
06 060504 LPG yüklü 
kamyon devrildi 

FETÖ operasyonu 
7 şüpheliye gözaltı 

KONAHED’te Altınbaş 
güven tazeledi 

Başkan Altay'dan
Erdoğan'a teşekkür

Her şey huzur için

Bakanlık koordinesinde, başta asayiş, terör ve narkotik 
olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin 

caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç 
delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde 8 

bin 456 noktada uygulama yapıldı. 
n HABERİ SAYFA 6'DA

Çıraklıktan işadamlığına

Akören Tarihini kaleme alan Araştırmacı-Yazar Mu-
zaffer Tulukcu, Akörenli işadamlarını yazdı. Tulukcu, 
“Akörenli işadamlarının geneli tabandan geldiler. 

Çıraklık, kalfalık sonrası ve sonunda işveren hüviyetine 
ulaştılar” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 7'DE

BÜYÜKŞEHİR'DEN 
BAL GİBİ DESTEK!

ÇEVRE BİLİNCİ 
OLUŞTURALIM!

KARATAY’DA 
İLAÇLAMA SÜRÜYOR

KONYA’DAN 
ÖĞRENECEKLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bal 
üreticilerine destek verdiklerini ifade ederek, “2 bin 500 
çift katlı, polen tuzaklı kovanımızı arıcılarımızın hizmeti-

ne sunuyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 2'DE

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çevre bilinci-
nin oluşması gerektiğine işaret ederek, “Çevre kirliliği 
hepimizin sağlığını ve günlük yaşayışını etkileyen bir 

olaydır” dedi. n HABERİ SAYFA 2'DE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede ilaçla-
ma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, “Günlük 
yaşamına tehdit unsuru olan her duruma karşı etkin 

bir ilaçlama çalışması yapıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4'TE

Eğitim protokolüyle 2022 yılı içerisinde ilk etapta Ni-
jerya İtfaiye ekiplerinden 1.500 personel Konya İtfaiye 

Eğitim Merkezi’nde eğitim görecek.  
n HABERİ SAYFA 4'TE

Memurların ek 
göstergeleri yükseldi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın 
ardından açıklamalarda bulun-
du. Erdoğan, "Kamu çalışanları 
lehine bir fedakarlıkta buluna-
rak, tüm memurlarımızın ek 
göstergelerinde 600 puanlık bir 
yükseltmeye gitmeyi karar-
laştırdık." ifadelerini kullandı. 
Erdoğan, “Yardımcı hizmetler 
sınıfındakiler dahil, ülkemizde-
ki 5,3 milyon kamu görevlimizin 
tamamı, önümüzdeki yılbaşın-
dan itibaren bu düzenlemeden 
yararlanacaktır." dedi. n AA
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Üretelim ki düşsün!
Erkan Başar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Başar, konut sektöründe belirsizlik yaşandığına işaret ederek, “İnşaat sektöründe 

yeni bir canlılık kazandırabilirsek, o zaman kısmen de olsa konut fiyatları gerileyebilir. Çünkü Konya’da şu an fazla bir inşaatta yok” dedi

‘İNŞAAT ÜRETİMİ ESKİSİ GİBİ DEĞİL’
Konut fiyatlarının kolay kolay düşmeyeceğine işaret eden Başar, 
“Bunda maliyetlerin ciddi etkisi var. Arsa fiyatları da aldı başını 
gitti. İlçe fark etmiyor. Şu an tüm alanlarda arsalarda yüksek. İnşa-
at sektöründe yeni bir canlılık kazandırabilirsek, o zaman kısmen 
de olsa konut fiyatları gerileyebilir. Çünkü Konya’da şu an fazla 
bir inşaatta yok. Ama inşaat üretimini artırmak geriyor. 
Sıfır konut talebe göre fazla olmayınca insanlar ikinci 
ele yöneliyor” dedi. n HABERİ SAYFA 3'TE

‘MALİYETLER TIRMANIŞA NEDEN OLUYOR’
Türkiye’de konut fiyatları artmaya devam ederken, yatırım 
yapmak isteyen vatandaşlarda tedirginlik devam ediyor. Ülkenin 
lokomotifi olarak nitelendirilen inşaat sektöründe yaşanan pahalı-
lık, vatandaşlarda tedirginlik oluşturuyor. İnşaat sektöründeki 
demir, çelik, çimento, briket, tuğla, boya, kireç, kum, gibi ana 
malzemelerdeki pahalılık yeni konut yapımını yavaşlatırken, ev 
fiyatlarının yeniden tırmanmasına vesile oluyor.

Kutsal yolculuk başlıyor
Bu yıl yapılacak hac ibadeti için Türkiye'den 
ilk kafile bugün yola çıkacak. Kovid-19 
salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan 
ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan 
hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da 
hareket edecek. n HABERİ SAYFA 6'DA

Erkan Başar
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Belediye Başkanı Altay ‘Arıcılarımızın temel ihtiyacı olan kovanlar hazırlandı ve şu an itibariyle 2 bin 500 çift katlı, polen tuzaklı kovanımızı arıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. 
Konya ciddi bir bal üreticisi konumunda. 1.330 işletmemizde yılda yaklaşık 1.440 ton bal üretiyoruz. Bu yeni yapılan kovanlar inşallah arıcılarımız için bir nefes olacak.’ dedi

Bal üreticilerine kovan desteği

Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si kırsal kalkınmanın ve hayvansal 
üretimin geliştirilmesi amacıyla 31 
ilçeden müracaat eden üreticilere 
yüzde 50 hibeli toplam 2 bin 500 
adet çift katlı, polen tuzaklı arı ko-
vanı desteğinde bulundu. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, kırsalda yaşayan va-
tandaşların gelirini artırmak ve Kon-
ya olarak Türkiye’nin gıda güvenliği 
konusunda ciddi çalışmalar yürüt-
tüklerini belirterek, “Konya ciddi bir 
bal üreticisi konumunda. 1.330 iş-
letmemizde yılda yaklaşık 1.440 
ton bal üretiyoruz. Bu yeni yapılan 
kovanlar inşallah arıcılarımız için bir 
nefes olacak.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehir genelinde modern arıcılığın 
geliştirilmesi amacıyla arı üreticisi-
ne yüzde 50 hibeli arı kovanı deste-
ğinde bulundu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi 
bahçesinde bal üreticilerine kovan-
larını teslim eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, önemli hedeflerinden birisinin 
de kırsalda yaşayan vatandaşların 
gelirini artırmak ve Konya olarak 
Türkiye’nin gıda güvenliği konusun-
da ciddi çalışmalar yürütmek oldu-

ğunu söyledi. 
“2 BİN 500 ÇİFT KATLI, 

POLEN TUZAKLI KOVANIMIZI 
ARICILARIMIZIN 

HİZMETİNE SUNUYORUZ” 
Başkan Altay şöyle devam etti: 

“Bu manada Konya Arıcılar Birliği 

ile önemli faaliyetler yürütüyoruz. 
Arıcılarımızın temel ihtiyacı olan ko-
vanlar hazırlandı ve şu an itibariyle 
2 bin 500 çift katlı, polen tuzaklı ko-
vanımızı arıcılarımızın hizmetine su-
nuyoruz. Konya ciddi bir bal üreticisi 
konumunda. 1.330 işletmemizde 

yılda yaklaşık 1.440 ton bal üretiyo-
ruz. Bu yeni yapılan kovanlar inşal-
lah arıcılarımız için bir nefes olacak.” 
diye konuştu Yaptıkları tüm projeleri 
sosyal sorumluluk projesi olarak ha-
yata geçirdiklerine değinen Başkan 
Altay, “Kovanlarımız Alanya L Tipi 

Cezaevi’ndeki hükümlüler tarafın-
dan yapıldı. Türkiye’nin en kaliteli 
arı kovanlarını arı üreticilerimizin 
hizmetine sunuyoruz. İnşallah bere-
ket olacak. Arıcılarımız çok güzel bir 
sezon geçirecek. Türkiye için önemli 
bir katkı sağlamış oluyoruz. Hayırlı 

olsun.” ifadelerini kullandı. Konya 
Arıcılar Birliği Başkanı Adem Genç 
ile birlikte destekten faydalanan arı 
üreticileri de desteğin zamanlaması-
nın çok güzel olduğunu ifade ederek, 
Başkan Altay’a teşekkür etti. 

BÜYÜKŞEHİR’İN ARICILARA 
DESTEĞİ 5 MİLYON TL’Yİ BULDU 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

31 ilçeden müracaat eden üreticile-
re yüzde 50 hibeli toplam 2 bin 500 
adet çift katlı, polen tuzaklı arı ko-
vanı desteğinde bulundu. “Modern 
Arıcılık Projesi” kapsamında daha 
önce de üreticiye; Büyükşehir tara-
fından arı kovanı, bal süzme maki-
nası, bal dinlendirme kazanı, güneş 
enerji paneli, bal sağım çadırı gibi 
malzemelerden oluşan toplamda 5 
milyon lira tutarında arıcılık ekipma-
nı desteğinde bulunuldu. 
LAVANTA BALININ ÜRETİMİ ARTACAK 

Ayrıca tüm dünyada çok kıymet-
li olan lavanta balının Konya’da da 
üretiminin artırılması amacıyla Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Güneysınır’daki 1,2 milyon metre-
kare alanda 1,8 milyon adet lavanta 
fidesi ile bal ormanı oluşturulurken 
bölgedeki lavanta üreticilerine de 
5’er adet arılı kovan desteği verildi.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın imzası ile hayata geçi-
rilen Türkiye Çevre Haftası, Me-
ram’da birbirinden önemli ve değerli 
programlarla kutlanıyor. 

Bu çevrçevede ilçe genelinde 
bulunan 78 okulda eğitim gören 6 
bin 346 ilkokul üçüncü sınıf öğren-
cisine çevremizi konu alan ‘çevre 
eğitim seti’ dağıtımına başlandı. Bu 
kapsamda Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Ab-
düssamet Fazilet Kuzucu İlkokulu’n-
da öğrencilerle buluşarak çevreye 
dair sohbet etti. 

Çevre bilinci ve sıfır atığın önemi 
hakkında bilgilendirmelerde bulu-
nan Başkan Mustafa Kavuş, “Çevre 
kirliliği ve atıklar sorunu, geleceği-
mizi yani sizleri tehdit eden en bü-
yük sorunlardan biridir. Bu tehdidi 
kaldırmak için bizler yoğun bir ça-
lışma sergiliyoruz. Ama sizlerin des-
teği olmadan bu sorunu çözmemiz 
mümkün değil. Belki de en büyük 
görev sizlere düşüyor. Geleceğimizi 
kurtarmanın sizlerin ellerinde oldu-
ğunu asla unutmayın. Çevre kirliliği-
ne sebep olan şeyler hakkında bilgi 

sahibi olarak atıkların geri dönüşü-
müne yardımcı olacak ve geleceği-
mizi hep birlikte kurtaracağız” diye 
konuştu.  

BAŞKAN KAVUŞ; “TÜM ÇEVRE VE 
SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ 

SİZLERE DAHA GÜZEL BİR DÜNYA 
BIRAKMAK İÇİNDİR” 

İsrafı önlemek, kaynakları daha 
verimli kullanmak, atık miktarını 
azaltmak ve atıkları geri kazanmak, 
yarınlara temiz bir dünya bırakmak 
için başlayan Çevre Haftası etkin-

liklerinin daha güzel bir Türkiye ve 
daha sağlıklı bir dünya için atılmış 
güzel bir adım olduğunu aktaran 
Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Çevrenin kirlen-
mesi bütün ülkelerin ortak sorunu-
dur artık. 

Eğer bir önlem almazsak siz ço-
cuklarımız için ileride çok daha bü-
yük bir sorun olacak. Çevre kirliliği 
hepimizin sağlığını ve günlük yaşa-
yışını etkileyen bir olaydır. Bu soru-
nu çözmek için küçük büyük her bir 

bireyin desteğine ihtiyaç var. Bizler 
bu konuda KOP Doğa Okulu’nda 
sizlere çevre bilincinizi geliştirmek 
amacıyla eğitimler veriyorduk. Buna 
ilaveten bugünden itibaren çevre 
eğitim seti dağıtımına da başladık. 
Buralarda sizlere yapılan uyarıları 
dinleyin, onları uygulayın hatta anne 
babalarınız başta olmak üzere bütün 
büyüklerinizi hata yaptıklarında uya-
rın. Eğlenirken öğrenmeye devam 
edeceksiniz, öğrendiklerinizi de baş-
kalarına anlatacaksınız.” 

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ VE 
ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

NOKTASINDA SEMİNER VERİLDİ 
Kitap dağıtımının ardından Me-

ram Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı çevre 
mühendisleri tarafından Abdüssa-
met Fazilet Kuzucu İlkokulu öğren-
cilerine çevre kirliliğinin önlenmesi 
ve atıkların geri dönüşümü için ne-
ler yapabilecekleri konusunda se-
miner gerçekleştirdi. Öğrencilerin 
en üst düzeyde bilinçlendirilmesinin 

hedeflendiği seminerde, çevreyi kir-
letmeden, geri dönüşüm ürünlerini 
toplamak, ayırmak ve yeniden kul-
lanıma kazandırmanın yolları ve bu-
nun sonucundaki kazanımlar anlatıl-
dı. Doğal kaynakların hızla tükendiği 
dünyada, var olan kaynakların özen-
le kullanılmasının yollarının da akta-
rıldığı seminerde geri dönüşümün 
çocukların ve gençlerin kendi gele-
cekleri adına yapacakları en önemli 
yatırım olduğu hatırlatıldı. 
n HABER MERKEZİ
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      Gece Gündüz
Konya                     18°C    28°C

Karaman               15°C 27°C 

Aksaray                 15°C    28°C
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Ara sıra otobüs ve tramvay kulla-
nırım sabah işe giderken. Psikolog bir 
dostum tavsiye etmişti bunu bana. “Ta-
mam, yürümek güzeldir; lakin toplumu, 
insanları gözlemlemek için toplu taşıma 
araçlarını kullanmak her zaman büyük 
veriler elde etmeni sağlar.”  demişti.   
Çok doğru söylediğini birkaç yıldır yap-
tığım uygulamalar sayesinde anladım. 
Henüz bugün kullanmışken otobüsü, 
sıcağı sıcağına yazmak istedim gözlem-
lediklerimi. 

Otobüs oldukça kalabalıktı ki bir-
kaç ay öncesi sadece oturacak yerler 
dolu oluyorken bu günlerde lebaleb bir 
doluluk söz konusu. Şoför bey hemen 
her durakta  “ İlerleyelim beylerrrr!” diye 
bağırmak zorunda kalıyor. Kimi zaman 
orta, kimi zaman da arka kapıyı açarak 
ön kapıdan binemeyen yolcuları almaya 
çalışıyor.

Eskiden boşa yakın ve çoğunlu-
ğunu öğrencilerin oluşturduğu araçta 
bugünlerde orta yaş grubunda epeyce 

artış var. Kim bu sabahın 7’sinde otobüs 
kullanan orta yaş grubu. Kılık kıyafet ve 
davranışlarından çoğunun öğretmen, 
memur v.s. çalışan olduğu belli. Artan 
yakıt fiyatlarının da etkisiyle toplu taşı-
maya olan ilgi böylelikle artmış şeklinde 
yorumluyorum bu durumu kendimce.

Yaklaşık 30-35 dakikalık otobüs 
yolculuğumda -özellikle pandemi son-
rası-gözlemlediğim en önemli şey; 
hemen hemen çoğu aynı güzergâhtaki 
okullarda okuyan, okul, sınıf arkadaşı 
gençlerin birbirleriyle hiç konuşmuyor 
olmaları. Bakışlar sönük, cansız. Her-
kes robotlaşmış gibi. Herkesin yüzü 
donuk(orta yaş grubu da dâhil),ayakta 
dengede durmakta zorlananların bile 
elinde telefon.  Telefonuyla ilgilenme-
yen çok nadirlerin de yüzü dışa dönük. 
Yanı başındakiyle kuramadığı samimi, 
sıcak iletişimi, telefonun öbür tarafında 
kuruyor sanırsınız. Ortamda ruhların 
olmadığı şoförün her “Beyler ilerleyelim 
lütfennn!!!” seslenmesiyle birkaç ağırrr 

ve yavaaşşş adımlarını 
sürüyen bedenler silsilesi 
sanki. 

 Lise yıllarıma dönü-
yorum, 45 numaralı oto-
büsteyim. Her gün durakta 
inenler ve binenler bugün-
kü gibi, belli kimseler. Yine 
herkes, okuluna, işine gidi-
yor. Asıl ve en önemli fark 
ise otobüsün içinde uğultu 
halinde bir ses var. Herkes 
birbiriyle konuşuyor, şakalaşıyor. Hele 
biz gençler o kadar enerjik ve hayat do-
luyuz ki sesimizin yüksekliğini fark ede-
miyoruz ve büyükler tarafından hemen 
her gün sessiz olun diye tatlı-sert ikaz 
ediliyoruz.

 Bugünkü görüntü ve o yıllardaki 
görüntümüz. Öylesine üzülüyorum ki. 
Gelecek endişesi mi, pandeminin etkisi 

mi, yaşam kaygısı mı, 
eğitim sisteminin çık-
mazı mı, gittikçe değişen 
aile ve arkadaşlık kültürü 
mü? Nedir acaba böy-
lesine ruhsuzlaşmaya 
sebep?

İş arkadaşlarımdan 
biri şunu anlatıyor: “Sa-
bah otobüse biniyorum, 
şoföre ‘Günaydın, hayırlı 
işler dilerim’ diyorum. 

Bana – yüzüme bile bakmadan- ‘buyu-
run’ diyor.  Bir yeri soracakmışım zan-
nediyor. ‘Yok, bir şey sormayacağım 
sadece günaydın, hayırlı işler dilemek 
istedim’ deyince de çok şaşırıyor.” Dedi. 
Ertesi gün ve diğer günlerde ise şoför 
bey başını eğip gülümseyerek arkadaşı-
mın selamına cevap vermeye başlamış. 
Son iki gündür ise daha bizim arkadaş 

günaydın demeden, şoför bey “günay-
dın” diyormuş artık.

İletişim, iletişimi kurmak ve sür-
dürmek ne kadar da zorlaştı eskiye 

nazaran. Büyüklerimizin deyimiyle bizler 
geldik geçiyoruz ama ya bu genç nesil. 
Onlar bizim canımız, kanımız. En büyük 
mirasımız. Nerede hata yaptık da onları 
bu hale getirdik. “Eee biz ne yaptık ho-
cam, yemedik yedirdik, giymedik giy-
dirdik. Ne istiyorlarsa aldık. Ceplerinden 
harçlıklarını eksik etmedik.” demeyiniz 
lütfen. Her şeyi bunlardan ibaret gördük 
ne yazık ki. Okul dedik, başarı dedik, not 
dedik, matematik, fizik, tarih v.s. dedik. 
Ama asıl ihtiyaçlarının bunların ötesinde 
çok daha farklı şeyler olduğunu düşüne-
medik. Okul başarısı gelip geçici. Özgü-
venli, kaygılarından arındırılmış, ailesine 
güvenle bağlanmış, ruh sağlığı yerinde, 
mutlu ve sağlıklı çocukların biraz gayret-
le zaten okul başarısını kolayca elde ede-
bileceği doğrusunu unuttuk. Kaygılarını, 
yetersizliklerini(!), başarısızlıklarını, bit-

mek bilmeyen telkinlerimizle, kendi el-
lerimizle besledik. Geleceğe olan inanç-
larını, hayallerini, gerçek kapasitelerini 
birkaç derse indirgeyerek törpüledikçe 
törpüledik sanki. Elimizde o dünyayı fet-
hedebilecek gencecik, enerjik ve her biri 
kendine münhasır özellik ve becerideki 
gençlerimizi elbirliğiyle yolunmuş asos-
yal kuşlara çevirdik.

 Tabii ki bizim dışımızdaki etkenlerin 
de (internet, telefon, pandemi, eğitim 
sistemimizin çıkmazı, hayat şartları/
yarışı) varlığı tartışılmaz ama ‘öğretim 
öğretim’ diye didinip duracağımıza keş-
ke daha çok ‘eğitim eğitim’ diye didin-
seydik diyorum. Nerden biliyorsunuz, 
nasıl böyle hükümler verebiliyorsunuz 
derseniz. Her gün yenisinin eklendiği, 
türlü türlü ızdırapla boğuşan(belki başka 
yazıların konuları) onlarca ortaokul, lise, 
üniversite çağındaki danışanlarım ve 
ebeveynlerinin çıkmazından…

Daha mutlu, umutlu, aktif ve enerjik 
bir nesil görme ümidiyle…

HERKES NEDEN MUTSUZ?

ailedanismani.serpilyalcinkaya@gmail.com
SERPIL YALÇINKAYA

Erkan Başar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Başar, konut sektöründe belirsizlik yaşandığına işaret ederek, “İnşaat sektöründe 
yeni bir canlılık kazandırabilirsek, o zaman kısmen de olsa konut fiyatları gerileyebilir. Çünkü Konya’da şu an fazla bir inşaatta yok” dedi

Maliyetler tetikliyor
Türkiye’de konut fiyatları artma-

ya devam ederken, yatırım yapmak 
isteyen vatandaşlarda tedirginlik 
devam ediyor. Ülkenin lokomotifi 
olarak nitelendirilen inşaat sektö-
ründe yaşanan pahalılık, vatandaş-
larda tedirginlik oluşturuyor. İnşaat 
sektöründeki demir, çelik, çimento, 
briket, tuğla, boya, kireç, kum, gibi 
ana malzemelerdeki pahalılık yeni 
konut yapımını yavaşlatırken, ev 
fiyatlarının yeniden tırmanmasına 
vesile oluyor. Geçtiğimiz aylarda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın açıkladığı destek paketleri 
kapsamında ilk defa konut sahibi ol-
mak isteyen vatandaşlar için değerli 
2 milyon liraya kadar olan dairelere 
10 yıl vadeli olarak, 0,99 faizle kre-
di verileceği açıklanmıştı. Özellikle 
gayrimenkul sektöründe piyasanın 
yüksek olduğu bir dönemde, konut 
kredisi seçeneği ev fiyatlarına yeni 
bir boyut kazandırarak, adeta yeni-
den uçurdu. Ev, dükkân gibi gayri-
menkul değere sahip binalar kredi 
paketinin ardından daha da paha-
landı. 2+1 evler ortalama 800 bin 
seviyesinde satılırken 3+1 evler 1 
ile 1,5 milyon arasında alıcı buluyor. 
4+1 ev fiyatları ise 1,5 milyon ile 2 
milyon arasında değişim gösteriyor. 
Ev fiyatlarının yüksek olması kira 
fiyatlarına da olumsuz yönde yansı-
ma yapıyor. Konya’da kira fiyatları 
ortalama 3 bin 500 bandından başlı-
yor. Özellikle asgari ücretle geçimini 
sağlamaya çalışan milyonlarca va-
tandaş, yaşam mücadelesi vermeye 
devam ediyor. 

BAKAN NEBATI NE DEMIŞTI?
Hazine ve Maliye Bakanı Nu-

rettin Nebati, fırsatçılık yapanları 
tespit ettiklerini açıklamıştı. Konut 
fiyatlarındaki artışı engellemek için 
denetimlerin devam edeceğini kay-
deden Nebati, olmayan evin inter-
net sitelerinde ilana konulduğunu 
hatırlatarak, “Satış yapılan internet 
sitelerinde sahte ilanlarla fiyatlar algı 
yapılarak yükseltiliyor. İnternette 
olmayan bir evin ilanını satışa ko-
yuyorlar. Olmayan bu hayal ürünü 
evin fiyatını ise neredeyse her gün 
artırıyorlar. Diğer ev sahipleri de 
bunu görüyor ve fiyat artırıyor. Ba-
kanlık olarak fahiş konut fiyatlarını 
engellemek için mücadelemiz sürü-
yor. Şuana kadar konutta fırsatçılık 

yapan 65 bin kişi belirlendi. Bunların 
hepsini tespit ettik. Fırsatçılık yapan-
ların canlarına okuyacağız. Bunun 
hesabını mutlaka soracağız. Kimse-
nin vatandaşı mağdur etmeye hakkı 
yok” açıklaması yapmıştı. 

‘BAKAN KURUM AĞUSTOS 
AYINI IŞARET ETMIŞTI’

Devlet konut fiyatlarındaki yük-
selişi engellemek adına hamleler 
yapmaya devam ederken en son 
açıklama ise Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum’dan gelmişti. Bakan Kurum, 
2022 Ağustos ayı içerisinde konut 
ile alakalı vatandaşlara büyük müjde 
verileceğini açıklamıştı. Bakan Ku-
rum, 81 ilde konut hamlesi başlata-
caklarını ifade ederek, vatandaşların 
aidat öder gibi ev sahibi olabileceğini 
ileri sürmüştü. Kurum, “Maliyetler 
düşecek. Hem sektörümüze hem 
vatandaşımıza daha uygun şartlarda 
konut yapılmasına imkân sağlana-
cak. Vatandaşımızın erişimi kolay-
laştıracak projeyi yakın zamanda 
açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ 
ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. 
Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit ai-
leleri, alt gelir, emekli vatandaşları-
mıza verdik. Bu projeye de devam 
edeceğiz. İnşallah Ağustos ayında 
Sayın Cumhurbaşkanımız bunu 
milletimizle paylaşacak. Yine büyük 
bir projeyi vatandaşlarımızın ko-
nut alabilmelerine imkân sağlamak 
amacıyla 81 ilimizde yapacağız. Bu 
önemli bir sosyal konut projesi ola-
cak. Vatandaşlarımız aidat öder gibi 
ev sahibi olacak inşallah” demişti. 

Devlet bünyesinde yapılan de-

netimleri ve yeni konut hamlelerini 
değerlendiren Erkan Başar Gayri-
menkul Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkan Başar, fiyatların yükselme-
sinden olumsuz yönde etkilendik-
lerini ifade etti. Özellikle kredilerin 
ardından konut fiyatlarının anında 
yükseldiğini bu durumun mağduri-
yet oluşturduğunu kaydeden Başar, 
“Açıklanan kredi paketleri konut 
fiyatlarını olumsuz yönde etkilemiş 
fiyatların yüzde 30-40 civarında 
artmasına neden olmuştu. Bu du-
rumdan bizlerde tedirgin oluyoruz. 
Fiyatların yükselmesini istemiyoruz. 
Evler şuan normal değerinden daha 
pahalı hale geldi. Ev ile beraber, 
dükkan arsa fiyatları da arttı. Piyasa-
da bir belirsizlik var. İnsanlar yatırım 
yapmak isterken şartlardan dolayı 
ne yapacağını bilemiyor. Ülkemizde 
serbest piyasa adı altında satış yapı-
lıyor. Buna bir kriter gerekiyor. Böy-
le devam ettiği sürece ev fiyatlarının 
düşeceğini düşünmüyoruz” dedi. 

‘KONUT AÇIKLAMLARI 
ÇOK HASSAS OLMALI’

Konut ile alakalı yetkili merci-
ler tarafından yapılan açıklamaların 
piyasayı daha da kışkırttığını kay-
deden Başar, “Konut ile alakalı pi-
yasayı kışkırtabilecek yorumlardan 
kaçmak gerekiyor. Mülk sahipleri 
bu açıklamaları duyunca fiyat artırı-
mına geçiyor. Kredi açıklanıyor ama 
tam detayı açıklanmıyor. Bankalar 
görüldüğü gibi 0,99 kredi vermiyor. 
Krediler hep 1,29 civarında oluyor. 
Enflasyondan dolayı ev, dükkan arsa 
gibi mülkiyetlerin fiyatları çok yük-
sek ve yükselmeye de devam ediyor. 

Ülke genelinde birçok kalem ürüne 
ciddi zamlar geldi. Bu zamlar doğal 
olarak konut fiyatlarına da yansıdı. 
Demir, beton, çimento, kum, briket, 
gibi inşaatın temel malzemeleri olan 
ürünlerine de zam geldi. Buda ko-
nut fiyatlarının yükselmesine neden 
olan başlıca faktörler. Çoğu insan 
şuan korkuyor. Burada mülk sahip-
lerine de vicdani olarak sorumluluk 
düşüyor. Birazda vicdanlı olunması 
gerek. Çünkü fiyatların yükselmesi 
herhangi bir kara neden olmuyor. 
Çünkü başka şeylerde yükseliyor. 
Alt gelire sahip insanlar mağdur olu-
yor” diye konuştu. 

‘MALIYETLER TETIKLIYOR’
Konut fiyatlarının kolay kolay 

düşmeyeceğine işaret eden Başar, 
“Bunda maliyetlerin ciddi etkisi var. 
Arsa fiyatları da aldı başını gitti. Met-
rekare başına ortalama 2500 lira gibi 
rakamlar isteniyor. İlçe fark etmiyor. 
Şuan tüm alanlarda yüksek. İnşaat 
sektöründe yeni bir canlılık kazan-
dırabilirsek, o zaman kısmen de olsa 
konut fiyatları gerileyebilir. Çünkü 
Konya’da şuan fazla bir inşaatta 
yok. Ama inşaat üretimini artırmak 
geriyor. Sıfır konut talebe göre faz-
la olmayınca insanlar ikinci ele yö-
neliyor. Bu belirsizlik giderilse biraz 
daha konut sektörü rahatlayabilir” 
açıklaması yaptı. 

‘VATANDAŞLAR DIKKATLI OLSUN’
Vatandaşların yatırım yaparken 

dikkatli olmaları gerektiğini anlatan 
Başar, “Ev fiyatları yüksek olsada 
dikkat etmemiz gereken hususlar 
var. Merdiven altı kendini emlakçı 
olarak lanse eden kişilerden uzak 
durmak lazım. Ev, arsa, dükkan 
alırken bilindik ve güvenilir yerle-
ri tercih etmemiz gerekiyor. İskanı 
olmayan binadan uzak durulmalı-
dır. Ruhsata dikkat edilmelidir. Ta-
mamlanmamış projelerden kaçmak 
lazım. Tapusu olup olmadığını mut-
laka araştırmalı sormalıdır. Binanın 
borcunun olup olmadığını incele-
melidir. Sözleşme şartlarını mutlaka 
okusunlar. Sözleşme yaparken ge-
rekirse şahit tutsunlar. Ona göre bir 
kaparo belirlesinler. Paraları kişinin 
kendi hesabına göndermeleri lazım. 
Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 
detaylı bir şekilde fiyat araştırması 
yapması gerekiyor” diyerek sözlerini 
tamamladı. n SAMET AKTAŞ

Erkan Başar
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Verilen ilk fotoğrafta görülen; 1887 
Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye’de do-
ğan ilk neslinden olan anneannem Emine 
SERİN’dir.

MERSİN/MUT/DAĞPAZARI köyü-
nün önde gelen ailelerinden birinin kızı 
olup, köyün yakışıklı eğitmeni ile evlenen 
ancak onun tifo salgınında ölmesi üze-
rine; daha henüz 25 yaşında iken, 1 ve 2 
yaşlarındaki kızları ile dul kalan ve tabi ki 
zorda kalan ninem, bir karışıklık çıkabile-
ceğinden korkan köylü kadınların da ortak 
kararı ve ısrarı ile; köye dışardan çoban-
lık yapmaya gelen, bir gözü görmeyen, 
kimsesiz ‘Süleyman Çoban’ ile evlenmek 
zorunda kalır.

Rahmetli dedem gündüz çocuk oku-
tur, geceleri fener ışığında çift sürermiş. 
Çoban ise çalışmayı hiç sevmemekte, 
çiftçilikten de hiç anlamamaktadır. Artık 
çobanlık da yapmaz. Anneannem o güne 
kadar tarlada hiç çalışmamasına rağmen, 
aç kalmamak için tarlalarını kendisi işle-
meye başlar. Çalışır, çabalar. Dedemden 
kalan bankadaki parasına yetimlerin hakkı 
diye dokunmaz.

Kızlar 15 yaşına gelince onları ilk iste-
yenlerine vererek bankadaki parayı onlara 

çeyiz olarak teslim eder.
Bir ömür fazla bir görgüsü olmayan 

Süleyman Çoban’a sabreder. Felç olarak 
yatalak kalan Çoban’a

11 yıl şikâyet etmeden merhametle 
bakar. Öyle ki bu tutumu ve güzel huyu 
tüm Mut ilçesinde duyulduğundan Ço-
ban ölünce herkes anneannemle evlen-
mek ister.

Ama o kimseyi kabul etmez. Kalan 
ömrünü ibadetle ve torunlarıyla meşgul 
olarak sürdürür.

96 yaşında ölene kadar kimse ondan 
incinmemiştir. Ölümü Konya’da benim 
yanımda olmuştur.

Bu benim gördüğüm ilk ölümdü.
Çok hasta ve halsiz olmasına rağ-

men, yattığı yerde sağ tarafına dönmüş, 
gözlerini sağ üst köşede bir noktaya di-
kerek 3 kez salavat getirmiş ve ruhunu 
teslim etmiştir.

Cenazesi köye ulaştığında kimse 
ondan korkmamış, hatta torunları gelip 
gidip onu öperek uğurlamışlardır. Daha 
35 yaşındayken hazırladığı kefeni ve boh-
çaları açıldığında içinde masraflar için altın 
bilezikler ve Kur’an okuyanlara verilecek 
hediyeler çıkmıştır.

Hayata çok bağlı, güzel 
ahlaklı ve şükür ehli olan an-
neannem yeni evlenenlere 
hep şu tavsiyede bulunurdu:

‘Kuzum ben tencerede 
pişirip kapağında yedim. 
Şükrettim, hiç başkasına 
özenmedim. Siz de öyle 
yapın.’

Her şeyin en iyisine 
sahipken, maddi ve manevi 
yoksunluklar içinde kalma-
sına rağmen, hayata küsmemiş, kimseye 
kızmamış, herkese sevgi ve saygı içinde 
olmuş, istisnasız herkesten de saygı ve 
sevgi görmüştür.

Emine isminin farklı bir zuhuratı olsa 
gerek.

Çocukluğunda yeni bir şey öğren-
mekte o kadar mahirmiş ki annesi ‘Emi-
ne, oğlan olacak çocukmuş’ dermiş hep. 
Anneannemin büyüğü olan iki dayımız 
da çok muhterem insanlardı. Baba ta-
rafım değirmenci idi. Rahmetli amcam 
7 köyden değirmene gelen müşteriler 

içinde çuvalların ağırlıkları 
hakkında hiç yalan söy-
lemeyen tek ailenin onlar 
olduğunu söylerdi. Hepsi 
90’lı yaşlarda öldüler.

Gözleri de görmediği 
halde gece namazını hiç 
geçirmezlerdi.

Balkanlardaki Türk 
halkındaki Osmanlı terbi-
yesi yıllar geçse de onlarda 
aynen yaşamakta idi.

Ahlaklarını güzel kılan acaba ölümü 
akıllarından çıkarmamaları mıydı?

Yoksa güzel ahlaklı olduklarından mı 
ölümü korkulacak bir şey gibi görmüyor-
lardı? Daha gençken ölümlüklerini hazırlı-
yor, bir ömür de ölmeden ölmeye çalışı-
yorlardı hayatla da ilişkilerini kesmeden. 
Ne depresyon ne psikosomatik hastalıklar 
ne de kırmalar, dökmeler…

Bunlar yerine sabır, şükür, teslimiyet, 
rıza ve kanaat…

Metindeki 2.resimde görülen ise 
anneannemin ben dâhil tüm torunlarına 

dokuyup daha 5-10 yaşlarındayken bize 
teslim ettiği, cenazemizde kullanılacak 
olan ‘ölümlüğümüz ’dür. Has yünden 
dokunan bu ölümlüğün güvelerce yen-
memesi için 50 yıldır itina göstermekteyiz. 
Yaş ilerledikçe elbette önemini daha iyi 
kavradık.

Rüya âlemi çok açık olan Vasfiye 
teyzem bir gün anneannemi rüyasında 
görür. İncecik bir tülün ardında nurlar 
içinde seccadesinin üzerinde huşu içinde 
otururken görür onu. 

Dinin tavsiyesi olan ‘ölmeden önce 
ölünüz’ düsturuna uyan büyüklerimiz 
elbette teyzemin rüyasındaki gibi bir son 
yaşarlar.

Hayattan kopmadan, ölmeden önce 

ölebilmenin sırrı neydi acaba?
Nerelere kayboldu bu düsturlar, de-

ğerler?
Tekrar kazanmanın bir yolu yok mu?
Özlemle andığımız bu güzel insanla-

rın ruhları şad olsun…

ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNCE NE OLUYOR?

haber@konyayenigun.com
PROF.DR. MERYEM UYSAL  

Büyükşehir Belediyesi ve Nijerya Federal Cumhuriyeti işbirliğinde hazırlanan Acil Durum, Afetlere Müdahaleyi Geliştirme ve 
İleri Seviye İtfaiye Eğitimleri kapsamında işbirliği protokolü için Konya’ya gelen Nijeryalı heyet itfaiye tatbikatına katıldı

Konya İtfaiyesi Nijeryalı 
meslektaşlarını eğitiyor

Büyükşehir Belediyesi ve Nijer-
ya Federal Cumhuriyeti işbirliğinde 
hazırlanan Acil Durum, Afetlere 
Müdahaleyi Geliştirme ve İleri Se-
viye İtfaiye Eğitimleri kapsamında 
işbirliği protokolü için Konya’ya 
gelen Nijeryalı heyet itfaiye tatbi-
katına katıldı. Eğitim protokolüyle 
2022 yılı içerisinde ilk etapta Nijer-
ya İtfaiye ekiplerinden 1.500 per-
sonel Konya İtfaiye Eğitim Merke-
zi’nde eğitim görecek.  Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi, Nijerya Federal 
Cumhuriyeti’nden gelen itfaiyecile-
re eğitim veriyor. Acil Durum, Afet-
lere Müdahaleyi Geliştirme ve İleri 
Seviye İtfaiye Eğitimleri kapsamın-
da işbirliği protokolü için Konya’ya 
gelen Nijerya İçişleri Bakanlığı he-
yeti iki gün süren itfaiye tatbikatına 
katıldı. Nijerya Federal Cumhuriye-
ti Müsteşarı Dr. Shuaib M. Belgore 

ve İtfaiye Genel Müdürü Olufunsho 
Alabi ile itfaiyecilerden oluşan he-
yet, Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi 
ile Türk Silahlı Kuvvetleri Kimya-
sal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer 
Okulu’nu ziyaret etti. Heyet, teknik 
incelemelerin ardından Konya Bü-

yükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı tarafından hazırlanan 
tatbikata katıldı. “Araç Yangınları-
na Müdahale”, “Trafik Kazalarına 
Müdahale”, “Akaryakıt Tanke-
ri Yangınlarına Müdahale”, “Çatı 
Katı Yangınlarına Müdahale” ve 

“Yüksekte İple Erişim”den oluşan 
tatbikat gerçeği aratmadı. 2022 yılı 
içerisinde ilk etapta Nijerya İtfaiye 
ekiplerinden 1.500 personelin Kon-
ya’ya gelerek başlayacağı eğitimler 
kapsamında Konya İtfaiyesi Eğitim 
Merkezi “Temel İtfaiye Er Eğitimi”, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Kimyasal Bi-
yolojik Radyolojik ve Nükleer Okulu 
“Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve 
Nükleer (KBRN) Eğitimi” ve Kon-
ya il AFAD Müdürlüğü, “Yönetim 
ve Organizasyon Eğitimi” verecek. 
Uluslararası alanda eğitimlerini 
sürdürerek bir marka haline gelen 
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfai-
yesi, bugüne kadar TİKA işbirliğiy-
le Özbekistan, Karadağ, Tacikistan, 
Gambiya, Libya ve Filistin itfaiye-
lerine temel ve ileri seviye itfaiye 
eğitimleri verdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi’nde 
ilk mezuniyet sevinci

Seydişehir Kesecik Mahallesi 
doğalgaza kavuşuyor 

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Kimya Mühen-
disliği Bölümü gerçekleştirdiği 
Mezuniyet Töreni ile Konya Tek-
nik Üniversitesi olarak ilk me-
zunlarını vermenin heyecanını 
yaşadı. Konya Teknik Üniversitesi 
yarım asırlık akademik geçmişiy-
le, bu zamana kadar binlerce me-
zun veren Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi bilindiği gibi 
2018 yılında ayrılarak yeni bir 
üniversite oldu.  Teknik bir üni-
versite olarak araştırmacı, üreten 
ve gelişimin öncüsü olma yolun-
da çalışmalarını artırarak devam 
ettiren Konya Teknik Üniversi-
tesi Kimya Mühendisliği Bölü-
mü öğrencilerini mezun ederek 
Konya Teknik Üniversitesi çatısı 
altında ilk mezunlarını vermenin 
gururunu yaşadı. Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Halil Cin 
Konferans Salonunda gerçekleşti-
rilen törende ailelerin gurur dolu 

bakışları altında belgelerini alan 
öğrencilerin mezuniyet sevinci 
görülmeye değerdi. Törende de-
receye giren öğrencilere ise plaket 
takdim edildi. Törenin açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren KTÜN 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik 
yaptığı konuşmada Konya Tek-
nik Üniversitesi çatısı altında öğ-
retime başlayan öğrencilerin ilk 
mezuniyetleri olması sebebiyle 
yapılan töreni oldukça önemse-
diklerini belirterek, “Üniversite-
miz, kurulduğu günden buyana 
yeni atılımlar, yeni fırsatlar ve 
yeni başarılarla, gelişime öncülük 
edecek güçtedir. Bölgenin ilk ve 
tek teknik üniversitesi olarak 'Ge-
lişimin Öncüsü' sloganıyla bilim 
ve teknolojiyi üreten; toplumun 
kalkınması ve refahı için insan ve 
çevre odaklı çözümler sunan; bir 
'Araştırma Üniversitesi' olma viz-
yonu ve hedefiyle faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de 2022 yılı doğal 
gaz çalışmaları Kesecik Mahalle-
sinde düzenlenen törenle ve İlçe 
Müftüsü Adem Bebek’in duala-
rıyla başladı.  Programa Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti 
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, 
Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle 
Muhtarları, Cengiz Enerji Pro-
je Müdürü Mustafa Öztürk ve 
SelçukGaz şirketi yetkilileri ve 
mahalleliler katıldı. Büyükşehir 
yasasıyla birlikte mahalle statüsü 
kazanan beldelerde doğalgaz pay-
laşımının nadir olduğunu, Konya 
ilçeleri arasında bir ilki gerçek-
leştirdiklerini kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “Doğal-
gaz çalışmaları kapsamında ilçe 
merkezimizde doğalgaz hizmeti 
alamayan 15 evimiz kaldı. Bu ev-
lerin de doğalgaza kavuşması için 

imar çalışmaları devam ediyor. 
Bunun yanında mahallelerimizin 
de doğalgaza kavuşması için ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. 
İlçe merkezimize en yakın mahal-
lelerden biri olan Kesecik mahal-
lemizin doğalgaza kavuşması için 
çalışmalarımızı bugün itibariyle 
başlatıyoruz. Kısa süre içerisin-
de Kesecik mahallemizin büyük 
bir bölümünü doğalgaza kavuş-
turmayı hedefliyoruz. Bundan 
sonraki süreç içeresinde inşal-
lah büyükşehir yasasıyla kasaba 
statüsünden mahalle statüsüne 
geçen mahallelerimizi doğalgaza 
kavuşturmak için çalışmalarımız 
devam edecek. Mahallelerimizin 
doğalgaza kavuşması için biz gay-
ret ediyor, girişimlerden bulunu-
yoruz.’’
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi
ilaçlamaya hız kazandırdı
Karatay Belediyesi; Mayıs ayın-

da başlattığı ilaçlama çalışmalarını 
sıcakların artışıyla hızlandırdı. Ve-
teriner İşleri ile Park ve Bahçeler 
Müdürlükleri bünyesinde oluşturu-
lan ilaçlama ekip sayısını da artıran 
Karatay Belediyesi, ilçe genelinde 
sinek, sivrisinek ve karasinek gibi 
haşereye karşı yoğun ve etkin bir 
ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. 
Mayıs ayında özellikle sivrisinekle-
rin ve haşerelerin üreme noktaları 
olan yerler ile kanalizasyonlardaki 
uçkun ve larvalarının bulunduğu 
alanların ilaçlanmasıyla Karatay’da 
başlayan çalışmalara hız verildi. 
Bu kapsamda Karatay Belediye-
si bünyesindeki Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı toplam 25 ki-
şilik personel, ULV cihazlı araçlar 
da dahil olmak üzere toplam 15 
araçla ilçenin tamamında ilaçlama 
çalışması yapıyor. Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü ekipleri Karatay’ın 
parklarında, bahçeleri, yeşil alan ile 
yeşil kuşaklarda yoğun bir ilaçlama 
çalışması yaparken; Veteriner İşleri 
Müdürlüğü kontrolündeki ekipler 
de ilçenin tüm mahallelerinde, cad-
de ve sokaklarında belirlenen prog-
ram kapsamında; insan ve çevre 
sağlığını özellikle göz önünde bu-
lundurarak etkin bir ilaçlama yapı-

yor. Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
belediyenin rutin programının yanı 
sıra vatandaşlardan gelen talepler 
doğrultusunda da ilçede ilaçlama 
çalışmalarını hızlandırdıklarını vur-
gulayarak; “Havaların ısınmasıyla 
birlikte yaptığımız ilaçlama çalış-
malarını ilçe genelinde bir seferber-
liğe dönüştürdük. Hemşehrilerimi-
zin sağlığına ve günlük yaşamına 
tehdit unsuru olan her duruma kar-
şı etkin bir ilaçlama çalışması ya-
pıyoruz. Tedbiri elden bırakmadan 
çalışmalarımız 25 kişilik ekibimiz 
ve 15 aracımızla 80 mahallemizin 
tamamında yaz aylarının sonuna 
kadar yoğun bir şekilde devam ede-
cek” dedi. n HABER MERKEZİ

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a teşekkür etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Bir-
liği Başkanı ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni 
hasat dönemi için açıklanan buğ-
day-arpa alım fiyatları ve teşvik ra-
kamları dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür 
ederek, fiyatların tüm çiftçiler için 
hayırlı olmasını diledi. Uluslararası 
Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, çiftçiye ve üre-
ticiye verilen desteklerden dolayı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a teşekkür etti. Binlerce yıllık 
geçmişiyle tarihin her döneminde 
üreten bir şehir olan Konya’nın 
günümüzde de bu vasfını devam 

ettirdiğine dikkat çeken Başkan Al-
tay, verilen tarım destekleriyle çift-
çilerin yüzünün güldüğünü söyledi. 
Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni 
hasat dönemi için açıkladığı sert ek-
meklik buğday alım fiyatı ton başı-
na 1.000 TL prim desteği ile birlikte 
7.050 TL olurken; arpa alım fiyatı 
da ton başına 500 TL prim desteği 
ile 6.000 TL olmuştur. Her zaman 
üreticimizin ve çiftçimizin yanında 
olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 
tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımı 
sunuyorum. Çiftçilerimiz ve ülke-
miz için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ



HABER5 7 HAZİRAN 2022

KONAHED’te Altınbaş güven tazeledi BBP Çumra’dan Destici’ye ziyaret
Konya Aile Hekimliği Etkinlik 

Derneği (KONAHED) 3. Olağan 
Seçimli Genel Kurul Toplantısı haf-
ta sonunda Konya Serbest Muha-
sebeci Mali Muşavirler Odasında 
gerçekleştirildi. Tek Liste ile gidilen 
seçimlerde mevcut başkan Dr. Ya-
vuz Altınbaş güven tazeledi.  Genel 
Kurulda dernek üyelerine seslenen 
Altınbaş, “KONAHED olarak 2017 
yılında başlayan birlikteliğimiz her 
geçen gün gücüne güç katarak de-
vam etmektedir. 350’i aşkın üye 
sayısıyla ve faaliyetleri ile ülke ge-
nelinde de aile hekimleri dernekleri 
içerisinde güçlü bir vizyonla var-
lığımızı sürdürmekteyiz. Yönetim 
olarak derneğimizi devraldığımız 
2020 ağustos ayından itibaren de 
elimizden gelen çabayı göstererek, 
başarabileceklerimizi yaparak bu 
günlere getirdik. Yönetim kurulunu 
devraldığımız 2020 yılı pandem’i-
nin de tam ortasıydı. Sıkıntılarımız 
oldu, dernek faaliyetleri açısından 
zaman zaman zorlandık. Bir araya 
gelmek çok zordu, hatta büyük bir 
kısmında mümkün değildi, fakat bu 
kadar olumsuzluğa rağmen yöne-
tim kurulunda ki arkadaşlarımızla 
birlikte birçok da faaliyet gerçekleş-
tirdik. Birçok başarılı kabul ettiğimiz 
çalışmalarımız oldu. Takdir edildiği-

mizi düşündüğümüz faaliyetlerimiz 
oldu. Sonuçta derneğimizi aldığımız 
noktadan daha ileriye taşıdığımızı 
düşünerek emeği geçen yönetim 
kurulu arkadaşlarıma da genel ku-
rul huzurunda sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. Onlarla yürümek, on-
larla çalışmak bir onurdu. Tekrar 
hepsinin emeğine, yüreğine sağlık 
demek istiyorum. Geçmişte de KO-
NAHED’TİN yönetiminde bulun-
muş tüm arkadaşlarıma KONAHED 
vizyonuna verdikleri emek için ay-
rıca teşekkür ediyorum. Eminim ki 

bundan sonra ki tüm KONAHED 
yönetim organları ve KONAHED’in 
kıymetli üyeleri de bu çabanın, bu 
başarının en büyük takipçisi ve des-
tekçisi olmaya devam edecektir” 
ifadelerini kullandı. KONAHED’in 
Yeni Yönetim Kurulu Dr. Yavuz Al-
tınbaş başkanlığında şu isimlerden 
oluştu; Tuğrul Kadir Dündar, Onur 
Uysal, Serkan Akıncı, Selman Pelit, 
Ahmet Sahar, Vatan Potuk,Devrim 
Erol, Mahmut Ovacık, Fatih Bulut, 
Yurdagül Dündar.
n MUHAMMET ESAD ÇAĞLA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çum-
ra İlçe Başkanı Av. Seyit Özcan, 
BBP Çumra İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri Yaşar Uğur, Ömer Faruk 
Yaşar, Yılmaz Öksüz, Fatih Bülüç, 
Muhammed Demir, Esad Yüzerler, 
Soner Ünüvar, Durmuş Yaşar ve Ali 
Duran BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici’yi TBMM’de makamında 
ziyaret etti. Ziyaret hakkında açık-
lamalarda bulunan BBP Çumra İlçe 
Başkanı Av. Seyit Özcan, “Geçtiği-
miz aylarda Genel Başkanımız Mus-
tafa Destici tarafından partimizin 
Çumra İlçe Başkanlığı görevi şahsı-
mıza tevdi edildi. 

Göreve getirilmemiz ardından 
hızlı bir şekilde İlçe Teşkilatımızın 
Yönetim Kurulu Üyelerini oluştu-
rarak sahada çalışmalarımıza başla-
dık. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaş-
larımız ile Genel Başkanımızı ziyaret 
ederek yürüteceğimiz ve planla-
dığımız çalışmalar hakkında bilgi 
vermenin yanı sıra Çumra’da Birlik 
Vakti teması ile 12 Haziran Pazar 
günü Çumra Durmuş Ali Çalık Şe-

hir Stadyumunda gerçekleştireceği-
miz programımıza Genel Başkanı-
mızın katılacağı programımıza tüm 
Çumralı hemşerilerimizi programı-

mıza davet ediyorum. Sayın Genel 
Başkanımıza misafirperverliği için 
teşekkür ederim” ifadelerini kullan-
dı.n EMİNE ÖZDEMİR

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Meral Yurtsever, bazı poşet çaylar üzerine yaptığı araştırmada, farklı markalarda 11 bardak poşetinin 4'ünde, 11 
demlik poşetinin ise tamamında mikroplastiğe rastladı. Yurtsever, "Ortalama olarak bir demlik poşetinden 13 bin mikroplastik parçacığın içeceğimize, yani çaya geçtiğini gördü’’ dedi

Poşet çaylar zehir saçıyor
Sakarya Üniversitesi Çevre Mü-

hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç Dr. Meral Yurtsever, bazı poşet 
çaylar üzerine yaptığı araştırmada, 
farklı markalarda 11 bardak poşeti-
nin 4'ünde, 11 demlik poşetinin ise 
tamamında mikroplastiğe rastladı. 
Doğada çözünmesi yüzyıllar sürebi-
len plastikler bu süreçte boyutları 1 
mikrometreyle 5 milimetre arasın-
daki parçacıklara, yani mikroplastik-
lere dönüşebiliyor. Hollanda'da yapı-
lan ve sonuçları bu yılın Mart ayında 
açıklanan bir araştırmada, ilk kez 
insan kanında mikroplastiğe rastlan-
mıştı. Çalışmada, kan örneklerinde, 
içecek şişeler, gıda ambalajları ve 
giysi üretiminde yaygın kullanılan 
PET plastik, gıda ve ev ürünlerinin 
paketlenmesinde kullanılan polis-
tiren ve plastik poşet yapımında 
kullanılan polietilen tespit edilmişti. 
Doç. Dr. Meral Yurtsever, TÜBİ-
TAK (118Y515) projesi kapsamında 
poşet çayla demleme yapıldığında 
çaya poşetten mikroplastik geçip 
geçmediğini araştırdı. Çalışmasında 
bazı poşet çaylarda mikroplastiğe 
rastlayan Yurtsever, "Ortalama ola-
rak bir demlik poşetinden 13 bin 
mikroplastik parçacığın içeceğimize, 
yani çaya geçtiğini gördüm. Burada 
benim incelemede kullandığım tek-
nikle 3 mikrometre boyutuna kadar 
olan mikroplastik parçalarını tespit 
edebiliyoruz. Yani çaya 3 mikromet-
reyle 5 milimetre arasında 13 bin 
kadar mikroplastiğin geçtiğini söyle-
yebiliriz." dedi.

SELÜLOZDAN YAPILDIĞI 
BELİRTİLEN 11 DEMLİK POŞETİNDE 

PLASTİK KATKI
Araştırmada selüloz olarak bi-

linen, farklı markalarda 11 bardak 

poşetini ve 11 demlik poşetini ince-
lediğini anlatan Yurtsever, demlik 
poşetlerinin tamamının plastik ila-
veli dokudan yapıldığını, bardak po-
şetlerinin 4'ünün yüzde 100 selüloz-
dan imal edildiğini, 7 tanesinin ise 
plastik içerdiğini saptadığını söyledi. 
Yurtsever, "Benim incelediğim 11 
demlik poşetinin tamamının plastik 
katkılı olduğunu ve bu plastiklerin 
de polyester, polipropilen, polietilen 
olduğunu gördüm." diye konuştu. 
Yurtsever, son dönemde piyasaya 
çıkan çubuk çaylar hakkında da şu 
uyarılarda bulundu:

"Bir de yeni nesil yeni moda 
poşet çaylar var ama poşet çay de-
diğim stick çaylar, kalem çay diye 
de geçiyor. Baktığımızda bun-
lar bir çubuk görünümünde ve 
delikleri var, içinde de çay var. 

Bunu analiz ettiğimizde po-
lipropilen malzeme ile kaplanmış 
olduğunu gördük ve bundan da içe-
ceğimiz çaya plastik salımı oluyor." 
Yurtsever, son dönemde piyasaya 

çıkan çubuk çaylar hakkında da şu 
uyarılarda bulundu: "Bir de yeni ne-
sil yeni moda poşet çaylar var ama 
poşet çay dediğim stick çaylar, ka-
lem çay diye de geçiyor. Baktığımız-
da bunlar bir çubuk görünümünde 
ve delikleri var içinde de çay var. 
Bunu analiz ettiğimizde polipropilen 

malzeme ile kaplanmış olduğunu 
gördük ve bundan da içeceğimiz 
çaya plastik salımı oluyor." Küçük 
parçalara bölünse dahi plastikle-
rin hiçbir özelliğinin değişmediğini 
vurgulayan Yurtsever, yutulan veya 
temas edilen mikroplastiklerin tok-
sik etkiye neden olduğunu aktardı.

HANGİ ÇAYI TERCİH ETMELİYİZ?
Poşet çay yerine dökme çay kul-

lanılmasını tavsiye eden Yurtsever, 
"Tüketicinin aslında çok ambalaj 
içermeyen ürünlere yönelmesi daha 
doğru olur. Dökme çayları tercih 
edebiliriz. Poşet çaylar, tamam, pra-
tikliği inkar edilemez ama gerçekten 
çevreye ve insana etkileri ve yükü 
olabilir. Sadece mikroplastik kirliliği 
açısından değil. Poşet çayları dü-
şündüğümüzde o ilave poşet, etiket, 
zımba ya da yapıştırıcı, pamuk iplik 
vs. düşündüğümüzde ekstradan çöp 
üretmiş oluyoruz ama dökme çay 
kullandığımızda doğrudan onu alıp 
bir çaydanlıkta demliyoruz." dedi.

"LÜTUF GİBİ HAYATIMIZA 
GİRDİ AMA ŞU ANDA BELA"

Plastiklerin ilk üretildiği günden 
beri hafiflik, esneklik, dayanıklılık, 
kolay işlenebilirlik, iyi elektrik ve 
ısı yalıtkanlığı ve ucuzluğu gibi çe-
şitli özelliklerinden dolayı mucizevi 
maddeler olarak değerlendirildiğini 
anlatan Yurtsever, tüm bu sebepler-

den plastik kullanımında aşırıya ka-
çıldığına, bunun da çevre kirliliğini 
tetiklemiş olduğuna değindi. Yurt-
sever, şöyle devam etti: "Özellikle 
bundan 70 yıl önce böyle hızlı bü-
yümeyle aşırı şekilde hayatımıza gir-
miş plastiklerin üretimi, 1950'lerden 
2020'lere doğru geldiğimizde, 200 
kat artarak devam etmiş. Şu anda 
plastik üretimini düşündüğümüzde 
400 milyon tonluk bir üretimden 
bahsediliyor. Pandemiyle bunun 
katlanarak arttığını da biliyoruz ama 
buna ilaveten bir de 2050'lere gelin-
diğinde, bunun iki katına çıkacağını 
da biliyoruz. Lütuf gibi hayatımıza 
girdi ama kesinlikle şu anda bela du-
rumunda."

"TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERİN 
BIRAKILMASI GEREK"

Yurtsever, tek kullanımlık plas-
tiklerin kullanımının bırakılması ge-
rektiğine dikkati çekerek, sözlerini 
şöyle tamamladı: "Tek kullanımlık 
ürünlerin tamamen bırakılması ge-
rektiğini düşünüyorum. Hatta şu an-
dan itibaren bırakmamız gerekiyor 
çünkü mevcut haliyle bile çevremi-
ze yeteri kadar plastiği yaydık, saç-
tık, dağıttık. Bu haliyle bile doğanın 
kendini temizlemesi imkansız. Uzun 
vadede düşündüğümüzde şu anki 
yaptığımız kirliliğin faturası aslında 
gelecek nesillere kesilmiş vaziyet-
te o yüzden bırakmamız gerekiyor. 
Plastikler, çevrede yok olan, biten, 
eriyen çözünen bir şey değil, kalı-
cı bir şey. O yüzden de birçoğunun 
doğada yüzyıllar boyunca hiç bozul-
madan kalabilme ihtimalleri var. Bı-
rakabildiğimiz kadarını bırakmalıyız. 
Özellikle tek kullanımlık ürünlerden 
başlamalıyız."
n AA
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Bu yıl yapılacak hac ibadeti için 
Türkiye'den ilk kafile bugün yola çı-
kacak. 

Kovid-19 salgını nedeniyle son 
iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 
bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac 

ibadeti için son kafile de 5 Tem-
muz'da hareket edecek. Hac ibade-
tinin tamamlanmasının ardından 
dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren 
başlayacak. 

Suudi Arabistan makamlarının 

aldığı karar doğrultusunda sadece 
65 yaş altındakilerin gidebileceği 
hac ziyareti için yolculardan iki doz 
aşı ve son 72 saatte yapılmış nega-
tif PCR testi istenecek. 

Bu yıl yapılacak hac organizas-

yonunda 900 grup hocası, 200 kafi-
le başkanı, 250 kadın irşat görevlisi 
ve havalimanları ile otellerde 600 
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli 
görev alacak.
n AA

İçişleri Bakanlığının yazılı açık-
lamasına göre, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı birimlerince, Bakanlık ko-
ordinesinde, başta asayiş, terör ve 
narkotik olayları olmak üzere suç 
işleme amacındakilerin caydırıl-
ması, aranan kişilerin yakalanması, 

varsa suç delillerinin ele geçirilme-
sine yönelik ülke genelinde 8 bin 
456 noktada uygulama yapıldı. 

Ekiplerce 6 bin 974 metruk 
bina ve 6 bin 18 park-bahçe kont-
rol edildi, 17 bin 21 umuma açık 
yer denetlendi. Umuma açık yerler-
den 44'üyle ilgili işlem uygulandı. 
Çeşitli suçlardan aranan 1523 kişi 

yakalandı, 4'ü çocuk 20 kayıp kişi 
bulundu, 314 kişiye adli-idari işlem 
yapıldı, 57 kişi gözaltına alındı.

 160 bin 564 aracın denetlen-
diği uygulamada 5 bin 350 araçla 
ilgili işlem yapıldı, 558 araç trafik-
ten men edildi ve 79 aranan araç 
bulundu. 

Uygulamada 11 ruhsatsız ta-

banca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 35 
mermi, 140,7 gram esrar, 339 
gram eroin, 23 gram kokain, 167,6 
gram metamfetamin, 198 ecstasy, 
28 sentetik ecza, 3 bin 671 kök ke-
nevir, 2 bin 600 paket kaçak sigara 
ile 14 tabanca şarjörü ve muhtelif 
parça ele geçirildi.
n AA

Kutsal yolculuk bugün başlıyor

'Türkiye Güven Huzur' operasyonu

Hava yolu kullananların sayısı 5 ayda 57 milyonu aşarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türkiye ge-
neli havalimanlarında iç hatlarda hizmet verilen yolcu sayısı 28 milyon 574 bin, dış hatlarda 28 milyon 413 bin oldu"

Havayolunu sevdik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Adil Karaismailoğlu, hava yolunu 
tercih edenlerin sayısının mayısta 
yüzde 186,8 artarak 15 milyon 865 
bin yolcuya ulaştığını belirterek, 
ocak-mayıs döneminde 57 milyon-
dan fazla yolcunun hava yolunu ter-
cih ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, 
yazılı açıklamasında, çevre ve yolcu 
dostu havalimanlarında mayısta 
geçen yılın aynı ayına göre iniş-kal-
kış yapan uçak sayısının iç hatlarda 
yüzde 91 artarak 73 bin 764'e, dış 
hatlarda yüzde 136,1 artışla 59 bin 
571'e ulaştığını duyurdu. Üst geçiş-
lerle toplam uçak trafiğinin yüzde 
101,5 artarak 165 bin 510'a çıktığını 
aktaran Karaismailoğlu, Mayıs 2019 
uçak trafiğinin yüzde 95'ine ulaşıldı-
ğına dikkati çekti. Kovid-19 salgını 
sürecinde dünya genelinde ve Tür-
kiye'de büyük ölçüde azalan yolcu 
trafiğinin, Mayıs 2022'de, 2019'un 
aynı ayına göre eski seviyesine ol-
dukça yaklaştığını vurgulayan Kara-
ismailoğlu, şöyle devam etti: "Top-
lam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 
geçen ay, 2019 yolcu trafiğinin yüz-
de 93'üne ulaştık. Türkiye genelinde 
hizmet veren havalimanlarında ge-
çen ay, iç hat yolcu trafiği 7 milyon 
230 bin, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 
604 bin oldu. Transit yolcularla top-
lam 15 milyon 865 bin yolcumuza 
hizmet verdik. Geçen yılın aynı ayı-
na göre, iç hat yolcu trafiğinde yüzde 
134,1, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 
253,6 olmak üzere toplam yolcu tra-

fiğinde yüzde 186,8 artış gerçekleş-
ti. Toplam yük trafiği de yüzde 49,8 
artarak toplamda 338 bin 107 ton 
oldu. Böylece Mayıs 2019 yük trafi-
ğini geçmiş olduk." Karaismailoğlu, 

ocak-mayıs döneminde de havali-
manlarına iniş-kalkış yapan uçak 
trafiğinin geçen yılın aynı dönemine 
göre iç hatlarda yüzde 30,5 artarak 
290 bin 907, dış hatlarda yüzde 93,6 

yükselerek 212 bin 247'e çıktığına 
işaret ederek, toplam uçak trafiğinin 
yüzde 48,9 artışla 611 bin 166’e çık-
tığının altını çizdi. Yolcu trafiğindeki 
hareketliliğin hız kazandığını belir-
ten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 
"Türkiye geneli havalimanlarında iç 
hatlarda hizmet verilen yolcu sayısı 
28 milyon 574 bin, dış hatlarda 28 
milyon 413 bin oldu. 5 aylık dönem-
de transit yolcularla toplam 57 mil-
yon 115 bin yolcuya hizmet verdik. 
Geçen yılın aynı dönemine göre, iç 
hat yolcu trafiğinde yüzde 54,7, dış 
hatlarda yüzde 161,4, toplam yolcu 
trafiğinde yüzde 94,5 artış yaşandı. 
Havalimanları yük trafiği iç hatlar-
da 277 bin 621 ton, dış hatlarda 1 
milyon 110 bin ton olmak üzere top-
lamda 1 milyon 388 bin tona ulaştı.
n AA

LPG yüklü tanker devrildi
sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman’da yoldan çıkarak 
mısır tarlasına devrilen LPG yük-
lü tankerin sürücüsü olay yerin-
de hayatını kaybetti. Kaza, Ka-
raman-Ereğli Karayolunun 15. 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ön-
der İnce (45) yönetimindeki 06 
BDY 459 plakalı LPG yüklü tan-
ker Sudurağı beldesi yakınlarında 
sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu yoldan 
çıkarak mısır tarlasına devrildi. 
Çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık, itfaiye 
ve jandarma ekipleri sevk edil-

di. Kaza yerine gelen sağlık eki-
bi, direksiyon mahallinde sıkışan 
sürücünün olay yerinde hayatını 
kaybettiğini belirledi. Jandarma 
ise tankerin LPG yüklü olması 
nedeniyle çevredeki vatandaşları 
uzaklaştırırken Karaman-Ereğli 
yolunun tek şeridini trafiğe kapat-
tı. Cumhuriyet Savcısının olay ye-
rinde yaptığı incelemenin ardında 
tır sürücüsünün cenazesi sıkıştığı 
yerden itfaiye tarafından çıkarıla-
rak Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Konya merkezli FETÖ 
operasyonunda 7 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde, Fe-
tullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) 
yönelik operasyonda haklarında 
yakalama kararı çıkarılan 9 şüphe-
liden 7'si gözaltına alındı.

 Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının FETÖ'ye yönelik soruşturma-
ları sürüyor. 

Bu kapsamda, FETÖ'nün as-

keri mahrem yapılanmasında gö-
rev aldığı tespit edilen toplam 9 
şüpheli hakkında yakalama kararı 
çıkarıldı. Konya merkezli 5 ilde 
yapılan eş zamanlı operasyonda 7 
şüpheli gözaltına alındı. 

Adreslerinde bulunamayan 2 
şüphelinin yakalanması için çalış-
malar sürüyor. n AA
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Akören Tarihini kaleme alan Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tulukcu, Akörenli işadamlarını yazdı. Tulukcu, “Akörenli 
işadamlarının geneli tabandan geldiler. Çıraklık, kalfalık sonrası ve sonunda işveren hüviyetine ulaştılar” diye konuştu

Çıraklıktan işadamlığına
Akören Tarihi’ni kaleme alan 

Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tuluk-
cu, Akören’in işadamlarını kaleme 
aldı. Tulukcu, Akören’deki işadam-
larının hangi mesleklerle hangi ça-
lışmaları yaparak, nerelere geldikle-
rini anlatıyor.

AKÖREN’İN İŞADAMLARI 
1920’ler öncesi yalnızca tarım 

ve hayvancılıkla uğraşan Akören-
li, sonrasında eğitime yöneldikten 
sonra kendisini kurtarmanın yolunu 
bulmuştu.

1930’larda başlayan tenekeci-
lik, terzilik, demircilik, yapı ustalığı, 
nalbantlık, kelikcilik (ayakkabıcılık), 
marangozluk ve doğanacılık mes-
lekleri de bir kısım Akörenli’nin 
geçim kaynağı olmuştu. Bazı Akö-
renlilerin de 1940-1950li yıllarda 
rızıkları için Ege’ye giderek çapa uğ-
raşı ile ekmek paralarını çıkardığı da 
tarihi bir gerçek. 

  Nadiren de olsa Bozkır Fart’tan 
(Yolören) gelen Kadir Fartlı, Yörü-
koğlu Yusuf Tayyar gibi garibanla-
rın bazı ağaların hizmetkarlıklarını 
yaparak geçindikleri de bilinmekte-
dir. 1950’li yıllarda Akören’de bulu-
nan 5 cami imamı ve berberler har-
man sonu topladıkları buğday hakkı 
sayesinde, 1937 yılında Akören’e 
otobüs alınması öncesi at arabası 
ile Konya’ya sefer yapanlar ise yolcu 
ücretlerinden rızıklarını çıkarırlardı.

Akören’de Kaynak suyu olmadı-
ğı için araziler de sarnıçlar, hayırse-
verler tarafından yapılırdı. Her evin 
su ihtiyacı ise, havlularına kazdır-
dıkları su kuyuları ile karşılanırdı. 
Samancı’nın Ahmet ve Tosbalakla-
rın Mustafa Öğmen gibi bazı Akö-
renliler de, kazdıkları kuyular saye-
sinde rızk sahibi olurlardı. 1960’lı 
yıllarda ise eğitimdeki başarılarına 
ilave bazı Akörenliler’in ticaret ve 
sanayiye yöneldiği gözlenmekte. 
Bunların içinde bazıları işlerini daha 
da geliştirip bir taraftan memleket 
ekonomisine katkıda bulunurken, 
bir taraftan da yakın çevrelerine iş 
imkanı sağladığı bilinmektedir.

Hadim, Taşkent ve Bozkır yöresi 
ticarete atılmanın yolunu, genç yaş-
larda İstanbul’a, Beyşehir, Huğlu, 
Üzümlü tarafı ise İzmir’e göç ederek 
tercih etmişlerdi. Bu paralelde Akö-
renli’nin tercihinin tek tük olduğunu 
görüyoruz. Hasan Kağnıcı, Muzaffer 
Yıldırım ve Halil İbrahim Yıldırım 
çocukları ile İstanbul’da işadamı 
hüviyetini kazandılar. Ankara’da 
Memur çocuğu olan birçok Akören-
li’ninde kendilerini geliştirerek top-
luma yararlı oldukları görülmekte. 
Münferit olarak Hasan Ali Gültekin 
ve Metin Gültekin kardeşlerin Al-
manya’da İşadamı oldukları kıvanç 
konusu. Hayat mücadelesi için 
1940’larda Çumra’ya göç eden Ara-
fa Karaçelebi’nin torunlarının Kon-
ya’da sırt sırta vererek geldikleri yer 
takdire şayan. Bu konuda önemli bir 
isimde Gebze’de kurduğu fabrikaya 
ilave çocuklarını da yetiştirerek İran 
ve Kırgızistan’da açılan yeni fabrika-
larla Cafer Gündüz’ün bu konunun 

yıldızlarından olduğu görülmekte. 
Aslı Akörenli olan Maden Mühen-
disi Nurullah Ercan’ın Akören’in en 
büyük işadamı olduğu ve ata yurdu 
Akören’e yaptığı hayırlarla hep anıl-
maktadır.

Sayısal olarak en çok işadamının 
Konya’dan ve sonrasında da Anka-
ra’dan çıktığı rakamlardan bellidir.

Ankara’dan Oktay Mermer, Si-

nan Kınaç, Furkan Bahadır Kara-
tomas, Ayhan Aşık, Mesut Kınaç, 
Yahya Kınaç, Nurullah Ercan Kon-
ya’da ise A.İhsan Özselek, Ufuk 
Karakoç, Mehmet Kılıçarslan, Mus-
tafa Uysal, Feyzullah Ertaş, Star 
Vinç, Ahmet Öztokmak, Abdullah 
Yıldırım, Ercengiz Kardeşler, Aziz 
Karaburun A.Kadir Fartlı, Fatih Ka-
ratomas, Seyit Çakır, Adem Bilen-

sarı, Halis Karatomas, Fatih Kınaç, 
Tınkır  Kardeşler, Ramazan Tunç, 
D.Ali Harmankaya, Yakış Kardeşler, 
Latif Uysal, Cihangir Erden, Saffet 
Eruyar, Zeki-Mustafa Altıntaş, Mus-
tafa Akkoç, Erkoç Kardeşler, Hazar 
Beton, Mehmet Karakoca, Ahmet 
Karakoca, Amca Müesseseleri, Ab-
durrahman Akcan, Cengizler Gold, 
Tahsin Öztokmak, Erdemir Kardeş-

ler, Kazım Erdoğan…
Antalya’da Zeki Altıntaş ve 

Mustafa Ertaş işlerine devam eder-
ken, Akören’de soycak kardeşler 
petrol ve tarım üzerine uğraşlarını 
sürdürüyorlar. Akörenli işadamları-
nın geneli tabandan geldiler. Çırak-
lık, kalfalık sonrası ve sonunda iş-
veren hüviyetine ulaştılar. Buna en 
büyük örnek Nurullah Ercan Akö-

ren’in en güçlü işadamı Nurullah 
Ercan, babası Milletvekili olmasına 
rağmen, çocukluğunda dayısı İsmail 
Çapar’ın petrolünde pompacılık ya-
parak kendini yetiştirmeye başla-
mıştı. Aynı şekilde Mustafa Uysal, 
Ahmet Öztokmak , Ufuk Karakoç , 
D.Ali Harmankaya , Ercengiz Kar-
deşler , Tahsin Öztokmak…Gibi bir 
çok Akörenli İlkokul sonrası çırak-
lıkla hayata atılmış ve yıllar süren 
gayret sonrası merdivenleri tırma-
narak iş Adamı oldukları hepimizin 
malumu.

MALİ MÜŞAVİR-İŞLETMECİ
A.İHSAN ÖZSELEK

1952 Yılında Akören’de doğ-
du, ilk ve ortaokulu memleketinde 
tamamladı. Aydoğdu’da bekar öğ-
renci evlerinde kalarak önce Konya 
Ticaret Lisesi’nden sonrasında da 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Fa-
kültesi’nden mezun oldu. Yüksek 
Lisansı’nı ilerlemiş yaşına rağmen 
2010 yılı sonrası tamamladı. İş ha-
yatına 1977 yılında Konya Sarraflar 
Çarşısı’nda başladı. Sonrası Konal-
taş 30 yılda Kemerli Çarşı’da Mali 
Müşavirlik Mesleğini sürdürdü. 
2022 Mart ayından beride Alavar-
dı Mahallesi’nde mesleğine devam 
ediyor. Golcugilden çiftçi Mehmet 
Özselek’in büyük oğlu olan A.İhsan 
Özselek, Akörenli’nin müteşebbisli-
ğini göstererek 1978 yılında Konya 
Mali Müşavirler ve Muhasebeciler 
Derneğini kurarak 3 yıl başkanlık 
yaptı . 1 yıl sonrada Federasyon 
üyeliği sağladı. 1984 yılı ile birlikte 
5 yıl Anavatan Partisi’nde Meclis 
Üyesi ve başkanlığı yaptı. Aynı yıl-
larda Konya Belediye Başkanı Ah-
met Öksüz döneminde 5 yıl plan 
ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
görevini sürdürdü. Mesleği ve par-
tisi ile ilgili çalışma ve fedekarlık-
larını sürdürürken 8 Şubat 1995 
tarihinde Turan Bilge’nin Başkan 
olduğu Konya Akörenliler Derne-
ği’nde Başkan Yardımcılığı yaptı. Bir 
sonraki dönemde başkanlık yapan 
Abdurrahman Yalçın’ın ekibinde de 
Denetleme Kurulu’nda görev aldı. 
Ali İhsan Özselek mesleğini sürdü-
rürken 2007 yılında bir atılım yaptı 
ve Meram Yaka’da 150 öğrencinin 
barındığı 10 personelin görev yap-
tığı Palmiye Kız Öğrenci Yurdu’nu 
faaliyete geçirdi. Sonrasında da 
Aşkan’da 100 öğrencinin bulunup 
7 personelin çalıştığı Palmiye 2 
Öğrenci Yurdu’nu hizmete sundu. 
Mali Müşavir Ali İhsan Özselek bir 
taraftan mesleğini sürdürürken di-
ğer taraftan da 1978-79 sezonu ile 
birlikte Başkan Veysel Büyükmum-
cu döneminde Konyaspor yöneti-
mine seçildi. Sonrasında bu göreve 
Mehmet Çolakoğlu’nun başkanlığı 
döneminde de devam etti. Baş-
kan Ahmet Öksüz döneminde ise 
Konyaspor’un ilk defa Süper Lige 
çıkma onurunu yaşadı. Vali İhsan 
Dede’nin talimatı ile Numan Erkan 
döneminde de Konyaspor’a hizmet 
eden Ali İhsan Özselek 2 kız babası 
3 torun dedesi.

Ali İhsan Özselek’in İşlettiği Palmiye 2 Öğrenci Yurdu.

Ardıçlının Adil Özardıç ve Ekmeğni önce hizmetkarlıktan sonrada 
demircilikten çıkaran Yörükoğlu Ahmet Tayyar. 

Çocuk yaşta annesini ve babasını kaybeden FARTLI KADİR. Bozkır Yolören 
(Fart)’den gelerek Akören’de hizmetkarlık yaparak hayatını kazanmıştı.

1997 İşadamı Nurullah Ercan’ı Akörenliler Derneği Ziyareti: Abdurrahman Yalçın, Mustafa Erdoğan, 
Orhan Ercan, Nurullah Ercan, A. İhsan Özselek ve Dernek Başkanı Ali Rıza Erharman. 

Ali İhsan Özselek Konya’da mesleğinin emektarlarından. 

1970’ler öncesi Nalbantlık geçerli meslekti.

Ekmeğini kuyu kazarak çıkaran Samancı’nın Ahmet.

Özselek manşetlerde.

Palmiye Öğrenci Yurdu, Meram Yaka’da hizmetlerine devam ediyor.
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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. 

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

3FORKLIFT 
OPERATÖRÜ

3MAKINE BAKIM 
ELEMANI 

3VASIFSIZ 
BAY – BAYAN 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.

ZAYİ
Türkiye Cumhuriyeti 

İçişleri Bakanlığı'ndan 
almış olduğum İkamet 

İzin Belgesi kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.

MOUNIA 
KHANNOUCHE

 

Kooperatifimizin 2021 faaliyet yılına ait 70. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2022 Cumartesi 
günü saat 10:00’da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram /KONYA adresindeki Konya Şeker 
San. ve Tic. A.Ş. tesisleri içerisinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Birinci toplantıda 
nisap temin edilemediği takdirde, ikinci toplantı 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da aynı 
yerde aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. 
Toplantıya katılacak ortaklarımızın Nüfus  cüzdanları  veya geçerli kimlik belgeleri ile teşrifleri rica 
olunur.
                                                                                                    YÖNETİM KURULU ADINA
                                                                                                                       BAŞKAN
                                                                                                               RAMAZAN ERKOYUNCU
GÜNDEM:
1. Açılış,
2. Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. Maddesi gereğince Başkan, Başkan 
Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy Toplayıcı)
3. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın Okunması,
4. Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
6. Kooperatifimizin 2021  faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir 
Tablosu  Hesaplarının okunması, görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir Tablosu hesaplarının tasdiki, Yönetim 
Kurulu ve Denetçilerin İbrası,
8. 2021  Faaliyet yılı Müspet Gelir - Gider  Farkının Anasözleşmemizin 19’uncu Maddesi  uyarınca tevzii,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine  ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,
10. 2022  Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Dilek ve Temenniler,
12. Kapanış.

İLAN
SINIRLI SORUMLU KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1636469
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Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan ve gösterileriyle büyük beğeni kazanan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 
Türk Yıldızları, gösteri yaptıkları 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarıyla doğal güzelliklerini kokpitten görüntüledi

‘Türk Yıldızları’nın 
kokpitinden Türkiye

Türkiye'nin tarihi ve önem-
li mekanları, gösterileriyle beğeni 
toplayan Türk Yıldızları timlerin-
ce görüntülendi. Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının Konya 3. Ana Jet 
Üs Komutanlığında konuşlu akro-
basi timi Türk Yıldızları, 1992'de 
Türk halkının Türk Silahlı Kuvvet-
lerine olan güven duygusunu pe-
kiştirmek ve gençlerin havacılığa 
ilgisini artırmak amacıyla kuruldu. 
Akrotim dünyasına kazandırdığı 
hareketleriyle izleyenleri etkileyen 
ve yurt dışındaki gösterileriyle de 
dikkati çeken Türk Yıldızları, ülke-
nin gökyüzündeki markası oldu. 
Kuruluşunun 30'uncu yılını kutla-
yan ve bugüne kadar 600'e yakın 
gösteri uçuşu gerçekleştiren tim, 
yılda 200'ün üzerinde davetin an-

cak 25'ine karşılık verebiliyor. Yurt 
dışında 24 farklı ülkede 150 etkin-
lik gerçekleştiren Türk Yıldızları, 
teknoloji ve bilim festivalleri ile 
şehirlerin kuruluş günleri ve milli 

bayramlar gibi organizasyonlar-
da yaptıkları gösteriyle gökyüzüne 
renk katıyor. Saatte bin kilometre 
hızın üzerine çıkan ve aralarındaki 
mesafe bir metreye kadar düşen 

uçaklarla yapılan gösteriler, her-
kes tarafından ilgiyle takip edili-
yor. Yurt içindeki etkinliklerde 42 
ilin tarihi ve önemli mekanlarını 
havadan görüntüleyen ay yıldızlı 
ekibin kokpitten kaydettiği görün-
tüler, gösterileri gibi izleyenlerin 
beğenisini kazanıyor. Antalya'dan 
Konya'ya, İstanbul'dan Ağrı'ya ka-
dar gösteri yapılan şehirlerin tarihi 
ve önemli mekanları ile doğal var-
lıkları pilotlar tarafından havadan 
görüntülendi. Jetlerin gösteri yap-
tığı şehirlerde Çanakkale Şehitler 
Abidesi, Anıtkabir, İstanbul Boğazı 
ve Mardin Kalesi gibi mekanlar ile 
İzmir Kordon'da gösteriyi izleyen 
kalabalık kokpitteki kameradan 
kaydedildi.
n AA

Öğretmenlerin 2022 yılı yer 
değiştirme takvimi açıklandı 

Üniversite öğrencileri 
hastanedeki çocukları sevindirdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 
kadrolu öğretmenlerin iller arası 
yer değiştirme başvuruları 25-29 
Temmuz'da alınacak. Bakanlıktan 
yapılan açıklamada, öğretmen-
lerin 2022 yılındaki il içi isteğe, 
iller arası isteğe ve zorunlu çalış-
ma yükümlülüğüne ve aile birliği, 
sağlık, can güvenliği mazeretleri 
ve engellilik durumu ile diğer ne-
denlere bağlı yer değiştirme tak-
vimi duyuruldu. Buna göre, il içi 
isteğe bağlı yer değiştirmeler için 
başvurular 4-8 Temmuz'da alına-
cak ve atamaların valiliklerce ger-
çekleştirilmesi ve sonuçların ilanı 

19 Temmuz'da olacak. İller arası 
isteğe ve zorunlu çalışma yüküm-
lülüğüne bağlı yer değiştirmeler-
de başvurular 25-29 Temmuz'da 
alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta 
ilan edilecek. Aile birliği, sağlık, 
can güvenliği mazeretleri ve en-
gellilik durumu ile diğer nedenle-
re bağlı yer değiştirmeler için ise 
başvuruların kabul edilmesi ve 
onay süreci 5-11 Ağustos'ta, ter-
cihlerin yapılması ve onay süreci 
ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. 
Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta 
gerçekleştirilecek.
n AA

Beyşehir'de üniversite öğren-
cileri, hastanede yatarak tedavi 
gören çocukları oyuncak hediye 
ederek sevindirdi. 

Selçuk Üniversitesi Ali Akka-
nat Kampüsü'nde farklı yükseköğ-
renim kurumlarında öğrenim gö-
ren öğrenciler, kampanya başlattı. 
Öğrenciler "şifa oyuncakları" prog-

ramı kapsamında Beyşehir Devlet 
Hastanesi'ni ziyaret etti. 

Hastanede çocuk servisinde 
yatarak tedavi gören çocuklarla 
bir araya gelen öğrenciler, kendi 
imkanlarıyla temin ettikleri oyun-
cakları çocuklara hediye ederek 
onları sevindirdi.
n AA

Hafize ve Kamil 
mutluluğa 'Evet' dediler

Şehrimizin tanınmış ailelerin-
den ve esnaflarından İbrahim Etem 
Yavuz ile Fatma Yavuz’un kızları 
Hafize ile Hüseyin Büyükkaragöz 
ile Şerife Karagöz’ün oğulları Kamil 
yapılan düğünle dünya evine gire-
rek, mutluluğa evet dediler. 

Aynı zamanda Konya Minibüs-
çüler Odası Yönetim Kurulu üyesi 
Sıtkı Özgüç’ün yeğeni olan Hafi-

ze ile Kamil’in düğününe, Konya 
Minibüsçüler Odası yönetim ku-
rulu üyelerinden Yusuf Bağcı ile 
Bozkır Esnaf Odası Başkanı Niyazi 
Yavuz’un yanı sıra esnaflar ile her 
iki ailenin akrabaları, yakınları ve 
davetliler katıldı. Düğünü katılan-
lara meşhur Konya etli pilavı ikram 
edildi. 
n DURAN ÇÖLCÜ

TYSD'li kadınlar yaza 
merhaba dediler

Türkiye Yardım Sevenler Der-
neği(TYSD) Meram Şubesi ile Türk 
Kadınlar Birliği Konya şubesinin 
birlikte düzenlediği Yaza Merha-
ba programının geliriyle yardıma 
muhtaç öğrencilerin kırtasiye ve gi-
yim ihtiyaçları giderilecek.  Gazyağ-
cı’da düzenlenen programa TYSD 
Meram Şube Başkanı Suat Altan, 
yönetim kurulu,   Türk Kadınlar 
Birliği Derneği Konya Şubesi Baş-
kanı Lütfiye Ayar, yönetim kurulu 
üyeleri, her iki derneğinin üyeleri, 
STK temsilcileri katıldı.  Programın 
açılışında konuşan Türkiye Yardım 
Sevenler Derneği(TYSD) Meram 
Şubesi Başkanı Suat Altan, “Pan-
demi nedeniyle düzenleyemediği-
miz Yaza Merhaba programını iki 
dernek olarak birlikte düzenledik. 
Amacımız birlik ve beraberliğimizi 

güçlendirmektir. Üyelerimizin ve 
yardım sevenlerimizin katkılarıyla 
ayakta kalıyoruz. Bu desteklerin-
den dolayı üyelerimize ve yardım 
sevenlerimize teşekkür ediyoruz. 
TYSD Meram şube olarak 26 öğ-
renciye eğitim bursu verirken, köy-
lerimizdeki ve mahallerimizdeki 
okullardaki öğrencilerimizi de kır-
tasiye ve giysi yardımı yapıyoruz. 
Bu tür programlarımız sürecektir” 
dedi. Türk Kadınlar Birliği Konya 
Şubesi Başkanı Lütfiye Ayar’da ko-
nuşmasında programa katılanlara 
ve destek verenlere teşekkür etti.  
Konuşmaların ardından TYSD Me-
ram şubesinin üyelerinden oluşan 
koronun seslendirdiği türkülere ve 
şarkılara programa katılanlar eşlik 
ederek, stres attılar.     
n DURAN ÇÖLCÜ

Teknoloji oldukça 
ilerlemiştir ve artan bir 
ivmede ilerleyişine de-
vam etmektedir. İnsan-
lık, endüstri 5.0 devrine 
ulaşmış ve bilginin 
yarılanma ömrü 2 yıla 
kadar düşmüştür. Bir 
bakıma kendini sürekli 
yenilemeyen insan geri 
kalmış demek oluyor. 
Bu hal, insanoğlu için 
konfor getirdiği gibi teknolojiye ba-
ğımlılık ve  hatta teslimiyeti de bera-
berinde getiriyor. 

Hatıratımda kalıcı yer tutan olay-
lardan birisi de güç tesisinin işletme 
mühendisi iken alev borulu kazanın 
yanmasıdır. Kazanın su seviyesinin 
gösteren tesviye şişelerinin alt ve üst 
seviyelerine göre besleme pompası-
nı çalıştıran otomasyon sisteminin 
suyun kirecinden dolayı tıkanması 
ve susuz kalarak  kazanın yanması 
ve hurdaya ayrılmasıdır. Yine, bir 
diğer önemli olay da  müşire alda-
narak polyamit dişli mekanizmasının 
yanıltması ile maddi hasarlı büyük 
bir kazanın yaşanmasıdır.

Böyle vakaları, ulaşım kaza-
larında ekseriyetle görmekteyim. 
Gemilerde radar, ais, ecdis vs. gibi 
seyir yardımcıları olmakla birlikte 
hâlâ kazaların en önemli sebeplerin-
den biri etkin gözcülük yapılmaması 
olarak ortaya çıkmaktadır.   Rada-
rın kör alanları olduğu gibi radarda 

işaretlenmeyen yada 
dikkatlerden kaçan izler 
kazaya yol açmaktadır. 

Genel olarak de-
ğerlendirildiğinde 
kazalarda durumsal 
farkındalığın bozulduğu 
görülür. Durumsal far-
kındalık: görme, işitme 
ve dokunma gibi duyu 
organları ile nesneleri,  
çevrede ne olup bittiğini 

algılama;  zihinsel yapısı (bilgi+tecrü-
be)  ile olayları ve kendisine yönelen 
tehditleri analiz ederek  kavrama; bu 
temel üzerinde projeksiyon yaparak 
Karar verme ve eyleme geçme diye 
tanımlanabilir.

Bu mekanizma bozulduğunda 
çıktısı olan karar ve eylemde  yan-
lışlıklar meydana gelecek ve sonuç-
ta tehlikeler gerçeğe dönüşecektir. 
Bu nedenle öncelikle, algının açık 
olması, dikkat dağınıklığının sınırlan-
dırılması; doğru kavrama için bilgi ve 
deneyimimizin yeterli olması; doğru 
kararın uygulanması için  plan ve 
kaynak yeterliliği gerekmektedir. 

Teknoloji bağımlılığı veya tesli-
miyetiyle değil; önemli olan teknoloji 
ile uyum halinde ve mutlaka insan 
duyu organları-bilgi ve deneyimi ile  
destekleyerek, kontrol ederek  ve ye-
dekleyerek kullanmak ve böylece za-
manında doğru karar ve eylemlerle 
tehditleri bertaraf etmek güvenlik ve 
selametimiz için  esas olandır. 

TEKNOLOJİK ALDANMA

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN
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Diyanet İşleri Başkanlığı, "Sıfır Atık, Sıfır İsraf" anlayışıyla Müslümanları duyarlı olmaya çağırarak, hem israfı hem de çevre felaketlerini azaltmayı hedefliyor. Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Huriye Martı, insanın çevrenin efendisi değil emanetçisi olduğunu, belirterek ‘İnsanın kainata zarar vermesi aslında kendine zarar vermesidir.’ dedi

Diyanetten 'emanete hassasiyet' çağrısı

İnternet ortamındaki ilanlar takibe alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Sıfır 
Atık, Sıfır İsraf" anlayışıyla Müslü-
manları duyarlı olmaya çağırarak, 
hem israfı hem de çevre felaketlerini 
azaltmayı hedefliyor. Diyanet gö-
revlileri, başta camiler olmak üzere 
farklı platformlarda İslam'ın çevre 
ahlakıyla ilgili ilkelerine yönelik bil-
gilendirmede bulunurken, Başkanlık 
da çevre alanında farklı kurumlarla 
iş birlikleri yapıyor. "Hadisler Ekse-
ninde Çevre Ahlakı" başlıklı kitabı 
da bulunan Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Huriye Martı, son olarak 
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ha-
zırlanan, çevre gönüllüsü 28 yerli 
ve yabancı ismin yazılarının yer al-
dığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabında 
"Çevreyle Dost Olmanın Sırrı" bö-
lümünü kaleme aldı. Martı, yaptığı 

açıklamada, insanın sadece insanla 
değil aynı zamanda çevre, doğa ve 
hayvanlarla da ilişkisi olduğunu be-
lirtti. Çevreyle ilişki kurulmasında 
aile faktörünün çok önemli olduğu-
nu ifade eden Martı, insanın doğa 
üzerindeki tasarrufunun belli ölçü-
lere, ahlaki ve hukuki kurallara bağlı 
olduğunu kaydetti. Ahlaki ve hukuki 
kuralların bir yandan Allah tarafın-
dan diğer yandan da toplumların 
kendi kanuni yapılanmaları ve gele-
nekleri içinde belirlendiğini vurgula-
yan Martı, "İnsanın doğayla ilişkisin-
de, tabiat üzerindeki tasarrufunda 
hem ilahi hem de beşeri bir yön var-
dır. Allah'ın peygamberler aracılığıy-
la insan-doğa ilişkisini düzenlediğini, 
bunu belli ilkelere ve sınırlara oturt-
tuğunu görüyoruz." dedi. Huriye 

Martı, Hz. Muhammed'in çevre bi-
linci noktasında en güzel örnek oldu-
ğunu kaydederek, "Çevre, anlamsız 
yaratılmış ve gelişigüzel şekillenmiş 

bir varlıklar bütünü değildir, aksine 
her öğesi ayrı ayrı anlam taşıyan, Al-
lah tarafından itinayla yaratılmış bir 
bütündür." diye konuştu.

"BU DÜZENLİ YAPI, ONUNLA UYUM 
İÇİNDE YAŞAMAYI GEREKTİRİR"
Her öğesi ayrı ayrı önem taşıyan 

çevrenin insana emanet olduğunu 
belirten Martı, "İnsanın emanetçi 
olması çevresindeki her varlıkla ala-
kalı hassasiyet göstermesini ve yarın 
o varlığın sahibi olan Allah'a hesap 
vermesini bilmesini gerektirir. Bu 
hesap verme bilinci, yeryüzünün 
şerefli halifesi olan insanın taşıdığı 
belki de en büyük bilinçtir. İnsan 
çevrenin efendisi değil emanetçisi-
dir." değerlendirmesinde bulundu. 
Martı, muhteşem bir kudretin ürü-
nü olan çevrede inanılmaz derece 
düzen ve disiplin olduğunu dile ge-
tirdi. "Bu düzenli yapı onunla uyum 
içinde yaşamayı gerektirir. Allah'ın 
"yeryüzü düzene sokulduktan sonra 

bozgunculuk yapmayın" şeklindeki 
uyarısının da buraya işaret ettiğini 
kaydeden Martı, bu dengeyi bozacak 
şekilde davranmanın hem çevreye 
hem insana ihanet anlamı taşıdı-
ğını hem de Allah'ın emrine karşı 
gelmek olduğunu bildirdi. İnsanın 
doğaya muhtaç olduğunu aktaran 
Martı, "Çevremizdeki varlıklar, on-
lara muhtaç olduğumuz için değerli 
değil, onlar zaten Allah tarafından 
yaratılmakla bir öz değere sahiptir. 
Çevreyi korumanın ve çevre sorun-
larına çözüm üretmenin yolu tam da 
buradan geçer. Varlıkların öz değeri-
ni kabul etmek ve onlara merhamet 
göstermek insanın bir vazifesidir. İn-
sanın kainata zarar vermesi aslında 
kendine zarar vermesidir." dedi.
n AA

İnternet ortamında yayımlanan 
ilanlara yönelik Gelir İdaresi Başkan-
lığı tarafından hayata geçirilen dü-
zenleme, Resmi Gazete'de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. Vergiye uyum 
düzeyinin ve kayıt dışı ekonomi ile 
mücadelede etkinliğin artırılmasına 
hizmet etmek amacıyla hayata ge-
çirilen düzenleme kapsamında ilan 
sitelerinde yer alan taşınır ve taşın-
mazlara ait tüm bilgiler, 1 aylık pe-
riyotlarla Gelir İdaresi Başkanlığı'na 
(GİB) bildirilecek. Özellikle gayri-
menkul ilanlarını disiplin altına ala-
cağı belirtilen düzenlemeyle sahte 
ilan vererek emlak piyasasında spe-
külatif amaçlı fiyat artışlarının en-
gellenmesi, vergi kaçağının en aza 
indirilmesi, asılsız ve spekülatif ilan-
ların önüne geçilmesi ve piyasanın 
şeffaflaştırılması amaçlanıyor. Dü-
zenleme çerçevesinde gayrimenkul 
ilan portallarında yer alan malların 
sahiplerinin bilgileri, taşınır veya ta-
şınmazın kaça satıldığı ve hesap nu-
maraları gibi bilgiler ilan portallarına 
bildirilecek. Bu portallar vasıtasıyla 
da bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı'na 
iletilecek.

"MÜKERRER İLANLAR 
ENGELLENECEK"

Gayrimenkul Pazarlama ve Sa-
tış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Öz-
can, devletin kayıt dışı ekonomi ile 
mücadele çalışmalarını destekledik-
lerini söyledi. Tebliğin çok hızlı ha-
zırlandığını ve yazım dilinin farklı yo-
rumlar yapılmasına neden olduğunu 
savunan Özcan, istenen bilgilerin 
girilmesi noktasında sıkı bir denetim 
olacağını, vatandaşların bu sürece 
adaptasyon konusunda sıkıntı yaşa-
yabileceğini bildirdi. Özcan, "Tebliğ, 
mükerrer ilanların engellenmesi ve 
yetki sözleşmesiz müşavirlik hizmeti 
verilmesinin önlenmesi gibi pozitif 

katkılar sunacak." dedi.
"İLAN SİTELERİ GÜVENLİK 

ALTYAPILARINI GÜÇLENDİRMELİ"
İsmail Özcan, yeni düzenlemey-

le, bir ilandaki mülkün sahibine ait 
banka hesap numarası ve kişisel 
verilerin istendiğini kaydederek, şu 
konuya dikkati çekti:

"Bu bilgileri iletecek ilan site-
lerinin ciddi bir veri güvenliği alt-
yapısı kurması ve devletimizin de 
ilan sitelerinin söz konusu güvenlik 
altyapılarını düzenli kontrol etmesi 
gerekiyor. İlgili kurumlara verilecek 
bilgiler arasında satış ve kiralama 
bedeli ve aracılara ödenecek hizmet 
bedellerinin tahsilat bilgileri gibi bil-
giler yer aldığından, kendileri de bi-
rer ticari kuruluş olan ilan sitelerinin 
birçok gerçek ve tüzel kişiye ait ticari 
sır niteliğindeki bu tür bilgilere sahip 
olma durumu oluşacaktır. Bu konu-
da da çeşitli endişeler var."

Özcan, bu bilgileri vermek iste-
meyen mülk sahiplerinin afiş yoluyla 
ya da semtteki emlak müşavirleri 
aracılığıyla ilan girişsiz satış veya 
kiralama işlemi yapabileceğini, bu 
nedenle de eski tarz emlak pazar-
lama süreçlerine dönülebileceğini 
savundu.

"ASILSIZ VE SAHTE İLANLARIN 
ÖNÜNE GEÇİLECEK"

İstanbul Emlakçılar Odası Baş-
kanı Nizameddin Aşa ise ilan sitele-
rinde bugüne kadar çok fazla yanlış 
yapıldığını belirterek, "İlk günden 
beri kimlik bilgilerinin alınmasını 
istiyorduk. Bu ilanların mutlaka di-
siplin altına alınması gerekiyordu. 
Çok sayıda doğru olmayan ve asılsız 
ilan vardı. Emlakçı olmadığı halde 
emlakçı gibi ya da ev sahibi olmadı-
ğı halde ev sahibi gibi ilan verenler 
vardı." diye konuştu.

Son yapılan düzenlemeyle bun-

ların önüne geçilebileceğini dile ge-
tiren Aşa, ancak düzenlemede mali 
konuların daha çok ön planda oldu-
ğunu söyledi.

Aşa, kayıtsız emlakçılardan her-
kesin şikayetçi olduğunu kaydede-
rek, "Bu sitelerde asılsız ilanların 
artması, sahte ilan yoluyla kapora 
dolandırıcılığı yapılması gibi sıkın-
tılar artmıştı. O açıdan düzenleme 
isabetli oldu. Ancak düzenleme çok 
ani oldu. Biraz daha sektörle istişare 
halinde ve kademeli olarak bu sis-
teme geçilebilirdi." açıklamasında 
bulundu.

"TAPU HARCI DÜŞÜRÜLÜRSE 
GELİR 3'E KATLAR"

Nizameddin Aşa, yeni düzen-
lemeyle ilan fiyatı ile tapuda beyan 
rakamları arasındaki makasın dara-
lacağını ve böylece vergi kaybının 
azalacağını belirterek, şu değerlen-
dirmelerde bulundu:

"Bundan önceki düşük beyanlar 
için bir af getirilmesi gerekiyor. Bir 
defaya mahsus beyan affı getirilir-
se ve vatandaşlar malının değerini 
güncellerse o bölgedeki satışlar için 
bir emsal olur ve düşük beyanın 
önüne geçilebilir. Şu anda satışların 
çok büyük kısmı düşük beyanla ger-
çekleştiriliyor. 

Bunun için tapu harcının dü-
şürülmesi gerekiyor. Şu anda alıcı 
ve satıcıdan yüzde 2'şer alınıyor. 
Toplam yüzde 4 tapu harcı alınıyor. 
Bunu da alıcı ödüyor genellikle. Bu 
rakam yüzde 50 düşürülürse tapu 
harcı geliri 3'e katlar."

Aşa, "Mali kayıpların önlenmesi, 
sahte ve asılsız ilanların önüne geçil-
mesi için bu düzenleme önemli. An-
cak bahsettiğim gibi bize göre hede-
fe tam ulaşılması için tapu harcının 
düşürülmesi ve beyan affının getiril-
mesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"PİYASAYI YUKARI ÇEKMEK İÇİN 
YAYIMLANAN İLANLARI ENGELLER"

Emlakjet Genel Müdürü Tolga 
İdikat da sahte ilanlarla ilgili bugü-
ne kadar yaşanan olumsuzluklardan 
bahsederek şu açıklamalarda bulun-
du:

"Piyasada fiyatları yukarı çek-
mek için bu tip ilanlar yayımlanıyor. 
Gayrimenkul satış rakamları zaten 
biraz emsale göre gidiyor. Bölgedeki 
fiyatları gören mal sahipleri fiyatları 
artırıyor ve yapay bir enflasyon olu-
şuyor. Bu nedenle böyle bir karar 
alınmış olabilir. Kayıt dışı ekono-
miyi engelleyerek vergi kaybının 
minimuma indirilmesi de hedefler 
arasında. Uygulama kapsamında 
ilan siteleri, artık Gelir İdaresi'nin 
Bilgi Transfer Sistemi'ne ilan sahibi-
nin kimlik bilgileri, onu yayımlayan 
emlak firmasının kimlik bilgileri, ti-
caretle ilgili bilgileri, ilgili taşınmaz 
adresin ve herhangi bir ilan yayın-
dan kalktığında neden kalktığıyla 
ilgili bilgileri aylık olarak düzenli ve-
recek."

"BİR GÜNDE SİLİNEN İLAN 
SAYISI 8 BİNİ BULDU"

Tolga İdikat, verilerin şeffaf ol-
mamasının uygulamada sıkıntılar 
doğurabileceğini kaydederek, "Bir 
gayrimenkulün belediye rayici farklı, 
tapuda değeri farklı, listelenen de-
ğeri farklı. Bu durum uygulamanın 
önünde engel teşkil edebilir." diye 
konuştu.

Her ne kadar denetim zor olsa 
da uygulamanın önemli katkılar su-
nacağını dile getiren İdikat, "Normal-
de her gün 3 bine yakın ilan siteden 
kalkardı. Kararın Resmi Gazete'de 
yayımlandığı ilk gün 7 bin 500, ikin-
ci gün ise 8 bin ilan silindi. Demek ki 
bir grup tedirgin oldu ve düzenleme 
ilk aşamada amacına ulaşmış oldu." 
ifadelerini kullandı. n AA

Huriye Martı
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Hürjet ve Milli Muharip Uçak projelerinin geldiği aşamaya ilişkin de bilgi veren Temel Kotil, şu değerlendirmede bulundu: "Projeler kapsamında simülatörler geliştirdik. Hava 
Kuvvetleri pilotlarımız bir yıldır Hürjet ile uçuyorlar ama yerde, simülatörle uçuyorlar, matematik modeli birebir aynı. Yerdeki havadakinin aynısı, uçmayan demir kuşa bağlı"

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Selda Yılmaz meningokok hastalığının tüm dünyada görülebildiğini, özellik-
le de çocuk ve genç erişkinlerde riskin yüksek olduğunu söyledi. Yılmaz , "Meningokok hastalığı tanınması güç olan, tanı aldığında da çok ciddi seyreden bir hastalıktır." dedi

Hürjet uçmak için gün sayıyor

‘Meningokok’a tek çözüm aşı’

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
(TUSAŞ), jet eğitim ve hafif taarruz 
uçağı Hürjet'i 18 Mart 2023'teki ilk 
uçuşa hazırlıyor. TUSAŞ, Anadolu 
Ajansının Global İletişim Ortağı ol-
duğu TEKNOFEST Azerbaycan'da, 
ürettiği ve geliştirme çalışmaları-
nı sürdürdüğü hava araçlarını ve 
maketlerini sergiledi. TUSAŞ Ge-
nel Müdürü Temel Kotil, TEKNO-
FEST'lerden sonra gençlerin ken-
dilerine "Beraber çalışırız", "Biz de 
yaparız" dediklerini söyledi TUSAŞ'ın 
global arenaya çıkmasının gereklili-
ğine işaret eden Kotil, bunun için 5 
bin mühendise ulaştıklarını ve daha 
da büyümeleri gerektiğini vurguladı. 
Kotil, büyümenin yalnızca Türkiye 
sınırlarında olmayacağını dile getire-
rek şöyle konuştu: "Dışarı çıkmamız 
gerekiyor. Malezya, Pakistan'da mü-
hendislerimiz var, Kazakistan'da ya-
kında olacak, Endonezya'da olacak. 
Almanya ve ABD'de var. Globale 
çıkmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'da 
da olacak. Basit bir şirket mantığıy-
la ürün yapalım, satalım desek tüm 
bunları yapmayız. Bu tabanı ha-
zırlamakla uğraşmayız, uçağımızı, 
İHA'mızı, helikopterimizi yaparız, 

satarız ama amacımız o değil. Şim-
dilik 10 bin mühendis hedefimiz 
var, 50 bin mühendise çıkacaksak, 
dünyanın en büyüğü olacaksak işin 
tabanında, köklerinden çalışmak 
gerekiyor. Azerbaycan'da fikirsel, 
mühendislik olarak neler yapabiliriz 
diye temas için buradayız. Onlara 

katkıda bulunuyoruz, sevinçlerini, 
heveslerini tetikliyoruz. Gençleri 
Gökbey'e oturtmanın bize bir zararı 
yok. Çocuk için ise çok büyük anla-
mı var. Vizyonu çok büyük olan bir 
şirketiz. Türkiye'nin ihtiyacı kadar 
büyüğüz. Yalnızca ürün satmıyo-
ruz, aynı zamanda insan yetiştiriyo-

ruz. Yalnız Türkiye'de değil, bunu 
Nijer'de de her yerde de yapacağız. 
Büyük bir meşale yandı, Türkiye'den 
buraya geldi, buradan sonra devam 
edecek. Bütün Türk ülkelerine, bizi 
seven ülkelerin hepsine gitsin bu. 
Tüm bu gençler TEKNOFEST ku-
şağı olarak bir araya gelirler 'Hiper-

sonik yolcu uçağı yapıyoruz, Mars'a 
gidiyoruz' derler. onun meşalesi var 
burada."

"AZERBAYCAN'IN DA 
ALMASINI İSTERİZ"

Ürettikleri hava araçlarının Azer-
baycan ve bölge ülkelerinde kulla-
nılmasına ilişkin değerlendirmede 
bulunan Kotil, şunları kaydetti: "Bu 
ürünlere çok güveniyoruz. Hür-
kuş'umuz ihracata başladı, bu yıl 
teslimatlarımız var. Azerbaycan'ın 
da almasını isteriz. Canavar bir uçak, 
çok başarılı, bahtı açık olsun, baya-
ğı bir siparişimiz var. Buranın bir 
siparişi yok ama olmasını bekleriz. 
Olsa iyi olur. Bize sipariş verenlere 
yalnızca uçak vermiyoruz. Mesela 
Nijer, onlara aynı zamanda mühen-
dis yetiştiriyoruz. Oraya mühendislik 
ofisi açıyoruz. Vizyoner bir yaklaşım-
la hem ürünümüzü hem sevgimizi 
hem bilgimizi veriyoruz. Bizden de 
bir şey eksilmiyor. Buranın Gökbey, 
Atak, Hürkuş, Anka ve Aksungur 
almasını bekleriz. Şimdilik bunlar 
var. Hemen arkasından Hürjet, Milli 
Muharip Uçak, Atak-2, büyük genel 
maksat helikopter geliyor, hepsini 
almalarını isteriz. Bunları alırlarsa 

başkaları gibi yalnızca uçak verme-
yeceğiz, sevginin yanına bilgiyi de 
koyacağız."

MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN 
SİMÜLATÖRÜ UÇMAYA BAŞLADI
Hürjet ve Milli Muharip Uçak 

projelerinin geldiği aşamaya ilişkin 
de bilgi veren Temel Kotil, şu de-
ğerlendirmede bulundu: "Projeler 
kapsamında simülatörler geliştirdik. 
Hava Kuvvetleri pilotlarımız bir yıl-
dır Hürjet ile uçuyorlar ama yerde, 
simülatörle uçuyorlar, matematik 
modeli birebir aynı. Yerdeki hava-
dakinin aynısı, uçmayan demir kuşa 
bağlı. Milli Muharip Uçak'ın simüla-
törü de uçmaya başladı. Atak-2'nin 
simülatörü yakında uçmaya başlaya-
cak. Hürjet uçmak için gün sayıyor, 
bizde de nabız yükseliyor. 10 Hazi-
ran gibi Üretim Genel Müdür Yar-
dımcılığı bütün gövdeyi Uçak Genel 
Müdür Yardımcılığına verecek. İçine 
belli ekipmanlar konulmuş durum-
da. Gerisini de Uçak Genel Müdür 
Yardımcılığı oluşturacak. İnşallah 
18 Mart 2023'te söz verdiğimiz gibi 
uçağımız uçacak. Sıkı bir takvim 
ama aynen gidiyor. Allah sözümüzü 
tutmamızı nasip etsin.’’ n AA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Selda Yılmaz, özellik-
le çocuk ve genç erişkinlerde tüm 
dünyada görülme riski yüksek olan 
meningokok hastalığının günü-
müzde aşı ile önlebilen enfeksiyöz 
hastalıklardan biri haline geldiğin 
söyledi. Neisseria meningitidis’in 
etken olduğu meningokok hastalığı, 
asemptomatik taşıyıcılıktan haya-
tı tehdit eden çok ciddi bir durum 
oluşturabilmektedir. KTO Karatay 
Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Uzm. Dr. Selda Yılmaz me-
ningokok hastalığının tüm dünyada 
görülebildiğini, özellikle de çocuk ve 
genç erişkinlerde riskin yüksek oldu-
ğunu söyledi. Dr. Yılmaz, "Meningo-
kok hastalığı hafif üst solunum yolu 
enfeksiyonu gibi başlayıp ilk muaye-
nede tanı koyma ihtimali olmayan, 
ancak saatler içerinde ateş, döküntü, 
bilinç kaybı ve hızlı bir şekilde organ 
yetmezliğine giden bir tablo oluştu-

rur’’ dedi. Yaşayan kişilerde yüzde 5 
ila 30 oranında sağırlık, görme kay-
bı, nöbet geçirme, ekstremite kaybı 

ve zeka geriliği gibi çok ciddi kalıcı 
problemler gözlemlendiğini vur-
gulayan Uzman Dr. Selda Yılmaz, 

"Meningokok menenjitini diğer me-
nengitlerden ayıran en önemli özel-
liklerden biri de epidemilere (salgın-

lara) yol açabilmesidir. Hastalığın 
neden olduğu epidemiler, yüksek 
sekel (engelli) kalma oranı ve mor-
talite (ölüm) oranları ile tüm dünya-
da ciddi bir sorundur’’ diye konuştu. 
Meningokok hastalığını önlemek 
için aşıların gerekli olduğunu belir-
ten Dr. Yılmaz, ’’Aşıların 2 aylıktan 
itibaren ülkemizde de kullanımına 
başlanmıştır. 2 aylıktan itibaren tüm 
çocukların bu aşıları olması gerekir. 
Meningokok hastalığı tanınması 
güç olan, tanı aldığında da çok ciddi 
seyreden bir hastalıktır. Fakat günü-
müzde aşı ile önlenebilen enfeksiyöz 
hastalıklardan biri hâline gelmiştir. 
Bazı kişiler meningokok hastalığı 
için daha fazla risk altındadır. Bun-
lardan en önemlisi yaştır. 1 yaşından 
küçük bebeklerde ( bu grupta da 
ilk 6 ayda) ve 15- 24 yaş arasındaki 
gençlerde hastalık daha fazla oran-
da görülmektedir. 5 yaş altındaki 
çocuklarda ortaya çıkan hastalığın 
%35-40’ı 1 yaş altında görülmek-

tedir" şeklinde konuştu. Ülkemizde 
2005-2012 yılları arasında çocukluk 
çağı bakteriyel menenjit etkenleri 
arasında ilk sırada N. meningitidis 
olduğu saptandığını anlatan Yılmaz, 
"Meningokok bakterisinin 5 alt gru-
bu vardır. Bunların her biri ayrı ayrı 
enfeksiyona sebep olabilmektedir. 
O nedenle tüm alt grupları kap-
sayacak şekilde aşılama yapılması 
gerekmektedir. Dört bileşenli A/C/
W135/Y serogruplarını bir arada 
içeren ve sadece B serogrubunu içe-
ren meningokok aşıları mevcuttur. 
Bu aşıları bazı ülkeler rutin aşılama 
şemasında çocuk ve ergen yaş gru-
bunda yapmaktadır. Aşılama şeması 
yaşa göre değişiklik göstermektedir. 
Sık görülen yaş grubu göz önüne 
alındığında olabildiği kadar erken 
başlanması önerilmektedir. Yapılan 
çalışmalar sonucu aşıların süt çocu-
ğu, çocuk, adolesan ve erişkinlerde 
etkin ve düşük yan etki profiline sa-
hip olduğu saptanmıştır’’ dedi. n İHA



14 7 HAZİRAN 2022SPOR 2

Şener, Konyaspor’dan ayrılıyor 

Konyaspor’da sözleşmesi sona eren Şe-
ner Kaya, takımdan ayrılma kararı aldı.

 Geride kalan sezonda pilot takım 1922 
Konyaspor forması giyen 19 yaşındaki Şener 
Kaya’nın biten sözleşmesini uzatmak isteme-
diği ve Konyaspor’dan ayrılmak istediğini yö-
netime ilettiği öğrenildi. 

Konyaspor ile sözleşmesi sona eren Şener 
Kaya’nın 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un 
oyuncu ile anlaşma aşamasına geldiği belir-
tildi. Konyaspor altyapısından yetişen Şener 
Kaya, son 1,5 sezonu pilot takım 1922 Kon-
yaspor'da geçirdi. 

19 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı ta-
kımla da sözleşmesi bitti.

Konyaspor formasıyla sadece tek resmi 
maçına 17 Aralık 2020'de kupadaki Altınordu 
mücadelesinde çıkan Şener, geride kalan se-
zonda ise 1922 Konyaspor forması ile 24 maça 
çıkarak 3 gollük katkı sağlamıştı.

Sağ bek, sağ kanat, orta saha ve sol ka-
natta forma giyebilen Şener, için TFF 1.Lig 
ekipleri oyuncuyla iletişime geçerken 19 ya-
şındaki futbolcunun önümüzdeki sezon Sam-
sunspor forması giymesi bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor
şampiyona için yola çıktı

Konya Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına ka-
tılma hakkı kazanan Selçuklu Belediyespor Kulübü U16 
Futbol Takımı, 7-10 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de 
oynanacak olan 1.Kademe müsabakaları için yola çıktı. 
Konuyla ilgili Selçuklu Beldiyespor Kulübü’nden yapılan 
açıklamada, “Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarı-
lar dileriz.” denildi. 

07-10 Haziran tarihlerinde oynanacak müsabakalar-
da Selçuklu Belediyespor’un rakipleri; (Bolu) Özel İdare 
Köroğluspor, (Bilecik) 1299 Bilecik Kulübü, (Uşak) Turan 
İdmanyurduspor, (Kütahya) Simav İdmanyurdu ve (Afyon) 
Sandıklıspor olacak. n SPOR SERVİSİ

Yeşil Tribün Projesi’nde
23 bin 215 şişe kazandırıldı

Konyaspor'un sosyal medya hesabından, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı. Ye-
şil-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada 'Yeşil Tribün Projesi' 
kapsamında 23 bin 215 şişeyi geri dönüşüme kazandırdı-
ğını ifade etti.

Konyaspor kulübü yaptığı açıklamada, “Çevre gelece-
ğe mirastır! düsturuyla hayata geçirdiğimiz, 5 adet plastik 
veya cam şişe getirene maç bileti hediye ettiğimiz 'Yeşil 
Tribün Projesi' kapsamında 13 karşılaşmada toplam 4 bin 
643 taraftarımızı ağırladık. Bu projeyle 23 bin 215 şişe geri 
dönüşüme kazandırıldı. #DünyaÇevreGünü kutlu olsun." 
İfadelerine yer verdi.

Öte yandan Konyaspor, yeşil-tribün projesine gelecek 
yılda devam edeceği kaydedildi. n SPOR SERVİSİ

Karatay’da futbol turnuvası sona erdi
Karatay Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlediği 

“Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası” sona erdi. Konuyla ilgili konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Amacımız 
çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel anlamda yarının büyükleri olarak yetişmesine ve geleceğe hazırlanmasına katkı sunmaktır.” dedi

Karatay Belediyesi, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor Konya İl Mü-
dürlüğü ile Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 
“Ortaokullar Arası Dostluk ve Kar-
deşlik Futbol Turnuvası” sona erdi. 
10 Mayıs’ta başlayan ve Karatay’ın 
ortaokulları arasından oluşturulan 
28 takımdan toplam 504 sporcunun 
mücadele ettiği turnuvanın üçün-
cüsü Ulubatlı Hasan Ortaokulu’nu 
mağlup eden Şehit İbrahim Kara-
oğlan Ortaokulu olurken; turnuvanın 
finali ise Prof. Dr. Fuat Sezgin Orta-
okulu ile Karatay Ortaokulu arasında 
oynandı.

Şehit Nihat Gün Spor Tesisle-
ri’nde oynanan ve oldukça çekiş-
meli geçen karşılaşmayı Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Ortaokulu kazandı ve 
turnuvayı şampiyon olarak tamam-
ladı. Turnuvanın ardından dereceye 
giren takımlara kupa ve madalyaları 
düzenlenen törenle verildi.

SPORA VE SPORCUYA OLAN 
DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, kupa töreninde yaptığı 
konuşmada 2021-2022 Eğitim ve 

Öğretim Dönemi’nin ilk yarısında da 
ilkokullar arasında benzer bir turnu-
va düzenlediklerini belirterek her iki 
turnuvanın da başarıyla tamamlan-
dığını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Turnu-
vaya katılan tüm takımlarımıza ve 
sporcu kardeşlerime çok teşekkür 
ediyorum. Karatay Belediyesi ola-

rak spora, sporcuya ve eğitime 
olan desteğimizi sürdürüyoruz. Tek 
amacımız, sizlerin hem fiziksel hem 
de zihinsel anlamda yarının büyük-
leri olarak yetişmenize ve geleceğe 
hazırlanmanıza katkı sunmaktır. 
Çünkü gelecek sizlere emanet ve 
gelecekte bayrağı çok daha ileriye 
yine sizler taşıyacaksınız. Turnuva-

ya katılan, katkı sunan tüm hocaları-
mızı, öğrencilerimizi ve ailelerimizi 
tebrik ediyorum. Daha önce ilkokul-
lar arası düzenlediğimiz turnuvada 
başarılı sporcularımızı Karatay Be-
lediyespor Kulübümüzün bünyesine 
dahil etmiştik. Bu turnuvada öne 
çıkmış başarılı futbolcular da yine 
kulübümüzün hocaları tarafından 

turnuva boyunca değerlendirildiler 
ve onları da kulüp bünyemize dahil 
edeceğiz. Bu çocuklarımız inşallah 
gelecekte Konyaspor’da, Milli Ta-
kımımızda oynamalarına da katkı 
sağlamış olacağız. Karatay Beledi-
yesi olarak bu turnuvaları düzenle-
meye devam edeceğiz” dedi.

SPORDAN, SANATTAN VE 
KÜLTÜRDEN ASLA AYRILMAYIN

Konya İl Gençlik ve Spor Müdür 
Yardımcısı Bilal Yavaş, öğrenciler 
arası kaynaşmayı sağlamak ve da-
yanışma ruhunu kuvvetlendirmek 
amacıyla düzenlenen turnuvanın 
amacına ulaştığını kaydetti. Tur-
nuvanın herkeste güzel anılar bı-
raktığına vurgu yapan Bilal Yavaş, 
konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Sizlere tavsiyem lütfen spordan, 
sanattan ve kültürden asla ayrılma-
yın. Çok başarılı bir öğrenci olabi-
lirsiniz ama bu tür organizasyonlar 
sizin hem sosyalleşmenizi hem gi-
rişimcilik ruhunuzun artmasını hem 
de farklı insanlar tanımanıza vesile 
olan alanlardır. Bu güzel turnuva 
dolayısıyla Karatay Belediye Başka-
nımız Sayın Hasan Kılca’ya sonsuz 

teşekkür ediyorum.”
KARATAY BELEDİYESİ SPORA 

VE EĞİTİME BÜYÜK DESTEKLER 
VERİYOR

Karatay Belediyesi Ortaokullar 
Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol 
Turnuvası’nın kupa törenine katıla-
rak kısa bir konuşma yapan Konya 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Mustafa Sakarya ise Karatay Bele-
diyesi’nin spora verdiği destekler-
den bahsetti. Yaklaşık bir ay önce 
başlayan turnuvanın başarıyla 
tamamlandığını aktaran Mustafa 
Sakarya, turnuvayı düzenleyen Ka-
ratay Belediyesi’ne, Gençlik Hiz-
metleri ve Spor Konya İl Müdürlüğü 
ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü’ne teşekkür etti. Konuşmaların 
ardından Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdür Yardımcısı Bilal Yavaş ile 
Konya İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Sakarya; “Karatay 
Belediyesi Ortaokullar Arası Dostluk 
ve Kardeşlik Futbol Turnuvası”nda 
dereceye giren takım ve sporculara 
madalya, kupa ile hediyelerini ver-
di. n SPOR SERVİSİ
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Süper Lig’de yeni sezonda 3 kulvarda mü-
cadele edecek olan Konyaspor, transferde de 
vitesi 5’e taktı. 

Daha transfer sezonunun başlamamasına 
rağmen Bruno Paz, Ahmet Oğuz, Cebrail Ka-
rayel, Robert Muric ve Domagoj Pavicic ile 
anlaşan Yeşil-Beyazlılar, Diogo Pinto, Toni 
Martinez, Mustafa Eskihellaç, Yasir Subaşı ve 
Hüseyin Türkmen ile de söz kesti. 

İddialı ve maliyetsiz bir kadro kurmaya 
hazırlanan Anadolu Kartalı, bu hafta içinde söz 
konusu isimlerle resmi sözleşme için gereki 
adımları atacak.

 Son anda bir pürüz çıkmaması durumunda 
Konyaspor, Diogo Pinto, Toni Martinez, Mus-
tafa Eskihellaç, Yasir Subaşı ve Hüseyin Türk-
men ile sözleşme imzalayacak.

KULÜP BİNASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Konyaspor, yeni sezon planlaması ve 

transferdeki son görüşmeleri masaya yatırdı. 
Yeşil-Beyazlı kulüpte Başkan Fatih Özgökçen, 
As Başkan Gökhan Çelik, Yönetim Kurulu Üye-
leri Süleyman Oğuz ve Serkan Abaz ile birlikte 
Teknik Direktör İlhan Palut, kulüp binasında bir 
toplantı gerçekleştirdi. Transferlerin yanı sıra 
takımdan ayrılacak oyuncular için de bir görüş-
me yapan söz konusu isimler, önemli konular-
la ilgili fikir alışverişinde bulundu. Konuyla il-
gili kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız 
Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyelerimizden 
Süleyman Oğuz, Gökhan Çelik ve Serkan Abaz, 
Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile 2022-2023 
sezon planlamasını yapmak üzere bir araya 
geldi.” ifadeleri kullanıldı.  n İLHAN ATLI

KARTAL ÇILDIRDI!
Konyaspor, transferde bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Şu ana dek 5 oyuncuyla anlaşan Yeşil-Beyazlılar 

Diogo Pinto, Toni Martinez, Mustafa Eskihellaç, Yasir Subaşı ve Hüseyin Türkmen ile de büyük oranda 
anlaşma sağladı. Dün teknik patron İlhan Palut ile kulüp binasında bir toplantı gerçekleştiren Konyaspor 

yönetimi, karşılıklı fikir alışverişlerinden sonra transferleri resmiyete kavuşturmak için kolları sıvadı

Konyaspor, mevcut kadroda 
stoper transfer yapmak isterken 
devre arasında da gündeme ge-
len Trabzonspor’un oyuncusu 
Hüseyin Türkmen için Karadeniz 
ekibine teklifini iletti. Bordo-ma-
vili kulüp yeni sezona Hüseyin ile 
yola devam etmeyi düşünmezken 
Konyaspor, oyuncuyu kadrosuna 
katmak adına harekete geçti. 24 
yaşındaki stoper, geride kalan 
sezonda ligde 13 karşılaşmada 
görev alırken takımına 1 asistlik 
katkı sağlamıştı. Sağ ve sol sto-
per olarak oynayabilen Hüseyin 
Türkmen’in yeni sezonda Ye-
şil-Beyazlı formayı giymesi bek-
leniyor.

Konyaspor, sol bekte sayı-
sal anlamda eksiklik yaşarken 
Kayserispor ile sözleşmesi sona 
eren Yasir Subaşı’nı kadrosu-
na katmak istiyor. 26 yaşındaki 
oyuncuyla prensipte anlaşa Ye-
şil-Beyazlı yöneticiler Guilherme 
Sitya’yı yedeklemesi için Yasir’i 
kadrosuna katacak. Oyuncuyla 
Hatayspor ve Kasımpaşa’da ilgi-
lenirken Konyaspor’un avrupa’da 
mücadele edecek olmasından 
ötürü oyuncunun Konyaspor’dan 
yana tercih hakkını kullanacağı 
gelen bilgiler arasında. 

Eray Birniçan ve Erten Ersu 
ile yollarını ayıran Konyaspor, 
Sehic ile mücadele edecek ve 
forma rekabetine girecek kaleci 
ararken Fenerbahçe ile sözleşme 
yenilemeyen Berke Özer’e kanca-
yı taktı. 

Sözleşmesi sona eren 
1.91’lik file bekçisi için teklifini 
oyuncuya ileten Konyasporu yö-
neticiler beklemeye geçti. Yük-
sek oranda 22 yaşındaki kaleciyle 
anlaşan Yeşi-Beyazlılar, bir pürüz 
çıkmaması durumunda oyuncuya 
imzayı attıracak. 

Konyaspor’un yüksek oranda anlaşmaya 
vardığı Diogo Pinto, 9 Haziran 1999 yılında Por-
tekiz’,n Tomar kentinde dünyaya geldi. Futbola 
Sporting Lizbon altyapısında başlayan Pinto, 
Leriria, Benfica gibi takımların altyaş katego-
risinde oynadı. Sonrasında İtalya’da Ascoli ve 
Potenza formaları giyen 22 yaşındaki futbolcu, 
Vilafranquense’de de bir dönem oynadı. Son 
olarak ise 7 Ekim 2021 yılında Portekiz takımı 
Estrela’ya transfer olan orta saha oyuncusu 
burada çıkış yakaladı. Estrela ile 2023 yılına 
kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu ile 
Konyaspor, önümüzdeki günlerde resmi imzayı 
atmayı planlıyor.

Konyaspor’un 1 yıldır takip ettiği Mustafa 
Eskihellaç, yeni sezonda Konyaspor ile forma 
giymeye hazırlanıyor. Yeşil-Beyazlıların özel-
likle devre arası transfer döneminde yoğun uğ-
raş vermesine rağmen Yeni Malatyaspor’un bı-
rakmadı Mustafa, takımının küme düşmesinin 
ardından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi 
25 yaşındaki kanat oyuncusu Konyaspor ile 
büyük oranda anlaşma sağlarken kulüpler ara-
sında kalan ufak pürüzlerin giderilmesini bekli-
yor. Sağ ve sol kanatta forma giyebilen başarılı 
futbolcu zaman zaman sağ bekte de oynayabili-
yor. Geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor ile 
31 karşılaşmada görev alan Mustafa Eskihellaç 
2 kez gol sevinci yaşarken 2 kez de asist yapma 
başarısı göstermişti. 

Yeşil-Beyazlıların çilek olarak adlandırdığı 
transferi ise Toni Martinez. Santrfor noktasında 
aradığını Porto’dan bulan Konyaspor, oyuncuy-
la görüşmelerinde büyük bir aşama kaydetti. 
1997 doğumlu 24 yaşındaki futbolcu, önümüz-
deki sezon Konyaspor forması giymeye hazırla-
nıyor. Futbola Real Murcia altyapısında futbola 
başlayan Martinez, sırasıyla Valencia West 
Ham, Oxford United, Real Valladolid takımla-
rının alt yaş kategorilerinde forma giydi. Ma-
jadahonda, CD Lugo gibi İspanyol takımlarının 
formalarını da terleten 24 yaşındaki futbolcu 4 
Ekim 2020’de Famalicao’dan Porto’ya transfer 
oldu. Portekiz temsilcisi ile 2025 yılına kadar 
sözleşmesi bulunmasına rağmen çok fazla is-
tediği forma şansını bulamayan İspanyol santr-
for, Konyaspor’a gelmeye sıcak bakıyor. Öte 
yandan Martinez ile İspanya’nın Cadiz takımı 
da ilgileniyor.

Ekrem kiralanacakGençler kampta yer alacak
Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezon 

3 kulvarda mücadele edecek olan Kon-
yaspor, yeni sezon için 18 Haziran tarihinde 
evinde başlayacağı 1. Etap kampına altya-
pısından 9, 1922 Konyaspor’dan ise 2 ismi 
dahil edecek. 

Yeni sezon hazırlıklarına 18 Haziran’da 
başlayacak olan Konyaspor, U19 takımın-
dan 7, pilot takım 1922 Konyaspor’dan ise 
2 genç futbolcusunu denemeye alacağı 
belirtildi. U17 ve U16 takımlarında ise birer 
oyuncunun alınacağı gelen bilgiler arasın-
da. 

Çağdaş Çankaya idaresindeki Kon-
yaspor U19’da sezonun tamamlanmasının 
ardından performanslarıyla taraflı tarafsız 
herkesin beğenisi kazanan kalecilerden 
Deniz Ertaş, Mehmet Erdoğan, stoper Ya-

şar Kavas, forvet Abdulsamet Kaya, orta 

saha oyuncuları Çağdaş Şendur, kanat 
Oğuzhan Şahin Uzun, sağ bek Hüseyin Bi-
ber ve U17 takımından ile U16 takımından 

da birer oyuncunun kamp kadrosunda yer 
alacağı ifade edildi. 1922 Konyaspor’dan 
da orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak ve 

kanat oyuncusu Mehmet Ali Büyüksayar’ın 
kam kadrosunda olacağı belirtildi.
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor camiasının büyük beklentiler 
içerisinde olduğu Ekrem Kayılıbal yeni sezonda 
kiralık olarak gönderilmeye hazırlanıyor.  1922 
Konyaspor altyapısından yetişen ve geride kalan 
sezonun başından gösterdiği performanstan ötürü 
A takıma alınan Ekrem, ligde forma şansı bula-
mazken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 maçta for-
ma giydi. Ümraniyespor ile oynanan maçta son 10 
dakikada sahaya giren Ekrem, sonraki süreçte for-
ma giyemedi. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 22 
yaşındaki futbolcunun kiralık olarak gönderilmesi 
gelen bilgiler arasında.  n SPOR SERVİSİ
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