peygamberlerin hatıralarına, 
İslam mirasına dair pek çok örnek 
bulunmaktadır. Yine İslamiyet’te 
3 mescit kutsaldır. Mekke, Medine 
ve Kudüs. Kabe’den sonra inşa edi-
len ikinci mescit, ilk kıbledir Kudüs. 
Bu yönüyle de dünyanın barışı Ku-
düs’ten geçer. Özellikle vurgulamak 
istediğim diğer bir konu ise Kudüs 
bir Türk şehridir. Osmanlı ve Sul-
tan Abdülhamit Han Kudüs’e bü-
yük önem vermiştir ve bugün hala 
ayakta olan yapılarda bunlar net bir 
şekilde görülmektedir.  Kudüs, Os-
manlı’nın önemli padişahlarından 
Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sul-
tan Süleyman, Sultan Abdülhamit 
Han’a onur bahşetmiştir. Yüzyıllar 
boyunca Türkler Kudüs’te çok ciddi 
izler bırakmıştır ve tarih boyunca 
Kudüs’ün Şiileşmesini önlemiştir. 
Bu nedenle Müslümanların ilk kıb-
lesi olan Kudüs’ün ve Mescid-i Ak-
sa’nın bizim için önemini ve değerini 
bilerek korumak da yine bizlere düş-
mektedir.” n HABER MERKEZİ

Kadın sağlığı hizmeti veren Dr. Â Klinik açıldı
Konya’da Op. Dr. Âzer Aras 

Uluğ tarafından Kadın Cinsel Sağlığı 
ve Estetiği’ne yönelik ilk klinik açıldı. 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, cinsel 
terapi üzerine almış olduğu eğitim 
ile birlikte Konya’ya Kadın Cinsel 
Sağlığı ve Estetiği’ne yönelik cerrahi 
uygulamaların, tanı ve tedavilerin 
uygulandığı Dr. Â Kliniği’ni hizmete 
açıldı. 

Açılış törenine il Sağlık Müdür-
lüğü, Konya Tabipler Odası’ndan 
çok sayıda yönetici, sağlık sektörün-
den hekimler, sağlık çalışanları ve 
çok sayıda misafir katılım sağladı. 

Kadın ve cinsel sağlığını olum-
suz etkileyen faktörlerin yenilenme-
si, iyileştirilmesi ve canlandırılması 

alanlarında, hastalıkların tanı ve 
tedavisinde Op. Dr. Âzer Aras Uluğ 
profesyonel sağlık ekibi ve son tek-
nolojik uygulamaları ile muayene, 

tanı ve cerrahi işlemlerin yapıldığı 
Dr. Â Klinik, Konya, çevre bölge ve 
yurtdışıdan gelen hasta ve danı-
şanlara hizmet verecek. Kadınların 

kendilerini fiziksel olarak iyi ve gü-
zel hissetmelerini amaçlayan Op. 
Dr. Âzer Aras Uluğ, kadın sağlığına 
yönelik uyguladıkları tedavi yön-
temlerle kadınların bireysel, sosyal 
ve cinsel hayatlarında mutluluğa 
ulaşmasını sağladıklarını belirtti.  21 
yıllık tecrübesiyle etkili ve güven-
li tedavi yöntemlerini tercih eden, 
literatürü ve son teknolojiyi takip 
eden Op. Dr. Âzer Aras Uluğ hizmet 
verdiği Dr. Â Kliniği’nde labioplasti, 
vajinal estetik, klitoris estetiği, idrar 
kaçırma gibi alanlarda kadının nor-
mal ve sağlıklı deneyimler yaşama-
larında, çiftlerin cinsel hayatlarını 
düzeltmeleri konusunda yardımcı 
olacak.  
n EMİNE ÖZDEMİR

TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne
Kubaloğlu asaleten atandı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Başkanlığında, vekalet gö-
revini yürüten 20 bölge müdü-
rünün asaleten ataması yapıldı. 
Konuya ilişkin atama kararı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
imzasıyla Resmi Gazete’de yayım-
landı. Buna göre, Adana Bölge 
Müdürlüğüne Orhan Deha Dede, 
Ankara Bölge Müdürlüğüne Ha-
kan Yurttutan, Antalya Bölge Mü-
dürlüğüne Ergün Ertaş, Balıkesir 
Bölge Müdürlüğüne Taner Tekeli, 
Bursa Bölge Müdürlüğüne Zeki 
Bostancı, Denizli Bölge Müdürlü-
ğüne Özer Coşkun, Edirne Bölge 
Müdürlüğüne Hasan Akdemir, Ga-
ziantep Bölge Müdürlüğüne Tolga 

Demirel, İstanbul Bölge Müdür-
lüğüne Ali İhsan Yücedağ, İzmir 
Bölge Müdürlüğüne Yavuz Uyar, 
Kars Bölge Müdürlüğüne Dursun 
Coşgun, Kayseri Bölge Müdürlü-
ğüne Mehmet Varan, Konya Bölge 
Müdürlüğüne Muammer Kuba-
loğlu, Malatya Bölge Müdürlüğüne 
Ali Tüfekçi, Manisa Bölge Müdür-
lüğüne Selçuk Direkçi, Nevşehir 
Bölge Müdürlüğüne İsa Kaymak, 
Samsun Bölge Müdürlüğüne Halil 
Emecen, Siirt Bölge Müdürlüğüne 
Musa Can Çil, Van Bölge Müdür-
lüğüne Cem Özaydın, Zonguldak 
Bölge Müdürlüğüne Cengizhan 
Güder atandı. 
n İHA

Dünyanın en saygın derecelen-
dirme kuruluşlarından biri olan Ti-
mes Higher Education (THE), Asya 
Üniversiteleri için yapmış olduğu 
sıralama sonuçlarını açıkladı. Son 
dönemde sergilediği akademik per-
formansı ile yeni ve saygın sıralama-
lara dahil olmaya devam eden NEÜ, 
Asya Üniversiteleri sıralamasına da 
güçlü bir konumda giriş yaptı. “Asia 
University Rankings” kapsamın-
da, üniversiteler öğretim kalitesi, 
bilimsel yayın ve araştırma, atıflar, 
endüstri geliri ve uluslararası görü-
nürlük olmak üzere 5 alanda değer-
lendirilerek sıralamaya girdi. Asya 
ülkelerindeki 829 üniversite arasın-
da 459. sıraya yerleşen Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Türkiye’den 
66 üniversitenin girebildiği genel 
sıralamada 25, 41 devlet üniversi-
tesi arasında da 17. sırada yer aldı. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

devlet üniversiteleri içerisinde öğ-
retim kalitesinde 6. sırada yer alır-
ken, bilimsel yayın ve araştırmada 

ise 8. sırada yer aldı. NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cem Zorlu, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Her kulvarda 

bir iddia ortaya koyan, takip ve tak-
dir edilen, performans ve verimliliği 
daha yüksek bir Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ne dönüşümümüzün 
somut çıktılarını görmekten mem-
nuniyet duyuyorum. Bilim, teknoloji 
ve inovasyon yeteneğimizle beşeri 
sermayenin talep edilen niteliklere 
haiz yetişmesini sağlamayı, ülkemi-
zin kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılmasına katkı sunmayı, eği-
tim-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi 
ve bilim diplomasisinde ülkemizin 
gururu olma yolculuğumuza hız 
kesmeden devam ediyoruz. Dina-
mik, dünyayı okuyan, olayları ve ge-
lişmeleri takip eden, kendini sürekli 
güncelleyen, rekabete hakim bir ba-
kış açısı ile inşallah daha büyük ba-
şarılara yürüyeceğiz. Asya Ülkeleri 
sıralamasında emeği geçen tüm ho-
calarımızı ve idari personelimizi teb-
rik ediyorum.” dedi.n HABER MERKEZİ

Cem Zorlu: 'NEÜ Asya’nın en iyilerinden'
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bisiklet Günü’nde Konya’daki bisiklet takımlarının sporcuları ve antrenörleri ile bisiklet konusunda 
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı “Temiz Hava İçin Bisiklet Sürelim” temalı bisiklet sürme etkinliği düzenlendi

Türkiye'de en fazla bisiklet yoluna sahip şehrin 550 kilometre ile Konya olduğunu belirten Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği 
Başkanı Prof. Dr. İncecik, araçların yolcu kapasitelerine göre bir yolcunun, doğaya, bisikletle kilometre başına ortalama 16 gram karbon saldığını söyledi

Dünya Bisiklet Günü dolu dolu geçti

En iyi çevre dostu bisiklet

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Dünya Bisiklet Günü kapsa-
mında çeşitli etkinlikler gerçek-
leştirildi. Etkinlikler kapsamında, 
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün şehir 
genelindeki 7’nci sınıflara yönelik 
düzenlediği “Bisiklet Şehri Konya” 
temalı resim yarışmasında derece-
ye giren öğrenciler için ödül töreni 
düzenlendi. Törene katılan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Uzbaş, Konya’nın Türki-
ye’deki en önemli bisiklet şehri ol-
duğuna dikkat çekerek, yarışmada 
dereceye giren öğrencileri tebrik 
etti.

 DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER 
BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU 

Yarışmada birinci olan Meram 
Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu’n-
dan Ethem Emir Akgüneş’e, ikinci 
olan Yunak Kuzören Şehit Sinan 
Aktay Ortaokulu’ndan Beray Ka-

le’ye ve üçüncü olan Meram Al-
parslan Ortaokulu’ndan Ecem Tuğ-
çe Aydoğdu’ya bisikletleri hediye 
edildi. 

Toplamda 83 öğrencinin bisik-
let ve bisiklet ekipmanı kazandığı 
yarışmada ödül töreninin ardından 
“Temiz Hava İçin Bisiklet Sürelim” 

temalı bisiklet sürüşü etkinliği ger-
çekleştirildi.

PEDALLAR TEMİZ
 HAVA İÇİN DÖNDÜ 

Bisiklet takımlarının sporcuları 
ve antrenörleri, bisiklet konusunda 
faaliyet gösteren sivil toplum kuru-
luşları ve topluluklardan temsilciler 

ile Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mü-
dürlüğü’nden temsilcilerin katıldığı 
bisiklet sürme etkinliği Büyükşehir 
Belediyesi Meram Yer Altı Katlı 
Otopark alanında başlayarak Dere 
Sosyal Tesisleri’nde son buldu.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası Hava Kirliliğini Ön-
leme ve Çevre Koruma Birliği Baş-
kanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, 
araçların yolcu kapasitelerine göre 
hesaplandığında bir yolcunun, doğa-
ya, bisikletle kilometre başına orta-
lama 16 gram, otomobille 55 gram, 
motosikletle 72 gram, otobüsle 68 
gram ve uçakla 285 gram karbon 
saldığını söyledi. Doğaya en az kar-
bon salan ve bu özelliğiyle küresel 
ısınmaya en az katkı sunan ulaşım 
aracı olan bisiklet, sağlık için fayda-
sı ve güvenli olmasıyla da uzmanlar 
tarafından tavsiye ediliyor. İnsan 
ve doğa dostu bisikletin kullanımı-
nı teşvik etmek amacıyla Birleşmiş 
Milletler, 2018'in nisan ayında aldığı 
bir kararla 3 Haziran'ı Dünya Bisik-
let Günü ilan etti. Bisiklet ve diğer 
ulaşım araçlarının doğaya saldığı 
karbon emisyonları hakkında açıkla-
malarda bulunan Uluslararası Hava 
Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma 
Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin 
İncecik, 2050 yılı "Net Sıfır Emisyon 
Senaryosu" için ulaşım sektöründe 
beklenen büyümeye karşı karbon 
emisyonlarının 2030 yılına kadar 
yüzde 20 düşmesi gerektiğini be-
lirtti. Hedefin başarılması için en az 
karbon yoğun seyahat seçeneklerine 

geçişi teşvik edecek politikalara ve 
tüm ulaşım modellerinde karbon 
yoğunluğunu azaltmak için operas-
yonel ve teknik enerji verimliliği sağ-
layacak önlemlere ihtiyaç olduğunu 
vurgulayan İncecik, "Henüz düşük 
karbon teknolojilerine sahip olmadı-
ğımız için denizcilik ve havacılıktan 
kaynaklanan emisyonlar, seviyeleri-
ni korumaya devam edecek. Bu ne-
denle en başta karayolu olmak üzere 

sıfır emisyonlu araçları destekleye-
cek altyapının kurulmasını hızlan-
dırmak için daha güçlü politikalara 
ihtiyaç var." dedi. Prof. Dr. İncecik, 
bütün dünyada her yıl yaklaşık 35 
milyar ton civarında karbondioksit 
üretildiğine dikkati çekerek bu sayı-
nın sektörlere dağılımı hakkında şu 
bilgileri verdi: "Enerji yani elektrik, 
ısı ve ulaşım yüzde 73,2, doğrudan 
endüstriyel prosesler yüzde 5,2, ta-

rım, ormancılık ve arazi kullanımı 
yüzde 18,4 ve atıklar yüzde 3,2'sini 
oluşturuyor. Ulaşımın enerji içindeki 
payı yüzde 16,2. Ulaştırma, tüm sek-
törler arasında fosil yakıtlara en fazla 
bağımlı olan sektör. Küresel ulaşım 
sektörü 2020 yılında yaklaşık 7,3 
milyar ton karbondioksit emisyonu 
üretti. Binek otomobiller, küresel 
ulaşım emisyonlarının yüzde 41'ini 
oluşturan en büyük emisyon kayna-

ğı. Bunu, ağır ve orta tonajlı araçlar 
yüzde 22 ile, denizcilik 11 ile, hava-
cılık yüzde 8 ile ve hafif ticari araç-
lar yüzde 5 ile izliyor." Önümüzdeki 
yıllarda yolcu ve kargo taşımacılığı 
talebinin hızla artmaya devam et-
mesinin beklendiğini bununla bir-
likte 'Net Sıfır Emisyon Senaryosu'n-
da, ulaşım sektörü emisyonlarının 
2030'a kadar 5,7 milyar ton düşmesi 
gerektiğini anlatan İncecik, "Düşük 
karbonlu yakıtların harmanlanma-
sını destekleyen politikalar, ağır ka-
rayolu taşımacılığının, havacılığın 
ve deniz taşımacılığının karbondan 
arındırılması için kritik öneme sa-
hip. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 
2022 yılında toplam araç sayısı ocak 
ayı itibariyle 25.3 milyona erişirken 
bunun yüzde 54'ünü yani 13.8 mil-
yonunu binek otomobiller oluştu-
ruyor. Toplam araçların yüzde 4,1'i, 
sayıları 1 milyon civarındaki kamyon 
ve otobüslerden oluşmaktadır. 28 
Avrupa Birliği ülkesinde ise bu ra-
kam 7 milyondur." dedi.

DÜNYADA BİSİKLET KULLANIMI
Ulaşım araçlarının saldığı karbon 

emisyonlarıyla ilgili rakamlar payla-
şan İncecik, "Araçların yolcu kapa-
sitelerine göre hesaplandığında bir 
yolcu, doğaya, bisikletle kilometre 

başına ortalama 16 gram, motosik-
letle 72 gram, otomobille 55 gram, 
otobüsle 68 gram ve uçakla 285 
gram karbondioksit salıyor" diye ko-
nuştu. 

Karbon emisyonunu azaltmak 
için önerilen bisiklet kullanımının 
pandemiyle birlikte yeniden ön pla-
na çıktığını hatırlatan İncecik, dün-
yadaki bisiklet sayısının 1 milyar ci-
varında olduğuna, bunların yarısına 
yakınının Çin'de bulunduğuna deği-
nerek şunları söyledi: "Avrupa'da 22 
milyon civarında bisiklet belirlenmiş. 
Konutların yaklaşık yüzde 25'inde 
bir bisiklet bulunuyor. Dünya gene-
linde en çok bisiklet kullanılan 10 ül-
kenin 8’i Avrupa kıtasında yer alıyor. 
Dünyada bisiklet kullanımında ilk 
sırada Hollanda yer alırken, nüfusu-
nun yüzde 99,1’i bisiklet kullanıyor. 
Hollanda'yı, yüzde 80 ile Danimarka, 
yüzde 76 ile Almanya takip ediyor. 
Çin'de ise bu oran yüzde 37." Tür-
kiye Bisiklet Federasyonu'na göre 
Türkiye'de düzenli bisiklet kullanan 
kişi sayısının 2.5 milyon civarında ol-
duğunu bildiren İncecik, Türkiye'de 
en fazla bisiklet yoluna sahip ilin de 
550 kilometre ile Konya olduğunu 
belirtti.
n AA
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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

MOBILYA
MARANGOZ

USTASI 
ARANIYOR

Maaş + SSK + Yemek

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

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

İMALATHANEMİZDE ÇALIŞTIRMAK ÜZERE;
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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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Konya OSB İhsandede Cad. 20. Sokak No:19/1 42300
   Selçuklu / KONYA       wTel: 0332 2391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

• EL HADDESI 
KULLANABILEN 

PERSONEL 
ALINACAKTIR

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

 kaynakları birimine şahsen yapılacaktır. 

Şehit İbrahim Betin İlkokulu 2. sınıf öğrencileri bir araya gelerek "Çocuk Yüreğinde Şiirler" adlı şiir dinletisi Selçuklu Belediyesi nikah 
salonunda gerçekleştirildi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği dinletide öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi

Şehit İbrahim Betin İlkokulu'ndan muhteşem gece
Şehit İbrahim Betin İlkokulu 2. 

sınıf öğrencileri bir araya gelerek 
Çocuk Yüreğinde Şiirler" adlı şiir 
dinletisi Selçuklu Belediyesi nikah 
salonunda gerçekleştirildi. Velilerin 
yoğun ilgi gösterdiği dinletide öğ-
rencilerin heyecanı ve mutluluğu 
görülmeye değerdi. Gecede Yunus 
Emre’den Hz. Mevlana'ya, Arif Ni-
hat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a 
değerli şairlerin en güzel eserleri 
seslendirdi. Dinletide yer yer canlı 
müziğe de yer verildi. Okul Müdürü 
Selçuk Erkoç programda emeği ge-
çen tüm öğrencilere ve öğretmenle-
re teşekkür ederek birbirinden güzel 
etkinliklerin devam edeceğinin müj-
desini verdi.
n SİBEL CANDAN



11 6 HAZİRAN 2022HABER

Candan, "İlçe merkezimiz ile birlikte mahallelerimizin de hayat kalitesini yükseltmek, hava kirliliği-
ni ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi

İçeriçumra doğalgaza kavuşuyor
İçeriçumra mahalle sakinlerinin 

yoğun olarak talep ettiği konular-
dan biri olan doğalgaz yatırımı için 
kayıtsız kalmayan Çumra Belediye 
Başkanı Av. Recep Candan, göreve 
geldiği günden bu yana mahallenin 
doğalgaza kavuşması adına çalışma 
başlatmıştı. Yapılan yoğun çalışma-
lar sonucunda İçeriçumra Mahallesi 
doğalgaz konforuna kavuşturuldu. 
Doğalgaz kazı töreninde  doğalga-
zın mahalle halkının kullanımına 
sunulması için ilk boru hattı döşen-
miş oldu.  Göreve geldikleri gün-
den bu yana temiz ve konforlu bir 
yatırım olan doğalgazın, İçeriçumra 
Mahallesi’ne ulaşması için, hükü-
met, Çumra Belediyesi ve Selçuk 
Gaz şirketi el birliği ile önemli işler 
yaptıklarını ifade eden Çumra Be-
lediye Başkanı Av. Recep Candan; 
“Çumra’mızın mahallelerine doğal-
gazın ulaşımı konusunda; Bakan 
Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, 
İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız 
ile birlikte yoğun bir çalışma içeri-
sindeyiz. İlçe merkezimiz ile birlikte 
mahallelerimizin de yaşam kalitesini 
yükseltmek, hava kirliliğini ortadan 
kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir 
çevre için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. 

Cenab-ı Hakka şükürler olsun 
ki bugün ilk kazı çalışmasını başlat-
tığımız yer İçeriçumra Mahallemiz 
oldu. İçeriçumra Mahallemiz doğal 

gaz boru hattının olmadığı bir ma-
halleye doğalgaz hizmetinin ulaş-
tırıldığı ilk mahallemiz... Organize 
sanayi bölgemizdeki yeni parselleri-
mizde yatırıcı sayılarımızın artması, 
İçeriçumra Mahallemizinde bu hiz-

metten daha erken yararlanması-
na büyük katkı sağladı. Diğer tüm 
mahallelerimiz ile birlikte Selçuk ve 
Karamanoğlu beyliğinden bu yana 
geçmişi olan İçeriçumra Mahallemiz 
bizim göz bebeğimizdir.… Değerli 

hemşehrilerimize en güzel hizmet-
leri sunabilmek için tüm paydaşla-
rımızla elbirliği ile çalışıyoruz. Ma-
hallemize hayırlı uğurlu olsun”diye 
konuştu.     AK Parti Konya İl Başka-
nı Hasan Angı, 20 yıllık süreçte do-
ğalgaz enerji hattının Konya gene-
linde ulaştırılmasında ve kullanıma 
sunulmasında önemli işlere imza 
atıldığını kaydetti. Angı doğalgaz 
kazı töreninde yaptığı konuşmasın-
da;“Mübarek Cuma gününde güzel 
bir iş için bir araya geldik. Mahal-
lemize doğalgazın ulaştırılmasında 
emeği geçen tüm kardeşlerime te-
şekkür ediyorum. 20 yıl öncesinde 
il merkezimizde bile doğru düzgün 
doğalgaz hizmeti yokken bugün ge-
linen noktada ilçelerimizin merkez 
dışında kalan mahallelerini doğalgaz 
konforuna kavuşturuyoruz. Bu hiz-
metleri vatandaşlarımız ile buluştu-
rurken bizlere güç veren en önemli 
husus hemşehrilerimiz ile birlik ve 
beraberlik içerisinde olmamız. El-
hamdülillah İlçelerimizde belediye 
başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımı-
zın gayretleri ile yapılan hizmetler 
yerini buluyor ve bizlerde bu nok-
tada onlara destek olmaya devam 
ediyoruz. Doğalgaz hattını mahal-
lemizdeki meskenler ve iş yerleri 
ile buluşturacağımız bu programın 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Hacı adaylarına eğitim 
semineri düzenlendi

2022 yılında Hac İbadeti için 
Kutsal Topraklara gidecek olan 
hacı adaylarına yönelik Hac İba-
deti Eğitim Semineri düzenlendi.  
Konya İl Müftülüğü organizesin-
de Mevlana Kültür Merkezinde 
düzenlenen program Sarraflar 
Camii İmam Hatibi Mehmet 
Erarabacı’nın Kur’an-ı Kerim ti-
laveti ile başladı. Hac İbadeti ve 
Hacı olma bilinci konularında 
Hacı adaylarına bilgilendirme-
lerde bulunan Konya İl Müftüsü 
Doç. Dr. Ali Öge, “2022 yılında 
1557 Hacı adayımızı Konya’dan 
dualarla uğurlayacağız İnşallah. 
Konya’mızdan 71 arkadaşımız 
da Hacılarımıza yardımcı olmak 
amacıyla görevlendirildi. 1. ve 2. 
kafilemizi 14 Haziran’da 3. 4. kafi-
lemizi de 20 Haziran’da Medine-i 
Münevvere’ye uğurlayacağız. Bu 
yolculuğun hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Arafat’ta Hz. 
Adem ile Hz. Havva annemizin 
buluştuğu gibi dünyanın dört bir 
yanından hacılarımız Arafat’ta 

buluşacaklar. Hac İbadeti Hz. 
Adem ile başlayan bir geçmişe sa-
hiptir” dedi. Hac ibadetinin mane-
vi boyutları ve  anlamları hakkın-
da Hacı adaylarına bilgiler veren 
Öge, hacı adaylarına ibadetlerinde 
kolaylıklar diledi. Müftü Öge hacı 
adaylarından milletimiz ve   tüm 
Müslümanlar için dua etmelerini 
rica etti. Hac yolculuğundan önce 
maddi ve manevi hazırlık, Hz. 
Peygamber S.A.V. ’in kabrini zi-
yaret, Mescid-i Nebevide namaz, 
Medine-i Münevvere’de ikamet 
adabı konuları hakkında İl Müftü 
Yardımcısı Kuddusi Uysal bilgiler 
verdi. Ana hatlarıyla Hac ve Umre 
Menasiki konuları Başvaiz Meh-
met Güneş tarafından uygulamalı 
olarak anlatıldı. Temel sağlık bil-
gileri hakkında uzman Doktor 
A.Nihat Baysal bilgiler verip tavsi-
yelerde bulundu.  Bayanlara özel 
son oturumda ise kadınlara özgü 
konular vaiz Hülya Anıl tarafından 
anlatılarak seminer tamamlandı.
n HARUN YILMAZ

Aynur-Mustafa Topak çiftlerinin kızları Safiye ile 
Neşide -Aziz Çimen çiftinin oğulları Ali evliliğe ilk adımı attı

Yaşar-Özdemir ile Rumeysa Özdemir’in oğulları Mahmut Musab sünnet oldu. 
Erkekliğe ilk adımı atan Mahmut Musab sünnet olmanın sevincini yaşadı

Safiye ile Ali evlendi M. Musab sünnet oldu
Topak ve Çimen aileleri en mut-

lu günlerinden birini yaşarken, Sa-
fiye-Ali çifti evlenmenin mutluluğu-
nu yaşadı.

  Gloria Düğün Kongre Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen görkemli 
düğün merasimine genç çiftin akra-
baları, yakınları ve sevenleri katıldı. 
Topak ve Çimen aileleri misafirlerle 
yakından ilgilendi. Misafirlere ise 
geleneksel Konya düğün pilavı ik-
ram edildi. Yenigün Gazetesi olarak, 
Topak Çimen ailelerini tebrik eder, 
Safiye-Ali çiftine ömür boyu mutlu-
luklar dileriz. 
n SAMET AKTAŞ Atiker Deluxe Toplantı ve Dü-

ğün Merkezi’nde gerçekleştirilen 
görkemli sünnet düğününe, Özde-
mir ailesinin yakınları ve sevenleri 

başladı. 
Misafirlere ise geleneksel Konya 

düğün pilavı ikram edildi. Yenigün 
Gazetesi olarak Özdemir ailesini 

tebrik eder, sünnet olan Mahmut 
Musab için geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletiriz.
n SAMET AKTAŞ
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Eski çiftçilerin bir tohum seçme 
tekniği vardı.

Özellikle domates örneği ile anlata-
cağım.

Tarlada domates olgunlaşmaya 
başlayınca, ekim yapan aile tarladaki en 
güzel domatesleri takip eder onu tohu-
ma bırakmak için o fideleri işaretlerdi. 
Herkes bilirdi ki; bu gelecek sene için 
tohum olacak ona dokunulmazdı.

Domates mevsimi bitince üreticiler 
kendi aralarında ürünleri değerlendirir, 
hatta gelecek sene de o üreticiden tohu-
munu temin etmeye çalışırdı.

Tohumun bu şekilde, zaman içinde 
temin etme süreci en kaliteli domatese 
ulaşma yolculuğuna dönüşürdü.

Ata tohumlarımızın oluşma süreci 
de böyle gelişir.

Bu tohumlama sürecinde genelde 
devlet vatandaşı hep yalnız bırakırdı.

Bu temin süreci bir metoda siste-
me bir türlü bürünemezdi.

Devlet son yıllarda biraz uyandı 
ama hala bu bilinç küçük ve orta ölçekli 

çiftçilerimizi de kapsayacak sisteme 
oturmadı.

Bu arada büyüyen talep ile verimlilik 
artışı ihtiyacı, çiftçiyi endüstriyel tohum-
culuğa yöneltti.  Bu aşamada devreye 
küresel tohumcular girdi. Gen teknolo-
jisi ile üretim ön plana çıktı. Bize gözle 
beğenebileceğimiz, dayanıklı ürünleri 
yetiştirebileceğimiz tohumları verdiler. 
Üstelik dekar başına çok da verimli idi.

Sonra hastalıklar başladı. Aynı to-
humcu firmalar bu hastalıkların üretici-
leri olarak karşımıza çıktılar. Hemen ilaç 
satmaya çalıştılar. Tohumdan kazandık-
ları kadar ilaçlarından da kazandılar. 

Üreticilerimiz adı üstünde üretici 
iken onların tüketicisi haline getirildi.

Tarım ekonomisi, finansı, üretim 
tekniği konusunda yalnız kalan üretici-
lerimiz; bir taraftan tohum ve ilaççılara 
bir taraftan gübre tüccarlarına diğer 
taraftan da sermaye kaynağı olarak 

kabzımallara mahkûm 
edildiler.

Bunlara ek olarak 
yağmur, fırtına don da 
darbelere eklendi. Yeterli 
bilince sahip olmayan 
üretici maalesef tarlada 
çaresiz, yalnız fukaralığa 
mahkûm oldu.

Bugünlerde iki yıldır 
çalışılan hal kanunun 
meclise geleceğini söylü-
yorlar.

Kabzımallık düzenlenecek. Kabzı-
mal kabzımala mal satamayacak.  

Çiftçi kooperatif eliyle mallarını hal-
lere götürebilecek.

Bütün bunlar güzel bir şey de so-
runun özü, çiftçinin kanunları anlayıp 
uygulayıp yaşamına nasıl yansıtacağı 
konusunda yeterli imkanları yok.

İl ve ilçe tarım müdürlükleri insan 

kaynakları olarak çok 
yetersiz. Ofisleri il ve ilçe-
lerde.

Tabi dışarda on binler 
boşta ziraat teknikeri ve 
mühendisi geziyor, işsiz.

Ve çiftçi ve üretici ai-
leleri gelişen ekonominin 
taleplerine göre pozisyon 
alamıyor.

Çiftçi çocukları gele-
ceklerini planlayamıyor.

Gün geçtikçe tarlalar boşalıyor.
Köyler boşalıyor. Mahalleler yaşam 

alanı olarak daha az tercih ediliyor.
Covid pandemi süreci ile biraz 

doğaya dönüş başladı ama biz önce 
doğanın yaşamını sürdürülebilir hale 
sokalım.

İl ve ilçe tarım müdürlükleri yeterin-
ce araziye gitmiyor veya gidemiyor.

Politikacılar üreticinin gerçek prob-

leminden çok anlık politik etkisinin he-
sabında. Gelecekteki oyunu nasıl alaca-
ğını düşünüyor. İşin reklamına talip.

İktidar maalesef sorunun özünden 
uzak.

Muhalefet zaten yeterince vakıf 
değil. Olmaz, yaptırmam demekten öte 
kendi projesini açıkça tanımlayamıyor.

Böyle olunca istikrarsız bir tarım 
politikamız var.

Hal kanunu çalışmasında çiftçi ko-
operatifleri diyor. Artık bu kooperatif la-
fını bırakalım. Bu kanunun adını İmece 
kanunu yapalım.

Bu kanunu imece gözüyle de de-
ğerlendirelim. Binlerce yıllık gelene-
ğimizin ismini ve şeklini kanuna dahil 
edelim. 

Yabancı kelime kooperatif ( coo-
perative; cooperation öncelikli anlamı, 
yani işbirliğinden gelme).

İmece; dayanışma, tamamlanma, 

paylaşmadan gelme. 
Kooperatif kelimesinin manası bile 

kapitalizm kokuyor.
İmece ruhu olmazsa kooperatif 

diye bir şey olmaz. Zaten yıllarca olma-
dı da. Komünist dediler, Hırsızların su-
iistimal ettiği yer dediler. Öyle de oldu. 
Yıllarca örneklerine şahit olduk.

Kanun koyucu bu konuyu top-
yekûn ele almalı.

Daha ucuz sebze meyve nasıl üreti-
riz değil de hem tüketici hem üretici ta-
rımdan birlikte nasıl kazanır nasıl fayda 
sağlar onun peşinde olalım.

Çiftçinin refahını da düşünerek. 
Yoksa sadece düşük fiyat ancak çiftçiyi 
ezer, eder. Durum onu gösteriyor.

Küresel gıda krizinde tarımdaki bu 
düzenlemeler çok daha anlamlı hale 
geliyor.

Elimizi çabuk tutalım.
Kendi kendimize yeterli tarım top-

lumuyuz bari bu konuda tam bağım-
sızlığımızı elimize alalım. Gıda konu-
sunda istikbalimiz güvende olsun.

KÜRESEL DOMATES ÇEKİRDEĞİ VE İMECESİ OLMAYAN KOOPERATİF

Gembos Ovası’nda çilek hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkan Altay, mahallelerde altyapıların tamamlanmak üzere olduğunu, kırsaldaki 
en önemli önceliklerinin vatandaşların kazancının artması olduğunu, bununla ilgili Büyükşehir olarak tarımsal destekler vermeye devam edeceklerini söyledi

Kırsaldaki önceliğimiz geliri artırmak
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, Derebucak ilçe-
sine bağlı mahallerde vatandaşlarla 
buluştu. Başkan Altay, Derebucak 
Belediye Başkanı Ahmet Kısa, AK 
Parti Derebucak İlçe Başkanı Adem 
Sütçü, MHP Derebucak İlçe Başka-
nı Ali Almaz ile birlikte ilçeye bağ-
lı; Gencek, Göynem, Pınarbaşı ve 
Çamlık mahallelerini ziyaret etti. 
Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla 
ve vatandaşlarla bir araya gelerek 
istişareler gerçekleştiren Başkan 
Altay, Gembos Ovası’nda bir çilek 
tarlasında vatandaşlarla birlikte çilek 
hasadı da gerçekleştirdi. 

TARIMSAL 
DESTEKLERİMİZ SÜRECEK 

İlçe ziyaretlerinde vatandaşlarla 
bir araya gelirken yatırımları da ye-
rinde incelediklerini belirten Başkan 

Altay, “Kırsaldaki en önemli önceli-
ğimiz vatandaşlarımızın gelirini ar-

tırmak, onun için tarımsal destekler 
konusunda çok önemli çalışmalar 

yürütüyoruz. Derebucak’ta da özel-
likle fasülye ve çilek konusunda ver-

diğimiz destekten sonra burada bir 
pazar oluştu. Bir çilek bahçesinde de 
hasada eşlik ettik. Vatandaşlarımızın 
kazancının artırılmasıyla ilgili Bü-
yükşehir Belediyesi olarak tarımsal 
destekler vermeye devam edeceğiz. 
Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür 
ediyorum. İnşallah mahallelerimizin 
altyapılarını tamamlıyoruz. Sosyal 
hayata dair de önemli projeler ger-
çekleştiriyoruz ve kırsalda yaşayan 
vatandaşlarımızın gelirini artırma 
önceliğiyle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Baş-
kan Altay ayrıca yakın zamanda tu-
rizme kazandırılması planlanan De-
rebucak Barajı’nda da incelemelerde 
bulundu.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, eko-
nomideki konjonktürel sarsıntıların 
atlatılması, dövizdeki suni yükselişin 
frenlenmesi, enflasyondaki tırma-
nışın engellenmesi amacıyla hükü-
metin tedbirler aldığını belirterek, 
“Konu ekonomik beka konusudur. 
Fiyat istikrarı ve finansal istikrar 
mutlaka sağlanacaktır” dedi. “Adım 
Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Ay-
dınlatma Toplantıları”nın ilk bölümü 
3-4-5 Haziran 2022 tarihleri arasın-
da Konya’nın Ereğli, Halkapınar, 
Hadim, Taşkent, Çumra, Karapınar 
ve Emirgazi ilçelerinde gerçekleşti-
rildi. 

Ereğli’de yapılan toplantıda ko-
nuşan MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Mustafa 

Kalaycı, her ülkenin ortak sorunu 
haline gelen enflasyonun Türkiye’de 
de yüksek seviyelere yükseldiğini, 
hayat pahalılığının insanların refahı-
nı ve geçim standartlarını olumsuz 

etkilediğini, uygulamaya konulacak 
yeni tedbirlerle bu sorunun da aşıla-
cağını açıkladı. Kalaycı konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin yatı-
rım, üretim ve ihracat seferberliğini 

boğmak isteyen, eşzamanlı olarak 
borç ödeme kabiliyetinde zaaf oluş-
turmayı amaçlayan kötü niyetli bir 
tertip görülmektedir. Ekonomideki 
konjonktürel sarsıntıların atlatılma-
sı, dövizdeki suni yükselişin fren-
lenmesi, enflasyondaki tırmanışın 
engellenmesi amacıyla hüküme-
timiz tedbirler almaktadır. Konu 
ekonomik beka konusudur. Fiyat 
istikrarı ve finansal istikrar mutlaka 
sağlanacaktır. Bu kapsamda yeni 
tedbirler uygulamaya konulacağına 
ve başta emekliler, çalışanlar, esnaf 
ve çiftçilerimizin gelirlerini artıracak, 
mali yüklerini azaltacak kararlar alı-
nacağına inanıyoruz. Emeklilerin ve 
kamu çalışanlarının aylıkları Tem-
muz ayında yüzde 40’ın üzerinde 
artırılacaktır.” 
n HABER MERKEZİ

‘Yeni tedbirler ortaya konulacak’

Minikler Kadim Oyunlar 
Şenliği'nde buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 
Mayıs – 5 Haziran arasında "Ka-
dim Oyunlar Şenliği" düzenledi.  
Selçuklu Müftülüğü organize-
sinde Kelebekler Vadisi ve Birlik 
Parkında 4-6 yaş Kur’an Kursu 
öğrencilerine yönelik "Kadim 
Oyunlar Şenliği" düzenlendi.3 bin 
500 kişinin katıldığı programa 
Selçuklu Müftülüğü Şube Müdür-
leri Bahtiyar Şahin ve İsmail Bu-
lun, 4-6 yaş Kur’an Kursu öğretici, 
öğrenci ve aileleri katıldı.  Kur’an 

tilaveti ile başlayan program öğ-
rencilerin katıldığı birbirinden he-
yecanlı yarışmalarla devam etti. 
Velilerin heyecanla takip ettiği 
yarışmalarda öğrenciler; çuval ya-
rışı, yumurta taşıma, halat çekme, 
sek sek gibi yarışmalarda müca-
dele etti. Kadim Oyunları Şenliği' 
programları ile öğrencilerin hem 
kadim oyunları öğrenirken hem 
de büyükleriyle birlikte neşeli da-
kikalar geçirdi.
n MERVE DURGUT

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ve ilçelerde yüz yüze ve uzaktan eğitimle gerçekleştireceği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 7-14 yaş arası binlerce öğrenciye “Dinimiz 
ve Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” eğitimleri verilecek. Kayıtlar 6-19 Haziran tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adresleri üzerinden alınacak

Genç KOMEK doludizgin
Büyükşehir Belediyesi’nin Genç 

KOMEK bünyesinde Konya gene-
linde gerçekleştireceği Yaz Okulu 
kayıtları başlıyor. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Genç KOMEK’in öğrencilere 
hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz 
tatili geçirme imkanı sunduğunu 
ifade etti. Genç KOMEK’in bu yaz 
döneminde de yüz yüze ve uzak-
tan eğitim seçenekleri ile çocuklarla 
buluşacağını kaydeden Başkan Al-
tay, tatillerini en güzel şekilde de-
ğerlendirerek kendisini geliştirmek 
isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm 
öğrencileri 6-19 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek kayıtlara 
başvurmaya davet etti. “Dinimiz ve 
Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” 
başlıklarında eğitim verecek Genç 
KOMEK’e kayıt yaptıran öğrencile-
re 4 Temmuz-26 Ağustos tarihleri 
arasında 7 haftalık, günlük 4’er sa-
atlik eğitimlerle haftada 20 saat ders 
verilecek. Yüz yüze eğitimlere katı-
lan gençlere seçecekleri branşlarda 
eğitim materyalleri paket olarak ve-
rilercek. 

ÇOCUKLAR OYUN KAMPLARINDA 
DOYASIYA EĞLENECEK

 Sabah ve öğle olmak üzere iki 
grup şeklinde planlanan dersler kap-
samında yüz yüze eğitimler merkez 
ve ilçelerdeki KOMEK ve ASEM 

binalarında işlenecek. Öğrencile-
rin Dutlukır ve Kent Ormanı’ndaki 
Genç KOMEK oyun kamplarında; 
halat çekme oyunu, survivor par-
kuru, bisiklet eğitim alanı, okçuluk 
eğitim alanı, bocce eğitim istasyo-
nu, kazı alanı, sihirli labirent, çubuk 
yakalama oyunu, mantar toplama 
oyunu, kuyruk yakalama, ilk yardım 
etkinliği, kale oyunu, AFAD etkinliği, 
golf gibi keyifli oyunlarla unutulmaz 
anlar geçirmesi hedefleniyor. Öğ-
renciler ayrıca Taşkent ve Beyşehir 
ilçelerindeki kamp alanlarında da 2 
gece 3 gündüz olacak şekilde yatılı 

kamplara katılacak. Yaş grupları-
na göre hazırlanan yarışmalarda da 
dereceye girenlere ödüller verile-
cek. Pandemi döneminde uzaktan 
eğitimlerle evlere misafir olan Genç 
KOMEK Yaz Okulu’nda, uzaktan 
eğitimler bu yaz da devam edecek. 
Tamamı interaktif ve öğrenciyle et-
kileşimin hiç kesilmediği eğitimler 
birbirinden faydalı etkinliklerle ço-
cuklarla buluşacak. 

KONYA DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE 
MALZEMELERİ ÜCRETSİZ 

ULAŞTIRILACAK 
Elif-ba, Kur’an-ı Kerim, el sanat-

ları, algoritma, sanat tasarım, bilgi-
sayar kullanımı, drama, İngilizce, 
Japonca, Korece, Rusça, Fransızca, 
model uçak yapımı gibi birçok alan-
da eğitimler katılımcılarına çevrimiçi 
olarak sunulacak. Konya dışındaki 
diğer şehirlerinde ikamet eden öğ-
rencilere eğitim paketleri adresle-
rine kargo yoluyla ücretsiz teslim 
edilecek. 

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 
SÜPRİZ HEDİYELER 

Yapılacak yarışmalarda devam 
durumu, puanlama kriteri gibi uy-
gulamaların sonucunda başarı gös-

teren öğrenciler ödüllendirilecek. 
Çevrimiçi derslere katılanlar isterler-
se çevrimdışı derslere de kayıt yap-
tırarak eğitimden faydalanabilecek. 
Bu yaz Balkanlarda da Genç KOMEK 
faaliyetleri, yüz yüze ve çevrimiçi 
olarak yürütülecek. 

Kur’an-ı Kerim, Değerler Eği-
timi, Geleneksel Türk Sanatları ve 
spor branşlarında eğitimler verile-
cek; şehir içi gezileri ve yüzme faa-
liyetleri gerçekleştirilecek. Genç KO-
MEK uzaktan eğitime yurt dışından 
katılacak yabancı öğrenciler için de 
planlamalar yaptı. 

Çevrimdışı yapılacak eğitim vi-
deoları yanı sıra; İngilizce, Boşnakça, 
Arapça ve Rusça dillerinde çeviriler-
le Genç KOMEK’ten faydalanmak 
isteyenlerin hizmetine sunulacak. 
Yüz yüze eğitimlerde Konya merkez 
ve ilçelerinden, çevrimiçi eğitim-
lerde tüm Türkiye’den, çevrimdışı 
eğitimlerde de tüm dünyadan kayıt 
yaptırılabilecek Genç KOMEK Yaz 
Okulu’na başvurular 6-19 Haziran 
2022 tarihleri arasında www.konya.
bel.tr ile www.komek.org.tr adresle-
ri üzerinden olacak.
n HABER MERKEZİ

‘Sağlıkçıların sorunları giderilmeli’ Pandemiden sonra bitkilere ilgi azaldı
Sağlık-Sen KONYA Şubesi Üst 

Kurulu Delege seçimi Genel Başkan 
Semih Durmuş, Memur-Sen Konya 
İl temsilcisi Nafiz Karlıer, Sağlık-Sen 
Konya şube Başkanı Dr. Ahmet 
Uzunay, yönetim kurulu ve üst ku-
rulu belirleyecek olan delegelerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Seçim 
sonunda 10 kişi üst kurulu delegesi 
olma hakkını elde etti. Sağlık-Sen 
Konya Şubesi Üst Kurulu seçimi 
Konya Şube Başkanı Dr. Ahmet 
Uzunay’ın konuşmasıyla başladı. 
Başkan Uzunay yaptığı açılış konuş-
masında şu sözlere yer verdi.”  Gö-
reve geldiğimiz günden bu yana dur 
durak bilmeden sağlık ve sosyal hiz-
met emekçilerimizin daha iyi şart-
larda çalışması için mücadele ediyo-
ruz. Sürekli sahada, çalışanlarımızın 
yanında olduğumuz için 2022 yılı 
ilk diliminde de üye sayımızı artır-
dık. Toplam da 8967 üye sayımızla 
Konya’da hem yetkili, hem de etkili 
sendika olduk.

 Bu başarıda emeği olan yöne-
tim kurulu arkadaşlarıma, temsilci 
arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize 
teşekkür ediyorum" diye konuş-
tu. Genel Başkan Semih Durmuş, 

ise “Hekiminden hemşiresine tüm 
sağlık çalışanlarını kapsayan adil bir 
düzenleme, sağlık sisteminin gele-
ceği açısından önemli. Ayrımcılığa 
yol açacak hiçbir uygulamayı kabul 
etmiyoruz Büyük umutla beklenen 
mali ve özlük haklara yönelik dü-
zenleme bir an önce hayata geçiril-
melidir. Hekiminden hemşiresine 
tüm sağlık çalışanlarını kapsayan 

adil bir düzenlemenin sağlık siste-
minin geleceği açısından önemli 
olduğunun altını çizmek istiyorum. 
Sağlık çalışanlarını bölen ve kutup-
laştıran aksi adımların atılması sağ-
lık sisteminin geleceği açısından risk 
taşımaktadır. Ayrımcılığa yol açacak 
hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Pandemi döneminde insanların 
evde kalmasıyla bitkilere artan ilgi, 
korona virüs salgınının etkilerinin 
ortadan kalkmasıyla birlikte azaldı. 
Pandemi tedbirleri çerçevesinde 
evlerinden çıkamayan insanların 
balkonlarında ve bahçelerinde ye-
tiştirmek için bitkilere olan ilgisi 
arttı. Rengarenk çiçekler pandemi 
döneminde insanların moral ve mo-
tivasyonunu da olumlu etkiledi. Bu 
sene ise pandeminin etkisinin iyice 
azalmasıyla Konya’da peyzaj çalış-
maları yavaş ilerliyor. Geçen sene iç 
mekânda hobi amaçlı ürünlere talep 
yoğunken, bu sene bahçe ürünle-
ri biraz daha ilgi görüyor. Esnaf ise 
işlerin artmasını bekliyor. Peyzajcı 
Muhammed Furkan Bitim, havala-
rın geç ısınmasından dolayı sezonun 
biraz geriden başladığını belirterek, 
“Geçen sene pandemi döneminin 
etkisiyle yoğunluk daha fazlaydı. Bu 
sene hem havaların geç ısınması 
hem de pandemi sürecinin etkisinin 
geçmesiyle işler biraz daha yavaş 
ilerliyor ama beklentimiz daha fazla. 
Geçen seneye göre kıyasladığımız 
zaman pandemi döneminde evler-
de kapalı olduğumuz için daha çok 

iç mekân türlerine, balkonda hobi 
amaçlı kullanılan ürünlere talep 
daha yoğundu. Pandemiye göre bu 
talepler biraz daha az ama beklenti-
miz yine yüksek. Bu sene biraz daha 
bahçe ürünlerine yoğunluk arttı. 
Vatandaşlar şu anda çiçek, sebze 
fidesi, meyve fidanı gibi ürünlere 

yoğunluk gösteriyor. Havaların ısın-
masıyla bahçe çiçeklik türleri, kış 
döneminden kalan patatesli, soğan-
lı ürünler daha çok talep görüyor” 
dedi. Bitim, ellerinden geldiği kadar 
makul fiyatta müşterilere ürün sun-
maya çalıştıklarını sözlerini ekledi.
n İHA
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BAŞSAĞLIĞI
Karacığan Kiremit Fabrikası sahibi 

Mustafa 
KARACIĞAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,  

ailesi ve yakınlarına  
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

M. Mahmud 
ŞEREF’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına  Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Mustafa Mahmud Şeref, geçirdiği kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti

Mahmud Mustafa 
Şeref vefat etti

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Görevlisi Mustafa 
Mahmud Şeref, geçirdiği kalp krizi 
sonucu 44 yaşında hayatını kay-
betti. Merhum Mahmud Mustafa 
Şeref’in cenazesi Cumartesi günü 
İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından def-
nedilmek üzere Mısır’a gönderildi. 
Öğretim Görevlisi   Mahmud Mus-
tafa Şeref vefatı öğrencilerini, dost-
larını ve sevenlerini üzdü. Mahmud 
Mustafa Şeref vefatının ardından 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu 
sosyal medya hesabından mesaj 
yayınlayarak başsağlığı dileklerini 
iletti. Merhum Öğretim Görevli-
si   Mahmud Mustafa Şeref 4 çocuk 
babasıydı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Mahmud Mustafa 
Şeref’e Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karacığan Kiremit Fabrikası sahibi Mustafa Karacığan 91 yaşında vefat etti. Merhum Mustafa 
Karacığan dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi. Karacığan ailesini sevenleri yalnız bırakmadı

Mustafa Karacığan 
dualarla defnedildi

Karacığan Kiremit Fabrikası sa-
hibi Mustafa Karacığan 91 yaşında 
vefat etti. 

Merhum Mustafa Karacığan’ın 
cenazesi Cumartesi günü öğle na-
mazına müteakip Karacığan Me-
zarlığında kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla Musalla Mezarlı-
ğına defnedildi. 

Karacığan ailesini acı günlerdin-
de AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Helvacızade A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Konya Sanayi 
Odası (KSO) Meclis Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, Büsan Sanayi Site-
si Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Azman ile sanayiciler, iş adamları ile 
Karacığan ailesinin yakınları ve se-
venleri yalnız bırakmadı.  

Karacığan ailesi cenaze nama-
zının ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhum Mustafa Karacığan 2 er-
kek 1 kız çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Mustafa Karacığan’a Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



Alkışlar Genç Kartallar’a

Konyaspor‘u U19 takımı, Elit U19 Süper 
Lig'i 38. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 
Kayserispor’u 2-0 geriye düşmesine rağmen 
5-4 mağlup etti ve sezonu galibiyetle tamam-
ladı. U19 Gelişim Ligi’nde sezon tamamlandı. 
Bu sezon gösterdiği performansla ve oynadığı 
oyun ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini ka-
zanan teknik direktör Çağdaş Çankaya idare-
sindeki Konyaspor U19 Takımı, sezonun son 
maçında Kayserispor’u konuk etti. 

Rakibi karşısında ilk 6 dakikada 2-0 geriye 
düşen yeşil- beyazlılar; 30’uncu dakikada Er-
kan Sasa, 33’üncü dakikada Emre Pehlivan ve 
39.dakikada ise Abdulsamet Kaya’nın attığı 3 

golle öne geçmesini bildi. İlk yarının son da-
kikasında kalesinde talihsiz bir gol gören Ye-
şil-Beyazlılar, soyunma odasına 3-3’lük eşit-
likle girdi.  Konyaspor, ikinci yarıda daha rahat 
bir oyun sergiledi. Yeşil-beyazlı takım, 72’de 
Oğuzhan Şahin Uzun ve 74.dakikada ise Buğra 
Yıldırım’ın golü ile skoru 5-3’e getirdi. Kayseri 
temsilcisi 90+4’üncü dakikada farkı bire indir-
se de sahadan 5-4 mağlup ayrıldı. Bu sonucun 
ardından sezonu 68 puanla tamamlayan Kon-
yaspor, ligi averajla 6.sırada tamamladı. 

Öte yandan Konyaspor’un çok şey bekledi-
ği Abdulsamet Kaya, attığı 18 golle U19 Süper 
Lig’in de gol kralı oldu. n SPOR SERVİSİ

Palut geliyor

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugün Kon-
ya’ya gelerek yeşil-beyazlı yönetim ile transfer konusunda 
toplantı yapacağını söyledi. Palut ayrıca Amir Hadziahme-
tovic ve Abdülkerim Bardakcı'nın da takımdan gitmesini 
istemediğini belirtti. Sezonun tamamlanmasının ardından 
UEFA Pro Lisans Kursu'nun son aşamasına katılan Kon-
yaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kursun ardından kısa 
bir tatil yaptıktan sonra bugün Konya’da olacağını belirtti. 
Bir radyo programına konuk olan İlhan Palut, transfer ko-
nusunda telefon trafiği yaşadığı ve bugün Konya’ya gele-
rek yönetimle toplantı yapacağını söyledi. Palut, “Pazar-
tesi günü Konya'da olacağım. Önümüzdeki hafta transfer 
çalışmalarına hız vermiş oluruz” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

A Milli Takım  farklı kazandı

A Millî Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında 
Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başla-
dı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta 
Ay-Yıldızlıların gollerini 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. 
dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun 
ve 85. dakikada Merih Demiral attı. Maçta Cengiz Ünder 
ile kazandığımız bir gol de VAR kontrolü sonucunda iptal 
edildi. 

Millîler bu sonuçla 1. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu. 
Grupta günün diğer maçında Lüksemburg, deplasmanda 
Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.    Karşılaşmayı TFF Başkanı 
Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri protokol-
den izledi ve Ay-Yıldızlı takıma destek verdi.
 n SPOR SERVİSİ
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Kululu güreşçiler seslerini dünyaya duyurdu
Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin işitme engelli güreşçileri, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz 
Olimpiyatları'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Belediye Başkanı Murat Ünver, yaptığı açıklamada , “Dünya çapında 

73 ülkenin katıldığı organizasyonda Türkiye Milli Takımı üçüncü oldu. Kulübümüzün oyuncuları da ilk 3'e girdi." dedi
Konya'da Kulu Belediyesi Genç-

lik ve Spor Kulübü Derneği'nin işit-
me engelli milli güreşçileri, Bre-
zilya'daki 24. İşitme Engelliler Yaz 
Olimpiyatları'nda (Deaflympics) 
kazandıkları altın, gümüş ve bronz 
madalyalara yenilerini eklemek 
istiyor. 

Kulu Belediye Başkan Murat 
Ünver, yaptığı açıklamada, antre-
nör Halil Karaçor ile yaptıkları is-
tişarenin ardından, işitme engelli 
güreşçilere destek olma kararı al-
dıklarını anlattı.

Kulüp olarak yıllardır futbola 
destek verdiklerini ancak bir netice 
alamadıklarını vurgulayan Ünver, 
şöyle devam etti: "Güreşçilerimiz 
adına çok küçük bir bütçe ayırarak, 
bu takıma destek vermeye başla-
dık. Bu çocuklardan 15'ine bir kapı 
açtık. İki arkadaşımızı da antrenör 
olarak dahil ettik. 

Serüvenimiz bu şekilde baş-
ladı. Geçen yıl güreşçilerimiz, 

ilçemizde düzenlenen spor orga-
nizasyonlarında bazı madalyadalar 
kazandı. Bu çok hoşuma gitti, spor-
cularımıza daha çok ehemmiyet 
vermeye başladık."

SPORCULARIMIZ HER ZAMAN 
DESTEĞİ HAK EDİYOR

Murat Ünver, bu yıl sporcuların 
takım halinde Edirne'de düzenle-
nen Türkiye İşitme Engelliler Güreş 

Şampiyonası'nda birinci olduğunu 
anımsattı.

Gelen başarıyla çok gururlan-
dığına değinen Ünver, "Bu şampi-
yonada hayalimden bile geçireme-

diğim bir başarı elde ettik. Hayal 
edemediğim bir duyguyu işitme 
engelli sporcularımızla yaşadım." 
ifadelerini kullandı.

Ünver, bu şampiyonda başarılı 
olan üç işitme engelli güreşçiyi, 
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme 
Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunla-
rı'na gönderdiklerini belirterek, 
şunları kaydetti: "Brezilya'daki 
şampiyonada sporcularımızdan 
biri altın, biri gümüş biri de bronz 
madalyayla ülkemize döndü. Dün-
ya çapında 73 ülkenin katıldığı 
organizasyonda Türkiye Milli Ta-
kımı üçüncü oldu. Kulübümüzün 
oyuncuları da ilk 3'e girdi. Büyük 
bir övünç kaynağı olan sporcuları-
mız her zaman desteği hak ediyor. 
Bu çocukların en büyük isteği, spor 
yapabilecekleri bir salon ve altya-
pının oluşturulması."

HEDEF YÜKSELTTİLER
Takımın Antrenörü Halil Ka-

raçor da her sporcunun rüyasının 

olimpiyatlara gitmek olduğunu be-
lirtti. Brezilya'daki şampiyonaya iyi 
hazırlandıklarını anlatan Karaçor, 
milli güreşçilerin de bu mücadele-
yi hak ederek kazandığını söyledi.

Grekoromen stil 67 kiloda, fi-
nalde İranlı rakibini 8-0 teknik üs-
tünlükle mağlup ederek altın ma-
dalya kazanan 24 yaşındaki milli 
güreşçi Mehmet Ali Yiğit, antre-
nörleri Kaan Keskin'in çevirmenliği 
aracılığıyla, çok mutlu olduğunu 
belirterek, kendilerine destek ve-
ren Belediye Başkanı Ünver ve ho-
calarına teşekkür etti. Grekoromen 
stil 130 kiloda gümüş madalya 
alan 28 yaşındaki Mehmet Uysal 
da bir sonraki olimpiyatlardaki 
hedefinin altın madalya olduğunu 
kaydetti. Grekoromen serbest stil 
97 kiloda bronz madalya kazanan 
26 yaşındaki Lütfullah Mustafa Kı-
lıç ise kazandığı madalyayı önce 
babasına, sonrada tüm Türkiye'ye 
hediye ettiğini anlattı.  n AA



Amilton ve 
Mpoku ayrılabilirBeysu Konyaspor Basketbol finalde 

Konyaspor’da yeni sezon planlaması bekle-
nenden hızlı başlarken ve sürerken transfer edilen 
oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılması futbolcu-
larda netleşiyor. Yeşil-Beyazlı ekipte şu ana dek, Eray 
Birniçan, Erten Ersu, Marin Anicic, Alberk Koç, Musa 
Çağıran ve Ahmet Hassan ile yollar ayrılırken, Amilton 
Minervino ve Paul-Jose Mpoku ile de yollar ayrılabilir. 
Şu anda kadrosunda Muric ve Pavicic ile beraber 13 
yabancı futbolcusu bulunan Konyaspor, stoper ve 
santrfor noktasına da yabancı futbolcu düşünürken 
bu durumda yabancı sayısı artacak. Kadroda en zayıf 
halka Muric transferinden sonra Amilton olarak gö-
rünürken 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı 
futbolcu ile yolların ayrılması kuvvetle muhtemel ola-
rak göze çarpıyor. 

Bu durumla birlikte Amir Hadziahmetovic’in ola-
sı satışından sonra şuanda orta saha rotasyonunda 
Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Amar Rahmanovic, 
Bruno Paz, Endri Çekiçi ve Domagoj Pavicic yer alır-
ken Uğurcan Yazğılı’nın da orta sahada forma giyebil-
mesi Mpoku’nun  takımdan ayrılma ihtimalini güçlen-
diriyor. Geride kalan sezonda beklenen performansını 
sergileyemeyen Demokratik Kongolu orta sahanın 
takımda kalmasının düşük olduğu öğrenilirken kulüp 
bulunması halinde tecrübeli futbolcu ile yolların ayrıl-
masına kesin gözüyle bakılıyor.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Beysu Konyaspor Basket-
bol, Play-Off Yarı Final dördüncü maçında 
konuk olduğu Sigortam.net’i 85-83’lük 
skorla mağlup ederek seride durumu 3-1’e 
getirdi ve finale yükseldi. Süper Lig’in he-
defleyen Dev Kartallar, maç sonunda büyük 
sevinç yaşarken finaldeki rakibini bekleme-
ye başladı

Beysu Konyaspor Basketbol’da keyifler 
yerinde. Sezonu üçüncü sırada tamamla-
yan ve Süper Lig’e yükselme adına Play-Off 
karşılaşmalarına çıkmaya hak kazanan Dev 
Kartallar, önce çeyrek finalde TED Kolejli-
ler’i 2-1 ile geçti. Akabinde yarı final seri-
sinde Sigortam.net ile eşleşen Yeşil-Be-
yazlılar, evindeki ilk 2 maçı kazandıktan 
sonra Sigortam.net deplasmanına gitti. Se-
rideki üçüncü maçta rakibine mağlup olan 
temsilcimiz önceki gün dördüncü maça da 
deplasmanda çıktı. Karşılaşmanın başın-
dan sonuna dek önemli bir oyun parkeye 
yansıtan Beysu Konyaspor Basket, maçı 
85-83’lük skorla kazanarak seride durumu 
3-1’e getirdi ve adını finale yazdırdı. Geçen 
sezon yarı finalde Yalovaspor’a elenen Dev 
Kartallar, bu sefer finale çıktı. Maç sonuna 
büyük sevinç yaşayan temsilcimiz finaldeki 
rakibini beklemeye başladı. 

1.Periyot: Karşılaşmada ilk dakikalar 
dengeli başladı. Umut'un sayılarıyla Kon-
yaspor üstünlüğü eline aldı (13-5). Serhat 
ve Sim'le Sigortam.net farkı eritmeye çalış-
sa da rakibinin ikili sıkıştırması skor bulma-
sını zorlaştırdı. Matt Morgan ile Konya son 
bölümde farkı aç, Sigortam.net tecrübeli 
oyuncu Cevher Özer'le geri gelmesini bildi. 
İlk çeyrek 25-21 Konyaspor üstünlüğüyle 
geçildi.

2.Periyot:İkinci çeyrekte de Cev-

her Özer'le etkili olan Sigortam.net farkı 
1'e çekti (26-27). Basit top kayıpları yapan 
Konyaspor reaksiyon göstermekte zorlandı. 
Garrett Sim'in sayılarıyla Sigortam.net son 
5 dakikaya önde girdi. Kriz anında ortaya çı-
kan Mert Konuk, 5 sayılık sekansla takımına 
nefes aldırdı. Son bölümde Konya farkı açtı 
ama Sigortam.net, Buckles ile geri döndü. 
4 saniye kala Berkay Bayar'ın turnikesiyle 
öne geçen Sigortam.net devreyi de 41-40 
ile tamamladı.

3.Periyot:Üçüncü çeyreğe Sigortam.
net 7-2 ile başladı. Bu dakikalarda sıcak el 
Umut Geçen ile arka arkaya iki üçlük kayde-
den Konyaspor skoru 48-48 eşitledi. Çekiş-
menin arttığı bu dakikalarda Cevher Özer'in 

sırtı dönük oyunu ve Sim'in uzak mesafe 
şutlarıyla Sigortam.net rakibini zorlamayı 
sürdürdü. Son bölümde Umut'un kritik üç-
lüğüyle öne geçen Konyaspor çeyreği de 
62-61 noktalandı.

4.Periyot:Umar Atın ve Cevher Özer ile 
son çeyreğe iyi başlayan Sigortam.net kar-
şılaşmada bir kez daha öne geçti (65-64). 
İki ekip de yayın gerisinden bu dakikalarda 
etkili olurken üstünlük de el değiştirmeye 
devam etti. Son 03.30 dakikaya 78-78 eşit-
likle geçildi. Devamında Sim ile yine yayın 
gerisinden isabet bulan Sigortam.net skor 
üstünlüğünü eline aldı. 35 saniye kala Mor-
gan'ın üçlüğüyle ile skor eşitlendi ve Sigor-
tam.net mola aldı. Moladan Sigortam.net 

sayıyla dönemedi, Konya'nın hücumunda 
Morgan'a yapılan faul sonucu çizgiye gi-
dildi ve 2/2 isabet bulan Morgan takımını 
öne geçirdi. Son hücumdan Sigortam.net 
sayıyla dönemedi ve karşılaşmayı 85-83 
Konyaspor kazandı. 

Beysu Konyaspor Basket’in rakibi 
ise bugün belli olacak. Yarı finalin diğer 
ayağında çekişmeli bir seri devam eder-
ken Samsunspor ile Mamak Belediyesi 
arasında 2-2’lik eşitlik bulunuyor. Bugün 
Samsunspor’un ev sahipliğinde oynanacak 
karşılaşma saat 18.00’de başlayacak ve 
kazanan taraf Beysu Konyaspor Basket’in 
rakibi olacak.
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da transfer ça-
lışmaları devam ederken Ye-
şil-Beyazlılar, Robert Muric ve 
Domogoj Pavicic ile anlaşmaya 
vardı. Rijeka’dan her iki oyuncu 
ile de söz kesen Anadolu Karta-
lı, söz konusu isimlerle birlikte 
bu sezonki beşinci transferini 
gerçekleştirdi. Daha öncesinde 
Bruno Paz, Ahmet Oğuz ve Ceb-
rail Karayel ile sözleşme imza-
layan Anadolu Kartalı, Robert 
Muric ve Domagoj Pavicic ile 
de kısa süre içerisinde sözleş-
me imzalayacak. 

ROBERT MURİC KİMDİR?
12 Mart 1996 yılında Hırva-

tistan’ın VArazdin kentinde dün-
yaya gelen Robert Muric, 15 
yaşında futbola başladı. Zogo-
rec altyapısından yetişen Mu-
ric, akabinde Dinamo Zagreb’e 
trandsfer oldu. 2014 yılında 
Ajax U21 takımında bir süre gö-
rev alan 26 yaşındaki futbolcu 
sonrasında Pescara’ya trans-
fer oldu. Burada da beklenen 
patlamayı gerçekleştiremeyen 
Muric, Braga’nın B takımında 
görev almaya başladı. Son ola-
rak ise 2019’da Rijeka takımına 
transfer olan hücum oyuncusu 
Hırvat ekibinde beklenen çıkışı 
gerçekleştirdi. Son 3 sezon-
da Rijeka takımın en çok göze 
batan futbolcularının başında 
gelen Robert, yeni sezonda 
Yeşil-Beyazlı formayı terlete-
cek.  26 yaşındaki Hırvat oyun-
cu Muric, bu sezon HNK Rijeka 
formasıyla oynadığı 37 maçta 
12 gol attı ve 10 asist kaydet-
ti. 22 gole direkt olarak katkı 
sağlayan Muric, Konyaspor’un 
devre arasında da gündemine 
gelmişti ancak transfer gerçek-
leşememişti. Muric hücumun 
her yerinde görev alabilirken 
genellikle sağ kanat ve 10 nu-
mara pozisyonunda forma giyi-
yor.

DOMAGOJ 
PAVİCİC KİMDİR?

Robert Muric’ten sonra Kon-
yaspor yine Rijeka takımından 
sözleşmesi sona eren ofansif 
orta saha oyuncusu Domagoj 
Pavicic ile de anlaşma sağladı. 
9 Mart 1994 yılında Hırvatis-
tan’n Zagreb şehrinde dünyaya 
gelen Domagoj Pavicic, futbola 
2009 yılında Dinamo Zagreb 
altyapısında başladı. Hırvat eki-
binin alt yaş kategorilerinden 
beli bir süre oynayan Pavicic, 
sorasında gelişmesi adına kira-
lık olarak gönderilmeye başlan-
dı. Sırasıyla NK Lokomotiva ve 
Rijeka takımlarına kiralanan 28 
yaşındaki futbolcunun bonser-
visini 2018 yılında Rijeka aldı. 
4 yıldır Rijeka’da kariyerini 
sürdüren başarılı futbolcunun 
sözleşmesi sezonun sona er-
mesinin ardından biterken Do-
magoj Pavicic Hırvat ekibiyle 
sözleşmesini uzatmadı. Boşta 
olan orta saha oyuncusuyla 
Konyaspor anlaşmaya vardı. 
Hırvatistan Kulübü ile sözleş-
mesi sona eren 28 yaşındaki 
oyuncu Domagoj Pavicic, bu 
sezon 39 maçta görev aldı ve 5 
gol ile 6 asist yaptı. Pavicic ise 
merkez orta saha olarak görev 
yaparken 8-10 numaralı pozis-
yonları benimsiyor.

 Her iki oyuncuyla da hafta 
içinde resmi sözleşme imza-
lanması bekleniyor. Öte yan-
dan Muric'in hafif bir sakatlığı 
bulunuyor. Başarılı futbolcunun 
kontrollerinde sorun çıkma-
ması durumunda resmi imzayı 
Pavicic'ten önce atacağı gelen 
bilgiler arasında.

Öte yandan Konyaspor’da 
santrfor noktasında da çalışma-
lar devam ederken hafta içinde 
bu bölge içinde bir gelişmenin 
olması bekleniyor. 
n İLHAN ATLI

RRPPSS

Muric ve Pavicic’te işlem tamam
Konyaspor, yeni sezon planlamasına hızlı bir giriş yaparken Robert Muric ve Domagoj Pavicic ile de anlaşma sağladı. 

Rijeka’dan iki Hırvat isimle söz kesen Anadolu Kartalı henüz resmi olarak transfer döneminin başlamamasına rağmen beşinci 
transferini gerçekleştirdi. Muric ve Pavicic ile anlaşan Yeşil-Beyazlılar, oyunculara kısa süre içerisinde imzayı attıracak

Robert Muric

Domagoj Pavicic


