
İnceleyip hizmet ediyoruz!

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, havaların 
ısınmasıyla projelerin hızlandırıldığı ilçede belediye 
ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Kale, “Ek-
sikleri tespit ediyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 13'TE

Depolar hububatla dolacak!
TMO Genel Müdü-
rü Ahmet Güldal: 

"TMO'ya ürün 
satan üreticilerimize 
buğdayda 1000 lira, 

arpada ise 500 lira ton 
başına ilave hububat 
alım primi verilecek. 

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde 
olmak kaydıyla üreti-
cilerimiz, sistemdeki 
verimin iki katına ka-
dar ürünlerini TMO'ya 

teslim edebilecek" 
n HABERİ SAYFA 12'DE

Yeni av sezonuna 
hazırlanıyorlar05 Keneden kurtulmada 

doğru bilinen yanlışlar 11Zehir tacirlerine şafak 
operasyonu: 5 gözaltı 06

KUR’ANI KERİME SAYGISIZLIK!
Antalya’nın Serik ilçesinde bir lisede 
gençler, Kur’an-ı Kerim’i tekmeledi. 
O anlar kayda alınırken görüntü-
ler sosyal medyada büyük tepki 
topladı. Öğrenciler disiplin kuruluna 
sevk edilirken, konu ile alakalı so-
ruşturma açıldı. Görüntülerde liseli 
öğrencilerin Kur’an-a tekme attığını 
görülürken, manevi değerin ayaklar 
altına alınması sosyal medyada 
büyük tepkilere neden oldu. Öğ-
rencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı 
saygısızlık görenlerin tepkisini çekti.

‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’
Gençlere güvendiklerini kayde-
den Öksüz, “15 Temmuz hain dar-
be girişiminde bizim gençlerimiz, 
vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal 
kitabı Kur’an-ı için sokağa çıkmış-
tır. Bu olayı tüm gençlerimize lanse 
etmek doğru olmaz. Bu tip olaylar 
elbette tesadüf değildir. Arkala-
rında bir propaganda zihniyetine 
sahip birileri olabilir. Kur’an olma-
sa da bir kitaba böyle davranılmaz. 
Olayı şiddetle kınıyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

SAYGISIZLIK!
Antalya’da bir grup lise öğrencisinin Kur’an-a tekme atmasını şiddetle kınadıklarını kaydeden TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, olayın tesadüf 
olamayacağını beyan ederek, “15 Temmuz darbe gecesi bizim gençlerimiz, vatanı, bayrağı ve kutsal kitabı Kur’an-ı için sokağa çıkmıştır” dedi

Terörist avına devam!
1 Ocak'tan itibaren Irak'ın 
kuzeyinde 38'i büyük, 
142'si orta çaplı olmak 
üzere 180 operasyon 
icra edilerek 425 terörist, 
24 Temmuz 2015'ten 
bugüne kadar Irak ve 
Suriye'nin kuzeyi dahil 34 
bin 950 teröristin etkisiz 
hale getirildiği bildirildi. 
n HABERİ SAYFA 7'DE

Meram’da temizlik seferberliği
Meram’da temizlik 
seferberliği başlat-
tıklarını kaydeden 
Meram Belediye 
Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Gençleri-
mizin çevre hassa-
siyeti geleceğimizi 
kurtaracak inşallah” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 3'TE

KARADUMAN HÜYÜK’TE
ALTYAPI VURGUSU YAPTI

Hüyük’ü ziyaret eden Saadet Partisi Konya Milletvekili 
Abdülkadir Karaduman, “Ülkemizle ilgili yapılacak en 
önemli yatırımlar, üreticimizin üretimini daha da güç-
lendirecek bir altyapıyı kendilerine sunmak olacaktır” 

dedi. n HABERİ SAYFA 5'TE

KASAYI ÇALDI AMA
AÇAMADAN YAKALANDI!

10 gün çalıştığı beyaz eşya servisinde keşif yapıp alarm 
sistemini devre dışı bıraktıktan sonra içerisinde 2 milyon 

değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı arka-
daşıyla birlikte çalan hırsızlık şüphelisi kasayı tarlaya 

bırakıp kayıplara karıştı. n HABERİ SAYFA 6'DA

ÖĞRENCİLERİN 
YANINDAYIZ!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencileri düşün-
düklerine işaret ederek, “12. sınıf öğrencileri devam-

sızlıktan kalmayacak” dedi. n HABERİ SAYFA 7'DE

Geleceğin 
pilotları yetişiyor

(KTO) Karatay Üniversitesi Uy-
gulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Pilotaj Bölümü öğrencilerine 
yönelik “Pilotaj Bölümü Kariyer 
Planlaması” konulu panel seri-
sinin ikincisi düzenlendi
n HABERİ SAYFA 12'DE
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Yazarlardan Hatay çıkarması
Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi “Yazıla-
cak Çok Şeyimiz Var” 
sloganı ile yılda bir 
defa tarihi ve kültürel 
derinliği olan şehirlere 
düzenlediği seyahat için 
bu yıl üç dinin ortak mer-
kezi Hatay’ı tercih etti.
n HABERİ SAYFA 5'TE

Antika merakı 30 yıllık işini bıraktırdı!Antika merakı 30 yıllık işini bıraktırdı!
Beyin ameliyatı 
geçirdikten sonra 
doktorunun iş stre-
sinden uzaklaşması 
tavsiyesiyle başla-
dığı antika hobisine 
tutkuyla bağlanan 
Uğur Bitim, işlerini 
kardeşine ve yeğen-
lerine devrederek 
antikacılığa yöneldi.
n HABERİ SAYFA 2'DE

A. Ecevit Öksüz
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Beyin ameliyatı geçirdikten sonra doktorunun iş stresinden uzaklaşması tavsiyesiyle başladığı antika 
hobisine tutkuyla bağlanan Uğur Bitim, işlerini kardeşine ve yeğenlerine devrederek antikacılığa yöneldi

Antika merakı 30 
yıllık işini bıraktırdı

Beyin ameliyatı geçirdikten 
sonra doktorunun iş stresinden 
uzaklaşması tavsiyesiyle başladığı 
antika hobisine tutkuyla bağlanan 
işadamı, 2 bin 500 metrekarelik iş 
yerini antikacıya dönüştürdü. Aile-
sinin 60 yıl önce kurduğu müteah-
hitlik ve inşaat malzemeleri ticareti 
işini devralarak 30 yıl emek verip 
büyüten 47 yaşındaki Uğur Bitim'in 
hayatı, 2007 yılında geçirdiği beyin 
ameliyatıyla değişti. Streslerinden 
uzaklaşmasını isteyen doktorunun 
tavsiyesine uyan Bitim, arkadaşının 
yönlendirmesiyle iş yerinin küçük 
bir bölümünde antika koleksiyonu 
oluşturmaya başladı. Hobisi kısa sü-
rede tutkuya dönüşen Bitim, işlerini 
kardeşine ve yeğenlerine devrede-
rek tamamen antikacılığa yöneldi. 
Bitim, koleksiyonu her geçen gün 
büyüyünce inşaat malzemeleriyle 
dolu 2 bin 500 metrekarelik iş yerini 
antika dükkanına dönüştürdü. Eski 
yıllardan kalma binin üzerinde anti-
ka eşya biriktiren Bitim'in koleksiyo-
nu, görenleri eski zamanlara götürü-
yor. Aynı zamanda Selçuklu Antikacı 
ve Koleksiyoncular Derneği Başkanı 
olan Uğur Bitim,, hiç alakası olma-
yan antika koleksiyonerliğine, arka-
daşının ısrarıyla başladığını söyledi.
"BU İŞİN SINIRI, YERİ, YURDU YOK"

Antikacılığın kendini çok kısa 
bir sürede içine çektiğini belirten 
Bitim, zamanında kırıp çöpe attığı 
radyoları parayla yeniden alır hale 
geldiğini dile getirdi. Antikanın in-
sanı farklı bir etki altına aldığına 

dikkati çeken Bitim, "Bu antika has-
talığı benim kanıma işledi. Öyle bir 

tutku ki bu kadar olabileceğini tah-
min etmezdim. Mesela birinde gece 

yarısı telefon geldi İstanbul'dan. Bir 
pikap çalar almak için kalkıp 600 ki-
lometre gittim. Onu getirirken arka-
sına haber geldi Gaziantep'e gittim. 
Antika hastalığı insanı Türkiye'nin 
bir ucundan bir ucuna sorgusuz su-
alsiz götürür. Yurt dışında bir ürün 
göreyi m Almanya'dan, Fransa'dan, 
İtalya'dan alır gelirim. Bu işin sınırı, 
yeri, yurdu yok. Dünyanın bir ucun-
da da olsa gidersin alır gelirsin." diye 
konuştu. Koleksiyonundaki eserlerin 
maddi değerinin kendisi için ikinci 
planda olduğunu kaydeden Bitim, 
çoğu zaman eski kültürlere sahip 
çıkma hevesiyle yaşanmışlıkları ha-
yal etmenin büyüsüne kapılıp gitti-
ğini ifade etti. Koleksiyonundaki bazı 
parçaların eşsizliğini vurgulayan 
Bitim, şöyle konuştu: "Eserlerimin 
çoğu Türkiye'de nadir bulunan par-
çalar. Mesela bir tane Osmanlı te-
lefon santralim var. Türkiye'de ikin-
cisini bulan olursa bedava veririm. 
1950'lerden televizyon kameraları 
var. 1940'ların eski sinema maki-
neleri var. Emsalsiz fotoğraf maki-
nelerim var. Eski sandıkları toplayıp 
restore ediyorum. Ahşaba ve mobil-
yaya ilgim biraz daha fazla. Elimde 
10 bin liraya da eser var, 500 liraya 
da. Mesela elimde bir tane ayna var, 
Osmanlı dönemi, Ermeni el işlemesi. 
110 yıllık bir mobilya takımım var." 
Bitim, bulduğu bazı hasar görmüş 
veya bozulmuş eserleri de alıp tamir 
ve tadilattan sonra eski haline getir-
diğini, bundan da ayrı bir keyif aldı-
ğını dile getirdi. n AA

Şehir Konferansları’nda
Serdar Tuncer sahne aldı

Selçuklu Belediyesi’nden 
çocuklara özel karne şenliği

Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Konferansları kapsamında sevilen 
isimleri hem şehir merkezinde hem 
de ilçelerde Konyalılarla buluştur-
maya devam ediyor. Şair ve TV 
Programcısı Serdar Tuncer, Şehir 
Konferansları kapsamında Beyşehir 
ve Ereğli’de ilçe halkıyla buluştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin kültür 
ve sanat faaliyetlerinden olan Şehir 
Konferanslarının konuğu Şair ve TV 
Programcısı Serdar Tuncer oldu. 
Beyşehir ve Ereğli’de ilçe halkıyla 
buluşan Tuncer, “Şiirli Muhabbet” 
konulu konferansta kendine has yo-
rumuyla okuduğu şiirler ve anlattığı 
menkıbelerle ilgi gördü. Program-
lara olan gösterilen büyük ilgiden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Tuncer, organizasyondan dolayı 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür etti. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Konferansları kap-

samında sevilen isimleri hem şehir 
merkezinde hem de ilçelerde Kon-
yalılarla buluşturmaya devam ede-
cek. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, 9-10-11-
12 Haziran tarihlerinde Kelebekler 
Vadisi Parkı’nda “Yaza Merhaba ve 
Karne Şenliği” düzenliyor. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, tüm çocuklar ve ailelerini kar-
ne şenliğine davet etti. Selçuklu Be-
lediyesi, eğitim öğretim yılının sona 
ermesi ile birlikte yorucu bir dönemi 
geride bırakan çocuklar için yaza 
merhaba karne şenliği düzenliyor. 
Kelebekler Vadisi Parkı’nda 9-10-
11-12 Haziran tarihlerinde gerçek-
leştirilecek şenlik ile çocuklar eğitim 
yılının tüm yorgunluğunu gönülle-
rince eğlenerek atacaklar. 

Şenlik kapsamında çocuklar ha-
zırlanan müzikal gösteriler, sportif 
faaliyetler, animasyonlar, atölye 
çalışmaları ve konserler ile keyifli 
vakit geçirecekler. Sevilen çizgi film 
karakterleri olan Elif’in Düşleri, He-
idi, Rafadan Tayfa, Keloğlan, Niloya, 
Harika Kanatlar ve Kukuli de festi-
val boyunca çocukların eğlencesine 
ortak olacak. Festivalde 9 Haziran 
tarihinde sanatçı İlyas Yalçıntaş, 11 
Haziranda Emre Kaya ve 12 Hazi-
ran tarihinde de Elif Buse Doğan 
sahne alacak ve en güzel şarkıları-
nı çocuklar için söyleyecek. Şenlik 
boyunca çocuklara özel interaktif 
oyunlar, buz pateni, balon katlama 
gösterisi, Volkan Abi kukla gösterisi, 
bisiklet ve kaykay gösterisi, basket-
bol gösterileri, buble gösterisi, tahta 

bacak ve ilizyonist gösterisi ve hal-
koyunları gösterileri gerçekleştirile-
cek. Şenlikte ayrıca Özel Çocuklar 
Bando Takımı da çocuklar için sah-
ne alacak.  

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 
“ÇOCUKLARIMIZIN SEVİNCİ 

BİZİM SEVİNCİMİZİDİR”
Selçuklu Belediyesi’nin çocuk-

lara özel hazırlanan yaza merhaba 
ve karne şenliğine tüm çocuklar ve 
ailelerini davet eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ 
Selçuklu Belediyesi olarak en güzel 
ve keyifli çalışmalarımızı çocukları-
mız için yapıyoruz. Bu kapsamda bu 
yıl Türkiye’nin en büyük Şivlilik ve 
Çocuk Festivali’ni gerçekleştirmiş-
tik. Şivlilik festivalinde çocuklarımı-

zın yaşadıkları sevinç ve coşku bizi 
yeni bir şenlik hazırlamak için teşvik 
etti. Bu kapsamda özellikle pan-
demi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda 
kavuşamadığımız zamanları telafi 
etme adına çocuklarımız için Yaza 
Merhaba ve Karne Şenliği düzenli-
yoruz. Çocuklarımız için onları mut-
lu edecek birçok etkinlik hazırladık. 
Çocuklarımız 4 gün sürecek şenlik 
boyunca hem eğitim yılının yorgun-
luğunu atacak hem de aileleriyle 
birlikte eğlenceli vakit geçirecek.  
Bu vesile ile tüm öğrencilerimiz ve 
ailelerini Kelebekler Vadisi Parkı’n-
da etkinliklerle dolu dolu geçecek 
olan Yaza Merhaba ve Karne Şenli-
ğimize davet ediyorum” dedi.
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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1916 yılında Konya’da doğmuş. 
Konya ilinin ilk kadın Kur’an kursu kad-
rolu hoca hanımı. Şerife anne sevgi dolu 
güzel bir yuvada büyümüş.Ufak tefek 

güzelce bir hanımdı.Beyaz tenli ka-
rakaş karagözlü ağzı dualı.

Annesi Nazife hanım sesinin güzel-
liğiyle evlerde Kur’an ve mevlüt okuyup 
hocalık yapan bir hanımdı. Şerife anne 
evlenmiş iki oğlu olmuştu. Eşinin ve 
kayınvalidesinin ona olan davranışların-
dan son derece üzüntü yaşamış, kendi 
üzerine 11 kez evlenen eşine katlanmış. 
Bu eziyetleri daha fazla dayanamayarak 
anne evine dönmüştür. Eve dönünce 
anne evinde abi, gelin, çocuklar ve an-
nesi olunca sığmamış oraya. Alt katta 
bulunan izbeye yerleşmiş.Penceresi 
naylonla kaplı olan izbede yaşamaya 
başlamış. Yemek yiyemez, su içemez 
olmuş günlerini Kur’an okuyarak geçir-
meye başlamış. O Kur’an beni doyurur, 
benimle konuşurdu derdi. Üç güne bir 
hatim indirirdim. Kur’an’ın benimle 
konuştuğunu duydum derdi. Kendisi-
ne nasıl bir ses duydun dediğimizde: 
“ Ne erkek, ne de kadın sesiydi “dedi. 
“Allah’ım seni içiyorum,Allah’ım seni 
yiyorum ,Allah’ım seni seviyorum der 
Kur’an-ı içime çekerdim. Beni doyurur-
du. Yemek içmek ihtiyacı hissetmezdim 
“dedi. “Hacet gidermek için sadece iz-
beden çıkardım, damların altında oturan 
kadınları görürdüm. Onlara bakardım 
korkardım”. Neden korkardın anneci-
ğim dediğimizde: “kimi maymun ,kimi 
boynuzlu, kiminin başı köpek gibiydi. 
Onları görmeyeyim diye saklanarak gi-

derdim. Bir de dedi: bütün vücuduma 
Kur’an-ı Kerim yazıldı. Allah’ım bakarım 
her yerimde Kur’an-lar yazar. Allahım 
seni seviyorum derdim hacet giderme-
ye giderken korkardım ben nasıl girerim 
Allah’ım diye ağlardım. Bu halim yedi yıl 
devam etti. Bir gün kapım açıldı, kapıda 
dikilen birisi yanında iki kişi gördüm. Ye-
şil binişli, yeşil sarıklı, elinde asası, boylu 
heybetli birisiydi. Yanındakilere: “Siz 
durun” dedi ve içeri girdi. Bana elindeki 
asayı üç kere yere vurarak: “Perhizi boz, 
perhizi boz, perhizi boz “dedi. Ben oraya 
bayıldım. Manevi ameliyat yapmışlar. 
Uyandığımda annem başımda beklerdi. 
Anneme ilk defa dedim ki;” Anneciğim 
ben acıktım. “Annem de sevinerek;” 
Anovv kuzum abin sana şeker köpükleri 
getirmiş onlardan ye ,yemek getireyim 
ye dedi. 

Ben kendime geldim artık. Anne-
min yanında sohbetlere Kur’an-a mev-
lütlere giderdim. Sesim de güzeldi bana 
mevlüt okutup ilâhi söyletirlerdi. Sizin 
Sare Güneri babaanneniz beni çokça 
çağırırdı ve bana sen kur’an oku ,mevlüt 
oku ,ilâhi oku diyerek çokça önümü açtı. 
Allah’ım cennet hatunu olsun ,yattığı yer 
nur olsun, ben unutmam onun bana 
yaptığı iyilikleri “derdi. 

“Ben gelirken de yanıma yemekler 
koyar, hediyeler verirdi. Benim elime 
para geçince beyim ve kaynanam beni 
geri istediler. Ben istemem Allahım 
istemem dedim. Ben senin verdiğine 
razıyım ,sen onlardan razı olma” derdi.
Devamında;

“Eşimle geri birleşmedim. Beni ma-

nevi gelip alırlar, kapımın 
önüne fayton gelir ona 
biner giderdik. Mekke’ye 
Medine’ye,Şam’a Kur’an 
okuyanlara hocalık yapma-
ya götürürlerdi. Annem ha-
limi bilirdi. Vazifem bitince 
geri getirirlerdi. Annemden 
başka kimse bilmezdi bu 
yaşadığımı”dedi.

Konyamızda müba-
rek Dişçi Baba diye birisi 
varmış beni duymuş ve beni yanına 
çağırdı. Ben de yanına gittim. Şöyle bir 
baktı heybetlice. Kızım ben seni duy-
dum, sana vazife vereceğim.Bu kitabı 
al, bu bıçağı da al ve sana gelen has-
taları kitapta yazanları oku, bu bıçakla 
da çent dedi. O günden sonra pek çok 
hasta geldi okududum kendim. Bana 
bir geçim kapısı açılmış oldu. Para iste-
mezdim ama hastalar gelmeye ben de 
okumaya başladım.Ayrıcada yakınımda 
olan mahalledeki kadınlara ve kızlara 
Kur’an-ı Kerim’i öğretmeye başladım. 
Bunu duyan Konya’mızın müftüsü Ta-
hir Büyükkörükçü hocamız beni çağıra-
rak kadrolu Kur’an Kursu hocalığı verdi.

İlk defa Konya ya Kur’an sancağını 
ben diktim.Tek başıma 300 kız talebem 
oldu,onları okuturdum.Topraklık Kız 
Kur’an Kursunda çalıştım.Sonra bir ara 
tayinim Alanya ya çıktı.Orayı da Kur’an-
la aydınlattık.”dedi.

Alanya dayken annemize talip olan 

birisi olmuş annemiz 
istememiş.Çok ısrarcı 
olmuş,niyeti annemizi 
korkutmuş.Annemiz 
;”Eve üç gün kapandım 
,dışarılara çıkmadım.Al-
lahıma dualar eder,oku-
yup yalvardım, Allahım 
sen ayarla dedim “derdi.

“Sonra komşuları 
gördüm.Bana dediler 
ki ;”Selası verilen kişi, 

üç gün önce seni isteyen kişiydi, öldü 
dediler”dedi.”Selalarıda duymuştum.
Allahım ben ölsün demediydim sen 
bilin dediydim amma yine sen bilin ben 
sana kul olamadım Allahım diye ağla-
dım”derdi.

Herkesin evine gitmez herkesin ye-
meklerini yemezdi.Evine çağıranlarada 
bir danışayım der ve tesbih çeker git 
dediler der ve öyle giderdi.Gittiği evide 
imtihan eder sabırlarını denerdi.

Bize de o şekilde evimize geldi.Çok 
denedi,imtihan etti ve kazandık galiba 
ki biz çağırmadan hem Konya hem de 
Ankara daki evime geldi.Telefon açar 
gardayım beni alın derdi. Aylar kalır,du-
alar eder,tamam gitmeliyim çağıran var 
dedimi durduramazsınız giderdi.Yaşadı-
ğım bir hatıramı sizle paylaşayım.Konya 
da benim evimde kalırken eşim yurt 
dışına seyahate gitmişti.Beli tutulmuş .O 
zamanlar cep telefonu yok, bizi telefon 
kulübesinden evimizi arayarak , belinin 

tutulduğunu ve çok zorlandığını şerife 
annemin dua etmesini söyledi.

Şerife annemde “okuyum gu-
zum”dedi.

O anda eşim ağrım kesilmiş telefon 
kulübesinden çıkıp elime çantamı alınca 
fark ettim ve hiç bir daha da belim ağ-
rımadı  dedi.Böyle etkili dualarıda vardı 
mübareğin uluslararası.:)

Maaşını ve eline sıkıştırılan paraları
muhakkak dağıtır fakir zengin ayı-

rımı yapmaz “bereket parası “der eline 
tutuştururdu.Salat-ı Tefriciyeyi 3 saat 
gibi bir zamanda bitirir bağışlardı.Uyku-
sunda bile elinde tesbih çektiğine şahit 
olduk.

Namazı nerde kıldın derdi?Odamda 
seccadede kıldım derlerdi.Yine sorardı 
nerde kıldın derdi yine aynı cevabı alın-
ca kızardı.Namazı Kâbe de kıldım deyin 
derdi.

Canı bir yemek çekse anında kom-
şuları kapıya cama vurup “Hacı anne , 
annem bu yemeği sana gönderdi “an-
nemizin canının çektiği yemek evine 
gelirdi.

Yola çıksa bir araba durur Hacı anne 
seni götürelim derler di.

Manevi himmet ve yardım her ta-
rafındaydı.Kendisi ve evi Kur’an nuruyla 
dopdoluydu.Bir gün bahçe damının al-
tında oturuyordum. Gökyüzüne bak de-
diler baktım.Gökten par par parlayarak 
dönerek bir kağıt önüme düştü.Elime 
aldım bu senin beratındır dediler.Onu 
aldım ve dişçi babanın verdiği bıçakla 
birlikte evin kirişine sakladım ama ye-
rinden almışlar kaybolmuştu.Kefenime 

koyulacak diye umuyorum derdi.

Ey yolcu arkadaş yolculuk nereye ?
Aldın mı biletini ?
Kaptanı kim ,muavini kim ?
Gideceğin yer ova mıdır kır mıdır ?
Odaları geniş midir dar mıdır ?
Hû Mevlâm Hû
Kalplerimizi yuu..

86 yaşında elinde tesbihi dilinde 
zikriyle hakkın rahmetine kavuştu.Pek 
çok gönüllere taht kurdu.Rab’bini se-
veni sevdi , yalan dünyaya aldanmadı 
.Dünya dan bir kâr almadı .Tatlımı tatlı, 
şirinemi şirine ,minik bir hanımefendiy-
di.Bal sözlü ,kiraz dudaklı ,ayna yanaklı 
canım Şerife annem. Kabri şerifi üçler 
kabristanının eski Konya mutfağı ,ilko-
kul tarafında yola yakın yerde annesiyle 
birlikte önlü ayaklı yatmaktalar.

Kabre girdiği gün kabrini İzleyenler-
den rahmetli Elmas hoca kabrine yeşil 
ve beyaz ışıkların yansıdığını görenler-
den bizzat işitmiş ve bize söylemiştir.

Tesbihleri,duaları hediye kaldı biz-
lere..

Gökten yağsın
Yerden toplayın
Arşa kadar yeşerin
Ben razıyım Allahım 
Sen de razı ol..!
Derdi..
Rahmet ola ,Rahmet bula
Gün bu gündür ,Bayram ola
Şerife anneye yolu düşüp fatiha 

okuyanlara,
Şefaat hak ve nasip ola…!

ŞERIFE( ANNE)SAĞBILI

haber@konyayenigun.com
FERDA BOZ GÜNERI

GÖNÜLDEN DAMLALAR 

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi’nden öğrenci toplululuklarıyla birlikte Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde çevre temizliği gerçekleştirdi

Meram’da temizlik seferberliği
Çevre Haftası, Meram’da bir-

birinden farklı etkinliklerle kut-
lanmaya devam ediyor. Doğası ve 
tabiatıyla Türkiye’nin önde gelen il-
çelerinden olan Meram’da çevre bi-
lincinin oluşturulması adına 7’den 
70’e hitap eden farklı organizas-
yonlar düzenleniyor. Bu kapsamda 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’nden Doğa ve Gözlem Top-
luluğu, Fen ve Çevre Topluluğu, 
Genç Tema Topluluğu, Rekreasyon 
Topluluğu ve Sportif Faaliyetler 
Topluluğu üyeleri ile bir araya gele-
rek Meram Dutlu Millet Bahçesi’n-
de çevre temizliği gerçekleştirdi. 
 “GENÇLERIN ÇEVRE HASSASIYETI 

GELECEĞIMIZI KURTARACAK” 
Etkinlik öncesinde öğrencilerle 

tanışarak bir süre sohbet eden Baş-
kan Mustafa Kavuş, çevre sorunları 
noktasında yapılan çalışmalar neti-
cesinde önemli mesafeler kat edil-
diğine işaret ederek “Gelinen nok-
tayı hala yeterli görmüyoruz. Çevre 
bilincinin en üst düzeyde tutulması 
ve gösterilecek çevre hassasiyetinin 
geleceğimizi kurtaracağı asla unu-
tulmamalıdır. Sizler buraya gelerek 
bu noktada ne denli özenli ve has-
sas olduğunuzu gösterdiniz. Bunun 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Bu hareketinizle herkesi 
çevreye karşı daha duyarlı olmaya 
davet ettiniz” diye konuştu. 
 “ESAS OLAN TEMIZLEMEK DEĞIL, 

KIRLETMEMEKTIR” 
Çevre ve doğayı koruma has-

sasiyetinin çok küçük yaşlardan 
itibaren kazandırılması gereklili-
ğine vurgu yapan Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Çevre, 
doğa, temiz hava ya da sıfır atık 

hedefi tüm dünya için önemlidir. 
Ama bazı bölgeler için çok daha 

önemlidir. Meram örneğinde oldu-
ğu gibi. Meram doğasıyla, yeşiliyle, 

havasıyla bölgenin ve bölge insanı-
nın nefes alabildiği, dinlenebildiği, 
doğa ile başbaşa kalabildiği bir ilçe. 
Bu halini muhafaza etmek için biz-
lere çok daha fazla görev düşüyor. 
Bunu layıkıyla yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de 
hemşehrilerimizin yardımına ihti-
yacımız var. Esas olan temizlemek 
değil, kirletmemektir. Ama mesela 
bizler Meram Dutlu Millet Bahçe-
si’ni haftanın bir günü kapatmak 
ve temizlik, tamir gibi işleri yapmak 
durumunda kalıyoruz. Millet Bah-
çemizi kullanırken yeteri kadar has-
sasiyet gösterilmemesi nedeniyle 
hemşehrilerimiz bu doğa güzelli-
ğinden haftanın bir günü mahrum 
kalıyor”  Başkan Mustafa Kavuş ve 
öğrenciler sohbetin ardından elleri-
ne aldıkları çöp poşetleriyle Meram 
Dutlu Millet Bahçesi’nde temizlik 
gerçekleştirdi. n HABER MERKEZİ

KOSKI’de E-Randevu 
dönemi başladı

Yazar ve şair Mevlana 
Idris Zengin, vefat etti

Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü,  e-randevu 
sistemine geçti. Artık vatandaşlar 
“koski.gov.tr” veya Mobil KOSKİ 
üzerinden randevusunu alıp ve-
rilen gün ve saatte KOSKİ Genel 
Müdürlüğü’ne gelerek işlemleri-
ni tamamlayabiliyor.  Konya Bü-
yükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, kalite politikası gere-
ği abonelerine en etkin ve güve-
nilir şekilde hizmet sunmak üzere 
e-randevu sistemi ile de hizmet 
vermeye başladı. KOSKİ Mobil 
uygulaması, koski.gov.tr web 
sitesi veya e-Devlet üzerinden 
aboneliklerini başlatabilen KOSKİ 
aboneleri, KOSKİ Genel Müdürlü-
ğü’ne gelmek zorunda kaldığı iş-
lemler için de büyük bir kolaylığa 

kavuşuyor. Artık aboneler, gerek 
web sayfası üzerinden gerekse 
Mobil KOSKİ üzerinden randevu 
alıp verilen gün ve saatte Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü’ne gelerek sıra 
beklemek zorunda kalmadan iş-
lemlerini halledebilecek. E-ran-
devu sisteminin yanı sıra vatan-
daşlar, “koski.gov.tr” veya Mobil 
KOSKİ üzerinden üyelik girişi ya-
parak “Faturamı Oluştur” uygu-
laması ile kendi aboneliklerine ait 
sayaç üzerinde güncel endeksini 
sisteme girerek fatura oluşturabi-
liyor. Söz konusu uygulama ile va-
tandaşlar, kuruma gelmeden hem 
vakitten tasarruf edebiliyor hem 
de faturalarını kolayca düzenleye-
biliyor. n HABER MERKEZİ

Yaşadığı kalp rahatsızlığının 
ardından ameliyat geçiren ve ar-
dından bir süredir yoğun bakımda 
tedavi altında olan Zengin'in ve-
fatını kardeşi yazar Salih Zengin, 
sosyal medya hesabından duyur-
du.

Zengin mesajında, "Müslü-
man, insan, şair, yazar ve çocuk-
ların dostu, sevgili abim Mevlana 
İdris bu gece Kahramanmaraş'ta 

tedavi gördüğü hastanede Rab-
bine kavuştu. Allah'ım onu me-
leklerle karşılayıp cennet bahçe-
lerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. 
Hepimizin başı sağ olsun." ifa-
delerini kullandı. Zengin, bugün  
ikindi namazına müteakip Eyüp 
Sultan Camii'nde kılınacak cena-
ze namazının ardından, Mihrişah 
Valide Sultan Haziresi'ne defnedi-
lecek. n AA
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Sen desen de de, kalede bekleşen-
de bekle mesende iş değişti ebe sensin. 
Boşuna bağırıp çığırma öyle kaça kadar 
sayacaksan say. Ancak ebe sensin unut-
ma.

Ne oluyor saklambaç oyunu falan 
oynamıyoruz deme ha?

Sonra bir sürü oyun bozanlar çıkıve-
rir. Ali, Mehmet, Veli, Hüseyin, Himmet 
derken hesabsız zimmet geliverir.

Ne derler diye merak etme çanak 
çömlek patladı. Derler. Yeniden oyun 
kurulur.

Sorma oyun oynuyoruz be Ali 
Amca.

Biz oyunumuza devam edelim. 
Baharla birlikte dünden dem alalım. De-
miştik. Çayır çimen yeşermiş, kuzular 
meleşiyor. Bizim İbrahim Öner Hocanın 
doğduğu demler bu demler anti pa-

rantez hatırlayalım. Ortaokulda Türkçe 
dersinde hangi ay günde doğdunuz 
hocam? Diye sorduğumuzda “Ekinler 
dört parmak iken, kuzular meleşirken 
doğmuşum. Derdi.

Çayır çimen üzerinde üzerine yüz-
lerimiz birbirimiz üzerine dönük halka 
oluşturarak oturalım. En delimiz ebe 
olsun, eline mendili alsın ve mendilin 
ucunu düğümlesin. Mendili eskisi gibi 
arkasına saklasın. 

Yağ satarım bal satarım ustam öldü 
ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır. Sat-
sam 15 liradır. Zam-bak Zum-Bak dön 
bir arakana bak. Diyerek Halka etrafında 
dolaşmaya başlasın.

Dolaşırken mendili belli etmeden 
bizim tabirimizle çaktırmadan birinin ar-
kasına mendili koysun.  Arkasına mendil 
bırakılan oyuncu bunun  farkına vardığı 

anda mendili alarak ebeyi 
kovalamaya başlar. Ebe 
yakalanmadan onu yerine 
oturursa, mendili alan ebe 
olur. Yakalanırsa oyun aynı 
ebeyle devam ederdi.

Bu oyunu hatırladık 
mı?

Kayısı ağaçlarının bu yıl 
erken açtı ve çiçekleri üşü-
dü. Bademler var. Can erik-
ler üşümedi. Emrine şükür. 
Az veya çok yağışlarımız oldu. Tam topal 
tavuk oynanacak zaman. Şimdiki çocuk-
lar oynamazsa oynamasın.

Ha bu arada Lille Mevkiinde YAĞ-
MUR DUASI olacağını duydum. Yer 

gök dua ile durur. Derlerdi 
büyüklerimiz. Cenabı Al-
lah hakkımızda hayırlısını 
versin. 

Çelik çomak oyna-
mıyoruz. İşimize bakalım. 
Sahi şimdiki çocuklar 
çelik çomak da oynamı-
yorlar. Gerçi çelik çomak 
yapacak Çarşamba Çayı 
boyunda ne söğüt ne de 
kavak kaldı. Çarşamba 

Çayı betonlaşırken onlarda tarihe karıştı.
O zaman ne yapalım bu zaman 

bunu götürür. Deyip hatıralarımızı anma-
yalım mı? O yıllarda okulu asıp Yıldırım 
Sınamasında Cüneyt Arkın’ın Fatihin Fe-

daisi Kara Murat Filmine nasıl giderdik 
değil mi? 

Sınıfa mendil serip 25-50-100 ku-
ruş derken kaç adet 175 kuruş olan si-

nema bilet parası toplamıştık. Sinemada 
eğlencelik pepsi ve nohuta bile paramız 
yetmişti. O zamanlar film başlamadan 
ve film aralarında Orhan Gencebay’ın 
şarkılarını dinlerdik. Şimdi ise adını bile 
duymak istemiyor Ali Amcam. 

Sinema mendil derken biz saklam-
baç oyununu unuttuk sanmayın. Ali Am-
cam unutturmaz.

Ebe kim olursa olsun. Ancak sak-
lambaç oyununda ebenin sayarken 
hemen arkasında sobelemek için hazır 
bekleyen işgüzar tembel cinleri saf dışı 
etmek için SAĞIM SOLUM ÖNÜM AR-
KAM EBE SOBE! Diye bağırırdı.

Ha sayma da önemlidir. Elliye kadar 

yahut yüze kadar sayı sayılır. Sonrasında 
SAĞIM SOLUM ÖNÜM ARKAM EBE 
SOBE! Diye bağırırdı. 

Elliye kadar sayar. Ama beş-on-on 
beş-yirmi-yirmi beş-otuz-otuz beş-kır-
elli der bitirir. Oyuncular bağırır.

---- Birer birer sayacaktın. Olmaz 
oyun başladıktan sonra kural değiştiril-
mez. Ebe cevap verir;

---- Milyonları hiçe sayıyorlar ben 
beşer beşer saymışım ne olmuş? Diğer 
oyuncu cevap verir;

--- Amca felsefe yapma şunu şura-
sında 40 yıl sonra saklambaç oynayalım. 
Dedik oyunun içine hile kattın. Haydi, 
oyna yeniden başlayalım. Say!

--- Bir, iki, üç, dört, beş, 
altı,…………..kırk sekiz, kır dokuz, elli! 
SAĞIM SOLUM ÖNÜM ARKAM EBE 
SOBE! Tamam mı?

SAĞIM SOLUM EBE SOBE!

Belediye Başkanı Altay,
lise öğrencileriyle buluştu

Ekici: ‘Buğday alım fiyatı 
çiftçimiz için yeterli değil’ 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, ASELSAN 
Konya Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi'ni ziyaret etti. Sınıfları 
gezen Altay, öğrencilerle görüştü. 
Altay, "Yarınımızın teminatı olan 
gençlerimizle okullarımızda bu-
luşmaya devam ediyoruz. Bu kap-
samda ASELSAN Konya Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziya-

ret gerçekleştirerek öğrencileri-
mizle buluştuk. Onların yetenek-
leri ve gayretleriyle yarınlarımızın 
çok daha güzel olacağına eminim. 
Konya Büyükşehir Belediyesi ola-
rak her zaman öğrencilerimizin 
yanında olmaya ve onları destek-
lemeye devam edeceğiz." ifadele-
rini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Buğday alım fiyatlarının açık-
lanmasının ardından kameralar 
karşısına geçe Gelecek Partisi 
Konya İl Başkanı Hasan Ekici; 
‘Çukurova bölgesinde, Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi'nde buğday 
hasadı, arpa hasadı bitmiş olma-
sına rağmen taban fiyatları yeni 
açıklanabildi.’ Diyerek, ‘Çiftçiler 
Hasat elde ettiler ama ürünün 
ne kadarlık bir alım fiyatından 
gideceğini bu süreçte bilemedi-
ler.’ dedi. Hasan Ekici şu ifadelere 
yer verdi: ‘’Bildiğiniz üzere her yıl 
Mayıs ayında hükümet tarafından 
buğday ve arpa alım fiyatları açık-
lanmakta idi. Ama bu sene Hazi-
ran ayının 6 sına kadar buğdayın 
fiyatları açıklanmadı. 

Geçen hafta genel başkanımız 
tarafından buğday alım fiyatları-
nın bir an önce açıklanması husu-
sunda hükümete yapılan çağrıdan 
sonra Cumartesi günü hükümet 
buğday ve arpa alım fiyatını açık-
ladı. İktidarın, çiftçiyi umursa-
mayan, çiftçiyi önemsemeyen 
tavırları her ürünün alım fiyatı 
açıklanması sezonunda maalesef 
bir kez daha yaşanıyor. Daha önce 
pancarda yaşanmıştı, şimdi buğ-
dayda yaşanıyor. 

Çukurova bölgesinde, Güney-
doğu Anadolu Bölgesi'nde buğday 
hasadı, arpa hasadı bitmiş olma-
sına rağmen taban fiyatları yeni 
açıklanabildi. Çiftçiler hasat elde 
ettiler ama ürünün ne kadarlık 

bir alım fiyatından gideceğini bu 
süreçte bilemediler.  Nihayetin-
de geç de olsa cumartesi günü 
hükümet tarafından buğday ve 
arpa alım fiyatı açıklandı. Peki 
açıklanan alım fiyatı çiftçilerimiz 
için yeterli miydi? Maalesef yeterli 
değildi. Çünkü buğdayda taban fi-
yat 6 bin 50 lira ton başına, şayet 
çiftçilerimiz buğdayı Toprak Mah-
sulleri Ofisi'ne satarlarsa ton başı-
na bin lira da ofis tarafından prim 
desteği olmak üzere toplamda 7 
bin elli lira olarak açıklandı. Peki 
arpada ise ton başına 5 bin 5 yüz 
lira fiyat açıklandı. Artı, yine 5 yüz 
lira. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sa-
tılması durumunda prim desteği 
ile birlikte arpada da ton fiyatı 6 
bin lira oldu.  Peki buğdayda açık-
lanan primle beraber 7 bin elli lira 
gerçekçi bir fiyat mı? Çiftçiyi mut-
lu edecek bir fiyat mı? Maalesef 
değil. Geçen hafta Genel Başkanı-
mız Ahmet Davutoğlu tarafından 
hükümete hububat fiyatlarının bir 
an önce açıklanması için yapılan 
çağrıda yaptığımız maliyet ana-
lizlerine göre en aşağı 8 liradan 
alım fiyatının açıklanmasını söyle-
miştik. Yani 8 liranın altında alım 
fiyatının çiftçimizi zora sokacağı-
nı, çiftçimizi topraktan, üretimden 
uzaklaştıracağını ifade etmiştik. 
Maalesef bizim ifade ettiğimiz ton 
başına 8 bin liranın yaklaşık bin 
lira altında bir fiyat açıklandı.’’ 
n HABER MERKEZİ

Antalya’da bir grup lise öğrencisinin Kur’an-a tekme atmasını şiddetle kınadıklarını kaydeden TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz, olayın tesadüf olamayacağını beyan ederek, “Arkalarında propaganda zihniyetine sahip birileri olabilir” dedi

Maneviyat nerede?
Antalya’nın Serik ilçesinde bir 

lisede gençler, Kur’an-ı Kerim’i 
tekmeledi. O anlar kayda alınırken 
görüntüler sosyal medyada büyük 
tepki topladı. Öğrenciler disiplin ku-
ruluna sevk edilirken, konu ile ala-
kalı soruşturma açıldı. Görüntülerde 
liseli öğrencilerin Kur’an-a tekme 
attığını görülürken, manevi değerin 
ayaklar altına alınması sosyal med-
yada büyük tepkilere neden oldu. 
Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yap-
tığı saygısızlık görenlerin tepkisini 
çekti. Sosyal medyaya yansıyan gö-
rüntülerde, bir öğrenci Kur'an-ı Ke-
rim’i havaya atarken diğer öğrenci 
ona tekme atıyor. Başka bir öğrenci 
ise o anı cep telefonuyla kayda alı-
yor. O anlarda Kur'an-ı Kerim’in ta-
vandan sekip yere düştüğünü gören 
öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor. 
Görüntülerin yayılmasının ardından 
okul yönetimi acil olarak toplan-
dı. O öğrenciler, disiplin kuruluna 
sevk edildi. Okul hakkında idari so-
ruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili 

müfettiş görevlendirildiği, 4 öğren-
cinin disipline sevk edildiği ve okul 
hakkında da idari soruşturma başla-
tıldığı öğrenildi. Olayla ilgili duruma 
bir tepkide Türkiye İmamhatipliler 
Vakfı Genel Başkanı Abdullah Ece-
vit Öksüz’den geldi. Öksüz, Kur’an-ı 
Kerim’in kutsal bir kitap olduğunu 
ifade ederek, bu eylemi şiddetle kı-

nadıklarını açıkladı. 
’BİZİM GENÇLERİMİZ 

YAPMIŞ OLAMAZ’
Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlar 

adına kutsal bir kitap olduğunu ve 
saygı duyulması gerektiğini kayde-
den Öksüz, “Genci, yaşlısı hiç fark 
etmez. Kur’a herkes saygı göster-
mek zorundadır. Yapılan Kur’an 

dışında bir kitap olsa da yine etik 
bir davranış değil. Bu eylemi bizim 
gençlerimiz yapmış olamaz. Olma-
malıdır. Olayın özellikle gençler ta-
rafından yapılması bizleri gerçekten 
üzdü. Çünkü Kur’an-ı Kerim İslam 
dünyası ve Müslümanlar için kutsal 
bir kitaptır. Yapılan bu eylemi en 
şiddetli şekilde kınıyoruz” dedi. 

’15 TEMMUZ’DA 
GENÇLERİMİZ SAHİP ÇIKTI’ 

Gençlere güvendiklerini kayde-
den Öksüz, “15 Temmuz hain dar-
be girişiminde bizim gençlerimiz, 
vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal 
kitabı Kur’an-ı için sokağa çıkmış-
tır. Bu olayı tüm gençlerimize lanse 
etmek doğru olmaz. Bu tip olaylar 
elbette tesadüf değildir. Arkaların-
da bir propaganda zihniyetine sa-
hip birileri olabilir. Kur’an olmasa 
da bir kitaba böyle davranılmaz. Bu 
zihniyetler için gerekli tedbirlerin 
alınması gerekiyor. İlgili hukukçula-
rımızı gereğini yapmaya davet edi-
yorum” şeklinde konuştu. 
n SAMET AKTAŞ

haber@konyayenigun.com
AHMET YILDIZ

ÇARŞAMBANIN TAŞI

Büyükşehir’e Uluslararası 
Gastronomi Kitabı Ödülü
Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan basımı gerçekleştirilen Konya 
Mutfağı kitabı dünyanın en prestijli 
yemek kitabı ödülü olan Gourmand 
World Awards\'da en iyi Gastrono-
mi Turizmi Kitabı alanında birinci 
seçildi. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
10 bin yıllık geçmişe sahip Kon-
ya’nın kadim yemek kültürünü 
dünyaya tanıtmak için çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı 
Konya Mutfağı kitabıyla dünyanın 
en prestijli gastronomi kitabı ödülü 
olan Gourmand World Awards\'da 
en iyi Gastronomi Turizmi Kitabı 
ödülünü kazandı. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya Mutfağı kitabının hem 
Konya mutfak kültürünü hem de 
Konya yöresine ait 100 yemeğin 
tarifini içerdiğini belirterek, kitabın 
hazırlanmasında emeği geçenle-
re teşekkür etti. Konya’nın yemek 
kültürünün bu anlamlı yarışmay-
la bir kez daha dünyaya duyurul-

duğunu ifade eden Başkan Altay, 
“Gastronomi kitaplarının Oscar\'ı 
olarak anılan ve uluslararası gast-
ronomi dünyasının en prestijli ya-
rışmalarından biri olan Gourmand 
Cookbook Awards’da ödül almanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 10 bin yıl-
lık geçmişe sahip şehrimizin kadim 
yemek kültürünü fazla tanıtmak 
için çalışmaya devam edeceğiz.” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Kuzey Amerika’dan Kanaat
Liderleri NEÜ’yü ziyaret etti 

ABD İslam Teşkilatlarının Üst 
Kuruluşu Başkanı ve Genel Sekre-
teri, Amerika İslam İlişkileri Bölge 
Sorumlusu ve Müslüman Hakları 
Savunma Teşkilatı üst düzey tem-
silcisinin de aralarında bulunduğu 
heyet, Türkiye’de bir hafta boyun-
ca resmi ziyaretlerde bulundu. 
Ziyaretler esnasında Türkiye ile 
Amerika Müslüman toplumu ara-
sındaki ilişkileri güçlendirmek için 
bilgi ve tecrübe alışverişinde bu-
lunuldu. Özellikle dünyada artan 
İslam karşıtlığı ve İslamafobia ko-
nusunda istişareler ve yapılabilecek 
faaliyetler müzakere edildi. Heyet, 
Konya’daki temaslarında ilk olarak 
Üniversitemiz Rektör Yardımcıları 
ile fikir alışverişinde bulundu. Gö-

rüşmede Üniversitemiz ile Kuzey 
Amerika’daki eğitim kurumları ve 
Müslüman ilim adamları arasında 
karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşı-
mı, ortak projeler için yapılabilecek 
iş birlikleri için fırsat ve imkânlar 
ele alındı. Yapılan toplantıda he-
yete, Üniversitemiz ayrıntılı olarak 
tanıtıldı ve uluslararasılaşma ko-
nusunda yapılanlarla ilgili bilgi ve-
rildi. Heyette yer alan yetkililer de, 
özellikle ABD’de tıp, mühendislik, 
sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 
çok sayıda başarılı Müslüman ilim 
adamının olduğunu ve bunların 
Üniversitemize ileride mümkün 
olduğu ölçüde herhangi bir karşılık 
beklemeden katkı yapabileceklerini 
ifade etti. n HABER MERKEZİ

A. Ecevit Öksüz
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Aniden bastıran sıcaklarda beslen-
menize çok dikkat etmeniz gerekiyor.  
Güneşin altında uzun süre kalmak, gıda 
zehirlenmeleri ve en önemlisi sıvı kay-
bına yol açıyor. Ofiste, dışarda, tatil de 
hatta evde bile sıcaklarla baş etmek ol-
dukça riskli görünüyor. Kendinizi sıcak-
lardan muhafaza ederken beslenmeniz-
le de kendinizi sıcaklardan koruyun. Yaz 
sıcaklarında, yeme ve içmenizle birlikte 
daha dinç kalın. 

Yeterli sıvı tüketin. 
Sağlıklı beslenmenin yanı sıra sıvı 

tüketiminin yetersiz olmasıyla birlikte 
sıcak havalarda dehidratasyon riski bazı 
rahatsızlıklara yol açabilir. Normal su 
tüketimini arttırarak bu zamanlarda 10-
15 bardak su tüketilmelidir.  Susamayı 
beklemeden su tüketin, mutlaka düzenli 
içmeye özen gösterin. Su tüketmek zor 
geliyorsa içine bir iki damla meyve suyu 
veya taze meyve parçaları, nane, limon 

gibi aromalar ekleyebilirsiniz.
Beslenmenizden uzak tutun.
Beslenmede kızartmalarda uzak 

durun, kreme, mayonez, hamur işinden 
uzak durun. Kan şekerin hızla yükselip 
düşmesine sebep olan besinlerden uzak 
durun.

Beslenmenizde tabaklarınızda yer 
açın.

Yaz meyveleri tüketin, ana yemek-
lerin yanında bol mevsimi olan sebzeleri 
taze taze salatasını yaparak tüketin. Gün 
içerisinde oldukça terleme olacağı için 
elektrolit dengeyi bozmamak adına, ay-
ran, cacık, maden suyu, yoğurt mutlaka 
tüketin. 

Halsizliği önleyin. 
Öğün saatleri sıcak dönemlerde 

aksayabilirken öğünleri tamamıyla kal-
dırma yanlısı olan bireyler de elbette var. 
Onun için bu durumdakiler 2 -3 saat de 
bir ara öğünlerini yaparak dinç kalabilir-

ler. Örneğin kahvaltı sonra-
sı 3-4 kez mini ara öğünler 
oluşturarak akşam yemeği 
çok geçe kalmadan yen-
melidir.

Besinlerin saklama ko-
şullarına dikkat edin.

Et grubu ve süt grubu 
besinlerin saklanma sıcak-
lıkları çok önemlidir. Onun 
için et, tavuk, balık, yumur-
ta, süt, yoğurt gibi besin-
lerin saklanma sıcaklıkları önemlidir. 
Besin zehirlenmelerine neren olan mik-
roorganizmaların çoğalmasına neden 
olduğundan dikkat edilmesi gerekir.

Mutlaka güne kahvaltıyla başlayın.
Rutin zeytin, peynir, yumurta, süt 

gibi besinleri tüketirken, mevsimi olan 

sebzelerden ve meyveler 
tabaklarınız da yer alabilir. 
Bunun yanı sıra abartma-
dan kahvaltınızı yapın.

Dondurmanızı kendi-
niz yapın.

Zaman zaman dışar-
da yediğiniz dondurmaya 
bazı zamanlarda kendini-
ze yeni lezzetler deneyin. 
Dondurmanın dozunu 
kaçırmayın, bu sıcak 

günlerde daha sık dondurma yemek 
isteyeceğinizden kendiniz dondurmanızı 
yapın. 

Dondurma tarifiniz çok basit.
2 adet muz,1 yemek kaşığı kakao, 3 

yemek kaşığı süt, isteğe göre badem ya 
da ceviz eklenebilir.

Basit karbonhidratlardan uzak du-
run.

Kurubaklagil, bulgur, yulaf, tahıllı 
besinler tüketin.

Meyve suyunuzu kendiniz yapın.
Hazır meyve suyunu tercih etmek-

tense, en sağlıklısını taze meyvelerden 
yapın.

Meyve suyu tarifiniz çok basit.
200 gram karpuz, 1 şişe maden 

suyu, 1 yemek kaşığı limon eklenebilir. 
Farkında olmadan kilo alabilirsiniz 

dikkat edin.
Daha hafif öğünler geçsin diye 

paketli ürünlere yönelebilir, farkında ol-
madan fazla kaloriler alabilirsiniz. Yağlı 
kavurma besinlerden uzak durarak daha 
sağlıklı pişirme yöntemlerine başvurabi-
lirsiniz. 

Hem bu şekilde hazımsızlık sorunu 
ile karşılaşmaz hem de daha sağlıklı 
beslenirsiniz.  Ağır yemekler tercih et-

memeli ve geç saatlere öğünler bırakıl-
mamalıdır.

Yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli 
olmalıdır. Yeterli su tüketimi bu grup 
için hayati önem taşımaktadır. Özellikle 
sodyum potasyum ve magnezyum vü-
cuttaki sıvı-elektrolit dengesini sağladık-
larından, meyve sebze, peynir, yoğurt 
ayran cacık her gün tüketilmelidir. Yaz 
aylarında ishal vakaları arış gösterirken 
bu durumda bol sıvı ve ayran tüketimi 
yapılmalıdır. Sıcaklar kalp ve tansiyon 
hastalarını da olumsuz etkiliyor, aşırı 
sıcağın hissedildiği saatlerde dışarıda 
olmamalılar. Sıcaklar sıvı kaybına, elekt-
rolit kaybına neden olduğu için kişilerin 
hem kan basınçları etkileniyor hem de 
ritim bozuklukları bakımından tehlikeli 
olabiliyor

Yaz sıcaklarında beslenmenize ve 
sıvı alımınıza dikkat edin. 

Sağlıcakla kalın.

SICAK GÜNLERDE BESLENME

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Karatay Konya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi'nde, bilimsel çalışmala-
rın sergilendiği "2. TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı ve Yaz Şenliği" programı 
düzenlendi. Okulun bahçesinde ya-
pılan etkinlikte öğrencilerin geliştir-
diği projeler, bilim fuarı kapsamında 
24 stantta yerini aldı. Okulun İngi-
lizce Öğretmeni ve TÜBİTAK Proje 
Koordinatörü Abdulkerim Ayhan, 
öğrencilerin 9 ay boyunca özveriyle 
bugün için hazırlandığını, çalışma-
larda çok emek verdiklerini söyledi. 
Ayhan, bilimsel projelerin öğrenci-
lerin eğitimine büyük katkı sağladı-
ğına dikkati çekerek, "Burada bizim 
için önemli olan öğrencilerimizi okul 
eğitiminin dışında bilimsel araştır-
malara yönlendirmekti. Bunda da 
başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 
Öğrencilerimiz araştırmaları boyun-
ca kendilerini geliştirebilmek için 
makale okudu, alan taraması yaptı, 
üniversitelerle iş birliği yaptı, robotik 
kodlama öğrendi." dedi. "Endüstri 
4.0 Teknolojileri ve Dijital Dönüşü-

mün İnsan Psikoloji Üzerine Etkisi" 
projesini geliştirilmesinde görev 
alan Zeynep Yerlikaya da insanların 
"Endüstri 4.0" hakkında bilgi sahibi 
olmadıklarını görmeleri üzerine bu 
projeyi yapmaya karar verdiklerini 
anlattı. Yerlikaya, uzun araştırma ve 
anket çalışmalarından sonra proje-
ye başladıklarını belirterek, şunları 

kaydetti: "İnsanları "Endüstri 4.0" 
hakkında bilinçlendirme amacıyla 
projemizi geliştirmeye karar verdik. 
Tüm yıl boyunca ekip arkadaşlarım-
la ve danışman öğretmenimizle çe-
şitli araştırmalar ve çalışmalar yap-
tık. İnsanların bu teknolojiyi daha iyi 
anlayabilmeleri için alanında uzman 
kişilerle röportaj yaptık. Ayrıca "En-

düstri 4.0" teknolojisinin kullanıldığı 
alanların daha iyi anlaşılması için 
maketler hazırladık." Okul Müdürü 
Süleyman Eşit ise ikincisini düzen-
lemekten mutluluk duydukları bilim 
fuarının öğrencilerin eğitimine ve 
bilimsel çalışmalarına büyük fayda 
sağladığını kaydetti.
n HABER MERKEZİ

‘2. TÜBİTAK Bilim Yaz Şenliği’ yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi “Yazılacak Çok Şeyimiz Var” sloganı ile yılda bir defa tarihi ve 
kültürel derinliği olan şehirlere düzenlediği seyahat için bu yıl üç dinin ortak merkezi Hatay’ı tercih etti

TYB’li yazarlar Hatay’ı gezdi
Türkiye Yazarlar Birliği Kon-

ya Şubesi “Yazılacak Çok Şeyimiz 
Var” sloganı ile yılda bir defa tarihi 
ve kültürel derinliği olan şehirlere 
düzenlediği seyahat için bu yıl üç di-
nin ortak merkezi Hatay’ı tercih etti. 
Hatay’ı bütün yönleriyle tanımak 
üzere düzenlenen programa Konya 
Karatay Belediyesi’nin yanında Ha-
tay yerel yöneticileri de destek verip 
ilgi gösterdi. 

TYB Konya Şubesi Başkanı 
Ahmet Köseoğlu nezaretinde Kon-
ya’dan hareket eden 45 kişilik heyet 
ilk olarak güzergâhlarında bulunan 
Tarsus’taki Ashab-ı Kehf Mağarası-
nı ziyaret etti. Antakya’da da incele-
melerine Harbiye Şelalelerini geze-
rek başlayan TYB kafilesi ertesi gün 
Habibi Neccar Camii, Uzun Çarşı, 
Fransız Çarşısı, Antakya eski evleri, 
St.Pierre Kilisesi ile Hatay Arkeolo-
ji ve Mozaik Müzesini ziyaret edip 
bilgi aldı. Aynı gün Altınözü ilçesine 

hareket eden heyet burada Belediye 
Başkanı Rıfat Sarı’yı, ardından Altı-
nözü Kitap Fuarı ile Zeytin Müzesi-
ni ziyaret edip belediye tarafından 
ilçeye kazandırılan, park ve sosyal 
tesisleri inceledi.  Programın son 
gününde Antakya’dan ayrılan TYB 
heyeti Samandağ ilçesinde nüfu-
sunun tamamı Ermeni olan Vakıflı 

Köyü’nü, ardından Hz. Musa ile Hz. 
Hızır’ın buluştuğu yer olarak kabul 
edilen Ab-ı Hayat Çeşmesi ile Musa 
Ağacını ziyaret etti. Çevlik Örenyeri 
yakınında, İ.Ö. 1’nci yüzyılda Roma 
İmparatoru Vespasian tarafından, 
dağlardan inerek yaşamı tehdit 
eden sel ve taşkınlardan şehri ko-
rumak üzere yaptırılan Titus Tüneli 

ve devamındaki Beşikli Mağara’yı 
da gezen heyet Hz. Hızır’ın makamı 
olarak kabul edilen mekânı ziyaret 
ettikten sonra Payas’a geçti. Sadra-
zam Sokollu Mehmet Paşa tarafın-
dan inşa ettirilen ve kendi adı veri-
len Külliye ile Camiyi gezen heyete 
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan 
refakat ederek ilçe ile ilgili bilgiler 
verdi. Hatay seyahatinin son durağı 
olan İskenderun’da Belediye Başka-
nı M. Fatih Tosyalı ile bir araya ge-
lip ilçe hakkında bilgiler alan heyet 
daha sonra Konya’ya döndü. Akade-
misyen, araştırmacı, yazar ve şairle-
rin yer aldığı TYB kafilesine refakat 
etmek üzere Antakya Belediye Baş-
kanı İzzettin Yılmaz, Mehmet Yal-
çın yardımcılarını görevlendirirken 
TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet 
Köseoğlu Hatay Basın İlan Kurumu 
Müdürü hemşehrimiz Halil İbrahim 
Parlak’ı makamında ziyaret etti.
n HABER MERKEZİ

Milletvekili Karaduman Hüyük’te
çilek üreticilerini ziyaret etti

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar
yeni av sezonuna hazırlanıyor

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili ve Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Abdülkadir Karaduman, 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam ve beraberin-
deki heyet Hüyük ilçesinde çilek 
üreticilerini ardından da ilçe es-
nafını ziyaret etti. Saadet Partisi 
Konya Milletvekili ve Gençlik Kol-
ları Genel Başkanı Abdülkadir Ka-
raduman, ‘’Konya il teşkilatımız 
ile birlikte çok yoğun ve verimli 
saha programları gerçekleştiri-
yoruz. Saadet Partisi teşkilatla-
rı olarak Konyamızın her yerinde 
bütün vatandaşlarımıza ulaşalım 
vatandaşlarımızın derdine der-
man olacak çözüm yollarını suna-
lım onlarla birlikte bu problemleri 
çözelim istiyoruz ve bu bağlamda 
vatandaşımıza karşı çok yapıcı bir 
muhalefet tarzını benimsiyoruz.’’ 
dedi. Karaduman, açıklamasında; 
“Hüyük ilçemizde çiftçilerimizin 
çilek hasadına dahil olduk. Özel-
likle çiftçilerimizin her zaman 
yanında olduğumuz gibi, çilek 
hasadı dönemi içerisinde olduğu-
muz bugün de üreticilerimizin so-
runlarını ve problemlerini bizatihi 
yerinde görmek, üreticilerimizin 
sorunlarını gündeme getirebil-
mek ve bu anlamda da çözüm or-
taya koyma gayretlerimizi göster-
mek için Hüyük’de çiftçilerimizle 
beraberiz. Elbette ki tarlada ürün 
olmazsa, mahsul olmazsa, çiftçi 
üretimini yapamazsa bütün ülke 
sathında ülkemizin yaşanabilir bir 
vaziyete kavuşması asla mümkün 

olmayacaktır. Dolayısıyla bu an-
lamda ülkemizle ilgili yapılacak 
en önemli yatırımlar, üreticimizin 
üretimini daha da güçlendirecek 
bir altyapıyı kendilerine sunmak 
olacaktır.” şeklinde konuştu. Ka-
raduman ‘’Zaten gübreyle, ma-
zotla ilgili girdi maliyetlerinin 
oldukça yüksek olduğu çok zor 
günlerden geçiyoruz, aynı zaman-
da çiftçilerimiz sulamayla ilgili 
problemlerin neticesinde elektrik 
faturasını ödeme noktasında, çok 
büyük bir çıkmazın eşiğinde. Bu 
anlamda Saadet Partisi olarak çift-
çilerimizin, her zaman olduğu gibi 
bugün de yanında olduğumuzu 
meclis çalışmalarımızda da Saa-
det Partisi olarak çalışmaları yaki-
nen takip ettiğimizi çiftçilerimize 
ifade ediyoruz. Üreticimizin özel-
likle bu elverişsiz koşullarda bile 
üretimini yapabilmesi ülkemiz 
açısından fevkalade önemli ve 
üreticilerimizin bu gayreti elbette 
ki her türlü takdirin üzerindendir. 
Bu anlamda vatandaş olarak her 
birimize düşen, ülkemizde siyaset 
üstü olan bu tarım meselesiyle 
ilgili, bütün siyasi partilerimizi, 
emektar, cefakâr üreticilerimizin 
yanında olmaya davet ediyor ve 
Konya’daki çiftçilerimizin sorun-
larına çözüm aranması gerektiğini 
buradan bir kere daha ifade et-
mek istiyorum. Bizler, zengin top-
rakların fakirliğe mahkûm edilmiş 
köleleri olunmasını asla hak etmi-
yoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir'de tatlı su balıkçıları 
yeni avlanma sezonuna hazırlanı-
yor. Beyşehir Gölü'nde balıkların 
üreme mevsimi olması sebebiyle 
15 Mart’tan bu yana uygulanan 
su ürünleri av yasağı devam edi-
yor. Yaklaşık 3 ay sürecek avlanma 
yasağı 15 Haziran’da sona erecek. 

Yasağın bitmesine sayılı günler 
kala geçimini Beyşehir Gölü'nden 
balık avı yaparak sağlayan balık-
çılar yeni av sezonu için hazırlık-
lara başladı. Beyşehir Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, 
balıkçıların ağlarına ve teknelerine 
bakım yaptığını anlattı. n AA
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Zehir tacirlerine şafak 
operasyonu: 5 gözaltı

Otomobille elektrikli 
bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Karaman’da uyuşturucu satı-
cılarına yönelik düzenlenen şafak 
operasyonunda 1’i kadın 5 kişi 
gözaltına alındı. Edinilen bilgiye 
göre, Cumhuriyet Başsavcılığının 
koordinesinde yürütülen soruş-
turma doğrultusunda İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 
uyuşturucu satışı yapanlara yöne-
lik sabaha karşı eş zamanlı operas-
yon yaptı. Resmi ve sivil polislerin 
katıldığı operasyonda 1’i kadın 5 
kişi evlerinde yakalanarak gözaltı-
na alındı. Gözaltına alınan şüphe-
liler Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra sorgulanmak 
üzere İl Emniyet Müdürlüğüne 
götürüldü. n İHA

Yunak’ta otomobil ile üç teker-
lekli elektrikli bisikletin çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında, elektrikli bisikletin sürücüsü 
hayatını kaybetti. Kaza, Yunak 
merkez Fatih Mahallesi sanayii yo-
lunda meydana geldi. Edinilen bil-

giye göre, Fahri A. idaresindeki 26 
AD 563 plakalı otomobil, Osman 
Akkuş'un kullandığı üç tekerlekli 
elektrik bisikletle çarpıştı. Kazada 
devrilen elektrikli bisiklet sürücü-
sü Osman Akkuş yaralandı. Çevre-
dekilerin ihbarı üzerine olay yerine 

sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Kazada ağır yaralanan Osman Ak-
kuş ambulansla kaldırıldığı Hacı 
İzzet Baysal Yunak Devlet Hasta-
nesinde yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. n İHA

Aksaray'da Afet ve Acil Durum 
(AFAD) Yönetimi Başkanlığının baş-
lattığı Gönüllülük Sistemine katılan 
140 gönüllü, olabilecek afetlerde 
hayat kurtarmak adına eğitim alıyor. 
AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafın-
dan yurt genelinde başlatılan Gö-
nüllük Sistemi çerçevesinde 2022 
Yılı Afet Eğitimlerinde Aksaray'da 
140 gönüllü için sunumlu dersler 
ve uygulamalı eğitimler başlatıldı. 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

tarafından Ocak ayında başlatılan 
sisteme dahil olan gönüllüler önce 
Gönüllülük Sistemi üzerinden dijital 
platform sunumları ile eğitim ala-
rak sınavdan geçti. Sınavı başarıyla 
tamamlayan gönüllüler AFAD'ın 
temel afet sunum derslerine ve uy-
gulamalı eğitimlerine katılmaya hak 
kazandı. AFAD İl Müdürlüğü yerleş-
kesinde yapılan eğitimler çerçeve-
sinde gönüllülere ilk olarak yangın 
eğitimi verildi. Yangın eğitiminde 

sabahın erken saatlerinde sunumlu 
derse katılan gönüllüler öğle saat-
lerine kadar 3 farklı seansta eğitim 
aldı. 3 farklı seansı da tamamlayan 
gönüllüler AFAD teknisyenleri ta-
rafından uygulamalı eğitime alın-
dı. Yangın eğitiminde uygulamalı 
olarak kontrollü yangına müdahale 
anlatıldı. AFAD teknisyenleri tara-
fından yapılan anlatımların ardından 
gönüllüler sırayla kontrollü yangına 
müdahale etti. Hayat kurtarmak 

adına verilen temel afet eğitimlerine 
katılan 140 gönüllünün Haziran ayı 
boyunca belirli aralıklarla eğitimlere 
alınması planlandı. İlk olarak yangın 
eğitimi ile başlayan uygulamalı eği-
timlerin, arama kurtarma ve sağlık 
eğitimleri ile devam edeceği bildiril-
di. 140 gönüllü eğitimlerinin ardın-
dan alacakları sertifikalar ile resmi 
AFAD gönüllüsü olarak bulundukla-
rı illerde görev alacak. 
n İHA

AFAD'dan gönüllülere temel eğitim

10 gün çalıştığı beyaz eşya servisinde keşif yapıp alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra içerisinde 2 milyon değe-
rinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı arkadaşıyla birlikte çalan hırsızlık şüphelisi, kasayı açamadan yakalandı

Çaldıkları kasayı 
açamadan yakalandılar

Konya’da 10 gün çalıştığı beyaz 
eşya servisinde keşif yapıp alarm 
sistemini devre dışı bıraktıktan son-
ra içerisinde 2 milyon değerinde 
para ve ziynet eşyası bulunan kasa-
yı arkadaşıyla birlikte çalan hırsızlık 
şüphelisi, açamadıkları kasayı tarla-
ya bırakıp kayıplara karıştı. Hırsızlık 
şüphelileri kurulan özel ekip tarafın-
dan 120 iş yeri kamerası incelenerek 
yakalandı. Olay, dün saat 03.15 sıra-
larında merkez Karatay ilçesi Bulgur 
İmam Caddesi üzerinde bulunan 
beyaz eşya servisinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, dün sabah 
saatlerinde yüzü maskeli 2 kişi be-
yaz eşya servisine gelerek alarm sis-
teminin kablosunu kesti ve iş yerine 
girdi. İçerisinde 2 milyon değerinde 
para, döviz, altın ve ruhsatlı silah 
bulunan çelik kasayla birlikte küçük 
bir kasayı çalan 2 şüpheli, daha son-
ra iş yerine ait servis aracını alarak 
olay yerinden kaçtı. İş yerine gelen 
servis çalışanları durumu fark etme-
si üzerine olay yerine polis ekipleri 
sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesi-
cilik Büro Amirliğine bağlı ekipler, 
güvenlik kameralarını incelemeye 

aldı. Görüntülerde, şüphelilerden bi-
rinin servise ait aracı iş yerinin önü-
ne getirmesi ve daha sonra çaldıkları 
kasaları alarak iş yerinden ayrıldığı 
görülüyor.

KURULAN ÖZEL EKİP 120 İŞ YERİ 
KAMERASINI İNCELEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ve Yan-
kesicilik Büro Amirliğine bağlı kuru-
lan özel ekipler, şüphelileri yakala-
mak için geniş çaplı çalışma başlattı. 
Yapılan araştırma neticesinde olay 
yeri çevresinde bulunan 120 adet 
güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik 

Yönetimi Sistemi (KGYS) kayıtları 
izlendi. İnceleme sonucunda hırsız-
lık olayına karışan şahısların Adnan 
G. ve Nail S., olduğu belirlendi. Şüp-
helilerden Nail S.'nin aynı iş yerinde 
10 gün çalıştıktan sonra ayrıldığı 
belirlendi. Büyük çelik kasa ile bir-
likte küçük bir kasayı da yanlarında 
götüren şüphelilerin Karatay ilçesi 
Sedirler Caddesine istikameti kaçtığı 
tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerinin 
daha sonra araç değiştirdikleri ve 
farklı bir yöne doğru kaçtıkları sap-
tandı.

ÇALDIKLARI KASAYI AÇAMAYINCA 
TARLAYA BIRAKIP KAÇMIŞLAR
Kurulan özel ekipler tarafından 

kimlikleri tespit edilen ve adım adım 
gittikleri istikamette arama çalış-
maları yürütün özel ekip, hırsızlık 
şüphelileri Adnan G. ve Nail S.'yi 
yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri 
alınmak üzere emniyete getirilen 
şüphelilerden Nail S.'nin hırsızlık 
olayını kendilerinin gerçekleştirdiği-
ni ve çaldıkları kasayı Aksaray Yolu 
70’inci kilometresi civarında Kızören 
Mahallesinde yol kenarında bir tar-
laya bırakıp üzerini otlarla kapattık-
larını söylediği öne sürüldü. Nail S., 
verdiği ilk ifadesinde, "İş yerinde 10 
gün çalıştım ve daha önceden yaptı-
ğımız keşif sayesinde alarm sistemi-
ni etkisiz hale getirdik” diyerek suç-
larını itiraf ettiği öğrenildi. Bunun 
üzerine ekipler, içerisinde 2 milyon 
değerindeki para, dolar ve altın bu-
lunan kasayı şüphelilerin belirttiği 
tarlada buldu. Emniyete götürülen 
kasa, içerisindeki para ve ziynet 
eşyaları sahibine teslim edildi. Öte 
yandan 2 şüpheli emniyetteki işlem-
lerinin ardından adliyeye sevk edildi.
n İHA

Çaldığı bisikleti 
satarken yakalandı

Konya’da çaldığı bisikleti sat-
maya çalışan hırsızlık şüphelisi, 
hareketlerinden şüphelenen polis 
ekipleri tarafından suçüstü yaka-
landı. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya İl Emniyet Müdürlüğü Meram 
Suç Önleme ve Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri, merkez Meram 
ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde 
bulunan Pazar alanında devriye 
attığı sırada hareketlerinden şüp-
helendiği bir şahsı takibe aldı. Bi-
sikletli şahsın, pazar yakınlarında 
bulunan ve daha önceden çalıntı 
bisiklet almaktan hakkında işlem 
yapılan H.K.'nin iş yerine gittiğini 
gördü. 

Sivil giyimli polis ekipleri, ya-

nındaki bisikleti satmaya çalışan 
A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alın-
mak üzere emniyete götürülen 
hırsızlık şüphelisi A.K.'nin ilk ifa-
desinde “Bisikleti Selçuklu ilçesi 
Kültür Park içerisindeki bisiklet 
parkından bağlı olduğu zinciri kı-
rarak çaldığını ve satmak içinde 
H.K.’nin iş yerine gittiğini” söyle-
diği öğrenildi. Öte yandan, yapılan 
incelemeler sonrasında iş yeri sa-
hibi H.K.’nin de 5 çalıntı bisikleti 
de satın aldığı anlaşıldı. Bisikletler 
sahiplerine teslim edilmek üze-
re el konulurken, H.K.’ye çalıntı 
malzemeleri satın alma suçundan 
hakkında işlem yapıldı.
n İHA
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1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 38'i büyük, 142'si orta çaplı olmak üzere 180 operasyon icra edilerek 425 terörist, 
24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

5 ayda 425 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 

yılbaşından itibaren Irak'ın kuzeyin-
de 38'i büyük, 142'si orta çaplı olmak 
üzere 180 operasyon icra edilerek 
425 terörist, 24 Temmuz 2015'ten 
bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin 
kuzeyi dahil 34 bin 950 teröristin 
etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli 
Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla 
İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yüz-
başı Burcu Naliç Yokuva tarafından 
EFES 2022 Birleşik Müşterek Fiili 
Atışlı Arazi Tatbikatı'nın icra edildi-
ği Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli 
Savunma Bakanlığının tüm birlik 
ve kurumlarıyla FETÖ, PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak 
üzere tüm terör örgütlerine karşı 
mücadeleyi artan şiddet ve tempoda 
sürdürdüğünü bildiren Yokuva, ça-
lışmaların terörü ve teröristleri kay-
nağında etkisiz hale getirme anlayı-
şıyla devam ettiğini belirtti. Terörle 
mücadelede gelinen son duruma 
ilişkin rakamları paylaşan Yokuva, 

şöyle konuştu: "1 Ocak'tan itibaren 
Irak'ın kuzeyinde 38'i büyük, 142'si 
orta çaplı olmak üzere 180 operas-
yon icra edilerek 425 terörist, 24 
Temmuz 2015'ten bugüne kadar 
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34 bin 
950 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 
Ayrıca Pençe Serisi operasyonlar 
kapsamında son olarak 17 Nisan'da 
Metina, Avaşin-Basyan ve Zap böl-
gesinde başlatılan Pençe-Kilit Ope-
rasyonu başarıyla icra edilmekte, 
terör yuvaları tek tek parçalanmakta-
dır. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 
51'inci maddesinden doğan meşru 
müdafaa haklarımız doğrultusunda 
sadece terörist hedeflere karşı icra 
edilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 
teröristlere ait çok sayıda silah, mü-
himmat ve mayın/EYP ele geçirilmiş 
ayrıca 184 mağara ve sığınak tahrip 
edilmiştir. Pençe Serisi operasyon-
lar kapsamında bugüne kadar 195'i 
Pençe-Kilit Operasyonu'nda olmak 
üzere toplam 1130 terörist etkisiz 
hale getirilmiştir." Türk Silahlı Kuv-

vetlerinin teröristler dışında bir he-
definin bulunmadığını bir kez daha 
vurguladıklarını, terör örgütü DE-
AŞ'ın Müslümanları temsil etmediği 
gibi terör örgütü PKK'nın da Kürtleri 
temsil etmediğini ifade eden Yoku-
va, başta Pençe-Kilit Operasyonu 
olmak üzere vatan için canlarını feda 
eden şehit silah arkadaşlarını bir kez 

daha rahmetle andıklarını, yaralı 
personele acil şifa dileklerini ilettik-
lerini ifade etti. Yokuva, hudutlarda 
kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve 
düzensiz göçün engellenmesi ile 
teröristle mücadelede etkinliğin ar-
tırılması kapsamında teknolojik va-
sıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik 
sistemleri tesis edildiğini, hudut bir-

liklerinin imkan ve kabiliyetlerinin 
sürekli geliştirilerek sınır güvenliğin-
de etkin tedbirler alındığını belirtti. 
Bu kapsamda yapılan operasyonlara 
ilişkin rakamları paylaşan Yokuva, 
şunları kaydetti: "2022 yılında İran 
sınırında 39 bin 177 şahıs engellen-
miş, 966 şahıs yakalanmıştır. Alınan 
ilave ve etkin tedbirler sayesinde 1 
Nisan'dan bugüne kadar tüm hudut-
larımızdan yasa dışı yollarla geçme-
ye çalışan 1400 şahıs yakalanmıştır. 
Bu şahıslardan 129'u FETÖ mensu-
bu olmak üzere 194'ü teröristtir. 38 
bin 261 şahıs ise hududu geçeme-
den engellenmiştir. Yine bu dönem-
de icra edilen operasyonlarda; 1007 
kilogram uyuşturucu, 4 bin 250 adet 
muhtelif uyuşturucu hap, 3 bin 750 
paket sigara ve 552 adet muhtelif si-
lah ele geçirilmiştir."

FETÖ İLE MÜCADELE
Yokuva, Bakanlığın tüm birimle-

rinin yeni bilgi, belge ve veriler ışı-
ğında FETÖ ile mücadelesini karar-
lılıkla sürdürdüğünü, 15 Temmuz 

2016'dan bugüne 24 bin 387 perso-
nelin ihraç edildiğini, 781 personel 
hakkında ise idari sürecin devam 
ettiğini aktardı. 1 Ocak - 3 Haziran 
2022 tarihleri arasında 428 perso-
nelin ihraç edildiğini, 258 emekli 
personelin rütbelerinin geri alındığı-
nı, 249 personelin göreve iade edil-
diğini, 22 emekli personelin rütbesi/
unvanının iade edildiğini bildiren 
Yokuva, "Milli Savunma Bakanlığı 
bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir 
personel kalmayıncaya dek mücade-
lemiz kararlılıkla devam edecektir." 
dedi. Deniz Yüzbaşı Yokuva, EFES 
2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atış-
lı Arazi Tatbikatı ile bu kapsamda 
düzenlenen sergi hakkında da bilgi-
lendirme yaparak, "Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliği, destek ve teş-
vikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 
80'lere yaklaşan savunma sanayimi-
zin ürettiği yüksek teknoloji ürünü 
silah sistemleri de tatbikatta başa-
rıyla kullanılmıştır." bilgisini verdi.
n AA

Burcu Naliç Yokuva

12. sınıf öğrencileri
devamsızlıktan kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, ortaöğretimde liselere yerleş-
tirmede artık sorunun kalmadığını, 
hem sınavlı hem sınavsız yerleştir-
mede özellikle de sınavsız yerleştir-
mede öğrencilerin 5 tercih yaptığını 
anımsattı. İlk 3 tercihe girme ora-
nının her geçen yıl arttığını anlatan 
Özer, "Tercih yapan öğrencilerin 
yüzde 70-80'i ilk 3 tercihine yerle-
şiyor. Bu memnuniyetin ne kadar 
arttığını gösteriyor. 

Milli Eğitim Bakanlığının da li-
selere yerleştirmede kapasiteyle 
ilgili bölge bölge ne kadar detaylı 
çalıştığını gösteriyor. Cumhurbaş-
kanımızın sıklıkla belirttiği gibi, is-
teyen velinin mahallesindeki okula 
gönül rahatlığıyla çocuğunu vere-
bileceği okulların inşasıyla ilgili yeni 
bir sisteme adım adım gidiyoruz." 
açıklamasında bulundu. Sınavlı 
okulların kontenjanlarının belli olup 
olmadığına ilişkin soru üzerine Özer, 
"Kontenjanlar belli oldu ama çalış-
malar devam ediyor. Bildiğiniz gibi 
bu oranlar genelde yüzde 12-13 
bandında devam ediyor. Yine aynı 
şekilde olacak. İlaveler, çıkartılanlar 
olabilir. Geçen seneki oranla hemen 
hemen aynı olacak. Belki biraz art-
mış olabilir. Öğrencilerimiz rahat bir 

şekilde istedikleri okullara girebile-
cekler. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşan-
mayacak." ifadesini kullandı. Bakan 
Özer, üniversitesi sınavı döneminde 
lise son sınıf öğrencilerinin yaşadık-
ları okula devam stresine ilişkin soru 
üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu 
konunun gündemlerinde olduğu-
nu dile getirdi. 12. sınıf öğrencileri 
ve velilerinden çok talep geldiğini 

vurgulayan Özer, şunları kaydetti: 
"Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. 
Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk 
defa deneyimlenen bir süreç oldu. 
Öğrencilerimizin her zaman yanında 
olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. 
sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan 
bırakmayacağız, öğrencilerimizin 
hiçbir kaygısı olmasın.’’
n AA

YEDEK PARÇALARI İMALATI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

• CNC TORNA
• CNC İşleme Merkezi
• CNC Borvek
• CNC Bed Freze
• CNC Yatay Kullanabilen
  CNC OPERATÖRLERİ
• Talaşlı İmalatta çalışacak yetiştirilmek üzere 

MAKİNE MÜHENDİSİ
• Üretim ve İmalat Organizasyonuna 

bakacak, yetiştirilmek üzere
  ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
• Talaşlı İmalatta ve CNC makinalarında 

yetiştirilmek üzere ÇIRAK
• Ön Muhasebeden anlayan, Ehliyetli
  BÜRO ELEMANI
• MAKİNA RESSAMI veya 
  TEKNİK RESSAM alınacaktır.

3. Organize Sanayi Bölgesi 19. Sokak No:14

0532 736 03 88

BAY - BAYAN 
VASIFLI - VASIFSIZ ELEMANLAR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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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.

 

33 MAHALLE TRETUVAR YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/548971
1-İdarenin
a) Adı    : SELÇUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 42070
      SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3322243600 - 3322243730
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : 33 Mahalle Tretuvar Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 kalemden oluşan tretuvar yapım işi 
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Selçuklu İlçesi Sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde  
      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 30.06.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Selçuklu Belediyesi Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil 
(e-tekliflerin açılacağı adres)     Ürün Cad. No.19 K: 3 D:31 Selçuklu / KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşlerinde 
Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan A V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezuniyet belgeleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

33 MAHALLE TRETUVAR YAPIM İŞİ
SELÇUKLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1635851
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Orkun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 
hastalığına yol açan keneden korunma ve kene tutunmasına ilişkin doğru bilinen yanlışları anlattı. Orkun ‘Keneyi çıkarmak profesyonellik istemez

Keneden kurtulmada doğru bilinen yanlışlar
Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi, Keneler ve Kene 
Kaynaklı Hastalıklar Araştırma 
Laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. 
Ömer Orkun, yaptığı açıklamada, 
kenelerin dünya genelinde kara-
sal her ortamda görülebilen, kanla 
beslenen canlılar olduğunu, her yıl 
çok sayıda insan ve hayvanın kene 
kaynaklı hastalandığı veya hayatını 
kaybettiğini söyledi. Kenelere iliş-
kin dezenformasyonun kene kadar 
tehlikeli olduğuna işaret eden Or-
kun, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
için çok yaygın kullanılan 'Keneden 
zehirlendi' terimi aslında çok yanlış. 
Çünkü bir eklem bacaklının konağı-
nı zehirlemesi için zehrinin olması, 
örümcekler, akrepler ve arılarda ol-
duğu gibi bu zehri aktarması lazım. 
Kenelerde öyle bir yapı yok." dedi. 
Orkun, Türkiye'deki KKKA virüsü-
nün ana vektörü ile bazı bölgelerde 
yüzde 90'ın üzerindeki insan vakala-
rının sorumlusu kene türünün "Hya-
lomma Marginatum" olduğunu ifade 
etti. Kenelerin insan ve hayvanlara 
iki "strateji" kullanarak geldiğini, 
"pusucu kene" denilen grubun, ot-
ların üzerinde pasif şekilde bekleyip, 
temas ettiği insan veya hayvanın 
vücuduna tırmandığını anlatan Or-
kun, "KKKA vektörü avcı bir kene-
dir. Bu kene avını beklemiyor, yerde 
saklanıyor, çevreden birinin geçtiği-
ni fark ettiği anda çıkıp saldırıyor. Bu 
tür, insan veya hayvanı metrelerce 
takip edebiliyor. Tarlanın neresinde 
olursanız olun sizi bulabiliyor. Kene-
ler yerden yürüyerek gelir. Uçmaz-
lar, ağaçlara tırmanmazlar. Tutuna-
cağı canlının vücuduna ayağından 

tırmanır." diye konuştu. Doç. Dr. 
Ömer Orkun, kenenin tutunmama-
sı için vücutta öncelikle paçalar ile 
bel bölgesini kapatmak gerektiğini 
belirterek, koltuk altı, saçlı deri ve 
genital bölge gibi görünmeyen yer-
lere tutunabilen kene türlerinden ve 
yol açabilecekleri hastalıklardan vü-
cudu dikkatli şekilde kontrol ederek 
korunabileceğini kaydetti. Orkun, 
vücutta fark edildiği anda keneyle 
ilgili yapılması gerekenlere ilişkin 
şu bilgileri verdi: "Keneyi vücudu-
nuzda tespit ettiğinizde yapılacak en 
önemli şey keneyi çıkarmak. Maale-
sef medyada bazı haberlerde 'Keneyi 

kendi çıkardı öldü, Keneyi kendiniz 
çıkarmayın' gibi dezenformasyonlar 
mevcut. Keneyi çıkarmak profesyo-
nellik istemez. Buradaki esas nokta 
keneden bir an önce kurtulmak, yani 
sizden kan emmesini engellemektir. 
Kene vektör bir kene olabilir, hatta 
içinde virüs olabilir ama siz keneyi 
çok erken bir zamanda çıkarttığınız 
için çok kolay bir şekilde hastalık-
tan korunmuş olursunuz. Buradaki 
önemli nokta elinize bir şey giyerek, 
keneyi patlatmadan tek parça halin-
de çıkarmaktır." Kenenin patlaması 
halinde eldeki herhangi bir yaradan 
ve çatlaktan, içerisindeki virüs veya 

diğer patojenleri bulaştırma riski bu-
lunduğunu aktaran Orkun, bunun 
için eldiven giyilebileceğini, cımbız, 
ip ya da poşet kullanılabileceğini, 
arazide olunması durumunda hiç-
bir şey bulunamazsa yaprakla bile 
kenenin çıkarılabileceğini belirtti. 
Kenenin insan vücuduna gömüldü-
ğüne ilişkin söylentilerin de doğru 
olmadığına işaret eden Orkun, "Ke-
nenin 'vücuda gömülmesi' gibi bir 
durum yok. Sadece ağzının ucunda-
ki bir yapı vücuda girmektedir. Şayet 
tam olarak çıkaramayıp, kenenin ağ-
zını koparıp içeride bırakırsanız, bu-
nun size hastalık bulaştırmasıyla bir 

bağlantısı yoktur. Bu durum birçok 
vakada kıymık batmasından öteye 
geçmeyecektir. Çünkü hastalık et-
kenlerini barındıran organ, kenenin 
gövdesinde bulunmaktadır." bilgisi-
ni verdi. "Kenenin 'anında öldürme-
si' gibi bir şey de yok." diyen Orkun, 
"Çünkü virüs, kene kan emmeye 
başlar başlamaz hemen tutunduğu 
canlının vücuduna aktarılmıyor. Ba-
zıları için 48 saat gerekli. KKKA için 
ise en az 12 ila 24 saat gerekiyor." 
dedi. Orkun, Türkiye'de daha önce 
bu hastalığın görülmediği ve "biyolo-
jik terör"le ülkeye getirildiğine ilişkin 
açıklamalar yapıldığına da dikkati 

çekerek, "Bu hastalığı taşıyan kene 
bizim yerli ve aktif kenemiz. Çok 
uzun yıllardır burada olan bir kene 
ve bu canlı için Anadolu habitatı 
çok uygun. Yani kenenin dışardan 
gelme gibi bir durumu yok. Bura-
daki nokta, hastalığı bazı bölgelerde 
kabul etmemek oluyor. Bu yüzden 
ciddi ihmaller söz konusu olabilmek-
te. Bu da insan ölümlerine sebep 
olabiliyor." dedi. Orkun, "Türkiye'de 
kuş gribi vakaları sonrası bazı kuş 
türleri ve kanatlılar itlaf edildiği için 
kenelerin arttığı" kanısının da bilim-
sel hiçbir desteği olmadığını dile ge-
tirdi. Sığırlar ve yaban tavşanlarının 
özellikle KKKA'nın ana vektörü olan 
kene grubunun doğadaki varlığını, 
devamlılığını ve artışını destekleyen 
konaklar olduğunu bildiren Orkun, 
"Sığırlar ve yaban tavşanlarını yok 
edelim" noktasında da olunmaması, 
bu ve diğer hayvanların rollerinin 
çok iyi ortaya çıkarılması gerektiğini 
ifade etti. Kenelerle ilgili bir başka 
yanlışı da çiftlik hayvanlarını sağan 
kişilerin yaptığını belirten Orkun, 
şöyle konuştu: "Hyalomma Margi-
natum sığırların meme bölgesini 
çok sever. Çiftlik hayvanlarını sağan 
kişiler, sağım sırasında gördükleri 
keneleri çıplak elleriyle patlatıyor. 
Biz bazı vakaları bu şekilde görebi-
liyoruz. Kene tutunması olmuyor. 
Kene size tutunmasa bile içerisinde 
virüs olan bir keneyi elinizle patlattı-
ğınızda gövdesinde bulunan virüsler 
ellerdeki çatlak ve yaralardan içeri 
girebiliyor veya gözünüze sıçrattığı-
nızda gözden enfeksiyon kapıyorsu-
nuz. Kenenin kesinlikle bahsettiği-
miz doğru yöntemlerle mücadelesi 
gerekiyor." n AA

Fetihkent Anaokuluna
'Yeşil Bayrak' ödülü 

Ereğli'de organik 
tarımda ilk adım atıldı

Karatay Belediyesi Fetihkent 
Anaokulu, Uluslararası Eko-Okul-
lar Programı kapsamında çevreye 
duyarlı okul anlamını taşıyan Yeşil 
Bayrak Ödülü alıp "Eko-Okul" oldu.  
Karatay Belediyesi Fetihkent Anao-
kulu Müdürü Sevil Elif Esmer, Yeşil 
Bayrak ödülü aldıkları için mutlu 
olduklarını söyledi. Okul Müdürü 
Esmer, uluslararası Eko-Okullar 
Programının okul öncesi ile ilk ve 
ortaokullarda çevre bilinci, çevre 
yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma 
eğitimi vermek için uygulanan bir 
program olduğunu söyledi. Esmer, 
“Eko Okullar Projesi Uluslararası 
bir proje olup yaşanabilir bir dünya 
yaşanabilir bir çevre üzerine okul-
da öğretmen Veli öğrenci katılımlı 
çalışmaları iki yıldır yürüttüğümüz 
bir proje. Proje kapsamında iki yıl 
boyunca iklim değişikliği çevre te-
mizliği yeşil bir çevre geri dönüşüm 
ekolojik sistem üzerine çalışmalar 
yürüttük Öğrencilerimize velile-
rimizle Öğretmenlerimizle Proje 
kapmasında yaptığımız çalışmaları 
raporladık ve deneyimden geçtik 
Yeşil Bayrak Ödülünü almaya hak 
kazandık. Eko Okullar projesinde İki 
yıl boyunca çevre konusunda özveri 
ile çalışıp daha güzel, yeşil ve yaşa-
nabilir bir Dünya için çaba sarf eden 
proje koordinatör Öğretmenlerimiz 
Emine Yeşildal ve Şerife Altunkay-
nak Hocalarıma, Proje çalışmalarına 
katkı sağlayan tüm öğretmenleri-
mize, öğrencilerimize ve velilerimi-
ze çok teşekkür ederim” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ereğli Belediyesi ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile 
Adabağ'da başlatılan organik tarım 
projesinde ilk adım atıldı. Ereğli Be-
lediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 
belediye personelleri ile 1 milyon 
700 bin fideyi toprakla buluşturdu. 
Üretimin önemine vurgu yapan 
Başkan Oprukçu, “Üretken bele-
diyecilik anlayışımızla Adabağ’da 
başlattığımız organik tarım çerçe-
vesinde tüm personellerimizle fide 
ekim çalışması gerçekleştirdik. Alın 
teriyle ıslanan toprak kurumaz. Bir 
fazla üretime destek olarak tarımı 
sürdürülebilir kılmak ve hemşerile-
rimizin organik ürünlere daha fazla 
ulaşması adına canla başla çalışma-
ya devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. Başkan Oprukçu, “Ereğlimiz 
için üretiyor, şehrimizin geleceği 
noktasında sağlam temeller atmaya 
devam ediyoruz. Üretmeye mecbu-
ruz, çünkü çalışmadan, yorulmadan 
ve üretmeden rahat yaşamanın 
yollarını arayan toplumlar önce hay-

siyetlerini, sonra hürriyetlerini, en 
sonunda da varlıklarını kaybederler. 
Toplumlar ancak ve ancak ürete-
rek varlığını idame ettirebilirler. Bu 
noktada Ereğlimiz'de başlattığımız 
organik tarım projemizin gelecek 
adına atılan önemli bir adım olduğu 
gerçeği var. Organik tarım, sürdü-
rülebilir tarımın temel taşıdır. Or-
ganik tarım ile hem insan sağlığına 
zarar verecek kimi atıkların barındı-
rılmasının önüne geçilerek hastalık-

ların oluşması ve yayılması engelle-
nir hem de su, hava ve dolayısıyla 
doğaya zarar vermeden yapılacak 
üretimle daha güzel bir çevreye 
ulaşmamız sağlanmış olacaktır. Bu 
nedenle gelecek nesillerimize ciddi 
anlamda değerli bir miras bırakmak 
için daha fazla üreteceğiz. Başlat-
tığımız organik tarım seferberliği 
Ereğli’mize hayırlı uğurlu olsun” 
şeklinde konuştu.
n İHA
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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: "TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım 
primi verilecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde olmak kaydıyla üreticilerimiz, sistemdeki verimin iki katına kadar ürünlerini TMO'ya teslim edebilecek"

TMO depolarını dolduracak
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 

Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu 
yıl çok farklı bir alım kampanyası 
yürüteceklerini belirterek, "TMO'ya 
ürün satan üreticilerimize buğday-
da 1000 lira, arpada ise 500 lira 
ton başına ilave hububat alım primi 
verilecek." dedi. Güldal, TMO'nun 
hububat alım fiyatlarına ilişkin de-
ğerlendirmede bulundu. Ton başına 
olmak üzere ekmeklik buğday için 
6 bin 50 lira, makarnalık buğday-
da 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 
500 liralık alım fiyatı açıklandığını 
ifade eden Güldal, "Bu yıl çok fark-
lı bir alım kampanyası yürüteceğiz. 
TMO'nun stok ihtiyacını üretici-
lerimizin ürünleriyle karşılamak 
amacıyla farklı uygulamalara gittik. 
Bunlardan bir tanesi, prim sistemi-
ni uygulamaya başlıyoruz. TMO'ya 
ürün satan üreticilerimize buğday-
da 1000 lira, arpada ise 500 lira 
ton başına ilave hububat alım primi 
verilecek. Bu primi almak için üre-
ticilerimizin bugünden itibaren 31 
Ağustos'a kadar TMO'ya ürünlerini 
teslim etmeleri gerekmektedir. Bu 
primler sonbahardaki ekim döne-
minde üreticilerimizin hesaplarına 
yatırılmış olacak." diye konuştu. 
Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) 

üreticilere yönelik farklı bir uygu-
lama daha yaptıkları bilgisini veren 
Güldal, şöyle konuştu: "ÇKS'ye ka-
yıtlı olmak kaydıyla üreticilerimiz, 
sistemdeki verimin iki katına kadar 
ürünlerini TMO'ya teslim edebi-
lecek. Yani ÇKS'de 30 ton buğday 
veya arpa üretimi görülen üretici-

miz 60 tona kadar ürününün primi-
ni TMO'dan alabilecek. Dolayısıyla 
bu iki uygulama da üreticilerimizin 
TMO'yu tercih etmeleri için önemli 
bir gerekçe, önemli bir teşvik." Açık-
lanan fiyatların ikinci grup makar-
nalık ve ekmeklik buğdaylar için ol-
duğunu vurgulayan Güldal, kaliteye 

de prim verdiklerini söyledi. Güldal, 
"Birinci grup daha kaliteli ürünlere 
de 100 lira fiyat uygulaması gerçek-
leştireceğiz." ifadesini kullandı.

TMO ALIMLAR İÇİN HAZIR
Bu yıl hasat döneminin henüz 

yeni başladığını ve TMO'nun da 
alımlar için hazırlıklarını tamamla-

dığını dile getiren Güldal, şunları 
kaydetti: "TMO'nun taşradaki 200 
iş yerine ilave olarak 190 lisans-
lı depoda da çiftçilerimiz ürünleri 
teslim edebilecek. Personel görev-
lendirmelerini yaptık, alım yerlerini 
açtık. Çiftçilerimizin mutlaka ran-
devu alarak gelmelerini öneriyoruz. 

Randevu almadan önce de ÇKS'deki 
kendi bilgilerini güncellemelerini, 
banka hesaplarını hazırlamalarını 
ve ürünlerini sağlıklı bir şekilde bize 
teslim etmelerini bekliyoruz. Eğer 
alım noktaları yetmez, üreticilerimiz 
de bize 'Bulunduğumuz yerde üre-
timimiz var, ürünümüz var, burada 
da alım yeri açılsın' derse belli bir 
tonaj durumunda orada da derhal 
biz alım merkezimizi açıp, ürünleri 
alabiliriz."

LİSANSLI DEPO AVANTAJI
Güldal, lisanslı depolara ürün 

verilmesinin de avantajları olduğu-
na işaret ederek, "Üreticiler, lisanslı 
depolara ürünlerini teslim etmeleri 
halinde yüzde 2'lik stopaj ve yüzde 
2'lik SGK kesintilerinden muaf ola-
caklar. Ton başına 25 lira nakliye 
desteği ve teslim etmiş oldukları 
ürünlerin yüzde 75'ine kadar Zi-
raat Bankasından ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden sıfır faizle 9 ay 
süreyle kredi kullanabilecekler." 
dedi. TMO'nun enflasyonla müca-
dele programında görevi olduğuna 
dikkati çeken Güldal, gerektiğinde 
piyasaya müdahale edebilmek için 
oluşturulması gereken stokları yurt 
içindeki üreticilerden almak istedik-
lerini sözlerine ekledi. n AA

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi 
kuruluşu listesinde şirket sayısında 
93 adetle gıda firmaları zirvede yer 
alırken, satış gelirlerinde ise ana me-
tal sanayi başı çekti. İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından hazırlanan 
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu 2021 Araştırması'nın sonuç-
larına göre, en büyük 500 şirket, 
24 sektörde toplandı. Söz konusu 
araştırmada en fazla şirketin yer al-
dığı sektör 93 firmayla gıda ürünleri 
imalatı oldu. Gıdayı, 75 şirketle ana 
metal sanayi, 46 kuruluşla teks-
til, 42 şirketle motorlu kara taşıtı, 
treyler (romörk) ve yarı treyler (yarı 
römork) sektörü takip etti. Gıdada 
şirket sayısı 109'dan 93'e geriler-
ken, ana metal sanayisinde 66'dan 
75'e yükseldi. "Kimyasal ve kimyasal 
ürün imalatında" faaliyet gösteren 
şirket sayısı 39'a çıkarken, "elektrikli 
teçhizat imalatı" yapan firmalardan 
29 kuruluş listeye girdi. Kimyasal-
dan listeye giren şirket sayısı 33'ten 
39'a yükseldi. Elektrik teçhizatı şir-
ketlerini, 23 firmayla "kauçuk ve 
plastik ürünler", 21 ile "diğer me-
talik olmayan mineral ürünler", 18 
şirketle "fabrikasyon metal ürünleri 
imalatı (makine ve teçhizat hariç)", 
16'şar kuruluşla "başka yerde sınıf-
landırılmamış makine ve ekipman 
imalatı" ile "elektrik, gaz, buhar ve 
havalandırma sistemi üretim ve da-

ğıtımı sektörü" izledi. "Kağıt ve ka-
ğıt ürünleri" sektöründen 15, giyim 
eşyalarından 13, madencilik ve taş 
ocakçılığından 11, "temel eczacılık 
ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin mal-
zemeler" ile "diğer ulaşım araçlarının 
imalatından" 6'şar şirket listede yer 
aldı. En büyük 500 kuruluş arasın-
da "mücevherat, bijuteri eşyaları ve 
ilgili ürünler", "bilgisayarların, elekt-
ronik ve optik ürünler", "ağaç, ağaç 
ürünleri ve mantar ürünleri (mobil-

ya hariç)" ile "mobilya" sektörü 5'er; 
"kok kömürü ve rafine edilmiş pet-
rol ürünleri" ile "içecek" 4'er; "tütün 
ürünleri" ise 2 sektörle boy gösterdi. 
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi ku-
ruluşu üretimden satışlar açısından 
incelendiğinde başı "ana metal sa-
nayisinin" çektiği görülüyor. Geçen 
yıl 2,05 trilyon lira olan İSO 500'ün 
üretimden satışlarında ana metal 
sanayisi 456,4 milyar lirayla zirvede 
yer aldı. Ana metal sanayisini 292,6 

milyar lirayla "motorlu kara taşıtı, 
treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatı" yapan şirketler ta-
kip etti. İlk 500'e gıda sektöründen 
giren şirketler 220,1 milyar liralık 
üretimden satış geliri elde ederken, 
onu 207,05 milyar lirayla "kok kö-
mürü ve rafine edilmiş petrol ürün-
leri" işletmeleri, 135,2 milyar lirayla 
"kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatını" yapan firmalar izledi. 
n AA

Gıda sektörü zirvedeGeleceğin pilotları duayenlerle 
buluşmaya devam ediyor

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bö-
lümü öğrencilerine yönelik “Pilo-
taj Bölümü Kariyer Planlaması” 
konulu panel serisinin ikincisi dü-
zenlendi. Panelde, geleceğin pilot 
adayı öğrenciler, PPL/ATPL Teorik 
Bilgi Öğretmeni (TBÖ) Dispatcher 
Seher Ortatatlı’nın moderatörlü-
ğündeki panelde Türk Hava Yol-
ları (THY) Uçuş İşletme Başkanı 
Baş Pilotu, B777/787 Kaptan Pi-
lotu Hüseyin Murat Ersoy ile bir 
araya geldi. Pilotaj Bölümünün 
kariyer olanaklarının değerlendi-
rildiği panelde açılış konuşmasını 
yapan Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet Akif Gündüz, “Üniversi-
temiz yapmakta olduğu yatırımlar 
ve özgün eğitim modeliyle hava-
cılığın gözbebeği bir kurum hâline 
gelmekte ve başarıları ile havacı-
lığın duayen kurumları tarafından 
ödüller almaktadır. Havacılıktaki 
en önemli hedeflerimizden biri; 
başarılarıyla gurur duyacağımız 
KTO Karataylı pilotlar yetiştir-
mek ve öğrencilerimizin yanında 
olmaktır” dedi. Havacılık sektö-
rünün yükselişe geçtiğinden bah-
seden THY Uçuş İşletme Başkanı 
Baş Pilotu Hüseyin Murat Ersoy, 
“Mezun olduğum dönemde, ha-
vacılık sektörü çok dar bir alana 

sahipti ve pilot ihtiyacı neredey-
se yok denecek kadar azdı. 2003 
yılından sonra sivil havacılık sek-
törü büyük bir ivme kazandı” ifa-
delerine yer verdi. Geleceğin pilot 
adaylarına yönelik havacılıkla ilgili 
önemli noktalara da değinen Er-
soy, “Hayalleriniz olsun. Bu ha-
yallerinizden de hiçbir zaman vaz-
geçmeyin. Havacılık bir tutkudur, 
yaşam şeklidir. Hayatınıza hava-
cılık tutkusunu dahil etmediğiniz 
takdirde zorluklarla karşılaşabilir-
siniz. O yüzden içinizdeki cevheri 
keşfedin, bu cevheri bilmeniz ve 
bazı hayallerinizin peşinden sonu-
na kadar koşmanız hedeflerinizi 
canlı tutacaktır. Tutkunuz ile bu-
radasınız ve çok iyi bir eğitim alı-
yorsunuz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Güldal
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Helal Akreditasyon Kurumun-
dan (HAK) edinilen bilgiye göre, 
TBMM tarafından kabul edildikten 
sonra Resmi Gazete'de yayımlanan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile kurumun faaliyetle-
rine ilişkin önemli bir değişikliğe gi-
dildi. Bu kapsamda, iç piyasaya arz 
edilecek ürün ve hizmetlere yönelik 
helal belgesi düzenleyen tüm ku-
ruluşların HAK tarafından akredite 
edilmesi bir yıllık geçiş süresinin ar-
dından zorunlu hale gelecek. Böyle-
ce, tüketicilerin erişimine sunulacak 
ürün ve hizmetlere helal belgesi ver-
mek isteyen kuruluşların, uluslara-
rası standartlar seviyesinde faaliyet 
gösterdiklerinin doğrulanması için 
HAK tarafından denetlenip akredite 
edilmesi gerekecek. Bu sayede tüke-
ticilerin market raflarında eriştikleri 
ürünlerin üzerinde gördükleri "he-
lal" markalarının, alanında yetkin, 
tarafsız ve denetlenmiş kuruluşlar-
ca düzenlenmesi mümkün olacak. 
Akredite yapılmadan helal belgesi 
düzenleyen kuruluşlara da kanun 
değişikliği sonucu para cezaları ön-
görülüyor. Bu kapsamda akreditas-
yonsuz helal belgesi düzenlediği tes-
pit edilen kuruluşlara 1 milyon liraya 
kadar idari para cezası uygulanabile-

cek. Düzenlemeyle tüketicilerin he-
lal işaretli ürün ve hizmetlere yönelik 
güven algısının güçlendirilmesinde 
mesafe katedilmesi öngörülürken 
Türkiye'deki helal belgelendirme 
kuruluşlarının hizmet kalitelerinin 
de uluslararası standartlara uyumlu 
seviyeye yükseltilmesi hedefleniyor. 
Yeni düzenlemeye göre, piyasaya 
arz edilecek ve HAK'ın akreditasyon 
hizmeti verdiği ürünlere ve hizmet-
lere yönelik helal uygunluk değer-
lendirmesi yapacak kuruluşların, 
kurumca veya onun taraf olduğu 
ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma 

anlaşmaları kapsamında diğer ülke-
lerce yetkili kılınmış yerlerce helal 
akreditasyonu zorunlu olacak. İhraç 
edilecek ürünlerin ve hizmetlerin 
alıcı ülke pazarlarının talepleri ve 
ilgili ülke teknik düzenlemeleri kap-
samında yürütülen helal uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri, bu ürün 
ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz 
edilmemesi kaydıyla düzenlemeden 
muaf tutulacak. Türkiye'de helal ala-
nında akreditasyon hizmeti sunma-
ya yetkili tek resmi organ olan HAK, 
2019 yılının sonundan itibaren yerli 
ve yabancı birçok helal belgelen-

dirme kuruluşunun başvurusunu 
sonuçlandırdı. Şu ana kadar 740 
helal belgeli üretim tesisi HAK'ın ak-
reditasyonu kapsamına alındı. Gıda 
alanındaki faaliyetler yanında helal 
belgelendirme kuruluşları ve ima-
latçılar tarafından kullanılan labo-
ratuvarlar ile sektörde görev alacak 
kişileri yetiştiren kuruluşlara yönelik 
denetimler de HAK'ın akreditasyon 
kapsamına girdi. Kısa süre içinde 
kozmetik ve turizm sektörlerindeki 
helal belgelendirme faaliyetleri ku-
rumun çalışmaları arasına dahil edi-
lecek. n AA

'Helal' ibaresinde hile önlenecek

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Dost Eli Derneği, TİKA ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 
“Çad’da Sağlığa  Dost Eli Projesi” kapsamında Kuzey-Orta Afrika ülkesi olan Çad’da 7 bin kişi muayene ve tedavi edildi

NEÜ doktorları 
Çad’da umut oldu

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hasta-
nesi, Dost Eli Derneği, Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) ve Konya İl Sağlık Müdür-
lüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen 
“Çad’da Sağlığa Dost Eli Projesi” 
kapsamında Kuzey-Orta Afrika ül-
kesi olan Çad’da 7 bin kişi muaye-
ne ve tedavi edildi. Genel Cerrahi, 
Kulak Burun Boğaz, Ağız Diş Sağ-
lığı ve Çocuk Hastalıkları uzmanları 
ve sağlık çalışanlarının görev aldığı 
Çad’daki sağlık çalışmasında; 3 bin 
105 çocuk sünnet edildi, 118 cerra-
hi operasyon, 470 diş tedavisi, 752 
kulak burun boğaz muayenesi ger-
çekleştirildi ve 557 hasta çocuğun 
sağlık taraması yapıldı.

“İNSANLAR BİR SAATTE 
HALLEDİLEBİLECEK HASTALIKLA 
BİR ÖMÜR BOYU YAŞIYORLAR”
Programa katılan NEÜ Meram 

Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Dadacı, ülkede çok ciddi vakalarla 
karşılaştıklarını belirterek, “Çare-
sizlik maalesef hastaların tedavisi-
nin gerçekleşmesine engel oluyor. 
Çad’da insanlar belki de bir saatte 
kurtulabileceği hastalıklarla ömür 
boyu yaşamak zorunda kalıyorlar. 
Bazen ameliyat ettiğimiz hastala-
rın ameliyat öncesi ve sonrası fo-
toğraflarını çekiyorum bakıyorum 
iki fotoğraf arası zaman farkı 45 
dakika, her gün boşa geçirdiğimiz 
değerini bilmediğimiz saatler ak-
lıma geliyor. Bu dakikalar birileri-
nin ömründe unutulmayan anlar 
olarak kalacaktır. Belki bizler unu-
tacağız ama onlar bu bayrağı, bu 
hayırlı hizmeti ömür boyu unutma-
yacaklar. Gördüğümüz zaman çok 
üzüldüğümüz hastalar oldu ama 
ameliyatları sonrasında yüzlerinin 
güldüğünü görünce bütün yorgun-
luklarımızı unuttuk” dedi. Çad’da 

anlamlı ve verimli günler geçirdik-
lerini aktaran NEÜ Meram Tıp Fa-
kültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Şükrü Nail Güner ise, “İlk defa 
böyle bir faaliyete katıldım. O kadar 
mutlu oldum ki bunun tarifi müm-
kün değil. 

Kömür karası gözlerin hayat 
dolu bakışları, bir bardak suya şük-
reden dudaklar, teslimiyet ve sabır 
gördüm oralarda. Gecenin seherin-
den öğlenin sıcağına sabırla bek-

leyen minik bedenlerin heyecanlı 
bakışlarıyla başladık her güne. Be-
raber bağırdık beraber eğlendik. 
Gün bitti, enerjimiz bitmedi. Ak-
şam ertesi günün hazırlığına başla-
dık. Rabbim bu koca yürekli minik 
bedenlerin ve dudaklarında dua ek-
silmeyen annelerin hürmetine biz-
lerden razı olur inşallah" ifadelerini 
kullandı.

“İLK DEFA DOKTOR GÖREN 
BİRÇOK HASTA VARDI”

İlk defa doktor gören birçok 

hasta muayene ettiklerini dile geti-
ren Necmettin Erbakan Üniversite-
si Meram Tıp Fakültesi Kulak, Bu-
run ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Akif Dündar, “Çok zor şartlarda 
koşturduk, yorulduk, uykusuz kal-
dık ama o kadar çok mutlu olduk ki 
tarif edemem. Bu çalışmaya vesile 
olan yetkililere çok teşekkür ediyo-
rum. Ortada görünen çok büyük bir 
hayır var. Kulak ile ilgili çok vakalar 
gördüm; kulak akıntısı ve kulak il-
tihabı çok fazlaydı. Çalışmalarımı 
yeterli görmüyorum, inşallah yeni 
projelerde tekrar bu güzel insanla-
ra umut olmak istiyorum” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’den giden heyet ile Çad 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında 
yapılan toplantıda Çadlı yetkililer, 
ülkelerinde yapılacak olan sağlık 
çalışmalarının hem Çad’ın yoksul 
halkına umut olacağını hem de Çad 
ile Türkiye ilişkilerine katkı sağla-
yacağına vurgu yaparak çalışmaya 
destek veren Türk halkına teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ

Bakanlıktan Beyşehir 
Belediyesi’ne araç desteği

Kütüphane sayısı %1,7 
artarak 34 bin 555 oldu

Başkan Kale: ‘Mahallelere 
eşit hizmet götüreceğiz’ 

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı tarafından Bey-
şehir Belediyesi'ne araç desteğin-
de bulunuldu. Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, yaptığı ya-
zılı açıklamada, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum'un ziyaretinde Beyşehir 
Belediyesi'ne vidanjör ve kanal 
açma aracı hibe sözü aldıklarını 
hatırlattı. 

Bayındır, açıklamasında "Ge-
rek bu aracın belediyemize hibe-

sinde, gerekse çalışmalarımızda 
desteklerini gördüğümüz başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Sayın Murat Kurum 
ve emeği geçenlere, göreve gel-
diğimiz günden bu yana bizle-
re omuz veren herkese, şehrim 
adına teşekkür ediyor, şükran ve 
minnetlerimi sunuyorum." ifade-
sini kullandı.
n AA

Türkiye genelinde 2021 yılın-
da 1 Milli Kütüphane, 1 252 halk 
kütüphanesi, 612 üniversite kü-
tüphanesi ve 32 bin 690 örgün ve 
yaygın eğitim kurumu kütüpha-
nesi mevcuttur.Kitap sayıları bir 
önceki yıla göre incelendiğinde; 
Milli Kütüphanede %4,7 artarak 
1 milyon 545 bin 352, üniversite 
kütüphanelerinde %8,7 artarak 
20 milyon 174 bin 856, halk kü-
tüphanelerinde %5,8 artarak 22 
milyon 359 bin 38, örgün ve yay-
gın eğitim kurumları kütüphane-
lerinde %0,4 azalarak 34 milyon 
325 bin 612 oldu. Milli Kütüpha-
nedeki kayıtlı üye sayısı bir önce-
ki yıla göre %8,1 artarak 136 bin 
120 oldu. Milli Kütüphanedeki 
kitap dışı materyal sayısı bir önce-
ki yıla göre %3,5 artarak 195 bin 
568 olurken Milli Kütüphaneden 
yararlanan kişi sayısı bir önceki 

yıla göre %11,1 azalarak 179 bin 
726 oldu. Türkiye'de 464'ü devlet 
ve 148'i vakıf üniversitesi olmak 
üzere toplamda 612 üniversite 
kütüphanesinin mevcut olduğu 
görüldü. Üniversite kütüphanele-
rinin e-kitap sayısı bir önceki yıla 
göre %3,9 azalarak 93 milyon 559 
bin 479 oldu. Üniversiteye kayıtlı 
üye sayısı %2,3 artarak 3 milyon 
641 bin 661 olurken kitap dışı 
materyal sayısı %3,9 artarak 1 
milyon 347 bin 218 oldu. Halk kü-
tüphanelerinden yararlanan kişi 
sayısı bir önceki yıla göre %21,0 
artarak 15 milyon 683 bin 134 
oldu. Halk kütüphanelerine ka-
yıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre 
%10,4 artarak 4 milyon 898 bin 
744 olurken ödünç verilen mater-
yal sayısı %23,9 artarak 7 milyon 
478 bin 340 oldu.
n HABER MERKEZİ

Cihanbeyli Belediye Başka-
nı Mehmet Kale, havaların ısın-
masıyla projelerin hızlandırıldığı 
ilçede belediye ekiplerinin çalış-
malarını yerinde inceledi. Bir ta-
raftan yeni imar yolları açarken 
diğer yandan da mevcut cadde 
ve yollarda kalite ile konforu art-
tırdıklarını ifade eden Başkan Kale 
“İlçe merkezimizde ekiplerimi-
zin çalışmalarını yerinde incele-
meyi sürdürüyoruz. Bir taraftan 
eksiklikleri tespit ederken diğer 
yandan da vatandaşlarımızın ta-
leplerini dinliyoruz. Cihanbeyli’de 
başlattığımız yol seferberliği tüm 
hızıyla devam ediyor. Atçeken, 
Cumhuriyet, Kandil ve Kuşça’da 
prestij cadde çalışmaları ile Ho-
doğlu ve Gölyazı’da kilitli parke 
taşı çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Kelhasan ve Büyükbeşkavak ma-

hallelerinde prestij cadde çalışma-
larını tamamladık. Sahada olmaya 
devam edeceğiz. Cihanbeyli’de 
başlattığımız yol seferliği tüm 
mahallelerimizi kapsamaktadır’’ 
dedi. Yeni projelerle mahallelerin 
değerine değer kattıklarını ifade 
eden Başkan Kale, “Taşpınar Ka-
vaklı Mahalle Parkı ve Sosyal Te-
sisi, Yeşilöz, Ağabeyli Hoyukkuyu, 
Kırkışla, Kuşça, Korkmazlar, Ye-
niceoba ve Büyükbeşkavak Yeşil-
dere’de yeni mahalle parklarının 
inşasını sürdürüyoruz. Yürüyüş 
yolları, kameriyeleri ve yeşil do-
kusuyla vatandaşların hoşça vakit 
geçirebilecekleri park alanları ola-
cak. Ayrıca Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekiplerimiz sosyal yaşam 
alanlarında ağaçlandırma ve yeşil 
alan çalışmalarına devam ediyor” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkenin en ücra köşelerinde görevlisi bulunan bir teşkilat olarak, canla başla aşkla heyecanla çalışmaya, millete hizmet etmeye devam edecek-
lerini söyledi. Erbaş: ‘ Müslümanlar, kendi zaaflarına, nefislerine yenildiklerinde, birbirlerine düştüklerinde başta devletleri olmak üzere her şeylerini kaybetmişlerdir.’ dedi

‘Her ferde ulaşacağız’
Diyanet İşleri Başkanı Ali Er-

baş, Başkanlığın en önemli toplan-
tılarından birisinin Diyanet İşleri 
Başkanlığının ve Diyanet Vakfının 
üniversitesinde yapılmasını önemli 
ve anlamlı bulduğunu dile getirdi. 
Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk insan ve 
peygamber Hazreti Adem'i tanıtır-
ken, "Allah Adem'e bütün isimleri 
öğretti" ayetini anımsatarak, şöyle 
devam etti: "Ona isimlerin ve eşya-
nın hakikatinin öğretildiğine dikkati 
çeker. Bu ilahi beyan, insanın varlık 
alemindeki ayrıcalıklı konumunun 
bilgiyle ilimle irfanla hikmetle iliş-
kisini ortaya koyması bakımından 
dikkati çekicidir. Esasında ilk inen 
surelerde de bu mesaj var. Alak 
Suresi'nin ilk ayetleri... Yine 2. inen 
sureye Kalem isminin verilmesi arka 
planda böyle bir hikmetin olduğu-
nu bize anlatıyor. Bilginin en bü-
yük işlevi ise varoluşun hakikatini, 
hikmetini ve gayesini öğretmesidir. 
İnsanı Hakk'a, hakikate, iyiliğe, gü-
zel ahlaka yöneltmesidir." Mü'min 
Suresi'nin "Körle gören, inanıp iyi 
amellerde bulunanla kötülük yapan 
bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsu-
nuz" ayetini okuyan Erbaş, bu ayet-
teki mesajların çok çarpıcı olduğunu 
söyledi. Erbaş, buna göre, cehalete 
saplanmış, hidayete sırtını dönmüş, 
kötü davranışlar yapan kimsenin, 
"ama olan, görmeyen" kişiye ben-
zetildiğini, bilgi sahibi, vahyin far-
kında olarak hidayete yönelen ve 
iyi amellerde bulunan kimsenin ise 
"gören insan" gibi olduğunu anlattı. 
İslam düşüncesinde bilginin, İslami 
ya da faydalı olup olmadığı şeklinde 
ayrıma tabi tutulmadığını, bütün 
ilimlerin yolunun Kur'an'a çıktığını 
dile getiren Erbaş, 7. ve 8. asırdan 
16. asra kadar hangi alandan olur-
sa olsun Müslümanların hem dini 
hem de fen ilimleriyle çok yakından 
ilgilendiğini anlattı. Erbaş, hem dini 

ilimlerde hem de tabii ilimlerde İbni 
Sina, Farabi, İbn Rüşd, Biruni gibi 
zirve olmuş alimler bulunduğunu 

ifade ederek, dini ilimlerin yanında 
matematiğe, fiziğe, kimyaya, astro-
nomiye, biyolojiye, tıbba da önem 

verildiğini kaydetti. Alimlerin, ilmi 
faaliyetlerin en yoğun olduğu asır-
larda sadece İslam dünyasına değil, 
Batıya da eşit durduğunu belirten 
Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de bilgiye vur-
gu yapan ayetlerin, insanın Rabb'i ve 
varlık dünyası ile ilişkilerini, hakikat 
zemininde, ibadet anlayışı, kulluk 
bilinci, sorumluluk duygusu ve gü-
zel ahlak ekseninde düzenlediğini 
söyledi. Erbaş, alimlerin gösterdik-
leri istikamet ile alemde güven ve 
huzurun teminatı olduğuna vurgu 
yaparak, şöyle konuştu: "Alimlerini 
kaybedenler yolunu da yönünü de 
kaybederler. Maalesef modern dö-
nemde bilginin güzel ahlak, sorum-
luluk ve hukuk ile irtibatı kopartıl-
mıştır. Öyle olsaydı bu bilgiyle elde 
edilen silahlarla toplu katliamlarla 
insanlar, çocuklar, masumlar, an-
neler katledilir miydi? Bilgi ahlak-
tan yoksun olursa dünyanın altını 
üstüne getirir. Bugün, bilgi çağında, 
bireysel bunalımlardan küresel kriz-
lere insanlığın duçar olduğu sorunla-

rın gerçek sebebi budur. Yani güzel 
ahlaktan, sorumluluktan, hukuktan, 
hikmetten yoksun olan bilgi. Talebe-
lerimize anlatmamız lazım. Yeryüzü, 
tarihinin en derin anlam ve en va-
him ahlak kriziyle karşı karşıyadır. 
Değer ve medeniyet kriziyle karşı 
karşıyadır. Diğer yandan bugün, 
bilgiyi ihmal eden, teknoloji üretme-
yen, zamanın ruhunu okuyamayan 
toplumların cehalet bataklığında, 
emperyalizmin kıskacında, sosyal 
travmaların girdabında nasıl ağır be-
deller ödediği ortadadır."

"HAZRETİ PEYGAMBER'İN 
VARİSLERİYİZ"

Erbaş, yeryüzünün güzel ahlak 
başta olmak üzere İslam'ın hayat 
veren ilkelerine muhtaç olduğunu 
belirterek, şu değerlendirmelerde 
bulundu: "Cahiliye döneminde yer-
yüzü İslam'a nasıl muhtaç idiyse kı-
yamete kadar da hep muhtaç olacak. 
Bunun ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
Dengesi bozulan dünya, denge dini 
İslam'a muhtaç. İslam, denge dini-
dir. Bizler, peygamberlerin varisleri-
yiz. Onlar nasıl dünyanın dengesinin 
bozulmasına engel oldularsa, nasıl 
mesajlarıyla... Peygamber Efendimiz 
en büyük mucizesi Kur'an'la dengesi 
bozulmuş olan dünyayı nasıl yeni-
den dengeye kavuşturmak için 23 
sene boyunca çırpındıysa bizler de 
onun varisleri olarak çırpınacağız. 
Bizim vazifemiz bu. Allah çalışma-
mız karşısında mükafatımızı vere-
cek. İnsana ancak çalıştığının karşılı-
ğı vardır. Biz çalışırsak Allah nurunu 
tamamlayacak. Yoksa onun vebali 
de bizim üzerimizde olur. O yüzden 
bizim için boş durmak, yorulmak 
kavramları yok." 

"HALKIMIZIN HER BİR FERDİNE 
ULAŞMAYA GAYRET EDECEĞİZ"
Ali Erbaş, neslin yetişmesinde 

tüm birimleri ve mensuplarıyla Di-

yanet İşleri Başkanlığına da büyük 
görevler düştüğüne dikkati çekerek, 
bunun şuurunda olarak yurt içinde 
ve yurt dışında millet ve medeniyet 
coğrafyasında pek çok eğitim faa-
liyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Konuşmasının devamında Diyanet 
Akademisi, Kur'an kursları, kurban 
başlıklarındaki faaliyetler hakkında 
bilgi veren Erbaş, şu değerlendirme-
lerde bulundu: 

"Din hizmeti adına çok büyük 
imkanlara sahibiz. Eğer bu imkan-
ları hakkıyla değerlendirirsek yüce 
Mevla daha çok imkanlar lütfede-
cektir. Bunu söyleyince Tayyar Ho-
camızın 'Zorlukları Aşarken' hatıratı 
gözümün önüne geldi. O günkü 
zorluklara ve imkansızlıklara bakı-
nız, bugünkü imkanlara ve fırsatlara 
bakın. Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratını 
okuyun. Sahip olduğumuz nimet-
lerin kıymetini bilmez, onları heba 
edersek dünyada sonuçları, ahirette 
de vebali ağır olacaktır. Bunu unut-
mayalım. Eğer yüz adım atma taka-
timiz varken 95 adımda kalmışsak 
o beş adımın hesabını vereceğimizi 
aklımızdan çıkarmayalım. Yarınların 
nasıl olacağı bizim bugün nasıl çalış-
tığımıza bağlıdır. Bizler bu ülkenin 
en ücra köşelerinde görevlisi olan 
bir teşkilatız. Canla başla aşkla heye-
canla çalışmaya, milletimize hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Samimiyet 
ve umutla halkımızın her bir ferdi-
ne ulaşmaya gayret edeceğiz. Tarih 
boyunca Endülüs'ten Orta Asya'ya 
kadar İslam toplumlarının çöküşü, 
düşman saldırılarıyla olmamıştır. 
Kendi içlerindeki fitne, tefrika ve 
kavgayla olmuştur. Devasa düşman 
saldırılarını bertaraf eden Müslü-
manlar, kendi zaaflarına, nefislerine 
yenildiklerinde, birbirlerine düştük-
lerinde başta devletleri olmak üzere 
her şeylerini kaybetmişlerdir."
n AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin ön-
celikli hedefleri ve alanları çerçeve-
sinde nitelikli bilgi üretmek, disiplin-
ler arası çalışmaları ve iş birliklerini 
teşvik etmek, doktoralı araştırmacı 
insan sayısını artırmak, uluslara-
rası iş birliklerini güçlendirmek ve 
üniversiteleri uluslararası alanda 
daha görünür kılmak maksadıyla 
yürütülen Araştırma Odaklı Misyon 
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Prog-
ramı'na ilişkin yeni vizyonu, 13 Ara-
lık 2021'de kamuoyuyla paylaştıkla-
rını hatırlattı. Program çerçevesinde 
yapılan çalışmaları aktaran Özvar, 
araştırma üniversitesi konsepti ve 
stratejileri üzerine geliştirdikleri 
yeni yaklaşımın, üniversitelerde ve 
yükseköğretim uzman çevrelerine 
heyecan getirdiğini anlattı. Ancak, 
kurumlarda bilimsel araştırma üret-
kenlik ve kalitesini yükseltmek başta 
olmak üzere, dünya ölçeğinde güçlü 
ve kaliteli bir üniversitenin inşasın-
da hala atılması gereken adımlar 
bulunduğuna işaret eden YÖK Baş-
kanı Özvar, bu adımlardan birinin 
de araştırma üniversitelerine yöne-
lik mali destekler olduğunu kaydetti. 

Üniversitelerin araştırma kapa-
sitelerinin artırılmasına yönelik özel 
destek programları sağlanması ko-
nusunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı ile çeşitli görüş-
meler yaptıklarını ifade eden Özvar, 
17 Mart 2022'de imzalanan protokol 
sayesinde Araştırma Üniversiteleri 
Destek Programı'nın hayata geçiril-
diğini söyledi. 

Özvar, destek programının iş-
leyişine ilişkin usul ve esasların da 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eş 
güdüm içerisinde,YÖK tarafından 
hazırlanarak üniversitelere duyu-

rulduğunu ifade ederek, "Buna göre 
destek programı çerçevesinde, bu 
yıldan itibaren geçerli olmak üzere, 
YÖK Başkanlığı tarafından her yıl 
yapılacak performans değerlendir-
mesi sonuçlarına göre, Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
tarafından araştırma üniversiteleri-
ne yıllık olarak kaynak tahsis edile-
cektir." bilgisini verdi. 

Erol Özvar, araştırma üniversi-

telerinin kendilerine tahsis edilen 
bu mali kaynağı, YÖK tarafından 
eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel 
araştırma projelerinin desteklenme-
sinde kullanabileceklerini söyledi. 
Destek Programı kapsamında, Stra-
teji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 
üniversitelerin Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) bütçelerine kaynak 
aktarımı yapılacağını belirten Özvar, 
"Bu kaynak, üniversitelerin BAP Yö-
netmeliği kapsamında kullanılacak. 
Araştırma üniversitelerine yönelik 
olarak bu yıla mahsus olmak üzere 
100 milyon liralık bir kaynak, araş-
tırma projelerinde kullanılmak üzere 
üniversitelerimize destek aktarıla-
caktır." dedi. 

Dünyada küresel bir ekonomik 
krizin yaşandığı bir ortamda, devle-
tin ilgili birimlerinin ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kat-
kılarıyla araştırma üniversitelerine 
verilen bu mali desteğin çok anlamlı 
olduğunu vurgulayan Özvar, Erdo-
ğan'a şükranlarını sundu, Strateji 
ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve 
ekibine de bu sürecin yürütülmesin-
deki katkılarından dolayı teşekkür 
etti. YÖK olarak bu kaynağın sonuç-
larını takip edeceklerini vurgulayan 
Özvar, ortaya çıkan sonuçlara göre 
yeni performans değerlendirmeleri 
yapacaklarını bildirdi.n AA

Araştırma üniversitelerine destek

Genç Kültür Kart Üyelerinden
Çevre Farkındalığı

Büyükşehir Belediyesi’nin 
üniversiteli gençlerin sosyalleş-
mesi ve özgün fikirlerini hayata 
geçirmesi için başlattığı Genç 
Kültür Kart programı üyeleri, 
Çevre Haftası kapsamında çevre 
temizliği etkinliği gerçekleştirdi. 
2 bine yakın öğrencinin katıldığı 
etkinlikte cam, plastik ve kağıt 
ürünleri toplanarak geri dönüşü-
me kazandırıldı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin üni-
versiteli gençlere yönelik proje-
lerinden olan “Genç Kültür Kart” 
sosyalleşme programı üyesi genç-
ler, Çevre Haftası’nda anlamlı bir 
etkinliğe imza attı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi Gençlik Meclisi 
ve Genç Kültür Kart’ın organi-

zasyonuyla Beyşehir Yolu üzerin-
deki Kent Ormanı’nda bir araya 
gelen üniversiteli gençler, Çevre 
Haftası kapsamında çevrenin ko-
runmasına farkındalık oluşturmak 
amacıyla çevre temizliği yaptı. 2 
bine yakın üniversite öğrencisi-
nin katıldığı etkinlikte Sıfır Atık 
temasına dikkat çekmek amacıyla 
yerlere atılan cam, plastik ve kağıt 
ürünleri toplanarak geri dönüşü-
me kazandırıldı. Çeşitli yarışmala-
rın, geleneksel oyunların ve kon-
serin de düzenlendiği etkinlikte 
öğrenciler gönüllerince eğlenme 
imkanı da bulurken yarışmalarda 
birinci gelen gruplara çeşitli hedi-
yeler verildi.
n HABER MERKEZİ
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‘Küçük kardeşlerimizin başarıları bizleri mutlu ediyor’

Selçuklu Diriliş Gençlik Eğitim 
ve Spor Kulübü, Taekwondo bran-
şında kemer terfi eden öğrencilerin 
sertifika törenine ev sahipliği yaptı.

Faaliyetlerine Akşemsettin Ma-
hallesinde bulunan dernek merke-
zinde devam eden Selçuklu Diriliş 
Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü, Fut-
bol, Taekwondo, Judo, Okçuluk, Ju 
Jitsu, Tenis, Dart Ve Satranç spor 

branşlarının yanında Kur-an öğre-
niyorum, kodlama, yazılım, robotik, 
akıl zeka oyunları, resim, fotoğraf-
çılık, kamera, montaj-kurgu, kitap 
kahve ve hızlı okuma ve değerler 
eğitimi alanlarında faaliyet göste-
riyor.

Taekwondo branşında eğitim 
gören sporcuların kemer terfi sı-
navları ardından kemer teslim ve 

sertifika töreni dernek merkezinde 
gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Ka-
mil Bilgiç ve yönetim kurulu üyele-
rinin yanı sıra milli takım antrenörü 
Kürşat Özdemir, sporcular, veliler 
ve davetliler katıldı. Han Spor Ku-
lübü Taekwondo öğrencilerinin 
davetlilere sergilediği gösterilerin 
ardından kemer ve sertifika töreni 
gerçekleştirildi. 

Bir üst kemere terfi eden öğren-
cilere sertifikaları katılımcı protokol 
üyeleri tarafından verildi. Kulüp 
Antrenörü Büşra Serçe’ye sevgileri-
ni alkışlayarak gösteren minik spor-
cular adına kulüp yönetimi tarafın-
dan çiçek takdim edilirken katkıda 
bulunan isimlere de plaket takdimi 
gerçekleştirildi. 

Dernek başkanı Kamil Bilgiç yö-

netim kurulunda görev yapan arka-
daşları ile birlikte 2016 yılında çık-
tıkları bu yolda önemli bir mesafe 
aldıklarını kaydederken; “ Değerler 
eğitimi ve birçok alanda yaptığımız 
çalışmalar ve verdiğimiz mücadele-
nin karşılığında küçük kardeşlerimi-
zin azimle çalışarak başarılar elde 
etmesi bizi mutlu ediyor. Derneği-
mizde tem amaç var oda bedenen 

ve ruhen sağlıklı bireyler yetiştir-
mek. Yönetim kurulu üyelerimiz ile 
birlikte maddi manevi her zaman 
yanımızda olan dostlarımıza, de-
ğerli velilerimize, sponsorlukları ile 
bize güç katan değerli dostlarımıza 
teşekkür ederiz. Sporcu kardeşleri-
mizden de başarıları artırarak de-
vam ettirmelerini dileriz” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

 Beysu Konyaspor Basketbol, Türkiye 
Erkekler Basketbol Ligi’nde finale odaklan-
dı. Normal sezonu üçüncü sırada tamam-
layan ve Süper Lig’e yükselmek adına Play-
Off maçlarına çıkan Dev Kartallar, çeyrek 
finalde TED Ankara Kolejliler ile eşleşirken 
rakibini 3 maç sonunda 2-1’lik sonuçla 
mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı fi-
nalde Sigortam.net ile eşleşen temsilcimiz, 
sahasındaki ilk 2 maçı kazanırken önemli 
bir avantajı hanesine yazdırdı. Seride 2-0 
öne geçen Dev Kartallar, üçüncü maçta 
Sigortam.net’e konuk oldu. Serideki üçün-
cü maçı kaybeden Beysu Konyaspor Bas-
ketbol, dördüncü maçta rakibini yenerek 
seride durumu 3-1’e getirdi ve adını finale 
yazdırdı. Süper Lig’i hedefleyen Yeşil-Be-
yazlı ekip, Samsunspor eşleşmesinden ga-
lip ayrılarak Süper Lig hasretini dindirmek 
istiyor. Sezonu ikinci sırada tamamlayan 
Samsunspor saha avantajını ele alırken 
serideki ilk 2 maç Samsun’da oynanacak. 
3 ve 4.maçlar Konya’da oynanacakken 3 
maç kazanan ekip Süper Lig’e yükselecek. 
Serinin ilk 2 maçından en az 1 galibiyeti 
hedefleyen Dev Kartallar,  avantajı cebine 
koyarak Konya’ya dönmek istiyor. 

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 
Misli.com Türkiye Erkekler Basketbol 1. 
Ligi Play-Off final serisinin programını açık-
ladı. TBF'den yapılan açıklamaya göre, Bey-
su Konyaspor Basketbol ile Samsunspor 
arasındaki serinin ilk maçı 10 Haziran 
Cuma günü saat 18.00'de Samsun ilkadım 
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oyna-
nacak. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan 
takım sezonu şampiyon tamamlayacak ve 

Manisa BB’den sonra Süper Lig’e çıkacak 
ikinci takım olacak.
NORMAL SEZONUNDA 1 GALİBİYET ALDI

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi Play-
Off finalinde Beysu Konyaspor Basket-
bol-Samsunspor ile karşılaşırken her iki 
ekipte kendi sahalarında oynadıkları maçı 
kazandı. Ligdeki ilk maçta Samsunspor’un 
ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı 
Karadeniz ekibi 79-70’lik skorla kazandı. 
Beysu Konyaspor Basket’in ev sahipliğinde 
oynanan karşılaşmayı ise Yeşil-Beyazlılar, 
86-85’lik skorla kazandı.  

KOCAELİ VE MAMAK’I ELEDİ
Beysu Konyaspor Basketbol’un final-

deki rakibi Samsunspor, sezon ikinci sırada 
tamamladıktan sonra Play-Off Çeyrek Fina-
li’nde Kocaeli Kağıtspor ile eşleşti. Rakibini 
2-0 ile geçen Samsunspor yarı finalde Ma-
mak Belediyesi ile eşleşti. 

Nefes kesen eşleşmede Sam-
sunspor-Mamak Belediyesi karşılaşması 
uzadı. Serideki ilk maçı deplasmanda ka-
zanan Mamak ikinci maçta mağlubiyetle 
ayrıldı. Üçüncü maçta gülen Samsunspor 
olurken dördüncü maçı Mamak Belediye-
si kazandı. Durum 2-2’y gelirken serideki 
5. Maçı taraftarı önünde oynayan Sam-
sunspor karşılaşmayı 101-77’lik skorla 
kazanarak adını finale yazdırdı.

FİNAL PROGRAMI İSE 
ŞU ŞEKİLDE OLACAK: 

10 Haziran Cuma 18.00: Sam-
sunspor-Beysu Konyaspor

12 Haziran Pazar 16.00: Sam-
sunspor-Beysu Konyaspor

16 Haziran Perşembe 18.00: Beysu 
Konyaspor-Samsunspor

18 Haziran Cuma 18.00: Beysu Kon-
yaspor-Samsunspor

Söz konusu karşılaşmaların sonunda 
eşitliğin olması durumunda serideki be-
şinci karşılaşma Samsunspor’un ev sa-
hipliğinde oynanacak ve maçın programı 
sonradan açılanacak. n İLHAN ATLI

Dev Kartallar
finale odaklandı
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi Play-Off’larında adını finale yazdıran Beysu Konyaspor Basketbol’un rakibi ve 
final programı netleşti. Yeşil-Beyazlıların rakibi Mamak Belediyesi’ni 3-2 ile geçen Samsunspor oldu. Dev 
Kartallar ilk 2 maçında deplasmanda çıkarken ilk randevu 10 Haziran Cuma günü Samsun’da oynanacak

Avrupa ikincisi
İlayda Koçyiğit 

Hakemler şampiyonaya 
Türkiye’de hazırlanıyor

Mardin’de Konyaspor
futbol okulu açıldı

Taşkent Sporlu Genç milli Judocu İlayda Merve Koç-
yiğit, Avusturya’nın Graz kentinde yapılan Gençler Avrupa 
Judo Kupasında 52 kilo Genç Kadınlar kategorisinde Avru-
pa İkinci olarak kürsüye çıktı ve gümüş madalyanın sahibi 
oldu. Gençler Avrupa Judo Kupası organizasyonun yapıl-
dığı Avusturya’nın Graz kentinde son gün tatamiye çıkan 
Taşkent sporlu Milli ve Genç Judocumuz kadınlar 52 kiloda 
İlayda Merve Koçyiğit, final karşılaşmasında İtalyan rakibi 
Giulia Varna’ya son dakikalarda yenilerek Avrupha ikincisi 
ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Koçyiğit, İtalyan Giulia 
Carna ile yaptığı final mücadelesini kaybetti ve ikincilik kür-
süsüne çıktı. Taşkent Sporlu Genç Milli Judocumuz İlayda 
Merve Kodçyiğit , ilk maçında Avusturyalı, 2.turda Sırp ra-
kiplerini ipponla yenerek çeyrek finalist oldu. Japon rakibi 
karşısında 1-0 geriden gelip son üç saniyede ipponla galip 
gelen Koçyiğit finalde İtalyan Giulia Carna’ya rakip oldu. 
Çekişmeli karşılaşmayı son saniyede kaybeden Koçyiğit 
gümüş madalyanın kazananı oldu.

Taşkent Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı; “ Genç 
Milli Judocumuz İlayda Merve Koçyiğit’in Genç Kadınlar 
52 kiloda Avrupa ikinci olması bizler çok mutlu etmiştir Bu 
başarısından dolayı sporcumuz ilayda Merve Koçyiğit’i canı 
gönülden kutluyor. Başarılarının artarak devam etmesini 
temenni ediyorum” dedi. n SPOR SERVİSİ

UEFA, 06-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Lond-
ra'da düzenlenecek olan 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şam-
piyonası hakemlerinin hazırlık merkezi olarak TFF Hasan 
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni seçti.

UEFA tarafından seçilen 13 hakem, 25 yardımcı hakem 
ve 16 Video Yardımcı Hakem tüm hazırlıklarını 04-09 Hazi-
ran 2022 tarihlerinde TFF tesisinde gerçekleştiriyor.

05 Haziran 2022 tarihinde Orhan Saka Konferans Salo-
nu'nda UEFA tarafından gerçekleşen açılış törenine; UEFA 
Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, UEFA Hakem Ku-
rulu Üyeleri Dagmar Damkova, Carlos Velasco Carballo, 
UEFA Hakem Departmanı, MHK Üyesi Murat Ilgaz, TFF 
Hakem İşleri Departmanı, şampiyonada yer alacak FIFA 
Hakemleri ve VAR Hakemleri katıldı. n SPOR SERVİSİ

Türkiye’nin bir çok yerinde futbol okulu olan Konyaspor 
akademi, büyümeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, 
Mardin'in Midyad ilçesine de futbol okulu açtı. Okulun açılı-
şına ilçe protokolü ile öğrenciler de katıldı.

Futbol okuluna 5-15 yaş arası öğrencilerin katılabile-
ceği açıklandı. Futbol okulunda beğenilecek isimler Kon-
yaspor altyapısına dahil edilecek. Bu isimler önce altyapı-
nın diğer kategorilerinde boy gösterecek daha sonra da A 
takım seviyesine çıkmaya çalışacak. n SPOR SERVİSİ



Meram Belediyespor’da şampiyonlar ödüllendirildi
Katıldıkları müsabakalarda başa-

rı gösteren Meram Belediyespor’un 
Taekwondo, Kick Boks ve Wushu 
branşındaki sporcuları Meram Bele-
diye Meclisi’nde düzenlenen tören-
le ödüllendirildi. Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, elde edilen başarı-
ların çok kıymetli olduğunu belirterek 
sporcularla gurur duyduklarını ifade 
etti

Meram Belediyesporlu sporcu-
lar, gerek ulusal gerekse uluslararası 
müsabakalarda elde ettikleri başa-
rılarla göz doldurmaya devam edi-
yor. Meram Belediyesi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Meram Bele-
diyespor'da, düzenlenen organizas-
yonlardan dereceyle dönen sporcular 
altınla ödüllendirildi. Meram Beledi-
yesi Meclis Salonu’nda düzenlenen 
programa Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, meclis üyeleri, baş-
kan yardımcıları, birim müdürleri, 
sporcular ve antrenörleri katıldı.

ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN 
KAVUŞ’UN ELİNDEN ALDILAR

Brezilya’da düzenlenen İşitme 

Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda 
olimpiyat ikincisi olan Selma Can-
lı ve Muhammed Bilici teakwondo 
branşında ödüllerini alırken, Kick 
Boks branşında Dünya Kick Boks Ku-
pası’nda dünya birincisi olan Emir-
can Beserek, dünya üçüncüsü olan 
Serdar Çınar ve Sabriye Gür ödüllen-
dirildi. Wushu branşında ise Bulga-

ristan’da düzenlenen Avrupa Wushu 
Kungfu Şampiyonası’nda iki Avrupa 
birinciliği ve bir Avrupa ikinciliği alan 
Sıla Özge Öden, Avrupa birinciliği, 
Avrupa ikinciliği ve Avrupa üçüncülü-
ğü elde eden Aynur Murat ve Avrupa 
ikincisi olan Betül Demirbaş ödülleri-
ni Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un elinden aldı.

“SADECE MERAM’I VE 
KONYA’YI DEĞİL ÜLKEMİZİ 

TEMSİL EDİYORLAR”
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Meram Belediyespor’un 
başarılarına her geçen gün yenilerini 
eklediğini kaydederek, “Sporcula-
rımız her zaman olduğu gibi bizleri 
gururlandırmaya devam ediyor. Elde 

edilen başarılar gerçekten çok kıy-
metli. Sadece Meram’ı ve Konya’yı 
değil, ülkemizi uluslararası müsaba-
kalarda temsil ediyorlar. Gösterdik-
leri başarılarla hepimizi her dönem 
mutlu ediyorlar. 

Son 3 yıllık süreçte katıldıkları 
müsabakalarda bizleri sürekli olarak 
gururlandıran sporcularımızı tebrik 

ediyor, onları yetiştiren hocalarımı-
za ve spora teşvik eden ailelerimize 
teşekkür ediyorum” şeklinde görüş 
belirtti.

 Sporcular da her zaman yanla-
rında olduğu için Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür 
ederken program çekilen fotoğraflar-
la sona erdi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da transfer çalışmaları 
devam ederken Yeşil-Beyazlılar, Robert 
Muric ve Domogoj Pavicic ile anlaşmaya 
vardı. Rijeka’dan her iki oyuncuyu da kad-
rosuna Anadolu Kartalı, söz konusu isim-
lerle birlikte bu sezonki beşinci transferini 
gerçekleştirdi. Daha öncesinde Bruno Paz, 
Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile sözleşme 
imzalayan Anadolu Kartalı, Robert Muric ve 
Domagoj Pavicic ile de 3’er yıllık sözleşme 
imzalamayı başardı.  

ROBERT MURİC KİMDİR?
12 Mart 1996 yılında Hırvatistan’ın 

VArazdin kentinde dünyaya gelen Robert 
Muric, 15 yaşında futbola başladı. Zogorec 
altyapısından yetişen Muric, akabinde Dina-
mo Zagreb’e trandsfer oldu. 2014 yılında 
Ajax U21 takımında bir süre görev alan 26 
yaşındaki futbolcu sonrasında Pescara’ya 
transfer oldu. Burada da beklenen patlama-
yı gerçekleştiremeyen Muric, Braga’nın B 
takımında görev almaya başladı. Son olarak 

ise 2019’da Rijeka takımına transfer olan 
hücum oyuncusu Hırvat ekibinde beklenen 
çıkışı gerçekleştirdi. 

Son 3 sezonda Rijeka takımın en çok 
göze batan futbolcularının başında gelen 
Robert, yeni sezonda Yeşil-Beyazlı forma-
yı terletecek.  26 yaşındaki Hırvat oyuncu 
Muric, bu sezon HNK Rijeka formasıyla 
oynadığı 37 maçta 12 gol attı ve 10 asist 
kaydetti. 22 gole direkt olarak katkı sağla-
yan Muric, Konyaspor’un devre arasında da 
gündemine gelmişti ancak transfer gerçek-
leşememişti. Muric hücumun her yerinde 
görev alabilirken genellikle sağ kanat ve 10 
numara pozisyonunda forma giyiyor.

Muric, transferini resmi sosyal medya 
hesabından duyuran Konyaspor, şu ifa-
deleri kullandı: “Konyaspor’umuz, 1996 
doğumlu kanat oyuncusu Robert Muric 
ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da 
gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz 
Muammer Akın katıldı. Dinamo Zagreb alt 

yapısında yetişen Muric, Hırvatistan 1. Ligi 
takımlarından Rijeka'da forma giydi. Muric, 
2021-2022 sezonunda toplam 37 maçta 
görev alarak 12 gol 10 asist ile oynadı.

DOMAGOJ PAVİCİC KİMDİR?
Robert Muric’ten sonra Konyaspor 

yine Rijeka takımından sözleşmesi sona 
eren ofansif orta saha oyuncusu Domagoj 
Pavicic ile de anlaşma sağladı. 9 Mart 1994 
yılında Hırvatistan’n Zagreb şehrinde dün-
yaya gelen Domagoj Pavicic, futbola 2009 
yılında Dinamo Zagreb altyapısında başladı. 
Hırvat ekibinin alt yaş kategorilerinden beli 
bir süre oynayan Pavicic, sorasında ge-
lişmesi adına kiralık olarak gönderilmeye 
başlandı. 

Sırasıyla NK Lokomotiva ve Rijeka ta-
kımlarına kiralanan 28 yaşındaki futbolcu-
nun bonservisini 2018 yılında Rijeka aldı. 4 
yıldır Rijeka’da kariyerini sürdüren başarılı 
futbolcunun sözleşmesi sezonun sona er-
mesinin ardından biterken Domagoj Pavicic 

Hırvat ekibiyle sözleşmesini uzatmadı. Boş-
ta olan orta saha oyuncusuyla Konyaspor 
anlaşmaya vardı. Hırvatistan Kulübü ile 
sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncu 
Domagoj Pavicic, bu sezon 39 maçta görev 
aldı ve 5 gol ile 6 asist yaptı. Pavicic ise mer-
kez orta saha olarak görev yaparken 8-10 
numaralı pozisyonları benimsiyor.

Domagoj Pavicic ile sözleşme imzala-
yan Konyaspor, yaptığı açıklamada, “Kon-
yaspor’umuz, 1994 doğumlu orta saha 
oyuncusu Domagoj Pavicic ile 3 yıllık söz-
leşme imzaladı.

İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, 
yöneticimiz Muammer Akın katıldı. Dinamo 
Zagreb alt yapısında yetişen Pavicic, Hırva-
tistan 1. Ligi takımlarından Rijeka'da forma 
giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadro-
muza dahil ettiğimiz Pavicic, 2021-2022 
sezonunda toplam 39 maçta görev alarak 
6 gol 4 asist ile oynadı.” ifadelerini kullandı. 
n İLHAN ATLI

Muric ve Pavicic 
Konyaspor’da

Konyaspor, yeni sezon planlamasına hızlı bir giriş yaparken Robert Muric ve Domagoj Pavicic ile de anlaşma sağladı. Rije-
ka’dan iki Hırvat ismi kadrosuna katan Anadolu Kartalı henüz resmi olarak transfer döneminin başlamamasına rağmen beşinci 

transferini gerçekleştirdi. Muric ve Pavicic ile anlaşan Yeşil-Beyazlılar, oyuncularla 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı

Konyasporlu iki 
oyuncuya milli davet 

Konyaspor’da Sven 
Karic harekâtı

U18 Milli Takımın 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri ara-
sında Cezayir'de katılacağı 19. Akdeniz Oyunları'nın aday 
kadrosu açıklandı. Kadroya Konyaspor’un genç futbolcuları 
Yaşar Kavas ve Mehmet Ali Büyüksayar’da davet edildi.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Haziran 2022 
Pazar günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenecek oyunlarda Mil-
li Takımımız B grubunda İtalya, Portekiz ve Yunanistan ile 
mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, 
bir üst tura yükselecek. Maç programı ilerleyen günlerde 
belirlenecek.

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadro-
suna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz 
(Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya (Fener-
bahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes 
Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin 
Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Ka-
basakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), 
Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV 
Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Melih Bostan 
(Fenerbahçe A.Ş.), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç 
(Yılport Samsunspor) n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da transfer çalışmaları devam ederken son 
olarak gündeme Domzale forması giyen 24 yaşındaki sol 
stoper Sven Karic eklendi. Abdülkerim Bardakcı’nın olası 
transferinin gerçekleşmesi durumunda ilk hedef olarak 
Karic’e yönelecek olan Yeşil-Beyazlılar, oyuncuyla temasa 
geçti. Nejc Skubic’in eski Domzaleli olması ve Slovenya’ya 
dönmesi sebebiyle transferin ilerleyen boyutlara geçmesi 
durumunda bir köprü olacağı öğrenildi. Geride kalan sezon-
da Domzale ile 33 maçta forma giyen Karic 1 kez gol sevinci 
yaşarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 1.86’lık 
stoperin Aralık 2022’ye kadar Sloven temsilcisiyle söz-
leşmesi bulunurken Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı’nın 
takımdan ayrılması durumunda ilk hedef olarak Karic için 
harekete geçeceği öğrenildi.  n İLHAN ATLI
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Domagoj Pavicic Robert Muric 


