
Kira artışlarına fren! AYD büyümeye devam ediyor!
Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, 1 Temmuz 
2023'e kadar yenilenecek 
olan kira sözleşmelerine 
ilişkin ayrıntıları paylaştı.  
Bozdağ, "Bir önceki 
kira yılının yüzde 25'ini 
geçmemek koşuluyla 
yapılacak artışların geçerli 
olduğuna dair geçici hüküm 
Borçlar Kanunu'na Adalet 
Komisyonu'nda eklenecek" 
dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

Sektöründe dünyanın 
en büyük üretim 
tesislerine sahip AYD 
Otomotiv Endüstri, 
İstanbul Sanayi Odası 
tarafından her yıl 
açıklanan Türkiye’nin 
en büyük 500 şirketi 
(İSO 500) 2021 yılı 
araştırmasında 48 
sıra daha yükselerek 
184. sırada yer aldı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Muhteşem festival sona erdi

İzinsiz fotoğraf 
çekince tutuklandı

Akşehir’de bir kadının fotoğrafını çekip haberi olmadan 
sosyal medya hesabında "Bu kadını gören polise 

bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla 
paylaşan kişi tutuklandı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Kamu-Sen ile KONFİAT 
arasında özel anlaşma

Türkiye-Kamu-Sen ile işbirliği protokolü imzaladıklarını 
kaydeden KONFİAT Yönetim Kurulu Başkanı Talha Al-
tuntaş, “Fiat, Alfa Romeo, Jeep Marka aracı olan tüm 
Kamu-Sen üyelerine 1 yıl boyunca özel bir kampanya 
başlatmış bulunmaktayız” dedi. n HABERİ SAYFA 5'TE

‘İNSAN ODAKLI ÇALIŞIYORUZ’
Vatandaşlara en iyi şekilde 
hizmet etmeye çalıştıklarını 
vurgulayan Kılca, “Her hiz-
met, ilçemiz için attığımız 
her adım ve hayata geçen 
her proje; Karatay’ımıza 
olan sevgimizin, hemşe-
rilerimize ve şehrimize 
duyduğumuz muhabbetin 
bir gereğidir. Hizmet ve ya-
tırım anlayışımızın önceliği 
de insanımız ve insanımıza değer 
katan çabalardır. Karatay’ımızın 
ihtiyaç ile talepleri doğrultusunda 
80 mahallemizin tamamına hizmet 
ediyoruz” dedi.

‘KAPALI PAZAR ALANI 17 OLDU’
Karatay’da kapalı pazar alanı-
nın 17’ye çıktığını kaydeden 
Kılca, “Pazar marketimiz, hem 
hemşehrilerimizin ve esnafımı-
zın alışverişine yeni bir konfor 
katıyor hem de enerji üretiyor. 
Önümüzdeki haftalarda da 
aynı özelliklere sahip Büyüksi-
nan Kapalı Pazar Marketimizin 
de açılışını yine hep birlikte 
yapacağız inşallah. İnsanımı-

zın hayatını kolaylaştırmaya devam edece-
ğiz. Kalenderhane Kapalı Pazar Marketimiz 
hayırlı mübarek olsun. Esnafımıza hayırlı 
ve bol bereketli kazançlar diliyorum” diye 
konuştu. n HABERİ SAYFA 2’DE

Enerji üreten pazar!
Kalenderhane Kapalı Pazar Marketi’nin resmi açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “GES ile donatılmış 

pazar alanımız toplamda 13 milyon 500 bin liraya mal oldu. Bu sayede yıllık 472 Mwh enerji üretimi olabilecek” dedi

102 OKULDA 
UYGULANIYOR

ASRİAD’DAN BAŞKAN 
ÖZTÜRK’E ZİYARET

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE 
YENİ GELİŞME!

Yabancı Dil Şenliği’nde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, “2 yıl önce 64 okulda başlayan bu 

projeyi bugün 102 okulda uyguluyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4'TE

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Konya Şube Başka-
nı Abdullah Karabağ ve beraberindeki heyet TOBB Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı 

Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti. n HABERİ SAYFA 5'TE

Büyükşen çiftinin evi ile Hüseyin K'nin ailesinin evi 
arasındaki benzerliklerin fotoğraflarla ortaya konuldu-
ğu iddianamede, silahlı saldırının asıl hedefinin mak-
tuller değil, Hüseyin K'nin ailesinin olduğu belirtildi. 

n HABERİ SAYFA 6'DA

Sanayiden 
ihracat rekoru!

Sanayi grubu, 76 milyar 947 
milyon dolarla tüm zamanların 
en yüksek ocak-mayıs ihracatı-
na imza attı. 16 sektörden 12'si, 
tüm zamanların en yüksek ilk 5 
aylık ihracatını gerçekleştirdi.
n HABERİ SAYFA 12'DE

Öğrenciler atıklardan 
sanat oluşturdu 
n HABERİ SAYFA 7'DE

Oyun Tabanlı Öğrenme 
Projesi gerçekleştirildi 
n HABERİ SAYFA 7'DE

Aksaray bilime ve 
uzaya ışık tutacak 
n HABERİ SAYFA 11'DE

AFAD Mobil 350 
bini geçti 
n HABERİ SAYFA 12'DE
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Çumra ve Kulu doluya teslim
Dolu yağışı Kulu ile Çumra’nın 
Alemdar Mahallesi, Dedemoğlu 
Mahallesi, Karkın Mahallesi, 
Beylerce Mahallerinde yoğun 
hissedildi. Yaşanılan dolunun 
ardından arpa, buğday, mısır 
ve ayçiçeği ekili tarlalar zarar 
gördü. n HABERİ SAYFA 3'TE

Çevre ve Sıfır Atık 
konusunda farkındalık 
oluşturan ve birbirinden 
farklı etkinlik, konser, 
çalıştay ve atölyelerle 
dolu dolu 3 gün 
süren Konya Çevre 
ve Sıfır Atık Festivali 
sona erdi. Festivalin 
son akşamında ise 
sanatçı Yusuf Güney 
seyircilerle buluştu.
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Tamamen çevreci olarak tasarlanan ve pazar marketin Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde hem elektrik üretecek hem de vatandaş ile esnafın alışverişine konfor katacak. 13 milyon 
500 bin liraya mal edilen kapalı pazar marketin açılışında konuşan Kılca “Tüm yatırımlarımız; Karatay’ımıza, hemşehrilerimize ve Konyamıza olan sevgi ile muhabbetin gereğidir” dedi

‘Yatırımlarımız sevgimizin gereğidir’
Karatay Belediyesi tarafından 

yapımı tamamlanarak hizmet ver-
meye başlayan Kalenderhane Ka-
palı Pazar Marketi’nin resmi açılışı, 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 
2 bin 327 metrekarelik kapalı ala-
na sahip olan ve tek kat olarak ta-
sarlanan Kalenderhane Kapalı Pa-
zar Marketi’nin açılışında konuşan 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, söz konusu projenin hayata 
geçmesinin kendilerinin Karatay’a 
ve vatandaşa duydukları muhabbe-
tin bir gereği olduğunun altını çizdi. 
Başkan Hasan Kılca; “Karatay’ımıza 
yaptığımız her hizmet, ilçemiz için 
attığımız her adım ve hayata geçen 
her proje; Karatay’ımıza olan sevgi-
mizin, hemşehrilerimize ve şehri-
mize duyduğumuz muhabbetin bir 
gereğidir. 

Karatay Belediyesi olarak hizmet 
ve yatırım anlayışımızın önceliği de 
insanımız ve insanımıza değer katan 
çabalardır. Çabalarımız ve Karatay’ı-
mızın ihtiyaç ile talepleri doğrultu-
sunda 80 mahallemizin tamamına 
hizmet ediyoruz. Bu kapsamda bildi-
ğiniz gibi geçtiğimiz yıl Eylül ayında 
Kalenderhane ve Büyüksinan Kapalı 
Pazar Marketlerimizin temelleri-
ni hep birlikte düzenlediğimiz tö-
renle atmıştık. Aralıksız bir şekilde 
sürdürülen çalışmalar neticesinde 
yapımını tamamladığımız ve hem-
şehrilerimize hizmet vermeye baş-
layan Kalenderhane Kapalı Pazar 
Marketimizin resmi açılışını bugün 
yine hep birlikte yapıyoruz. Kalen-
derhane kapalı pazar marketimizde 

esnafımız rahat bir şekilde ürünle-
rini sergilerken, hemşehrilerimiz de 
konforlu bir hizmet alma imkânına 
kavuştular. İnşallah önümüzdeki 
haftalarda da artık az bir işi kalan 
Büyüksinan kapalı pazar marketimi-
zi de hizmete açacağız. Bu iki proje-
mizin de tamamlanmasıyla birlikte 
ilçemizde kapalı pazar market sayısı 
17’ya çıkacak. İlçemiz hali hazırda 1 
adet yarı açık semt pazarı ve 1 adet 
de açık semt pazarı bulunduğunu 
ifade etmek istiyorum” ifadelerini 
kullandı. Hasan Kılca sözlerini şöy-
le tamamladı: “Karatay Belediyesi 
olarak Tatlıcak ve Saraçoğlu ma-
hallelerimize iki adet Güneş Enerji 
Santrali kurduk. Bununla yetinme-
dik ve yenilenebilir enerji alanında 
doğa dostu yeni nesil projeler üret-
meye devam ediyoruz. Geçtiğimiz 

yıl temellerini atarak bugün açılışı-
nı yaptığımız Kalenderhane Kapalı 
Pazar Marketimiz ile Büyüksinan 
Kapalı Pazar Marketimiz bu amaç-
la hayata geçen hizmetlerimizden. 
Kapalı pazar marketlerimizin hem-
şehrilerimize konforlu hizmet im-

kanı sunacak olmalarının yanında 
bu projelerimizin en önemli özelliği, 
çatılarının Güneş Enerji Santralleriy-
le (GES) donatılmış olmasıdır. Top-
lamda 13 milyon 500 bin liraya mal 
ettiğimiz Kalenderhane Kapalı Pazar 
Marketimiz; betonarme duvara sa-

hip ve üzeri açılır-kapanır kepenk 
sistemiyle komple kapatıldı. Çatısı 
çelik konstrüksiyon olup, marketi-
mizin çatısı komple güneş panelle-
riyle donatılmıştır. Bu sayede yıllık 
472 Mwh enerji üretimi olabilecek. 
Dolayısıyla kapalı pazar marketimiz, 
hem hemşehrilerimizin ve esna-
fımızın alışverişine yeni bir konfor 
katıyor hem de enerji üretiyor. Önü-
müzdeki haftalarda da aynı özellik-
lere sahip Büyüksinan Kapalı Pazar 
Marketimizin de açılışını yine hep 
birlikte yapacağız inşallah. Karatay 
Belediyesi olarak hemşehrilerimize 
hizmetin en güzelini sunmaya ve 
insanımızın hayatını kolaylaştırma-
ya devam edeceğiz. Kalenderhane 
Kapalı Pazar Marketimiz hayırlı mü-
barek olsun. Esnafımıza hayırlı ve 
bol bereketli kazançlar diliyorum.” 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Uzbaş, bugüne kadar bir-
birinden önemli hizmetleri yaparak 
vatandaşların huzur ve mutluluğu-
na katkı sunmanın Cumhur İttifa-
kı’nın en önemli anlayışı olduğunu 
belirtti. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı da, Kalender-
hane Kapalı Pazar Marketi projesinin 
AK Parti Belediyeciliğinin en güzel 
örneklerinden birisi olduğunun altını 
çizerek, projenin hayata geçmesinde 
emeği bulunan herkese teşekkür 
etti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ise Kalenderhane Kapalı Pazar Mar-
keti’ni çok beğendiğini ifade ederek 
vatandaşların rahatlıkla alışverişini 
yapabilecekleri bir hizmetin ortaya 
konduğuna vurgu yaptı. 
n HABER MERKEZİ

Selçuk Kauçuk 
AYSAF’a damga vurdu 

Yalçın Eğitim Kurumları’nda 
mezuniyet ve ödül gecesi

Bu yıl 66'ncısı düzenlenen Ulus-
lararası Ayakkabı Yan Sanayi Fua-
rı’na 12.nci kez katılan sektörün dev 
ismi Selçuk Kauçuk, fuarın en göz-
de ismi olarak dikkat çekti. AYSAF 
2022 Uluslararası Ayakkabı Yan 
Sanayi Fuarı’na Konya’dan katılan 
sektörünün dev ismi Selçuk Kauçuk 
ürünlerini sergiledi. 

Ayakkabı Sektörün nabzının at-
tığı fuarda, yerli ve yabancı birçok 
firma birçok ürünleri ile yer aldı. 4 
gün süren fuarda ARD Dolapoğlu 
Grup kuruluşu olan Selçuk Kauçuk 
yerli ve yabancı birçok firma i ile 
bağlantı yaptı. Fuarın kendileri için 
çok başarılı geçtiğini söyleyen ARD 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Rıza Dolapoğlu, “2023 Ar-Ge ve 
yeni sezon koleksiyonumuzu mi-
safirlerimizin beğenisine sunduk. 
Tedarikçilerimizi, müşterilerinizi ve 
dostlarımızı ağırladık. Şimdi daha 
çok çalışma vakti. Üretmeye ve üre-

ten güç olmaya devam edeceğiz. 
Kalite bir sorumluluktur. Biz bun-
dan önce olduğu gibi bundan son-
rada üzerimize düşen tüm görev ve 
sorumluluklarımızı yerine getirmek 

için yüksek tempoda üretmeye ve 
ülkemiz ekonomisine katma değer 
sağlamaya devam edeceğiz” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yalçın Öğretim Kursları bünye-
sinde yer alan, Zindankale, Merkez, 
Şefikcan ve Yazır Ecdat Şubelerin-
deki yönetici, öğretmen ve öğren-
cileri Ramada Hotel’de organize 
edilen Birlik, Beraberlik Motivas-
yon, mezuniyet ve ödül gecesinde 
buluşarak, gönüllerince bir gün 
geçirirken, stres attılar. 2021-2022 
eğitim-öğretim yılının sonuna yak-
laşılırken, Özel Yalçın Eğitim Ku-
rumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yalçın ve yöneticileri, mer-
kez, Zindankale Şefikcan ve Yazır 
Ecdat Şubelerindeki yönetici, öğret-
men, öğrenciler ve çalışanlarından 
oluşan 155 kişilik grup, Konya’nın 
güzide hotellerinden biri olan Ra-
mada hotelde gerçekleştirilen birlik, 
beraberlik, motivasyon, mezuniyet 
ve ödül gecesi gerçekleştirdiler. Yal-
çın Eğitim Kurumları Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Sizin 
hayalleriniz, bizim tecrübemiz var. 

Hayallerinizi tecrübemizle gerçek-
leştiriyoruz“ sloğanıyla çıktığımız 
yolda emin adımlarla bugünlere 
geldik. Bu birlik-beraberlik ise biz-
lere başarıyı getiriyor. Uzun bir za-

man sonrası yönetici, öğretmen ve 
öğrencilerimizle Motivasyon, me-
zuniyet ve Ödül gecesinde bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’
n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                     18°C    28°C

Karaman               15°C 27°C 

Aksaray                 15°C    28°C

Ankara                   18°C     28°C Hicrî: 10 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 27 Mayıs 1438

TYB Konya Şubemiz, gerçekten de 
örnek faaliyetleriyle dikkat çeken bir şube 
olmaya devam ediyor. Diğer bütün faali-
yetleri yanı sıra, “Yazılacak Çok Şeyimiz 
Var” başlığına uygun olarak, ülkemizdeki 
tarihi ve kültürel derinliği olan şehirlere 
düzenlediği gezi organizasyonlarıyla da 
adından bahsettiriyor. Bunlardan birisi de 
Hatay gezisi idi.  

Gezimize, 3 Haziran 2022 Cuma 
günü sabah 09.00’da Kılıçarslan Meyda-
nı’ndan hareketle başladık. 

Bundan 50 yıl önce, henüz bir ço-
cukken ilk kez geçtiğim yollardan, bu kez 
yanımda üç çocuğumun annesi, kıymetli 
eşim olduğu halde, tekrar geçiyordum. O 
tarihlerde, otobüsler de bu kadar modern 
bir yapıya sahip değillerdi tabi. Araba tu-
tardı beni. Ölecek gibi olurdum. Bir yan-
dan gurbete çıkıyor olmanın hüznü, diğer 
yandan arabanın tutması yolculuklarımı 
çekilmez hale getirirdi. Ereğli istikametin-
den geçerken ne yalan söyleyeyim, elli yıl 
önceki yaşadıklarımı canlandırdım kafam-
da.

Ulukışla yoluna düşünce, o yollardan 
her geçişimde aklıma düşen, Faruk Nafiz 
Çamlıbel’in Han Duvarları isimli edebiyat 
şaheserimiz olan şiirini mırıldandım yine.
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,    
Gözlerimin önünden geçti kervansaray-
lar...    
Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,    
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya...  

Pozantı'da cuma namazını kıldıktan 
ve öğle yemeğini de yedikten sonraki ro-
tamız; Tarsus Eshab-ı Kehf (Yedi Uyuyan-
lar) mağarası oldu. 

“Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde 
sözü edilen bu mağara Müslüman ve 
Hıristiyanlarca kutsal sayılır. Eshab-ı Kehf 
Mağarası'na ait bir efsane halk arasında 
anlatılır.

Mitolojik tanrılara inanışın, gücünü 
kaybettiği dönemlerde, tek tanrıya inan-
dıkları için eziyet edilmekten kaçan Hıris-
tiyan dinine mensup Yemliha, Mekseline, 
Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve 
Kefeştetayuş adında yedi genç, putperest-
liğe dönmeyi kabul etmediklerinden Rum 

Hükümdar Dakyanus'un huzuruna çıka-
rılırlar. Bu hükümdar, Putperestlik dinine 
bağlı kalmalarını, aksi takdirde kendilerini 
öldürteceğini söyleyerek birkaç günlük 
zaman verir. Köpekleri Kıtmir ile birlikte 
bu yedi genç ölümden kurtulmak için 
verilen süreden faydalanarak kaçarlar ve 
bu mağaraya sığınırlar. Allah tarafından 
kendilerine 300 yıl süre bir uyku verilir. 
İlk uyanan, yiyecek almak için kente gider 
ama elinde bulunan zamanı geçmiş para 
yüzünden yakalanır. Yakalayan,  ‘parayı 
nerede bulduğunu’ sorar ve kendisini 
oraya götürmesini ister. O da ‘yalnız olma-
dığını, yedi arkadaşıyla beraber mağarada 
kaldığını’ söyler. Onunla birlikte mağaraya 
geldiğinde yedi yavru kuşun tünediği bir 
yuvadan başka bir şey göremezler. Bu 
nedenle burası Yedi Uyurlar Mağarası 
diye anılır."

Kaynak: Mersin İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü arşivi.

Daha sonra yolumuza devam ederek, 
Adana-Dörtyol-Payas-İskenderun üzerin-
den Antakya’ya ulaştık. 

Hatay Göç idaresi, Geri Gönderme 
Merkezinin önünde aracımız kırmızı ışıkta 
durduğunda;  tel örgü ve demir parmak-
lıklarla çevrili binanın pencerelerinde el sal-
layan göçmenleri görünce içim burkuldu. 
Yakalanmışlar, oraya konulmuşlar ve geri 
gönderilmeyi bekliyorlar. Dünyayı, kendi 
menfaatleri uğruna parmağında oynatan-
lar, hani bizim mütevazı gezi otobüsümüz 
değil ama okyanuslarda, ihtişamlı turistik 
gemilerde milyon dolarlık harcamalar 
yaparak dünyayı gezenler ve bir de de-
mir parmaklıklar ardından el sallayan bu 
insanları karşılaştırdım zihnimde bir an... 
Üzüldüm. 

Akşam, Hatay İli Antakya merkez ilçe-
sinde bulunan Harbiye Şelaleleri’ni gezdik. 
Harbiye Şelalelerinin, kısaca şöyle bir ef-
sane sonrası oluştuğu anlatılırmış yörede:

“Zeus’un oğlu Işık Tanrısı Apollon 
bir ırmağın kenarında gördüğü güzeller 
güzeli Defne’ye âşık olur ve onunla ko-
nuşmak ve onu elde etmek için Defne’ye 
doğru yaklaşır, Defne korkar ve kaçmaya 
başlar. Harbiye şelalelinin bulunduğu ala-
na kadar gelir. Yakalanacağını anlayınca 
da ayağı ile toprağı kazıyarak; “ey toprak 

ana, beni ört beni sakla” diye 
acıyla yalvarır. Toprak ana 
Defne’ye acıyarak onu bağ-
rına alır, ayakları kök salar, 
kolları dallara, gövdesi ağaç 
gövdesine, saçları yaprak-
lara dönüşür, kısaca Defne 
bir ağaç olmuştur. Ağaç 
olduğunu anlayan Defne’nin 
gözyaşları gürül gürül ak-
maya başlar ve bugünkü 
şelaleler oluşur. Harbiye’nin 
diğer adının “Defne” oluşu 
ve o bölgedeki defne ağaçlarının bolluğu 
bu efsaneye bağlanır.”

Bu bölgeyi gezdikten sonra, otelimize 
yerleştik. 4 Haziran sabahı kahvaltımızı 
yapıp Eylül 2021 ayında ilk kez görmüş 
olduğum, Saint Pierre Kilisesini ikinci kez 
görmenin heyecanını yaşadım. 

“Saint Pierre Kilisesi Antakya- Rey-
hanlı yolu üzerinde kente iki kilometre 
uzaklıkta Habib-i Neccar Dağı yakınında 
yer almaktadır. Doğal bir mağara olup 
eklemelerle kiliseye dönüştürülmüştür. 
Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte; 
İsa’nın on iki havarisinden biri olan Aziz 
Petrus’un ilk vaaz verdiği yer olduğuna 
ve mağarada cemaatin ilk kez ‘Hıristiyan’ 
adını aldığına inanılmaktadır. Bu nedenle 
St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk kilisesi 
olarak bilinir.”

Oradan, yine ikinci kez gezme ve 
görme imkânı bulduğum, Hatay Mozaik 
Müzesi harika bir müze olmuş. Ziyaretçi 
akınına uğruyor adeta. Gezi ekibimizde 
bulunan Mimar Prof. Dr. Ahmet Alkan ve 
Tarihçi Prof. Dr. Hasan Bahar Hocalarımı-
zın da beğenileriyle takdirlerine muhatap 
olan müzeyi, uzunca bir zaman diliminde 
gezip görme imkânı bulduk.

Devamla, Hatay’ın en eski çarşıların-
dan olan “Uzun Çarşı’yı ve Habib-i Neccar 
Camiini gezdik.

“Habib-i Neccar Camisi, Antakya’nın 
638 yılında Müslüman Arapların eline 
geçtiği dönemde inşa edilmiştir. Bugünkü 
Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk 
cami olduğu kabul edilmektedir. Kurtuluş 

Caddesi'nde bulunan cami 
Hz. İsa’nın havarilerine ilk 
inanan ve bu uğurda ca-
nını veren bir Antakyalı'nın 
adını taşımaktadır. Bu olay 
Kur’an-ı Kerim’de Yasin 
Suresi’nde geçmektedir.”

Buraları gezdikten 
sonra Altınözü İlçemize 
hareket ettik.

Altınözü Belediyemizi 
Başkan Rıfat Sarı, ilçede 
aynı tarihte kitap fuarı or-

ganizasyonu olması nedeniyle yoğun fa-
aliyetleri içinde bizleri güler yüzle karşıladı 
ve makamında misafir etti. “Altınözü’nün, 
birlikte yaşama kültürünün en yoğun ya-
şandığı ve Hatay'ın bir minyatürü olduğu-
nu söyledi. Daha sonra birlikte, asma köp-
rüden geçerek cam terası ve daha sonra 
ise ilçenin tek müzesi olan zeytin müzesi-
nin bulunduğu ve nüfusunun tamamının 
Arap Ortadoks olduğu Tokaçlı Köyü’nü 
ziyaret ettik. Müzede 300 yıllık zeytinyağı 
sıkma atölyesinin kaymakamlık tarafından 
müzeye dönüştürülmüş olması çok güzel 
bir hizmet olarak karşımıza çıktı. Orayı zi-
yaretimizden dolayı otelimize döndük ve 
dinlenmiş olarak uyandığımız 5 Haziran 
Pazar günü, bizi çok yoğun bir program 
bekliyordu. Kahvaltıyı yaptıktan sonra oteli 
boşalttık ve Antakya’dan ayrıldık.

Bu kez rotamız Samandağ İlçesiydi. 
Hıdırbey Musa Ağacı, Titus Tüneli, 

Beşikli Mağara, Çevlik Ören yeri ve daha 
birçok bakımdan bir açık hava müzesi 
gibiydi Samandağ. İlk önce, Hıdırbey 
Musaağacı’nın bulunduğu bölgeye gittik. 
Yeşilden neredeyse bir karış toprağın dahi 
görülmediği bölgenin güzelliğine hayran 
kaldım. Bölgeyi görmeden önce hayal 
ettiğimde zihnimde, sarımtırak bir rengin 
hâkim olduğu bir düşünce oluştuğunu 
ama gerçeklerin çok daha yemyeşil ol-
duğunu gezerek görmüş olduğumu ifade 
etmeliyim..

Hıdırbey Musa Ağacı Efsanesi
“Rivayete göre, Samandağ Sahili'nde 

buluşan Hz. Hızır ile Hz. Musa birlikte dağa 

çıkarlar. Bu ağacın bulunduğu noktaya 
geldiklerinde Hz. Musa elindeki asayı 
toprağa saplar ve eğilip su içer. Tekrar 
dönüp baktığında asanın yeşerip fidana 

dönüştüğünü görür. Halk arasında ab-ı 
hayat suyundan can bulan fidanın binler-
ce yılda gelişerek bugünkü halini aldığına 
inanılmaktadır. Ağacın gövde çapı 7,5 
metre, çevresi 21 metre, yüksekliği ise 7 
metredir. 

Ağacın dalları yaklaşık 1000 metreka-
relik alanı kaplamaktadır. Ağaç, Gayrimen-
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı tarafından koruma altına alın-
mıştır.

Şehrin sel taşkınlarından korunması 
ve güvenlik kaygılarıyla inşa edilmiş olan 
Titus Tüneli ve Beşikli mağara görülmeye 
değer yerlerden... 

“Çevlik Örenyeri yakınında bulunan 
tünel,  İ.Ö.1’nci yüzyılda yapılmıştır. Dağ-
lardan inerek yaşamı tehdit eden sel ve 
taşkınlardan korunmak amacıyla Roma 
İmparatoru Vespasian şehrin etrafını dola-
nacak, böylece akıntıların yönünü değişti-
recek bir tünelin yapımını emretmiştir. İn-
şaat İ.S.69 yılında başlamış, İ.S.81 yılında 
halefi ve oğlu Titus tarafından bitirilmiştir.

Tünel, bin 380 metre uzunluğunda, 
7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişli-
ğindedir. Tünelin deniz tarafındaki girişine 
göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta 
bulunan Beşikli Mağara, kaya mezarlarının 
en geniş ve en ünlülerinden olup, içerisin-
de bölümler halinde on iki mezar vardır.”

Bölgenin tabi güzelliklerini anlatmak 
sanırım bu satırlara sığmaz. Gidip, gez-
mek ve görmek gerekir.

Buraları gezdikten ve gördükten son-
ra Hızır A.S. makamına da uğrayıp doğru-
dan Payas İlçesi’ne hareket ettik. Payas’ta 
bizi genç ve güler yüzlü bir Belediye Baş-
kanı olan Bekir Altan Bey karşıladı. Sokullu 
Mehmet Paşa Külliyesinin restorasyonu-
nu, işlevini ve bizlere olan yaklaşımını gö-
rünce zaten hak ettiği övgüyü aldı şahsen 
benden.

Muhteşem bir eseri yine muhteşem 
bir şekilde Payaslılar’ın hizmetine sun-
muş. Ecdadımızın böyle bir eseri yapış 
gaye ve anlayışına uygun hale getirmiş.  

“İstanbul – Halep – Sam – Hicaz yolu 

üzerinde, Hac ve İpek Yolu kervanları-
nın kesiştiği noktada yer alan bir menzil 
külliyesi olarak inşa edilen bu eser, dev-
rin kudretli sadrazamı Sokollu Mehmet 
Pasa tarafından 1574 yılında Mimar Başı 
Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Payas’taki 
Külliye, Türk–İslam Mimarisi’nin en güzel 
ve en güzide eserlerinden birisidir. İnşa 
tarihi, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” de-
diği Edirne Selimiye Camii ile es zamanlı 
olması sebebiyle, bu nadide eser onun 
mimarlık birikiminin bir özetidir. Payas, 
İpek Yolu ile Halep’e gelen malların denize 
ulaştığı bir liman olarak, Kıbrıs ve Akdeniz 
ülkelerine sevk edildiği yer idi. Külliye bu 
güzergâhı kullanan Hacı Kervanları ile tica-
ret kervanlarının, limanın ve askeri birlikle-
rin emniyetini sağlamak ve konaklamaları-
nı karşılamak amacıyla II. Selim’in saltanat 
döneminde inşa edilmiş, Anadolu’nun en 
büyük külliyesidir. Külliye, 13.000 m2’lık 
bir alana oturmuştur, Külliye’yi oluştu-
ran ana omurga kuzey-güney doğrultu-
sunda 48 dükkânlık  ‘arasta’dır.  Arasta 
doğusundan, ‘han’,  ‘tabhane’,  ‘imaret’e 
açılırken, batısından ise medresesi içinde 
bulanan ‘cami’, ’sübyan mektebi’ ve ‘ka-
le’ye açılmaktadır. Yine arasta içerisinden 
ulaştığımız batı kanadında bulanan ‘’çifte 
hamam’’ ise külliye’nin yapı grubunu 
tamamlayıcı bölümüdür. Arasta’nın tam 
ortasında bulanan ‘’Dua Kubbesi’’ bütün 
yapıları kuzey-güney ve doğu-batı ekse-
ninde birleştiren yapı ögesi olmuştur.” 
Muhteşem bir eser...

Akşam yemeğini İskenderun İlçe-
mizde İskenderun Belediye Başkanı Fatih 
Tosyalı Beyefendi ile birlikte yiyip daha 
sonra Konya’ya dönmek üzere hareket 
ettik ve saat 03.00’da Konya’ya ulaştık.

Ben bu geziye katılmamı sağlayan 
başta Konya TYB Şube Başkanımız Ah-
met Köseoğlu Beyefendi’ye organizas-
yonun aksaksız yürütülmesinde büyük 
katkısı olan Mustafa Güden Beyefendi’ye 
ve tüm gezi ekibimize dostlarımıza teşek-
kür ediyor, gezi müddetince, her kime bil-
meyerek bir kusurum olmuş ise af diliyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Not: Yazımda kullandığım bazı tarihi 
bilgiler “Türkiye Kültür Portalı” sitesinden 
alınmıştır.

TYB KONYA BIZE, HATAY’I HATASIZ GEZDIRDI

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Dolu yağışı Kulu ile Çumra’nın Alemdar Mahallesi, Dedemoğlu Mahallesi, Karkın Mahallesi, Beylerce Mahalle-
rinde yoğun hissedildi. Yaşanılan dolunun ardından Arpa, Buğday, Mısır ve Ayçiçeği ekili tarlalar zarar gördü

Çumra ile Kulu’yu 
dolu ve sağanak vurdu

Çumra merkez ve bazı mahalle-
rinde etkili olan dolu yağışı bahçele-
re zarar verdi. Kısa sürede caddeleri 
ve bahçeleri beyaza bürüyen dolu, 
meyve ağaçları, sebze ekili alanla-
ra ve hububata zarar verdi. Çumra 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
yetkilerinden alınan bilgiye göre 
dolu yağışının Çumra merkez ve 
Çumra’nın kuzeyinde zararlara se-
bep olduğunu belirtiler. Dolu yağışı 
Çumra’nın Alemdar Mahallesi, De-
demoğlu Mahallesi, Karkın Mahalle-
si, Beylerce Mahallerinde yoğun his-
sedildi. Yaşanılan dolunun ardından 
arpa, buğday, mısır ve ayçiçeği ekili 
tarlalar zarar gördü. Yağan dolunun 
ardından arpalarda belirlenen zarar 
yüzde 80, buğdaylarda yüzde 30-40 
arasında, mısırlarda ise yüzde 60 
olarak tahmin ediliyor. Çumra İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü yet-
kileri sahada çalışmalarını sürdür-
düklerini ve zararın önümüzdeki 
günlerde net bir şekilde ortaya çıka-
cağını belirttiler. İlçedeki bazı çiftçi-
ler, yağışın ardından dolunun zarar 
verdiği tarım arazilerini kontrol etti. 
Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem 
Şen, yaptığı açıklamada, dolunun 
ceviz büyüklüğünde olduğunu söy-
ledi. Dolunun, mısır, buğday ve arpa 
gibi ürünlere zarar verebileceğini 
belirten Şen, "Yağış yaklaşık 8 daki-
ka sürdü. Tüm çiftçilerimize telefon-
la ulaştık. Saha incelemesinde bulu-

nacağız." ifadelerini kullandı.
KULU'DA ŞIDDETLI YAĞIŞLAR
 YAKLAŞIK 3 BIN DEKAR EKILI 

ALANA ZARAR VERDI
Kulu'da gece saatlerinde etkili 

olan dolu ve şiddetli yağmur nede-
niyle yaklaşık 3 bin dekarlık ekili alan 

zarar gördü. Önceki gece etkisini 
gösteren şiddetli yağışlar ekili alan-
lara zarar verdi. İlçeye bağıl Kozan-
lı Mahallesi Pazarönü mevkisinde 
yaklaşık 3 bin dekarlık mısır, arpa ve 
pancar ekili arazide dolu ve şiddetli 
yağmur sonrası sel meydana geldi. 

Sular altında kalan arazilerdeki ekili 
alanlar ile sulu gübreleme yapılan 
makineler ve borular kullanılamaz 
hale geldi. Kulu Ziraat Odası Başka-
nı Cengiz Öztürk de, şiddetli yağışlar 
sonrası zarar gören arazilerde ince-
lemelerde bulundu. Cengiz Öztürk, 
yaklaşık 3 bin dekar arazide ekili 
olan mahsullerin zarar gördüğünü 
söyledi. Arazi sahibi İlyas Bircan da, 
100 dönümlük buğday ekili olan 
tarlanın sel sonrası harap olduğunu 
ifade ederek, "Sabah kontrole gitti-
ğimizde 100 dönümlük ekili alanın 
yaklaşık 60 dönümünde ekili olan 
buğdayların bazı yerlerde kökünden 
söküldüğünü gördük. Bazı yerlerin 
ise çamurla kaplandığını fark ettik" 
dedi. Tarlada icarına ekim yapan 
Mehmet Taş ise, "Bu 200 dekarlık 
tarlayı her yıl ekiyoruz. Sulu ekim 
yapıp yaklaşık 70 ton mahsul alıyor-
duk. Şu anda yine suluyorduk. Şid-
detli yağmur sonrasında yaklaşık 50 
tonluk mahsulümüz zarar görerek 
yok olmuş durumda. Sel sularının 
tarladaki kurulu olan su borularını 
da yerinden sökerek daha ilerilere 
kadar sürüklediğini gördük. Bu se-
zon sel nedeni ile çok mahsul kay-
bımız var. Ortalık sel sularının getir-
diği mil nedeniyle tarla içerisine de 
girilmiyor. İnsan çöküp kalıyor" diye 
konuştu. Yaşanan selin ardından ha-
sar tespit çalışmalarının bölgede sür-
düğü öğrenildi. n EMİNE ÖZDEMİR- İHA

Yerli tohum eğitiminden 
20 Bin 406 öğrenci faydalandı

Büyükşehir Belediyesi, Yerli 
Tohum Milli Tarım Projesi’yle il-
kokul öğrencilerine yerli tohum 
bilinci kazandırmaya devam edi-
yor. Proje kapsamında 2021-2022 
eğitim öğretim dönemi boyunca 
37 okulda 2 bin 962 öğrenciye 
eğitim veren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, bugüne kadar 162 
okulda 20 bin 406 öğrenciyi to-
hum eğitiminden faydalandırdı. 
Projenin yaygınlaştırılması ve ge-
nele yayılması hedefiyle, 9 olan 
okul sayısını 37’ye çıkaran Büyük-
şehir, projenin Konya’nın 31 ilçe-
sindeki okullarda uygulanmasını 
sağladı. Slayt gösterisi ile tohum 
oluşumu evreleri, tohumların na-
sıl meydana geldiği, yerli tohum 
ve önemi hakkında bilgiler veren 
Büyükşehir, öğrencilere yedikleri 
sebze ve meyvelerin tohumları-
nı gelişigüzel çöpe atmamaları, 
onları toprakla buluşturmaları 

gerektiğini anlattı. Öğrencilere 
“İlk Bahçem Seti” verilerek uy-
gulamalı olarak tere veya roka 
ekimi yaptıran Büyükşehir, böy-
lece çocuklara bir bitkinin gelişim 
aşamalarını izleme fırsatı sundu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, her 
okula bir adet tohum panosu he-
diye ederek, öğrenciler tarafından 
toplanan tohumlarla okullarda 
tarım köşesi oluşturdu. Öğren-
cilerin tohum yetiştirmenin her 
aşamasını gözlemlemesine imkan 
veren proje, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ortaklığı ile sürdürü-
lüyor. İlkokul 4. sınıf öğrencileri-
nin hedef kitle olarak belirlendiği 
eğitimlerde bir tohumun ekimden 
hasada kadar olan süreçteki bü-
tün aşamaları detaylı bir şekilde 
anlatılıyor, yapılan uygulamalarla 
edinilen teorik bilgilerin pekişme-
si sağlanıyor.
n HABER MERKEZİ



HABER4 9 HAZİRAN 2022

Zorlu bir sürecin daha son dem-
lerine gelmiş bulunmaktayız. YKS için 
geri sayıma başladığımız şu günlerde 
stres ve kaygı bozuklukları daha da art-
maya başladı. 

Stres nedir ?
Stres, kişinin biyolojik ve psikolo-

jik dengesinin bozulmasına gösterdiği 
doğal bir tepki durumudur. Korku veya 
acıya neden olan olaylara karşı vücu-
dun kendi dengesini kurabilmek için 
verdiği normal bir fiziksel cevaptır.

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen 
bilginin sınav sırasında etkili bir biçim-
de kullanılmasına engel olan ve başa-
rının düşmesine yol açan yoğun kaygı 
olarak tanımlanır. Çoğunlukla mükem-
meliyetçi bireylerde ve sınav sürecini 
yeterince verimli kullanamayanlarda 
daha fazla görülür.  

Kaygının temelinde, başarısızlık 
korkusu, aileye veya kendisine karşı 
hissettiği yoğun sorumluluk hissiyatı, 
sınav sonucunun kişinin toplumdaki 
değerini yansıtacak bir sonuç olarak 
görülmesi, gelecek ile ilgili kararsızlık 
veya hedefsizlik, aile baskısı vardır. Aile 

bireyleri, öğretmenler veya arkadaşlar 
tarafından söylenilen; 

‘Ben senin başaracağını biliyorum.’ 
cümlesi her ne kadar masum görünse 
bile sınav öğrencisi öğrencisi tarafın-
dan şu şekle bürünüyor: Onlar bana bu 
kadar güveniyorken güvenlerini boşa 
çıkartırsam, yüzlerine nasıl bakarım! 

Bu yüzden bir sınav öğrencisi ile 
konuşurken cümlelerimizi lütfen tarta-
rak kuralım. Bizim kastetmeye çalıştığı-
mız şey ile asıl yarattığımız şey arasın-
da bazen uçurumlar olabilir. 

Stresi hayatımızdan silebilir mi-
yiz?

Şunu kabul etmek gerekir ki haya-
tımızın her alanında belki de karşımıza 
çıkan stresin tamamen ortadan kaldırıl-
ması veya yok sayılması olanaksızdır. 
Stres yalnızca kontrol altına alınabi-
lir. En etkili yöntemlerinden biri ise 
olumlamalardır. Olumlama, belirli bir 
düşünce biçiminin beyne öğretilmesi 
amacıyla bilince ve bilinçaltına yönelik 
hazırlanan, kişinin yaşama ve olaylara 
bakış açısını pozitif yönde değiştirmeyi 
hedefleyen pozitif ve tekrar eden telkin-

lerdir.
Çoğu zaman farkında 

dahi olmadan kendimize 
ilettiğimiz bazı olumsuz 
telkinleri birlikte olumluya 
çevirelim: 

Kendimi hiç iyi his-
setmiyorum, kötü bir şey 
olmasından korkuyorum. 
(Yanlış!)

Bugün kendimi çok 
enerjik ve iyi hissediyo-
rum. Biliyorum ki güzel şeyler olacak. 
(Doğru)

Netlerim çok düşük, başaramaya-
cağım. (Yanlış!) 

Sene başından bu yana netlerimde 
ciddi artışlar oldu. Demek ki çalışınca 
başarabiliyorum. (Doğru) 

Sınav çok zor olacak, asla yapa-
mayacağım! (Yanlış!) 

Sınav zaten belli bir sistem dahi-
linde oluşturuluyor. Çok kolay, kolay, 
orta, zor, çok zor olmak üzere beş çeşit 

soru tipinden oluşturulu-
yor. (Doğru) 

Yerleşemezsem 
tüm emeklerim boşa gi-
decek. (Yanlış!) 

Yerleşemezsem 
sonraki yıl yaptığım ha-
taları da doğruya çevi-
rerek daha iyi bir sonuç 
elde edebilirim. (Doğru) 

Ailem bana çok gü-
veniyor. Onların güveni-

ni boşa çıkarmaktan çok korkuyorum. 
(Yanlış!) 

Ailem bana çok güveniyor. So-
nucum ne olursa olsun yine yanımda 
olacaklarını, desteklerini esirgemeye-
ceklerini biliyorum. (Doğru) 

Yeter ki bir üniversite kazanayım. 
(Yanlış!) 

Öylesine bir bölüme veya üniversi-
teye gitmektense bir yıl daha hazırlanıp 
istediğim ve güvencesi olan bir bölüm 
kazanabilirim. (Doğru) 

STRES YÖNETİMİNİ
NASIL SAĞLAYABİLİRİZ? 

Kendimize inanarak ve saygı 
duyarak

 Sınav hazırlık sürecinde yapılan 
en büyük hatalardan birisi öğrencilerin 
kendilerine olan saygılarını yitirmeleri, 
kendi gelecekleri için değil de başkası 
için çalışıyor edasında oluşları (Aile ve 
sınav sisteminden bahsediyorum). Öz 
saygımızı yitirdiğimiz yerde hiçbir şe-
yin yolunda gitmeyeceğinin bilincinde 
olmak gerekir. 

Planlı ve mantıklı çalışarak
Son düzlükte; ‘Hadi şu konuyu da 

bitirmeliyim, şu kitabı da çözeyim.’ dü-
şüncelerinden artık kurtulun. Son düz-
lükte çok yorucu çalışmalar ve sıfırdan 
çalışılacak konular fayda yerine zarar 
getirir. Mevcut bilginizi pekiştirmek 
adına yapacağınız çalışmaların fayda-
sını daha fazla göreceksiniz. Parantez 
açarak şunu da belirteyim: Son yılların 
çıkmış sorularını deneme şeklinde çöz-
meden sınava girmeyin!

İyi uyararak ve iyi beslenerek
Evet, doğru okudunuz. Zihnin 

daha verimli olabilmesi ve işlevlerini 
tamamlayabilmesi için beslenmenin ve 
uykunun etkisi çok çok yüksek. Uyku-
nun da beslenmenin de mutlulukla bir 
ilgisi olmalı. :) 

Dinlenerek ve eğlenerek 
Kendinize vakit ayırmadığınız sü-

rece yalnızca sürünerek yolu tamam-
lamış olursunuz. Ancak vereceğiniz 
küçük bir mola daha hızlı koşmanızı 
sağlayabilir. 

Kaygı uyandıran veya öfkeli ko-
nuşmalardan ve kişilerden uzak du-
rarak

En önemlisi de tam olarak bu. 
Olumlu konuşmalardan ne kadar 
çabuk etkilenebiliyorsak olumsuz ko-
nuşmalardan da en az o kadar çabuk 
etkileniyoruz. 

Kaygı bozukluğu çok yüksek olan 
bir kişi ile yapacağınız görüşmeler sizin 
de motivasyonunuzu düşürebilir. Bu 
yüzden konu her ne olursa olsun ener-
jinizi sömüren insanlardan uzak durun. 
O zaman nasıl mutlu olduğunuzu gö-
receksiniz.

Kalın sağlıcakla…

YKS YAKLAŞTIKÇA STRES YÖNETİMİ AZALIYOR
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Sektöründe dünyanın en büyük üretim tesislerine sahip AYD Otomotiv Endüstri, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 şirketi (İSO 500) 2021 yılı 
araştırmasında 48 sıra daha yükselerek 184. sırada yer aldı. AYD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın 'Durmak yok, büyümeye devam sloganıyla çalışmaya devam ediyoruz’ dedi

AYD Otomotiv zirveye doğru
Sektöründe dünyanın en bü-

yük üretim tesislerine sahip AYD 
Otomotiv Endüstri, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından her yıl açıklanan 
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 
(İSO 500) 2021 yılı araştırmasında 
48 sıra daha yükselerek 184. sırada 
yer aldı. Firma otomotiv sektöründe 
devler arasında 16. sıraya çıkarak 
büyük bir başarı gösterdi. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan AYD 
Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun Aydın, üre-
tim, istihdam ve ihracata yönelik 
yatırımların ve büyümenin devam 
edeceğinin altını çizdi. 

Aydın şunları söyledi; “AYD 
olarak Şu anki geldiğimiz durumu 
ve kazanılan başarıları iki ay önce 
kaybettiğimiz kurucumuz, sevgili 
babamıza ithaf edip kısaca onu an-
latmak istiyorum. Konya’nın Bozkır 
ilçesi Akkise kasabasında Çanakka-
le şehidi bir dedenin torunu olarak 
dünyaya geldi. 6 çocuk babasıydı, 
çiftçiydi, dağlıydı. Okumayı ve yaz-
mayı askerde öğrendi. 1980’li yıl-
larda 40 metrekare alanda üretilen 
otomotiv parçalarını İstanbul’un dik 
yokuşlarında sırtında çuvalla taşı-
yarak AYD’nin tohumlarını attı. 88 
yıllık ömrü, ailesi, işi ve onuru için 
mücadele ederek geçti. Girişimci, 
çalışkan ve cesurdu. Dürüstlükten, 
helal kazançtan ve bildiği doğrular-
dan hiç taviz vermedi. Suyu sertti 
ama yiğitti, mertti, başkasına zarar 
verecek kötülük, kıskançlık, haset-
lik, iftira,münafıklık ve iki yüzlülük 

hiç yapmadı. Yalnızca kendi işini 
çok daha iyi yapmak için uğraş ver-
di. Kul hakkına çok önem verir, her 
şeyden önce emekçinin ve işçinin 
hakkını gözetirdi. Namuslu, inançlı, 
devletine sadık, milliyetçi ve mem-
leket sevdalısı gerçek bir Anadolu 
insanıydı. Son günlerine kadar fab-
rikamız içerisindeki evinde bizimle 
ve torunlarıyla sabah öğlen ve ak-
şam birlikte olarak yaşadı. Bu birlik-
telik onun artık en hoşnut, en mutlu 

olduğu ve adeta ona ilaç gibi olduğu  
zamanlardı.  Torunlarına iyi insan 
olmanın, iyi bir işadamı  olmanın 
derslerini ve  öğütlerini verdi. Has-
talığının zor zamanlarında bile ilk 
günkü heyacanı içeresinde yapılan 
işleri sordu ve takip etti. Fabrikamız 
içindeki camimizde işçilerle birlikte 
namazlarını her zaman kıldı, hayır 
dualarını yaptı. Her şeyde acele-
ciydi rahmetli anneme kavuşmak 
içinde acele etti. Son nefesinden 

sonra vedası da o çok sevdiği bin-
lerce işçisinin ellerinde yükselerek 
gözyaşları ve dualarla vatanı ve ai-
lesi için hayatını adadığı bu üretim 
tesislerinde kılınan namazla yapıl-
dı. İşte babamız böyle bir adamdı. 
Onun ektiği bu tohumlar onun bu 
tutkusu, onun bu değerleri ve onun 
bu karakteri bizi bugünlere, bu ba-
şarılara taşıdı. 

Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin 
İSO 500 dev kuruluşlarının yer al-

dığı araştırmada AYD Otomotiv 
Endüstri olarak yine zirveye doğru 
hızlı bir şekilde yükselmeye devam 
ediyoruz. 

Geçen yıla göre 48 basamak 
daha yükselerek Türkiye’nin en 
büyük 184. sanayi devi olduk. Aynı 
listenin otomotiv devleri arasında 
ise her şeyi ile %100 yerli ve milli 
olarak Anadolu’dan çıkan tek fir-
ma olarak da 16. sırada yer aldık. 
Özellikle son 5 yılda yaptığımız on-

larca yeni tesis ve fabrikalar sonucu 
istihdam sayımızı beş kat artarak 
5.500‘ün üzerine çıktı. Oransal ola-
rak Türkiye’nin en yüksek istihdam 
artışını gerçekleştirmiş olduk. 2023 
yılında yeni faaliyete geçecek olan 
üretim tesislerimiz ile istihdam sa-
yımız yaklaşık 7.500 civarında ola-
cak. Sadece Konya merkez ile ye-
tinmeyip 100-150 km uzaktaki ilçe, 
kasaba ve köylerde yaşayan bölge 
halkına bile istihdam yaratarak 
onlara iş ve aş sağlıyoruz. Geçen 
hafta SGK il müdürümüz tarafın-
dan, 2021 yılının Konya’da en faz-
la istihdam sağlayan ve en yüksek 
SGK primi ödeyen firması plaketi 
takdim edildi. Ayrıca üretimimizin 
yüzde 90’nını dünyanın en gelişmiş 
ülkelerine ihraç ederekte senelerdir 
Konya’nın açık ara ihracat şampi-
yonuyuz. AYD olarak sadece kendi 
vizyonumuz, sadece kendi imkân-
larımız ve sadece kendi alın teri-
mizle yapmış olduğumuz yüksek 
teknolojiye sahip büyük yatırımlar 
sonucunda, geçekleştirdiğimiz üre-
tim, istihdam ve ihracat rekorları 
ile kapattığımız cari açıkla, ödedi-
ğimiz çok büyük miktarlı vergilerle, 
şehrimize devletimize, ülkemize 
ve milletimize çok büyük katkılar 
sağlıyoruz. “Durmak yok, büyü-
meye devam” sloganıyla çalışmaya 
devam ediyoruz. Bu gururu yaşa-
mamıza katkı sağlayan, çalışanları-
mıza, müşterilerimize ve tüm AYD 
paydaşlarına teşekkür ediyorum” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

‘Yabancı Dil Şenliği’ 
coşku ile gerçekleştirildi 

SEDEP Münazara Yarışması’nda 
final heyecanı yaşandı

İmam hatip ortaokullarında 
uygulanmakta olan "Yabancı Dil 
Öğretimini Geliştirme Projesi" kap-
samında düzenlenen Yabancı Dil 
Şenliği, 07 Haziran 2022 tarihin-
de Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonu'nda gerçekleştirildi. 
Programın açılış konuşmasını yapan 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, ekip çalışmasının sonucu 
olarak ortaya çıkan çok önemli bir 
çalışmaya daha şahitlik ettiklerini 
söyledi. 

Konya'da öğretmenlerin reh-
berliğinde ve velilerin destekleri ile 
çok güzel çalışmaların altına imza 
atıldığını ifade etti.  2 yıl önce 64 

okulda başlayan bu projeyi bugün 
102 okulda uyguladıklarını söyleye-
rek proje yürütme kurulunun, okul 
yöneticileri ve öğretmenlerimizin 
burada çok büyük katkılarının oldu-
ğunu sözlerine ekledi. İkinci, hatta 
üçüncü bir yabancı dil öğrenmenin 
günümüz dünyasında bir gereklilik 
olduğunu vurgulayarak projenin 
önemine de dikkat çekti. 

Yabancı Dil Şenliğinin düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti.  Proje kapsa-
mında hazırlanan videonun izlen-
mesinin ardından Türkçe, Arapça 
ve İngilizce olarak çeşitli tiyatro 
gösterilerinde bulunuldu, canlan-

dırmalar yapıldı ve ilahiler okun-
du.  Üç farklı dilde gerçekleştirilen 
program izleyenlerden büyük be-
ğeni aldı.  Program sonunda İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ta-
rafından proje yürütme kurulunda 
görev alan yönetici ve öğretmenlere 
plaket takdiminde bulunuldu. Pro-
je kapsamında 6. Sınıflar arasında 
düzenlenen “İngilizce Kısa Film 
Yarışması”nda dereceye okulları-
mızın öğrenci, rehber öğretmen ve 
okul müdürlerine hediyeleri verildi.  
Programa İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük'ün yanı sıra eğitim 
yöneticileri, öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler katıldı. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Değerler Eğitimi 
Programı (SEDEP) kapsamında her 
yıl büyük bir coşku ile gerçekleştiri-
len “Fikirler Konuşuyor” münâzara 
etkinliği bu yıl da çekişmeli bir fina-
le sahne oldu. Kaybedeni Olmayan 
Yarışma” sloganıyla bu yıl 10.’su 
düzenlenen yarışmada ortaokullar 
kategorisinde 32 okul arasından 
Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip 
Ortaokulu ve Borsa İstanbul Orta-
okulu final heyecanı yaşadı. Yarış-
manın finalinde kazanan suçların 
önlenmesinde değerler daha etki-
lidir fikriyle Borsa İstanbul Ortao-
kulu oldu. 

 Selçuklu Belediyesi Sosyal Te-
sisleri'nde gerçekleşen münazara 
finaline Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali 
Düz, SEDEP Koordinatörleri, öğ-
retmen, öğrenci ve veliler katıldı.  
Temel amacı iyi insanlar yetiştir-
mek olan SEDEP ile çocuklar ve 
gençlere kültürümüzden ve me-
deniyetimizden gelen değerleri ak-
tarmayı hedeflediklerini ifade eden 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, “Öğrencilerimizin  
sorumluluklarını alabilecekleri gü-
zel etkinlikler gerçekleştirmekte-

yiz. Bunun için yıl içinde yaptığımız 
etkinliklerden biri de geleneksel 
hale gelen münazara etkinliği. Bu 
yıl 132 öğrencilerimiz belli aşa-
malarda kıyasıya yarıştılar. Bugün 
burada iki  güzide okulumuzdan 
öğrencilerimiz final heyecanı ya-
şadılar. Çocuklarımızı özgüvenleri 
ve üstün performansları nedeniyle 
kutluyorum, öğretmenlerimize de 
emekleri için teşekkür ediyorum. 
Bu vesile ile bu güzel etkinliğin bü-
tün katılımcılarına ve yapılmasında 
emeği geçen koordinatör arkadaş-
larımıza da ayrıca teşekkür ediyo-
rum” dedi. n HABER MERKEZİ



HABER5 9 HAZİRAN 2022

Çevre ve Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturan ve birbirinden farklı etkinlik, konser, çalıştay ve atölyelerle dolu dolu 3 gün 
süren Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali sona erdi. Festivalin son akşamında ise sanatçı Yusuf Güney seyircilerle buluştu

Muhteşem festival sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayelerinde, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
desteği, Konya Büyükşehir, Sel-
çuklu,Karatay ve Meram Beledi-
yelerinin paydaşlığında gelecek 
nesillere daha temiz bir çevre 
mirası bırakmak amacıyla çevre 
ve sıfır atık konusunda önemli bir 
farkındalık çalışması olan Konya 
Çevre ve Sıfır Atık Festivali sona 
erdi.  

5 Haziran Dünya Çevre Gü-
nü’nde başlayan ve 3 gün süren  
festival kapsamında çevre, sıfır 
atık,geri dönüşüm konularına  
dikkat çeken çalıştaylar, etkinlik-
ler, atölyeler, müzikaller, konser-
ler gerçekleştirdi.  

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı festivalin son 

gününde Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde sahne alan sanatçı Yusuf 

Güney konserinde katılımcılarla 
bir araya geldi. 

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
“AMACIMIZ GELECEK NESİLLERE 

DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMAK”
Selçuklu Kongre Merkezi’nde 

Konya Büyükşehir Belediyemiz ve 
Selçuklu Meram ve Karatay Beledi-
yelerimizin iş birliğinde hazırlamış 
olduğumuz Çevre ve Sıfır Atık Fes-
tivali’nin sonuna geldik. Türkiye’de 
ilk defa böyle bir organizasyonu sa-
yın Cumhurbaşkanımızın eşi Emi-
ne Erdoğan Hanımefendi’nin ön-
derliğinde Çevre Şehircilik ve İklim 
Bakanlığımızın himayesinde Konya 
Büyükşehir,Selçuklu,Karatay ve 
Meram belediyelerimizin iş birli-
ğinde  gerçekleştirdik.  Çevre ve 
sıfır atık konusu yerel yönetimler 
olarak belediyeler olarak en önemli 
gündemlerimizin içersinde yer alı-

yor. Bu festivalimizle bu konuda 
ciddi bir farkındalık oluşturduk.  
Ben üç gün süren içersinde hem 
önemli çalıştayların olduğu hem de 
eğlenceli etkinliklerin, müzikal ve 
konserlerin olduğu Konya Çevre ve 
Sıfır Atık Festivalimize katılan tüm 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Gelecek nesillerimize daha 
temiz bir çevre bırakmak için çevre 
ve sıfır atık konusundaki çalışma-
larımıza devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.   Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, festiva-
lin son gününde Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde seyirciyle buluşan 
sanatçı Yusuf Güney’e katılımı se-
bebiyle çift başlı kartal sembolü 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

ASRİAD’dan Başkan 
Öztürk’e ziyaret

Asrın İş İnsanları Derneği 
(ASRİAD) Konya Şube Başkanı 
Abdullah Karabağ ve beraberin-
deki heyet TOBB Başkan Yardım-
cısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret 
etti. Başkan Öztürk ile birlikte 
Konya Ticaret Odası Teknoloji ve 
Eğitim Kampüsü'nü ziyaret AS-
RİAD Konya Şube Yöneticileri 
kampüs hakkında bilgi aldı. Ger-
çekleştiren ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren TOBB 
Başkan Yardımcısı ve Konya Ti-
caret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk ASRİAD Konya Şubesi’nin 

çalışmalarını yakından takip etti-
ğini ifade ederek ASRİAD Konya 
Şube Başkanı Abdullah Karabağ 
nezdinde ASRİAD Konya Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve 
üyelerine çalışmalarında başarılar 
diledi. ASRİAD Konya Şube Baş-
kanı Abdullah Karabağ ise KTO 
tarafından Konya’ya kazandırılan 
Konya Ticaret Odası Teknoloji ve 
Eğitim Kampüsü'nün Konya sa-
nayisi için önemli olduğunu ifade 
ederek emeği geçenlere teşekkür 
etti. Ziyaret günün anısına çekilen 
fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

KONFİAT ile Kamu-Sen arasında işbirliği!
Otomobil sektörünün öncü fir-

malarından biri olan KONFİAT özel 
servisi, günümüzün teknolojik ge-
lişmelerine bağlı olarak, araçlarının 
bakımlarını A’dan Z’ye yapıyor. En 
uygun fiyat garantisi veren KONFİ-
AT geçtiğimiz günlerde Türkiye-Ka-
mu-Sen üyelerine özel bir kampanya 
daha yaptı. Kampanya kapsamın-
da Türkiye-Kamu-Sen üyeleri 1 yıl 
boyunca özel indirimden istifade 
edebilecek.  Kamu-Sen ile KONFİ-
AT arasında imzalanan programda 
KONFİAT Yönetim Kurulu Başkanı 
Talha Altuntaş ile Şirket Yetkilisi 
Bekir Altunel ve Kamu-Sen İl Tem-
silcisi İsmail Çelik, bir araya geldi. 
Kamu-Sen İl Temsilcisi İsmail Çelik, 
kampanyaya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, “Öncelikle KONFİAT ailesine 
bu güzel kampanyası için çok teşek-
kür ederiz. Kamu-Sen üyelerimizin 
haklarını gözetmeye ve hayatlarını 
kolaylaştırmaya devam edeceğiz. 
Protokolümüzün hayırlara vesile ol-
masını temenni ediyorum” dedi. 

‘KAMPANYAMIZ 
HAYIRLI OLSUN’

KONFİAT  Yönetim Kurulu Baş-
kanı Talha Altuntaş, ise araçların 
bakım noktasında kaliteli ve güve-
nilir bir şekilde hizmet verdiklerini 
ifade ederek, “Fiat özel servisi olarak 
otomobillerin bakımı noktasında gü-
nümüzün teknolojik gelişmelerine 

bağlı olarak hizmet vermekteyiz. 
Araçların her türlü bakımı alanında 

uzman personellerimiz ile gerçek-
leştiriyoruz. 

Fiat, Alfa Romeo, Jeep Marka 
aracı olan tüm Kamu-Sen üyeleri-
ne 1 yıl boyunca özel bir kampanya 
başlatmış bulunmaktayız.

 İşçilik ıskonto oranı yüzde 20,  
yedek parçada yüzde 20 indirim 
olacak. Kampanya kapsamında las-
tik değişimi ve balans ayarı 90 TL 
olacak. 

Bakımlarda ücretsiz cam suyu 
ve yıkama hizmeti sunuyoruz. Si-
gorta poliçesini kestirene ücretsiz 
yıkama olacak. En uygun trafik ve 
kasko sigorta imkânı sunuyoruz. 
Kampanyamızın hayırlara vesile ol-
masını temenni ediyorum” dedi. 
n SAMET AKTAŞ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Meram Belediyesi, Meram Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 
MEGA Projesi kapsamında anlamlı 
bir yarışmaya daha imza attı. İlçe 
genelinde öğrenim gören tüm 2. sı-
nıf öğrencilerini kapsayan Karakter 
Temsil Yarışması’nın final gösterisi 
ve ödül töreni Tantavi Kültür ve Sa-
nat Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

Kültürel mirasımızı ve bu mi-
ras içinde yer alan Mevlâna, Yunus 
Emre, Ahmed Yesevi, Hacı Bektaşi 
Veli, Nasreddin Hoca, Dede Kor-
kut, Evliya Çelebi, Akşemseddin, 
Ahi Evran ve Fuzuli gibi büyük gö-
nül erlerini, yeni nesil başta olmak 
üzere daha geniş kitlelere tanıtmak, 
MEGA Projesinin temeli olan ahlaki 
değerleri benimsetmek ve öğren-

cilerin temsil yeteneklerini geliştir-
mek amacıyla düzenlenen Karakter 

Temsil Yarışması renkli görüntülere 
sahne oldu. Bu tarihi isimleri başa-
rıyla canlandıran minikler salonu 
dolduran misafirlerden büyük alkış 
aldı. Meram Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Koca ve Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile Meram Belediyesi Şube 
Müdürleri de final gösterisi ve ödül 
töreninde öğrencileri yalnız bırak-
madı. Meram Gelişim Akademisi 
MEGA kapsamında yine güzel bir 
proje ile bir araya gelindiğini ifade 
eden Meram Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Koca, Karakter Temsil Ya-
rışması’nın uzun bir süreç olduğunu 
hatırlatarak, “MEGA kapsamında 
77 bin öğrencimizin tamamına hi-
tap eden farklı etkinlikler ve çalış-
malar yürütmeye devam ediyoruz. 

Bu etkinlikte de öncelikle okullarda 
öğrenci tespitleri yapıldı. Kabiliyetli 
öğrenciler yarışmaya yönlendirildi. 
Yaptıkları çalışmaları video kaydı 
ile bizlere gönderdiler. Her karakter 
için her okuldan başvurular yapıl-
dı. Sonuçta buradaki öğrencileri-
miz finale kaldı. Başvurularda şunu 
gördük ki; her bir öğrencimiz ayrı 
bir kabiliyet taşıyor. Hepsi karak-
terlerini profesyonelce canlandırdı. 
Kostümlerinden jest ve mimiklerine 
kadar harika gösteriler yaptılar. Tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğret-
menlerimize onları hazırladıkları ve 
müdürlerimize de yönlendirmeleri 
için şükranlarımı sunuyorum” diye 
konuştu.   
n HABER MERKEZİ

AFAD Konya İl Müdürü Yıldız 
Tosun’unu ziyaret eden Konya Ba-
kırcılar Odası Başkanı İbrahim Işık 
beraberinde yönetim kurulu üyeleri 
Fatih Er, Yakup Ayan ve Ramazan 
Tavus AFAD’ın çalışmaları hakkın-
da bilgi aldılar. Konya İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü Yıldız Tosun, Kon-
ya Bakırcılar Odası Başkanı İbrahim 
Işık ve yönetim kurulu üyelerinin 
ziyaretinden memnun olduklarını 
belirterek, “ AFAD Konya olarak afet 
ve acil durumlar öncesinde hazırlık 
ve acil durumlarda da müdahaleyi 
organize ediyoruz. Her zaman söy-
lediğimiz gibi, AFAD Türkiye’nin 
ortak gücü ve sesidir. Konya merkez 
ve ilçeleri olmak üzere 12 bin AFAD 
gönüllümüz vardır. 

Halkımıza afet bilinci eğitimi 
veriyoruz. Afet ve acil durumlarda 
olası riskleri azaltama konusunda da 
çalışmalar yapıyoruz. Konya halkını, 
STK’ları yanımızda görmek ve onla-
rın bize destek vermesi bizi mutlu 
ediyor, bu anlamda Konya Bakırcılar 
Odası Başkanı İbrahim Işık ve yö-
netim kurulunun ziyareti ve destek 
vermesi bizi memnun etti. Kendi-
lerine teşekkür ederken, çalışmala-
rında başarılar diliyorum” dedi. Ba-

kırcılar Odası Başkanı İbrahim Işık 
kendilerini kabul eden AFAD Konya 
İl Müdürü Yıldız Tosun’a teşekkür 

ederek, “Yıldız Tosun’a bizleri ka-
bul ettiği ve afet konusunda verdiği 
bilgilerinden dolayı teşekkür ediyo-

rum. Konya Bakırcılar Odası olarak 
AFAD Konya İl Müdürlüğümüzle 
birlikte üyelerimize yönelik afet bi-
linci konusunda eğitim vereceğiz. 
Üyelerimizin her konuda bilinçlen-
mesi adına çeşitli eğitim seminer-
leri düzenlemeye devam edeceğiz.  
Amacımız, her zaman üyelerimizin 
yanında olmak ve onların sorunları-
nın takipçisi olmaktır” diye konuştu. 
Ziyarette, Konya İl Afet ve Acil Du-
rum Müdürü Yıldız Tosun’a, Konya 
Bakırcılar Odası Başkanı İbrahim 
Işık bir tablo hediye ederken, Yıldız 
Tosun’da acil afet çantası hediye 
etti. n DURAN ÇÖLCÜ

Minikler ‘Büyük Gönül Erleri’ni canlandırdı 

Bakırcılar Odası’ndan AFAD’a ziyaret

Büyükşen çiftinin evi ile Hüseyin K'nin ailesinin evi arasındaki benzerliklerin fotoğraflarla ortaya konulduğu 
iddianamede, silahlı saldırının asıl hedefinin maktuller değil, Hüseyin K'nin ailesinin olduğu belirtildi

İddianame kabul edildi
Metin ile Necla Büyükşen çiftini 

av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen 
Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdik-
leri iddia edilen Abdullah B. ve Esra 
T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istemiyle ha-
zırlanan iddianame kabul edildi. 
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 
kabul edilen iddianamede, maktul 
Metin Büyükşen'in oğlu ve geliniy-
le "mehir" anlaşmazlığından kay-
naklandığı zannıyla soruşturmanın 
başlatıldığı, süreç içinde elde edilen 
delillerin tutuklular Ertuğrul Ç, Ab-
dullah B. ve Esra T'yi işaret ettiği, 
"Hüseyin K. ve ailesine yönelik bir 
saldırı amaçlanırken katil zanlısının 
yanlışlıkla maktullerin evine girmiş 
olabileceği" yönündeki bilgiler üze-
rine soruşturmanın genişletildiği 
aktarıldı. İddianamede ifadelerine 
yer verilen Hüseyin K. evliyken az-
mettirici olduğu iddia edilen Esra T. 
ile ilişki yaşadığını, ilişkinin duyul-
ması ve ailesinin karşı çıkması üze-
rine Esra T. ile görüşmeyi kestiğini 
anlattı. Hüseyin K, "Esra T'nin gerek 
Konya merkezdeki gerekse İsmil'de-
ki evime gelerek araştırma yapması, 
aşırı şekilde bana takıntılı olması, 
bu saplantıya rağmen olay günün-
den sonra beni bir daha aramaması, 
yaşadığı çevrede böyle bir olayı yap-
tırtabileceği çok sayıda insan olma-
sından dolayı, eylemin ben ve aile-
me yönelik yapılacakken yanlışlıkla 
Metin ve Necla Büyükşen'e yapılmış 
olabileceğini düşünüyorum." ifade-
lerini kullandı Esra T'nin tanık olarak 

ifadesine başvurulan arkadaşı İ.D. de 
Esra T'nin, "iyi giden ilişkilerinin Hü-
seyin'in ailesi tarafından bozulduğu, 
Hüseyin'in ailesinin ilişkiyi bozmak 
için büyü yaptığı" yönünde ifadeleri 
olduğunu, ayrılık sonrası Abdullah 
B. ile ilişki yaşasa da psikolojisinin 
normalleşmediğini söylediğini ak-
tardı. İddianamede Esra T'nin gittiği 
hastanenin psikiyatri bölümünden 
temin edilen raporların incelendiği 
belirtilerek "Esra T'nin, ailesinin tel-
kinleri üzerine Hüseyin K'nin ken-
disini terk etmesini psikolojik olarak 
kaldıramadığı, bu durumu saplantı 
haline getirdiği değerlendirilmiştir." 
ifadesine yer verildi.

İKİ AİLE VE İKİ EV ARASINDAKİ 
BENZERLİKLER İNCELENDİ

İddianamede, Hüseyin K'nin ai-
lesinin evi ile Büyükşen çiftinin evi 
arasındaki benzerlikler fotoğraflarla 
ortaya konularak "Her iki evin de 

içinde ağaçların ve müştemilatın 
bulunduğu, bahçe kapılarının mavi 
renk olduğu, evin, müştemilatın ve 
ağaçların bahçe içindeki konumla-
rının birbirleriyle aynı olduğu tespit 
edilmiştir. 

Metin ve Necla Büyükşen ile 
Mustafa ve Muradiye K'nin birbirle-
rine yaş ve fizik olarak benzedikleri, 
Metin Büyükşen'e ait araçla Hüseyin 
K'nin iş yerinde kullandığı aracın 
renk, model ve tip olarak benzediği 
tespit edilmiştir." değerlendirmesi 
yapıldı. Esra T. ve diğer azmettiri-
ci olduğu iddia edilen Abdullah B. 
arasındaki telefon görüşmelerinin 
de incelendiği kaydedilen iddiana-
mede, görüşmelerde bu kişilerin 
jandarma ekiplerince soruşturul-
duklarını öğrenince yaşadıkları 
tedirginliğin hissedildiği bildirildi. 
İddianamede, "Husumet beslenen 
şahıslarla maktuller arasındaki fiziki 

benzerlik ile yine bu şahıslarla mak-
tullerin evleri ve araçları arasındaki 
benzerlik, silahlı saldırının asıl hede-
finin maktuller değil de bu şahıslar 
olduğu yönündeki gerçeği ortaya 
koymaktadır." tespitinde bulunul-
du. Abdullah B. ve Esra T. hakkın-
da "tasarlayarak adam öldürmeye 
azmettirme", Ertuğrul Ç. hakkında 
ise "tasarlayarak adam öldürme" 
suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istendi. İddia 
makamı evi katil zanlısına tarif eden 
Zekeriya O. hakkında "tasarlayarak 
adam öldürmeye yardım etme" suç-
lamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis 
cezası istedi. İddianamede sanıklar 
hakkında "nitelikli konut dokunul-
mazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 
yıla kadar hapis cezası talep edildi.

OLAY
Merkez Karatay ilçesi İsmil 

Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de ev-
lerinde maskeli bir kişi tarafından 
av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve 
Necla (54) Büyükşen hayatını kay-
betmiş, pencereden atlayıp kaçan 
kızları yaralanmıştı. Olayla ilgili Esra 
T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya 
O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmış, 
bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. 
adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 
Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise 
cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıl-
dığı hastanede yaşamını yitirmişti. 
Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia 
edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 
Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı ha-
kimlikçe tutuklanmıştı. n AA

Kadının fotoğrafını çekip 
izinsiz paylaşan kişi tutuklandı

Menhol kapaklarına dadanan 
iki kişiden biri yakalandı

Akşehir’de bir kadının fotoğ-
rafını çekip haberi olmadan sosyal 
medya hesabında "Bu kadını gö-
ren polise bildirsin. İnsanları takip 
edip çocuk kaçırıyor." notuyla pay-
laşan kişi tutuklandı. Akşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği’ne başvuran D.Y. isimli 
kadın, kendisinin bilgisi olma-
dan fotoğrafını çektiği ve sosyal 
medyada "Bu kadını gören polise 
bildirsin. İnsanları takip edip ço-

cuk kaçırıyor." notuyla paylaş-
tığı iddiasıyla T.Y’den şikayetçi 
oldu. Şikayet üzerine Asayiş Büro 
Amirliği ekiplerince soruşturma 
başlatıldı. Sosyal medya hesabın-
da bu şekilde paylaşım yapan T.Y, 
cumhuriyet savcısının talimatıyla 
gözaltına alındı. Hakkında yapılan 
işlemlerin ardından adli mercilere 
sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Sulh 
Ceza Mahkemesince tutuklandı.
n AA

Konya’da gece saatlerinde 
araçlarıyla çıkarak tenha bölgeler-
deki menhol kapaklarına dadanan 
hırsızlardan biri polis ekiplerin-
ce yapılan çalışmalar sonucunda 
yakalandı. Yapılan hırsızlık anıy-
sa olayı fark eden bir vatandaşın 
cep telefonu kamerasına yansıdı. 
Konya’nın Karatay İlçesi Çatal-
hüyük Mahallesinde yaşanan 
hırsızlık olayı bir vatandaşın cep 
telefonu kamerasına yansıdı. 2 
kişinin araçlarıyla gelerek Türk 
Telekom hatlarının olduğu men-
hol kapağını çaldığı ihbarı üzeri-

ne Asayiş Şube Ekipleri harekete 
geçti. Yapılan incelemelerde hır-
sızlık olayında kullanılan aracın 
sahibinin Bekir N. olduğunu tespit 
eden ekipler şüpheliyi kısa sürede 
yakaladı. Yapılan ilk görüşmede 
hırsızlık olayını kabul eden Bekir 
N. arkadaşı Şaban H. İle birlikte 
yaptıklarını ve Şabah H.’nin çalı-
nan kapağı sattığını itiraf etti. Em-
niyetteki işlemleri tamamlanan 
Bekir N. adliyeye sevk edilirken 
Şaban H.’nin yakalanmasına yö-
nelik çalışmalar devam ediyor.
n HABER MERKEZİ



HABER7 9 HAZİRAN 2022

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi Temel Tasarım dersi öğ-
rencilerinin çalışmaların bulundu-
ğu ‘Atık Artık Robot’ konulu sergisi 
MEDAŞ Sanat Galerisinde açıldı. 12 
Haziran’a kadar açık kalacak sergi-
nin açılışına NEÜ Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Dicle Aydın, öğretim görevlileri, öğ-
renciler ve veliler katıldı. Sergi hak-
kında bilgi veren Proje Koordinatörü 
Öğretim Görevlisi Ekrem Çoşkun, 
“Sergimiz 35 parça robotik tasarım 
eserden oluşmaktadır. Temel Tasa-
rım dersi kapsamında oluşturulan 
işler evsel elektronik atıklar, metalik, 
ahşap ve plastik atıkların bir araya 
getirilmesi ile oluşmuştur. Her bir 
robotun kendi manifestosu vardır ve 
bazıları ütopik kurgulara dayanmak-
tadır. Atık malzemelerden üretilen 
robotlar güncel konulara da dikkat 
çekmektedir. Çevresel atıkların geri 
dönüşümünü hedefleyen tasarım 
ürünleri ilerleyen zamanlarda bilgi-
sayar ortamında modellenip animas-
yon film olarak izleyicilere sunula-
caktır. Temel Tasarım grubu 1. Sınıf 
öğrencilerimi yürekten kutluyorum. 
Her birine canı gönülden başarı-
lar diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘SERGİ YENİ UFUKLAR AÇACAK’
NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dicle Ay-
dın ise, “ Malumunuz çevre haftası 
sebebiyle ülkemizde de Konya'mız-
da gecesi etkinlik düzenleniyor. Bu 

etkinliklerin genel anlamda amacı 
özetle çevreye daha az zarar ver-
mek. Doğayı korumak ve gelecek 
nesillere daha yaşanılabilir temiz bir 
dünya bırakmak.  

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülte-
si temel tasarım dersi kapsamında 
bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 
sergide bu anlamda çok değerli. 
Ben bu kapsamda emeği geçen bü-
tün seramik bölüm hocalarımızdan 

ve başta Ekrem Coşkun hocamıza, 
bölüm başkanımıza teşekkür ediyo-
rum. 50 öğrencimizi ayrıca teşekkür 
ediyorum. Küçük küçük parçaların 
hani bunu nasıl değerlendirebiliriz 
diye düşünürken küçük parçaların 
bu kadar mükemmel bir şekilde bir 
araya gelmesini şahsen ben çok be-
ğendim ve takdir ettim. Bütün bu 
çalışmaların yeni bir ufuk açacağını 
düşünüyorum. Bilinç düzeyimizi ar-
tırarak, bir birey olarak çevreyi koru-
ma, doğayı korumak, dünyayı koru-
ma bilinciyle daha güzel çalışmalara 
bu serginin vesile olmasını umuyo-
rum.  Hayırlı uğurlu olsun, hayırlara 
vesile olsun. Emeği geçen herkese 
tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Ko-
nuşmaların ardından sergi ziyarete 
açıldı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

NEÜ’lü öğrenciler atıklardan sanat oluşturdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge 
düzenlemesinin detayları ile emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşturacağı farklara ilişkin tabloyu yayımladı

3600 ek gösterge 
detayları belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre düzenleme, kamu görevlileri-
nin çalışma sistemindeki sorunların 
giderilmesi ve adalet duygusunun 
pekiştirilmesi amacıyla hazırlandı. 
Söz konusu düzenleme, 5,3 mil-
yon memur ve memur emeklisini 
kapsayacak şekilde tasarlandı. Dü-
zenlemeyle ek gösterge sistemi, 
memurların kadro unvanı/derecesi, 
hizmet sınıfı, görevin önemi, so-
rumluluk düzeyi, hiyerarşik konu-
mu ve eğitim durumu esas alınarak 
belirlenecek. Ek gösterge, 2008 ön-
cesi göreve başlayan memurların 
emekli ikramiyesi ile emekli aylık-
larını, 2008 sonrası göreve başla-
yanların ise sadece emekli ikrami-
yelerini esaslı olarak etkileyecek. 
Düzenlemeyle, birinci derece me-
mur olmak kaydıyla tüm öğretmen-
lerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim 
mezunu polislerin, alan sınırlaması 
olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim 
mezunu sağlık çalışanları ile din gö-
revlilerinin ek göstergeleri 3600'e 
yükseltilecek. Bu meslek grupla-
rının yanı sıra avukat, il müdürü, 
ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/
jandarma, matematikçi, istatistikçi 
gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu 
görevlilerinin ve yüksek yargıda-
ki müdürlerin ek göstergeleri de 

3600'e çıkarılacak. Daha önce ek 
göstergeden yararlanmayan yar-
dımcı hizmetler sınıfı da ek göster-
geden faydalandırılarak tüm me-
murlara ilave 600 puan verilecek. 
Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin 
bozulmamasını temin etmek ama-
cıyla genel müdür yardımcılarının 
ek göstergeleri 3600'den 4400'e, 
il müdür yardımcısı, şube müdürü 
ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin 
ek göstergeleri de 2200'den 3000'e 
yükseltilecek. Kamu bürokrasisin-
deki hiyerarşi ve adalet gözetilerek 
ek gösterge sisteminde yeni bir 
dönem başlayacak ve kamu görev-
lilerinin emekli aylıkları ile ikrami-
yeleri esaslı bir şekilde artacak. Ek 

göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık 
hizmeti olan bir memurun emekli 
aylığı 1234-1391 lira, emekli ikra-
miyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 
lira arasında artacak. Birinci derece 
ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, 
sağlık çalışanının ve din görevlisi-
nin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 
6 bin 861 liraya, emekli ikramiye-
si ise 202 bin 909 liradan 247 bin 
408 liraya yükselecek. Böylece söz 
konusu kamu görevlilerinin emekli 
aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 
artacak. Polisler de yüzde 22'lik 
artıştan yararlanacak ve emek-
li aylıkları 5 bin 727 liradan 6 bin 
961 liraya, emekli ikramiyeleri ise 
202 bin 909 liradan 247 bin 408 

liraya ulaşacak. 2200 ek gösterge-
li, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu 
hemşire ve din görevlileri ise yüzde 
25 artışla emekli aylıklarında 1391 
lira, emekli ikramiyelerinde 50 bin 
150 lira ilave ödeme alacak. Ek gös-
terge artışlarına bağlı olarak emekli 
aylıklarında oluşan artışlar, emekli 
devlet memurlarının aylıklarına da 
yansıyacak. Ek gösterge artışına 
bağlı olarak yükselecek emekli ay-
lığı ve emekli ikramiyesi tutarları, 
yürürlükteki katsayılara göre he-
saplandı. Emekli aylığı ve ikrami-
yeleri, gelecek ay ve 2023'ün ocak 
ayında memur maaşlarına yapıla-
cak zamla daha da artacak. Meslek 
gruplarının ek gösterge artışına 
yönelik düzenlemeler 1994'ten bu 
yana sınırlı kalmıştı. Öğretmen, 
polis, sağlık çalışanı ve din görevli-
lerinin ek göstergelerinin 3000'den 
3600'e yükseltilmesi sözü verilme-
sine karşın düzenlemenin kapsamı 
tüm memurları içerecek şekilde ge-
nişletildi. Emekli aylığı ve ikramiye-
lerindeki farklar tabloda gösterildi 
Bakanlık, birinci derece ve 30 yıl 
hizmeti olan devlet memurlarını 
esas alarak ek gösterge artışının 
bazı unvanların emekli aylık ve ik-
ramiyelerine etkisine ilişkin tablo 
da hazırladı. n AA

Erenköy Anaokulu’na 
kazandıran atölyeler açıldı 

‘Oyun Tabanlı Öğrenme’
Projesi etkinliği gerçekleştirildi

Milli ve manevi değerlerine 
bağlı, özgüveni gelişmiş, sorum-
luluk sahibi, sosyal ilişkileri güçlü, 
çevresine duyarlı, öğrenmeye ve 
araştırmaya istekli, başkalarının 
hakkına saygı duyan mutlu bi-
reyler yetiştirmek, Bireysel özel-
liklere değer verip sevgiyi eğiti-
min temeline yerleştiren, saygın, 
güvenilir ve örnek gösterilen bir 
okul öncesi kurumu olmak ilkesi 
doğrultusunda çalışmalarını sür-
düren Erenköy Anaokulu,  Konya 
İnsan Mektebi El Ele projesi, Ço-
cukluk Mesleği Projesi, Okulları-
mız Çiçek Açıyor Projesi sergi açı-
lışı ile SEDEP projesi kapsamında 
yapılan çalışmaların sergi açılışı 
düzenlenen program ile açıldı. 
Düzenlenen açılışa Konya İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa 
Sakarya, Selçuklu İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Turan Kayacılar, AK Par-
ti İl Yönetim Kurulu Üyesi Adnan 
Bahçeci ile Okul Müdürleri ile ve-
liler katıldı.  

Sergi hakkında açıklamalarda 

bulunan Erenköy Anaokulu Mü-
dürü Suna Erkoç, “Anaokulu öğ-
rencilerimizin sorgulama ,düşün-
me ,keşfetme becerileri ile hayal 
güçlerini zenginleştirerek, aka-
demik başarılarını desteklemek 
amacıyla;  okulumuz bünyesinde 
açılan 4 atölye (Yaşam Becerileri 
Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları 
Atölyesi, Tasarım Beceri Atölyesi 
ve Müzik Atölyesi),3 koridor(oyun 
koridoru, sanat koridoru, bilim 
koridoru) , geleceğin FCL sınıfı, 
çocuk kütüphanesi ve öğretmen 
kütüphanemizi eğitim öğretime 
kazandırdık. Konya İnsan Mektebi 
El Ele projesi, Çocukluk Mesleği 
Projesi, Okullarımız Çiçek Açıyor 
Projesi sergi açılışı ile SEDEP pro-
jesi kapsamında yapılan çalışma-
ları okul müdürleri ve veli katılım-
larıyla miniklerimizin hizmetine 
sunduk. Bu mutlu günümüzde 
bizleri yalnız bırakmayan herke-
se teşekkür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Polonya’nın koordinatörlü-
ğünde, ülkemizden Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Selçuk-
lu Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 
Portekiz, Romanya, Slovenya ve 
Bulgaristan’dan toplam 8 ortağın 
yer aldığı “Problem Çözme Bece-
rilerinin Geliştirilmesinde Oyun 
Temelli Öğrenme” isimli Erasmus 
+ projesinin çoğaltıcı etkinliği, 08 
Haziran 2022 tarihinde gerçek-
leştirildi. Etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, Problem 
Çözme Becerilerinin Geliştirilme-
sinde Oyun Temelli Öğrenme pro-
jesinin birlikte başarma gayretinin 
önemli bir sonucu olduğunu ifade 
etti. Çocukluk döneminde oyun 
temelli öğrenmenin gerekliliğine 
dikkat çekerek bu noktada proje 
geliştirmenin önemine değindi.  
Konya’nın 2006 yılından bu yana 
AB projeleri konusunda adeta bir 

destan yazdığını söyleyen Seyit 
Ali Büyük,  bugün itibariyle Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
en çok uluslararası proje yürüten 
Müdürlük olduğunu ifade etti. 
AB Projelerinin değişik kültürle-
ri tanıma ve kendi kültürümüzü 
tanıtma konusunda önemli bir 
imkân ortaya çıkardığını sözleri-
ne ekledi. Proje kapsamında ger-
çekleştirilen çoğaltıcı etkinliğinin 
hayırlı olmasını dileyerek emeği 
geçenlere teşekkür etti.  Program, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sel-
çuklu Mahmut Sami Ramazanoğ-
lu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 
Polonya, Portekiz, Romanya, Slo-
venya ve Bulgaristan’dan proje 
ortağı kurumların temsilcilerinin 
sunumları ile devam etti. Etkinli-
ğe İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük’ün yanı sıra eğitim yöneti-
cileri, öğretmenler ve proje ortağı 
ülkelerden temsilciler katıldı. 
n HABER MERKEZİ
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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.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Konya İli Karatay İlçesi Yarma K. Mahallesi 399 Ada 11 
Parseldeki “Tarla” vasıflı taşınmaz satılacaktır. Tapu Kaydı Bilgileri: Konya İli Karatay İlçesi Yarma 
K. Mahallesinde bulunan 399 Ada 11 Parselde 20.188,24 m² yüzölçümlü “Tarla” nitelikli taşınmazın 
yeri belirlenmiş olup 61 Cilt, 5925 Sayfasında kayıtlı Tam hissesinin borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz 
üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamakta olup tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Mahallinde 
incelemeler yapılmış ve gerekli ölçümler alınmış, fotoğraflama yapılmıştır. Dosya içerisindeki tapu 
kaydı, imar planı sureti ve zeminden aldığımız ölçümlere göre; Adres Bilgileri: Keşfi yapılan taşınmaz 
keşif tarihinde tarım arazisi olarak kullanılmakta olup taşınmazın adresi: Yarma Mahallesi 399 Ada 11 
Parsel Karatay/Konya’dır. Taşınmaz; Yarma Caddesine 280 mt., Yarma Mahallesi yerleşim merkezine 
2,20 km., Göçü Mahallesi yerleşim merkezine 5,40 km., Konya Havaalanına 48,70 km., Şehir 
Merkezine 36,80 km, Otogara 43,60 km, Sakyatan Mahalle yerleşim merkezine 14,10 km. mesafede 
bulunmaktadır. İmar Durumu Bilgileri: Taşınmaz Karatay Belediyesi’nin 1/1000’lik Uygulama İmar 
Planı dışında olup tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı 
ve sulama alanıdır. Bakanlar Kurulunun 13.03.2017 tarih ve 1001 sayılı kararnamesi ile büyük ova 
koruma alanında kalmaktadır. Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınması kaydı ile yapılaşmaya 
gidilebilir. Keşif tarihi itibariyle uygulama imar planı dışında olup tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. 
Üzerinde herhangi bir yapılaşma görülmemiştir. O yüzden taşınmaz için Yapı Ruhsatından, Mimari 
Projeden ve Yapı Kullanım İzin Belgesinden bahsedilemez. Zeminde Yapılan Taşınmaz Özellikleri: 
Taşınmaz; Konya İli Karatay İlçesi Yarma K. Mahallesinde bulunan 399 Ada 11 Parselde 20.188,24 m² 
yüzölçümlü “Tarla” nitelikli taşınmazın yeri belirlenmiş olup 61 Cilt, 5925 Sayfasında kayıtlı Tam hissesi 
borçlu adına kayıtlıdır. Parselin diğer komşu parseller ile sınırlarını belirleyen herhangi bir çit, tel, duvarı 
bulunmamaktadır. Topoğrafik olarak düz bir zeminde olup eğimsiz bir arazi olduğu görülmüştür. Batı 
yönünden kadastro yola cephesi bulunmaktadır. Tarla 20.188,24 m2 alana sahiptir. Keşif tarihinde 
tarlada hububat ekili olduğu görülmüştür. Tarlanın belediye hizmetlerinden faydalanma durumu yoktur. 
Parsel dar bir dikdörtgen forma sahiptir. Parselin kuzeyinde aynı adanın (399 Ada) 10 nolu Parseli, 
doğusunda aynı adanın (399 Ada) 22 nolu Parseli, güneyinde yine aynı adanın (399 Ada) 12 nolu 
Parseli yer almaktadır. Batısında ise kadastro yol bulunmaktadır. Yarma Mahallesinde bulunan 399 Ada 
11 Parsel numaralı taşınmaz; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Tarla vasfında olup 
20.188 m2 alana sahiptir. Keşif tarihi itibari ile parselin yonca ekili olduğu görülmüştür. Yarma Mahalle 
merkezine yaklaşık 2 km mesafede olan taşınmaza ulaşım imkânı mevcuttur. Taşınmazın fiili durumu 
göz önüne alındığında uzun süredir tarımsal faaliyet yapıldığı anlaşılmaktadır. Taşınmazda sulama 
kanalı yanında olduğu için sulu tarım arazi niteliğindedir. Taşınmazın fiili durumu; taşsız ve çakılsız, 
meyilsiz, toprak derinliği 50-60 cm civarında, kumlu tınlı toprak yapılı bir bünyeye sahiptir. Taşınmaz 
komşu parsellerle benzer özellik göstermektedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. 
Taşınmaz mahalle yerleşiminde yer almakta olup tali ve ana yollardan sağlanmaktadır. Çevresinde 
kuru ve sulu tarım yapılan tarlalar mevcuttur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği her türlü bitkisel üretime 
elverişlidir. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yerine uygundur.
Adresi   : Yarma Mahallesi 399 Ada 11 Parsel Karatay / KONYA
Yüzölçümü  : 20.188,24 m2 TARLA VASIFLI
Kıymeti   : 445.000,00 TL
KDV Oranı  : %8 (28.03.2022 tarih 5359 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği)
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK, HACİZ, İHTİYATİ HACİZ ŞERHLERİ VE 3083 SAYILI YASANIN 
     6. MADDESİ GEREĞİKISITLIDIR BEYANI MEVCUTTUR. 
1. Satış Günü  : 05/09/2022 günü 10:00- 10:05 arası
2. Satış Günü  : 03/10/2022 günü 10:00- 10:05 arası
Satış Yeri  : KONYA ADALET SARAYI B-BLOK ZEMİN KAT Z-18-19 
     İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen 
ilgililerin ve İİK'nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan 
alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik 
ortamda yapılan ilan “elektronik ortamda ilan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen 
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2017/1677 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
KONYA 1.İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No: TR820001500158007290495186
Vergi Dairesi Adı / No: MEVLANA VERGİ DAİRESİ- 1780009682
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2017/1677 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1636698

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.
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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.

  

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:
a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA
c) TEL: 0 850 251 30 00   FAX: 0 332 255 00 85
d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr
2- İHALE KONUSU İŞLERİN:
İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) İŞİN SÜRESİ İŞİN YAPILACAĞI YER
2022/YZLM-300 Araç Takip Cihaz Yazılımı Alım İşi 3 YIL MEDAŞ GM
a) İHALE USULÜ: Açık İhale
b) İHALE 
DOKÜMANINA 
ULAŞIM:

- İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi), 
-KEP üzerinden, 
- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.

c) İHALE İLGİLİSİ: Kevser KELEŞ
kevser.keles@meramedas.com.tr

d) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
e) İHALENİN ZAMANI: 17/06/2022 -  14:00
f) İHALE DOSYASININ 
TESLİM FORMATI VE 
TESLİM YERİ VE SAATİ

Kapalı Zarf - MEDAŞ GM (Muhaberat birimi)/KONYA - 
17/06/2022 saat 12:00'a kadar

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge, (EKAP’dan İhale Süreci İçerisinde alınmış 
olması gerekir)
d)İstekli en az teklif tutarının %50'si oranında, İş Deneyim Belgesi sunmalıdır. 
-İş Deneyim Belgesi Niteliğİ: Yazılım Geliştirme İşleri ve Yazılım Satış İşleri'ne ait faturalar İş 
Deneyim olarak kabul edilecektir.

İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de         Basın: 1638286

Aksaray’da Astronomi ve Uzay Bilimleri eğitimleri başlıyor. Bu kapsamda Aksaray’da KOP Astronomi Kütüphanesi 
açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında uzay bilinci aşılanacak

Aksaray bilime ve uzaya ışık tutacak!
Konya Ovası Projesi Bölge Kal-

kınma İdaresi Başkanlığı tarafından 
desteklenen proje ile ülkemizin uzay 
ve astronomi programındaki hedef-
leri doğrultusunda çocuklarımıza, 
gençlerimize astronomi eğitimleri 
verilmesi amaçlanıyor. Program-
da konuşan Aksaray İl Milli Eğitim 
Müdürü Hacı Ömer Kartal, gençle-
re astronomi alanında önemli bilgi-
ler vermeyi amaçladıklarını bildirdi. 
Kartal sözlerini şöyle sürdürdü, “Ak-
saray KOP Astronomi Kütüphanesi 
Projesi ile Aksaray Bilim ve Sanat 
Merkezi bünyesinde bulunan Göz-
lemevi, Astronomi kütüphanesi ile 
birleştirilerek ülkemizdeki ilk ve tek 
geniş kapsamlı astronomi laboratu-
varı haline dönüştürülmüştür. 

Aksaray KOP Astronomi Kütüp-
hanesi Projesi ile öğrenciler Güneş, 
Ay, Yıldızlar, Gezegenler, Kuyruklu-
yıldızlar, Galaksiler, Takım Yıldızları, 
Bulutsular, Karadelikler ve birçok 
alanı içerisinde barındıran geniş 
kapsamlı bir eğitim deneyimi yaşa-
yacaklardır. 

Ayrıca Aksaray KOP Astrono-
mi Kütüphanesi ile öğrencilerimize 
farklı türde kitaplardan yararlanma, 

uzay gözlemleri yapmaları, yapılan 
gözlemlerin kamera kayıtları üzerin-
de bilimsel çalışmalar oluşturmaları, 
dene-yap atölyeleri ile astronomi ve 
uzay çalışmaları oluşturmaları, sanal 
gerçeklik platformlarında canlı ve 
gerçekçi uygulamalarla ile uzay ve 
evreni tanıma fırsatı sunulmaktadır” 
dedi. 

‘ÖĞRENCİLER İÇİN KAPSAMLI BİR 
ALAN OLUŞTURULDU’

Aksaray KOP Astronomi Kütüp-
hanesi’nde öğrenme ortamı oldu-
ğunu beyan eden Kartal, “Tekil bir 
tematik kütüphaneden öte uzay ve 
astronomi alanlarının her yönden, 
her yaş kesimine uygun bir öğren-
me ortamı haline getirilmiştir. Bu 

kapsamda “Portatif Çadır Gözlem 
Planetaryum Merkezi”, “Sanal Ger-
çeklik Gözlem Atölyesi”, “Gözlem 
Atölyesi”, “Dijital Uzay Uygulama 
Atölyesi, “Ay Yüzeyi Atölyesi” ve 
“Gezegenleri Keşfediyorum Atöl-
yesi” alanlarından oluşmaktadır. 
Belirlenen atölyeler kapsamında 
kütüphanede süreli ve bilimsel ya-

yınlarının da yer aldığı 2000 kitap 
bulunmaktadır. Ayrıca dezavantajlı 
bölgelerimizde kullanılmak üzere 
taşınabilir uygulamalı planetaryum 
gezegenevi ile il genelinde birçok 
öğrenciye erişim sağlanacaktır. 360 
VR Simülatörü ile sanal gerçeklik is-
tasyonunda uygulamalı STEAM ak-
tiviteleri, eğlenceli bilimsel deneyler 

ve simülatör gösterisi gibi etkinlikler 
de yer almaktadır. Böylelikle yenilik-
çi eğitim yaklaşımlarıyla sanal ger-
çeklik alanlarında kullanılacak yazı-
lımların geliştirilmesi ve denenmesi 
amacıyla bu alanda çalışacak genç-
lerimize bir ortam oluşturulmuştur” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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Sanayi grubu, 76 milyar 947 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı. 16 sektörden 12'si, tüm zamanların en 
yüksek ilk 5 aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 15'i ihracatını artırırken, sadece halı sektörünün dış satımı azaldı

Sanayi'de 5 ayda rekor ihracat
Türk sanayi sektörü, 76 milyar 

947 milyon dolarla tüm zamanların 
en yüksek ocak-mayıs ihracatına 
imza attı. Jeopolitik risklerden kay-
naklan ekonomik aktiviteye ilişkin 
endişelere karşın Türkiye'nin sana-
yi ihracatı rekorlar kırmaya devam 
ediyor. Sanayi grubu, 76 milyar 947 
milyon dolarla tüm zamanların en 
yüksek ocak-mayıs ihracatını ger-
çekleştirdi. Sanayi ihracatında ilk 5 
ayda geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 20,5 artış kaydedildi. Türki-
ye'nin sanayi dış satımının toplam 
ihracat içerisindeki payı da yüzde 
75,1 oldu.

16 SEKTÖRDEN 
15'İ İHRACATINI ARTIRDI

Sanayi grubuna bağlı 16 sektör-
den 15'i ihracatını artırırken, sadece 
halı sektörünün dış satımı azaldı. Sa-
nayi bünyesinde yer alan 16 sektör-
den 12'si, tüm zamanların en yüksek 
ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. 
Söz konusu dönemde tekstil ve ham 
maddeleri 4 milyar 409 milyon do-
lar, deri ve deri mamulleri 806 mil-
yon 663 bin dolar, kimyevi maddeler 
ve mamulleri 13 milyar 606 milyon 
dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 8 
milyar 827 milyon dolar, elektrik ve 
elektronik 5 milyar 991 milyon do-
lar, makine ve aksamları 4 milyar 
67 milyon dolar, demir ve demir dışı 
metaller 6 milyar 472 milyon dolar, 

çelik sektörü 9 milyar 615 milyon 
dolar, çimento, cam, seramik ve top-
rak ürünleri 2 milyar 309 milyon do-
lar, mücevher sektörü 2 milyar 163 
milyon dolar, savunma ve havacılık 
sanayi 1 milyar 680 milyon dolar ve 
iklimlendirme sanayi 2 milyar 743 
milyon dolarlık rekor ihracata imza 

attı. Yılın 5 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre tekstil ve ham mad-
deleri yüzde 11,2, deri ve deri ma-
mulleri yüzde 26,1, kimyevi madde-
ler ve mamulleri yüzde 41,6, hazır 
giyim ve konfeksiyon yüzde 15,8, 
elektrik ve elektronik yüzde 7,7, ma-
kine ve aksamları yüzde 10,7, demir 

ve demir dışı metaller yüzde 42,1, 
çelik sektörü yüzde 34,6, çimento, 
cam, seramik ve toprak ürünleri 
yüzde 28,5, mücevher sektörü yüz-
de 15, savunma ve havacılık sanayi 
yüzde 50,1 ve iklimlendirme sanayi 
yüzde 12,5 ihracat artışı kaydetti. 
Otomotiv sektörünün ihracatı yüz-

de 3,8 artarak 12 milyar 491 milyon 
dolara, gemi, yat ve hizmetleri dış 
satımı yüzde 26,3 artışla 577 milyon 
86 bin dolara, diğer sanayi ürünleri 
ihracatı da 54 milyon 574 bin dolar 
oldu. Halı sektörünün ihracatı ise yı-
lın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemi-
ne göre yüzde 14,3 azalarak 1 milyar 

130 milyon dolara geriledi.
ALMANYA EN ÖNE 

ÇIKAN PAZAR OLDU
Sanayi grubu bünyesindeki sek-

törlerde öne çıkan pazar Almanya 
oldu. Almanya'ya deri ve deri ma-
mulleri 70 milyon 150 bin dolar, 
hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 
552 milyon dolar, makine ve aksam-
ları 416 milyon 882 bin dolar, demir 
ve demir dışı metaller 938 milyon 
944 bin dolar, iklimlendirme sanayi 
295 milyon 337 bin dolar ve otomo-
tiv endüstrisi 1 milyar 809 milyon 
dolarlık ihracat yaptı. 

Birleşik Krallık'a elektrik ve 
elektronik sektörü 662 milyon 80 
bin dolar, diğer sanayi ürünleri de 
4 milyon 421 bin dolarlık dış satım 
gerçekleştirdi. Hollanda'ya kimyevi 
maddeler ve mamulleri 907 milyon 
940 bin dolar, İtalya'ya tekstil ve 
hammaddeleri 473 milyon 77 mil-
yon dolar ve İsrail'e çelik sektörü 757 
milyon 625 bin dolarlık ihracat yaptı. 

ABD'ye dış satımda çimento, 
cam, seramik ve toprak ürünleri 383 
milyon 466 bin dolar, mücevher 
sektörü 432 milyon 705 bin dolar ve 
halı sektörü 354 milyon 423 bin do-
larla ön plana çıktı. Gemi ve yat hiz-
metleri sektörü de 215 milyon 362 
bin dolarla en fazla ihracatı Norveç'e 
yaptı.
n AA

Tosun, "Mobil uygulama, 'yaralıyım', 'enkaz altındayım' veya 'yaşadığım yerdeki toplanma 
alanı nerede' gibi konulara çözüm sunuyor. Herkesin indirmesi çok büyük önem arz ediyor"

‘AFAD Acil’ hayat kurtarıyor
Vatandaşların afet öncesinde, 

anında ve sonrasındaki ihtiyaçlarını 
tek uygulamada karşılamak amacıy-
la geliştirilen "AFAD Acil" mobil uy-
gulaması, bugüne kadar 350 binden 
fazla indirildi. İçişleri Bakanlığı tara-
fından, Afet ve Acil Durum Yöneti-
mi (AFAD) Başkanlığınca, vatandaş-
ların afet ve deprem anında yardım 
ekiplerine cep telefonu üzerinden 
ulaşmasını sağlayan mobil uygula-
ma, tüm IOS ve Android kullanıcı-
ları tarafından App Store ve Google 
Play uygulama mağazalarından 
indirilebiliyor. Konya İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü Yıldız Tosun mobil 
uygulamanın amacının, tek tuşla in-
san hayatına dokunmak olduğunu 
söyledi. Herhangi bir afet ya da acil 
durum anında, tek tuşla durumun 
bildirilmesiyle profesyonel ekiplerin 
olay yerine ulaştığını anlatan Tosun, 
"Mobil uygulama, 'Yaralıyım', 'Enkaz 
altındayım' veya 'Yaşadığım yerdeki 
toplanma alanı nerede?' gibi konu-
lara çözüm sunuyor. Herkesin indir-
mesi çok büyük önem arz ediyor." 

dedi. Tosun, hayati öneme sahip uy-
gulamayı, her vatandaşın cep telefo-
nuna indirebildiğini belirterek, şöyle 
devam etti: "Temennimiz indirme 
sayısının daha da artması. Şu ana 

kadar indirme sayısı 350 bini aşmış 
durumda. Bu sayı her gün artmaya 
devam ediyor. Ayrıca mobil uygu-
lamada afet öncesinde yapılması 
gerekenlerle ilgili eğitim videoları da 

bulunuyor. Bu videolarla kendinize 
ve çevrenize daha faydalı bir AFAD 
gönüllüsü oluyorsunuz. Önce kendi-
niz, daha sonra da tüm insanlık için 
AFAD gönüllüsü olmak önemli." n AA

Yazar Hayati İnanç 
Ahırlı'da söyleşiye katıldı

Yazar Hayati İnanç Ahırlı Kay-
makamlığı ve Ahırlı Belediyesinin 
davetiyle geldiği ilçenin Akise 
Mahallesi'nde söyleşi programına 
katıldı. Atatürk Meydanı'ndaki ilçe 
sakinlerinin büyük ilgi gösterdi-
ği 2 saat süren söyleşide İnanç, 
divan edebiyatı şiirlerinden çe-
şitli örnekler vererek, günümüz 
insanına yönelik tavsiyelerde 
bulundu. Ahırlı'da bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu belirten 
yazar Hayati İnanç, dinleyicile-
re vasiyeti olarak ilan ettiği kitap 
listesindeki kitapları okumanın 
önemine değindi. Ailenin tehdit 
altında olduğunu ve ailenin mu-
hafızı olarak annelerin en kıymetli 
varlık olduğunu ifade eden Hayati 
İnanç, "Çocuklar annelerin ese-
ridir, gece, gündüz, mesai, tatil 

gibi zaman dilimlerinden uzak bir 
ömür, fedakarca gayret gösteren 
annelerimiz dünyanın en zor ve 
en anlamlı işini üretmektedirler." 
dedi. İnanç programın sonunda 
dinleyicilere kitaplarını imzalaya-
rak hatıra fotoğrafı çektirdi. Prog-
ramın ardından Ahırlı Kaymakamı 
Alperen Celepci ve Ahırlı Belediye 
Başkanı İsa Akgül, yazara günün 
anısına bir tablo hediye etti. Etkin-
liğe, Ahırlı Kaymakamı Alperen 
Celepci, Yalıhüyük Kaymakamı 
İbrahim Yazıcı, Derebucak Kay-
makamı Ömer Levent Türk, Boz-
kır Başsavcısı Burak Öztürk Bozkır 
Hakimi Olcay Karatay, Yalıhüyük 
Belediye Başkanı Hasan Koçer, 
Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, 
Seydişehir Emniyet Müdürü Cev-
det Arıcı ve ilçe halkı katıldı. n AA
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Adalet Bakanı Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek 
koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek." dedi

Kira artışı yüzde 25 olacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 

yeni kira düzenlemesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Baka-
nı Murat Kurum, Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş ile Adalet Ba-
kanlığı olarak beraber çalışma yap-
tıklarını hatırlatan Bozdağ, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet 
Komisyonunda bugün Borçlar Ka-
nunu'na geçici madde eklenmesinin 
söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Yaptığımız çalışma sonucunda 

konut kiraları bakımından 1 Tem-

muz 2023'e kadar yenilenecek kira 
sözleşmelerinde bir önceki kira yı-
lının yüzde 25'ini geçmemek ko-

şuluyla yapılacak artışların geçerli 
olduğuna dair bir geçici hüküm 
Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyo-

nu'nda eklenecek. AK Parti grubu, 
MHP grubu orada teklif verecek ve 
oraya eklenecektir. Böylelikle konut 
kiralarında bir yıl süreyle bir önceki 
yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geç-
meyecek şekilde artış yapılabilme 
imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde 
yapılacak artışların geçerli olmadığı 
açıkça ifade ediliyor. Bu düzenleme-
yi yaparken geçici olmasına özellikle 
önem verdik. Geçici bir düzenleme. 
Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin 
hukukuna halel vermeden ikisinin 
de belli bir fedakarlıkta bir noktada 
durmasına da özen gösterdik. Uma-
rım beklentileri karşılar. Umarım 
beklediğimiz sonuçları doğurur."
n AA

BBP’li kadınlardan 
TURGED’e ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı Av. 
Nursel Akgün ve beraberindeki 
heyet,  Türkiye Görme Engelliler 
Derneği Konya Şubesini ziyaret 
etti.  Karşılıklı görüş alışverişin 
bulunduğu ziyarette BBP Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Av. Nursel 
Akgün, BBP Konya İl Kadın Kol-
larının çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Akgün, herkesin toplum 
olarak birlikte yaşadıkları tüm 
dezavantajlı kesimlere, özellikle 
engellilere, engellilerin ailelerine 
ve bir bütün olarak topluma karşı 
sorumluluklarının olduğunu ha-
tırlattı. Akgün, “Bir toplumda ya-

şayan engellilerin, hangi şartlarda 
hayatlarını idame ettirdikleri hem 
devletler için hem de milletler 
için gelişmenin ve insan hakları-
nın neresinde olduklarıyla ilgili en 
önemli kriterlerden biridir. Top-
lumda yaşayan her bireyin tüm 
dezavantajlı kesimlere, özellikle 
engellilere, engellilerin ailelerine 
gereken desteği ve kolaylığı sağ-
laması oldukça önemlidir. BBP 
Konya İl Kadın Kolları olarak her 
daim engelli bireylerimizin yanın-
dayız” ifadelerini kullandı. Ziyaret 
günün anısına çekilen fotoğraf ile 
son buldu.
n MERVE DURGUT

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin depolama kapasitesini 15 milyar metreküpe çıkarabilecek, jeolo-
jik anlamda zengin ve güzel bir yapı tespit ettiklerini söyledi. Özcan: ‘’ Tuz Gölü depolama tesisimizdeki 2023 hedefimiz kısmetse 5,4 milyar metreküp kapasitesine çıkarmak’’ dedi

Tuz Gölü’ne yeni depolama alanı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma 

AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan 
Özcan, BOTAŞ'ın, 19 bin kilometreyi 
aşan doğal gaz iletim sistemine sa-
hip olduğunu, enerjinin güvenliğini 
sağlamaya yönelik stratejik alt ya-
pının oluşturulduğunu söyledi. Tür-
kiye'deki doğal gaz abone sayısının 
arttığına işaret eden Özcan, şöyle 
konuştu: "2017'de 13 milyon abone-
miz varken, mevcut durumda 18,8 
milyon abone sayısına ulaşıldı. 81 
ilin tamamına doğal gazı götürdük. 
Şu an itibarıyla 649 yerleşim yerine 
doğal gazı ulaştırdık. Temel hede-
fimiz 2023'te 835 merkeze doğal 
gazı ulaştırmak. Buna ulaşmak için 
kademeli bir yatırım çalışmamız söz 
konusu. Bunların yanında, ulaşılan 
abone sayısı ile 39,6 milyon ton kar-
bon emisyonunu azaltmış durumda-
yız. Bu durum, çevresel ve ekono-
mik katkı olarak değerlendirilebilir."

"İLAVE DEPOLAMA KAPASİTESİ 
DOĞAL GAZDA GÜCÜMÜZE 

GÜÇ KATACAK"
Özcan, Türkiye'nin doğal gaz 

depolama faaliyetleri kapsamında 
alt yapı çalışmalarına hız kesmeden 
devam ettiklerini belirterek, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

 "Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama 
Tesisi'nde birinci etap çalışmaları 
bitti. Tuz Gölü depolama sahaları-
mız aktif olarak faaliyet gösteriyor. 

Bu tesisin, mevcut depolama tesis-
lerinden bir farkı da doğal gaz alt 
yapımıza ciddi anlamda esneklik 
kazandırıyor. Kamuoyunda, 'Doğal 
gaz depoları ne durumda? Sisteme 
ne kadar gaz verebiliyor?' soruları 
soruldu. 

Tuz Gölü bu soruların soruldu-

ğu dönemde bize ciddi anlamda 
katkı sağladı. 2017'de 350 milyon 
metreküp olan kapasite, bugün iti-
barıyla 1 milyar metreküpü aşan bir 
katkı sağladı. Tuz Gölü depolama 
tesisinde, kış dönemi içinde birkaç 
defa doldurma ve boşaltma işlem-
leri gerçekleştirildi. 

Eski doğal gaz havzalarında bu 
işlemi yapıyor olsaydık, doğal gaza 
ihtiyaç durumunda hızlı ve etkili bir 
reaksiyon veremezdik. Bu tesisler-
de ise birkaç gün içinde depolarda 
ciddi bir şekilde kapasite artışı sağ-
layıp, akabinde de sisteme gaz ver-
me kabiliyetini artırmanın imkanını 

yaşamış olduk.
 Tuz Gölü depolama tesisimiz-

deki 2023 hedefimiz kısmetse 5,4 
milyar metreküp kapasitesine çıkar-
mak. Ayrıca ilk defa olarak depola-
ma kapasitesini 15 milyar metrekü-
pe çıkaracağımız jeolojik çalışmanın 
haberini vermek istiyorum. Alt yapı 
oluşturmuştuk. Hirfanlı Barajı'ndan 
tatlı suyumuzu getirmiştik.

 Bu tatlı suyla beraber, tuz saha-
sında kavern üretmeye devam ede-
bileceğimiz jeolojik anlamda çok 
zengin güzel bir yapıyı tespit etmiş 
durumdayız. İkinci bir sabit yatırım 
yapmaksızın, buradaki depolama 
kabiliyetimizi 15 milyar metreküpe 
çıkarmış olacağız. Ülkemizin top-
lamda minimum yüzde 20'lik de-
polama kapasitesini elde etmesine 
yardımcı olacağız. 

Ülkemizde, yaz-kış dönemlerin-
de mevsimsel ihtiyaç farklılıkların-
dan dolayı ilave depolama kapasi-
tesinin sistemimize dahil olması, 
doğal gazda gücümüze güç kata-
cak.’’ n AA

Bekir Bozdağ

Burhan Özcan
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Ankara Rumeliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği üyeleri ile Ma-
kedonya Üsküp’ten gelen Kara-
manlılar ata toprakları olan Taşeli 
bölgesini gezdi. Karamanlı eğitimci 
Şerafettin Güç’ün rehberlik ettiği 
üyeler, ilk olarak Mersin’in Mut il-
çesi Yalnızcabağ Köyü Değirmenlik 
yaylasında bulunan ve Karamanoğ-
lu Beyliği’nin atalarından olan Nure 
Sofi’nin mezarını ziyaret etti. Bölge 
hakkında ziyaretçilere bilgi veren 
Şerafettin Güç, üyelerin 2022 yı-

lında Nure Sofi’nin mezarını ziyaret 
eden ilk grup olduğunu belirtti. Tür-
benin etrafının düzenlendikten son-
ra daha çok ilgi görmeye başladığını 
belirten Güç, daha önce gelenlerin 
eski ve yeni hali arasındaki farkı bil-
diklerini ve restorasyonda emeği ge-
çenlere teşekkür ettiklerini söyledi. 
Taşeli bölgesini ‘Ata toprakları’ ola-
rak adlandıran 26 kişilik heyet daha 
sonra Karaman’ın Ermenek ilçesine 
geçerek ilçede ziyaretler gerçekleş-
tirdi. Ermenek ve çevresindeki tarihi 

camiler, kaya mezarları ve türbeleri 
ziyaret eden heyet duygu dolu anlar 
yaşadı. Bölgeyi ziyaretleri nedeniyle 
oldukça heyecanlandıklarını belirten 
dernek üyeleri, bu ziyaretlerin sıklık-
la ve daha geniş katılımla yapılması-
nı planladıklarını söylediler. Dernek 
üyeleri, "Bu bölge, atalarımızın belir-
li bir dönem yaşayıp çeşitli nedenler-
le dünyanın farklı bölgelerine göç et-
mek durumunda kaldıkları bölgedir. 
Dolayısıyla bizim için burada olmak, 
geçmişin izlerini görmek ve dedele-

rimizin hatıralarına dokunmak anla-
mına geliyor. Özellikle Rumeli böl-
gesindeki hemşerilerimizin bu ata 
topraklarını ziyaret etmelerini mü-
himsiyor, kökleriyle bağlarının ye-
niden canlanmasını arzuluyoruz. Bu 
çerçevede ilerleyen süreçte gençler 
ve çocukları da kapsayan geniş çaplı 
gezi programları hedefliyoruz. 26 ki-
şilik gezi ekibimizin yaşadığı heyeca-
nı tüm hemşerilerimizle paylaşmak 
istiyoruz’’ dediler.
n İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından sinemaya gitme imkanı 
olmayan öğrenciler için özel olarak 
geliştirilen Gezen Sinema Tırı, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin katkı-
larıyla Konya’nın 28 ilçesindeki ço-
cukları sinemayla buluşturuyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
ilçelerdeki çocukların sinemayla 
buluşması için hazırladığı “Gezen 
Sinema Tırı” Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkısıyla ilçeler-
de gösterime başladı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü tarafından özel olarak 
tasarlanan “Gezen Sinema Tırı” ile 
sinema salonu olmayan ilçelerdeki 
ilkokul ve ortaokul öğrencileri sine-
mayla buluşturuluyor. 

Bu kapsamda Konya’ya gelen 
Sinema Tırı, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin katkısıyla ilk gösterimi-
ni Çumralı çocuklar için yaparken 
daha sonra sırasıyla Güneysınır ve 
Karapınar’da öğrencilerle buluştu. 

Çocukların sosyalleşmesi ve 
kişiliklerinin pozitif yönde gelişti-
rilmesi amacıyla hazırlanan proje 
ile ilçede bulunan yüzlerce çocuk 
sinemayla tanışırken ilk kez sinema 
keyfi yaşayan öğrenciler ise Gezen 

Sinema Tırı’nı çok sevdiklerini söy-
ledi. 

Konya’nın 28 ilçesindeki on 
binlerce öğrencinin beyaz perdeyi 
tanıma fırsatı bulacağı Sinema Tırı 
ilçelerde 14 Haziran’a kadar sadece 
öğrencilere hizmet verecek. Sine-
ma Tırı 30 Haziran - 18 Temmuz 
tarihleri arasında ise ilçe merkezle-
rinde konuşlanarak tüm vatandaş-
lar için açık hava sineması olarak 
gösterim yapacak.
n HABER MERKEZİ

Üsküp’ten gelip ata topraklarını gezdiler

'Gezen Sinema Tırı' çocukları buluşturuyor

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'Anadolu 
Beylikleri Serisi' içerisinde ilk kez Karamanoğulları Dönemine ait olan dirhem, hatıra para olarak bastırıldı

Dirhem, hatıra para oldu
T.C. Hazine ve Maliye Bakan-

lığı Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü tarafından 'Ana-
dolu Beylikleri Serisi' içerisinde ilk 
kez Karamanoğulları Dönemine ait 
olan dirhem, hatıra para olarak bas-
tırıldı. Uzman Ortaçağ Tarihçisi ve 
aynı zamanda Karamanoğlu Meh-
metbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanı (SKS) 
Muhammet Ali Orak'ın girişimle-
ri ile Karamanoğlu II. İbrahim Bey 
Dönemine ait dirhem, Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
tarafından darp edildi. Karamanoğlu 
II. İbrahim Bey’in iktidarının başın-
da darp edilen dirhem, bugüne ka-
dar Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü tarafından Kara-
manoğlullarına ait basılan ilk hatıra 
para olma özelliği taşıyor. Karama-
noğlu II. İbrahim Bey zamanında 
824 (1421) yılında Konya’da darp 
edilen orijinal dirhemin ön yüzünde 
'el-minnetülillah, İbrahim b. Meh-
med b. Karaman' yazarken aynı 
yüzün etrafında ise 'Duribe Konya 

sene 824' ifadesi yer alıyor. 925 ayar 
gümüş olarak basılan hatıra para-
nın nominal değeri 20 Türk lirası 
iken Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü tarafından belir-
lenen satış fiyatı ise 520 Türk lirası 
olarak belirlendi. 3 bin adet basılan 
hatıra paranın ön yüzünde orijinal 
dirhem yer alırken, arka yüzünde 
ise Karamanoğlullarının hüküm sür-
düğü coğrafyanın sınırlarıyla, Kara-

manoğlu I. İbrahim Bey’in meşhur 
Türkçe Fermanında yer alan “Şim-
dengerû hiç kimesne kapuda ve dî-
vanda ve mecâlis ve seyranda Türkî 
dilinden gayrı dil söylemeye” ifadesi 
yer alıyor.
“KARAMANOĞLU II. İBRAHİM BEY’E 
AİT DİRHEMİ GÜNÜMÜZ İNSANINA 

SUNMAK, BİZİ ZİYADESİYLE 
MUTLU ETMİŞTİR”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık 

Ak, bastırılan Karamanoğulları 
parası ile ilgili olarak, “İçerisinde 
bulunduğumuz geniş coğrafyada 
hüküm süren ve Türkçe’nin Or-
taçağ yüzyıllarında resmi dil ilan 
edilmesine en büyük katkıyı sağ-
layan başta Karamanoğlu Mehmet 
Bey ve ecdadımız Karamanoğulları 
bizlere büyük bir medeniyet mirası 
bırakmışlardır. 

Karamanoğullarından geriye 
kalan birçok büyük eser günümüze 
kadar gelmiştir. Onların devlet ola-
rak anılmasının en büyük örneği bu 
eserlerin yanı sıra hiç şüphesiz ki 
birçok Karamanoğlu Sultanı’ndan 
geriye kalan dönemin dirhemleri-
dir. 

Bu bağlamda Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitemizin gi-
rişimleri ile Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğümüz ta-
rafından Karamanoğlu II. İbrahim 
Bey’e ait dirhemi günümüz insanına 
sunmak, farkındalık meydana getir-
mek ve buna vesile olmak bizi ziya-
desiyle mutlu etmiştir” dedi. n İHA

Seydişehir Belediyesi araçlarını
kendi atölyesinde onarıyor

Yaşlı ve engelli aylıkları 
hesaplara yatırıldı

Seydişehir Belediyesi merkez 
ve kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını 
karşılamada kullandığı araç, gereç 
ve iş makinelerini kendi ekipleri 
tarafından tamir ederek büyük 
ölçüde tasarruf sağlıyor. Başkan 
Tutal, büyük iş makinelerinin, 
hizmet araçlarının yanı sıra her 
türlü araç, gereç ve makinelerin 
düzenli bakım ve tamir işlemle-
rinin ekipler tarafından atölyede 
gerçekleştirildiği kaydetti.  

Makina İkmal Bakım ve Ona-
rım Müdürlüğünü araç filosunu 
satın aldığı araçlarla güçlendiren 
ve önemli ölçüde kiralama yeri-
ne satın alma yöntemiyle tasar-
ruf eden Seydişehir Belediyesi, 
kendi araçlarının bakımını da yine 
kendi atölyesinde tamir ediyor. 
Seydişehir Belediyesi bünyesinde 
yer alan büyük iş makinelerinin, 
hizmet araçlarının yanı sıra her 
türlü araç, gereç ve makinelerin 
düzenli bakım ve tamir işlemleri, 
Makine İkmal Bakım ve Onarım 
Ekibi tarafından belediye şantiye-
sindeki atölyede gerçekleştiriliyor.  
Gece gündüz demeden sahada 
çalışan iş makineleri düzenli şekil-
de bakıma alınarak hem kullanım 
ömrü uzatılıyor hem de makine-

lerde yaşanan arızalar, atölyedeki 
imkanlar ile kısa sürede gideri-
lerek filonun sahadaki hizmeti 
kesintisiz devam ediyor Belediye 
araç filosundaki iş makinesi ve 
diğer araçların düzenli bakımının 
yapıldığı ve arızaların anında gi-
derildiği belirten Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, "Belediyemize ait 
araç filomuzda bulunan başta iş 
makineleri olmak üzere kamyon 
ve binek araçların bakım ve ona-
rımlarını kendi ekiplerimizle yapı-
yoruz.  

Ekiplerimiz filomuzdaki her-
hangi bir araç arıza yaptığında 
atölyemizde soruna hızlı şekilde 
müdahale edebiliyor. Makine İk-
mal Bakım ve Onarım Müdürlü-
ğümüzde ekiplerimiz tarafından 
araçlarımızdaki arızalar giderile-
rek tamir ve onarımdan geçirili-
yor. Böylelikle de belediye, daha 
büyük maliyetlere yol açabilecek 
gider kalemlerinden kurtulmuş 
oluyor, ciddi anlamda tasarruf et-
miş oluyoruz. Vatandaşlarımızın 
bize emanet ettiği bütçeyi daha 
verimli kullanırken bir yandan da 
hizmetlerin aksamadan devam 
etmesini sağlıyoruz" diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Derya Yanık, "Haziran ayında 
1 milyar 499 milyon lira tutarında 
yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını 
hak sahiplerinin hesaplarına ya-
tırdık." ifadesini kullandı. 

Bakan Derya Yanık, yaşlı ve 
engelli aylıkları ödemelerine iliş-
kin yaptığı yazılı açıklamada, ha-
ziran kapsamında yaklaşık 837 
milyon lira tutarında yaşlı aylı-
ğı ödemesi yaptıklarını belirtti. 
Yaklaşık 662 milyon lira engelli 
aylıklarının da hak sahiplerinin 
hesaplarına yatırıldığını ifade 
eden Yanık, engelli ve yaşlı va-
tandaşlara yönelik kapsayıcı ve 

düzenli sosyal yardım programları 
geliştirdiklerini kaydetti. "Engelli 
ve yaşlı vatandaşların toplumsal 
hayata tam ve etkin katılımları ile 
bağımsız şekilde yaşayabilmeleri 
için eğitimden sağlığa, ekonomi-
den sosyal hayata her alanda ya-
nındayız. Bu doğrultuda haziran 
ayında 1 milyar 499 milyon lira 
tutarında yaşlı aylığı ve engelli 
aylıklarını hak sahiplerinin hesap-
larına yatırdık." Yanık, engelli ve 
yaşlı vatandaşlara yönelik hizmet-
lerin insan odaklı ve hak temelli 
politikalar çerçevesinde yürütül-
düğünü vurguladı.
n AA
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 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar 
C Ligi 1. Grup Litvanya ile deplasmanda 
karşılaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 3 puanla 
ayrılırken, geçtiğimiz cumartesi günü Faroe 
Adaları’na karşı aldığı galibiyet ile birlikte 
üst üste 2. maçını da kazandı.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen UEFA 
Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile karşı-
laşan milliler, grubu 1 galibiyet, 3 mağlu-
biyetle kapatmıştı. 2020-2021 sezonunda 
Uluslar B Ligi’nde Macaristan, Rusya ve 
Sırbistan ile aynı grupta yer alan A Milli 
Takım, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağ-
lubiyet alarak grubu 6 puanla son sırada 
tamamladı. Bu sonucun ardından Uluslar 
Ligi’nde C Ligi’ne düşen ay-yıldızlılar, 2022-
2023 sezonunda Litvanya, Lüksemburg ve 
Faroe Adaları ile eşleşti.

Sahasında ilk maçı Faroe Adaları’na 
karşı 4-0 kazanan A Milli Futbol Takımı, 
ikinci karşılaşmada da Litvanya deplasma-
nına çıktı. 3 puanı 6 golle alan milliler, ilk 
2 maçı kazanarak grupta 6 puana ulaştı. 
Ay-yıldızlılar ayrıca Uluslar Ligi'nde ilk kez 
iki galibiyete ulaştı. Türkiye, gruptaki üçün-
cü maçını 11 Haziran Cumartesi günü dep-
lasmanda Lüksemburg ile oynarken, aynı 
gün Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı 
konuk edecek. A Milli Futbol Takımı’nın 
genç oyuncusu Doğukan Sinik, ay-yıldızlı 
forma altında ilk gollerini Litvanya maçın-
da kaydetti. A Milli Futbol Takımı, Uluslar C 
Ligi’nde Litvanya’ya konuk oldu. İlk yarıda 
Doğukan Sinik’in golleriyle 2-0 önde kapa-
tan milliler, ikinci yarıda Serdar Dursun’un 
2, Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu’nun 
golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

İlk kez İtalya ile oynanan özel maçta 
milli formayı giyen Doğukan, Uluslar C Ligi 
kapsamında oynanacak karşılaşmalar için 
aday kadroda kendisine yer bulmuştu. Fa-
roe Adaları maçının 46. dakikasında oyuna 
dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, Litvanya 
karşısına da ilk 11’de başladı. Mücadelenin 
henüz 2. dakikasında golü atan Doğukan, 
14. dakikada da kendisinin ve milli takımın 
2. golünü kaydetti. Bu goller Doğukan Si-
nik’in, A Milli Takım’daki ilk golleri oldu. 
Doğukan, Litvanya karşısında 66 dakika 

sahada kaldı.
EREN ELMALI VE CENK ÖZKAÇAR

 İLK KEZ FORMAYI GİYDİ 
A Milli Takım'ın Litvanya ile oynadığı 

karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren 
Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez ay-yıl-
dızlı formayı giydi. Teknik Direktör Stefan 
Kuntz mücadelenin 58. dakikasında Ferdi 

Kadıoğlu'nun yerine Eren'i, 76. dakikada 
da Ozan Kabak'ın yerine Cenk Özkaçar'ı 
oyuna sürdü.

SERDAR DURSUN 6.GOLÜNÜ ATTI
A Milli Takım'ın hücum oyuncuların-

dan Serdar Dursun, attığı iki golle milli ta-
kımdaki gol sayısını 6'ya yükseltti. Serdar, 
ay-yıldızlı forma ile çıktığı 6. maçta 6 gole 
ulaştı.

İKİNCİ YARIDA 
KAPTANLIK KAAN AYHAN’DA

A Milli Takım'da kaptanlık bandını ikinci 
yarıda savunma oyuncularından Kaan Ay-
han taktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 
Kaptan Hakan Çalhanoğlu devre arasında 
yerini Orkun Kökçü'ye bıraktı. İkinci 45 da-
kikada kaptanlığı Kaan Ayhan yaptı.

YUNUS AKGÜN İLK GOLÜNÜ ATTI
A Milli Takım formasını Litvanya karşı-

sında ikinci kez giyen Yunus Akgün, ay-yıl-
dızlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Mü-
cadelenin 46. dakikasında Cengiz Ünder'in 
yerine oyuna giren Yunus, 89. dakikada 
fileleri havalandırdı.
n SPOR SERVİSİ

A Milli Takım 2’de 2 yaptı 
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Litvanya'yı 6-0 mağlup 
etti ve grup liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlı ekibin ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede 

golleri Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi

Konyaspor U15
çeyrek finalde 

Meram Kara Kartallar
ilk maçını farklı kazandı

Karatay Belediyespor’da
satrançta önemli başarı

Konyaspor U15, TFF Elit U15 Gelişim Ligi Türkiye Fi-
nalleri son 16 turunda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek 
çeyrek adını son 8'e yazdırdı

TFF Elit U15 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri bugün başla-
dı. Konyaspor U15, son 16 turunda Keçiörengücü ile karşı 
karşıya geldi. Eskişehir Abdurrahman Temel Futbol Saha-
sında oynanan mücadelede rakibini 43. dakikada Şahin 
Alakuş’un attığı golle 1-0 yenen yeşil-beyazlılar adını son 
8’e yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE
Konyaspor’la birlikte Galatasaray, Altay, Fenerbahçe, 

Bursaspor, Adana Demirspor, Başakşehir FK ve Beşiktaş 
son 8’e kalan takımlar oldu. Konyaspor U15, çeyrek finalde 
Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Haziran 
Cumartesi günü Ankara'da oynanacak. n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar futbol takımı TFF U16 Türkiye 
Şampiyonası 1. Kademe de Mersin’de mücadelesini sür-
dürüyor. 

07-10 Haziran tarihlerinde oynanacak müsabakalarda 
temsilcimiz Meram Kara Kartallar ilk maçında 68 Aksaray 
Belediyespor’u net bir skorla 5-1 mağlup etti. Diğer grupta 
ise (Adana) Kanaryaspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 
3-0 mağlup etti. TeMeram Kara Kartallar dünü dinlenerek 
geçirirken buğu,n Niğde Belediyespor ile saat 16.00 da kar-
şılaşacak.

Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Konya Amatör 
Spor Kulüpleri Federasyonu “TFF U16 Türkiye Şampiyona-
sı’nda ilimizi temsil eden Meram Kara Kartallar Kulübümü-
ze başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Karatay Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, Yıldırım 
Satranç Turnuvası'nda ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Karatay Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, 150 spor-
cunun mücadele ettiği Konya'da gerçekleştirilen Yıldırım 
Satranç Turnuvası'nda kulüp sporcularından Selime Hira 
Gök Konya ikincisi, Erva Kocaş Konya üçüncüsü oldu. Spor-
cular başarılarından dolayı tebrik edildi. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor doludizgin Özgökçen’den basket takımına ziyaret

Selçuklu Belediyespor, TFF 
U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kade-
me ilk maçında 1299 Bilecikspor’u 
7-0 mağlup etti. Selçuklu Beledi-
yespor, TFF U16 Türkiye Şampiyo-
nası 1. Kademe ilk maçında 1299 
Bilecikspor’u 7-0 mağlup etti. Es-
kişehir Üniversite Evleri Sahasında 
oynanan mücadelede rakibini farklı 
mağlup eden m ve turnuvaya iyi bir 
başlangıç yapan mavi-beyazlılar 

ikinci maçında bugün Afyon Sandık-
lıspor'la karşı karşıya gelecek.

GRUP BİRİNCİLERİ 
2. KADEMEYE YÜKSELECEK

2021-2022 sezonu U16 Türkiye 
Şampiyonası 1. Kademe müsaba-
kaları 78 ilden 111 takımın katılımı 
ile başladı. Müsabakalar 6’şar ta-
kımlı 15 grup ve 5 takımlı 1 grupta 
07-10 Haziran 2022 tarihlerinde, 
4 takımlı 4 grupta ise 08-10 hazi-

ran 2022 tarihlerinde olmak üzere 
toplam 20 grup merkezinde oyna-
nacak.1. kademe müsabakaları 
sonunda grup birincisi olacak 20 
takımın katılımıyla 4 grup merke-
zinde 2. kademe müsabakaları oy-
nanacak. 2. kademe müsabakaları 
sonunda gruplarında birinci olan 4 
takım, final müsabakalarına katıl-
maya hak kazanacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Kulübü Başkanı Fa-
tih Özgökçen, basketbol takımının 
Süper Lig’e çıkması adına yoğun 
çaba harcıyor. Özgökçen, önceki gün 
yapılan antrenmanda takımı yalnız 
bırakmadı. Normal sezonda, çeyrek 
finalde ve yarı final serisinde Dev 
Kartallar’ı yalnız bırakmayan Başkan 

Özgökçen, Konya'daki maçların ar-
dından da soyunma odasına inerek 
teknik heyet ve oyuncularla sevincini 
paylaşıyordu.

Özgökçen, Cuma günü Sam-
sun’da başlayacak olan final serisi 
öncesinde yapılan antrenmanı zi-
yaret etti. Yönetim kurulu üyesi Ali 

Camgöz’ün de eşlik ettiği ziyarette 
oyunculara hitaben bir moral konuş-
ması yapan Başkan Fatih Özgökçen, 
tüm şehrin Süper Lig’i beklediğini 
kaydederek, hep beraber en iyi mü-
cadelelerini ortaya koyaral Süper 
Lig’e çıkmaları gerektiğini ifade etti.
n SPOR SERVİSİ



Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-
çen, bir otelde düzenlediği basın top-
lantısında gündeme dair açıklamalarda 
bulundu. Birçok konuya açıklık getiren 
Başkan Özgökçen, yeni sezon planla-
maları hakkında da bilgi verdi. 5 Hazi-
ran 2021’de zor bir dönemde bu göre-
ve geldiklerini belirten Fatih Özgökçen, 
“Göreve geldiğimizden günden itibaren 
yönetim olarak kurumsallaşmaya ola-
rak önem veriyoruz. Birçok projeye 
imza attık. Bunlardan bir tanesi Çevre 
ve şehircilik bakanlığımız ile birlikte 
ortaklaşa hayata geçirdiğimiz yeşil tri-
bün projesi. Bundan sonra da devam 
edeceğiz. Kulübün menfaatleri doğ-
rultusunda çalışıyoruz. Görev süremiz 
boyunca 220 milyon lira borç ödedik.” 
diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi 
veren Konyaspor Başkanı Fatih Öz-
gökçen, “Hocamızın vermiş olduğu bir 
rapor var ve bir yıl boyunca da bizim 
takımı izlediğimizden dolayı kendimiz-
de oluşan bir düşünce var. Buna göre 
yolumuzu ayıracağımız arkadaşlar var. 
Bir kısmıyla zaten sözleşmeyi yenile-
meyerek onlara teşekkürlerimizi ilettik. 
Bundan sonraki dönem içerisinde de-
diğim gibi ayrılması gereken arkadaşla-
rımız olacak. Konyaspor futbol takımı, 
futbolcularına dönem içerisindeki ba-
şarılı oyunları sebebiyle ister istemez 
bir ilgi ve alaka oluştu arkadaşlar. Bu 
bir sene boyunca. Konyaspor'dan iki 
üç tane futbolcunun burada her plat-
formda mutlaka başarılı oyunlarını gör-
dük. Konyaspor kulübü başarılı olduğu 
müddetçe futbol takımı nedeniyle bu 
tür tekliflerin gelmesi gayet doğal. Bir 
yandan da bu durum kulüp başkanı 
olarak beni mutlu eden, gururlandıran 
bir hadise. Burada bizim temel gayemiz 
olduğumuz gibi. Birinci sırada Kon-
yaspor'un ekonomik menfaatleri, eko-
nomik kazanımları. İkincisi ise futbolcu 
kardeşlerimizin görüşleri. Bu ikisini 
masaya yatırın. Hangisinde Konyaspor 
daha kazançlı çıkar. Gidecek, transferi 
gerçekleşmesi muhtemel arkadaşımı-
zın da isteğine ilişkin bir transfer teklifi 
gelen takım olursa göndeririz. İsim is-
tiyorsak isim vermek yanlış olur. Ama 
transfer teklifleri var.” dedi

TRANSFERLERİMİZ 
DEVAM EDECEK

Konyaspor’un 5 yıl aradan sonra 
Avrupa kupalarında mücadele edece-
ğini söyleyen Özgökçen, “Bu nedenle 
transfer çalışmalarımıza başladık. Bir-
çok futbolcu takip ettik. İlhan hocamı-
zın oyun sistemine uygun futbolcuları 
araştırdık. Transferlerimiz devam ede-
cek. Konyaspor'un bir kuruşu bizim 
için değerlidir. Bunun içinde transfer 
çalışmalarımızda bunu ön planda tu-
tarak yol aldık. Aldığımız 5 futbolcudan 

4’üne bonservis bedeli ödemedik. Te-
sislerimizin yapımı devam ediyor. İn-
şaatımız biraz gecikebilir. Malum inşaat 
sektöründe ki artışlardan kaynaklanan 
bir durum bu. Ama bittiğinde Türki-
ye'nin önde gelen tesislerden bir tanesi 
olacak.” açıklamalarında bulundu.
FORMALAR AY BAŞINDA GELECEK

Konyaspor’un 100.yıl etkinlikleri 
kapsamında Konya Store’da indirimin 
olup olmayacağına da açıklık getiren 
Fatih Özgökçen, “Özellikle istirham edi-
yorum değerli arkadaşlar. Bu dönemde 
Konyaspor'a biraz daha fazla destek 
olalım. Maddi açıdan, dualarınıza vesile 
olun. Çünkü belki bir işin eşiğini atla-
mak üzereyiz. O işi yaparken her türlü 
desteğe ihtiyacımız var. Şimdi bunu 
nereye bağlayacağız? İndirimden bah-
sedelim. Bir ürünün maliyeti belli. Yani 
size bir onun maliyeti var. O maliyetin 
altında satışı yapmak mümkün değil. 
Keşke el verse de bütün bilet alan her-
kesi ürünlerimizden hediye etsek. Ama 
böyle bir durumu gerçekleştirmeyiz. 
Store ürünlerinde de herkesin kendine 

göre tabii ki bütçesi var. Buna da saygı 
duyuyoruz. Ama bu işe girdi maliyetleri 
olduğu için ekstra bir indirim söz ko-
nusu olamaz. Yani bununla ilgili tabii 
serzenişler oluyor da birazdan marka-
yı kendimiz büyütmemiz lazım. Buna 
da dikkat. Hareket edersek Konyaspor 
dedim ya belki de değişi yaratmayacak. 
Buna da hep beraber katkı sağlamak 
zorundayız. Yeni formalarımızda tem-
muzun başında gelecek.” ifadelerini 
kullandı.

SPONSORLUK 
GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR
Sponsorluk adına gelen tekliflerle 

alakalı gelen soruyu da yanıtlayan Baş-
kan Özgökçen, “Saha içi ledlerde belirli 
bir seviyeye geldi. Burada forma isim 
sponsoru olacak mı, olmayacak mı gö-
ğüs, sırt, bunların görüşmeleri devam 
ediyor. Onlarda tahminimce kısa süre 
içerisinde tamamlanır. Ondan sonra 
Konyaspor yoluna devam eder. İsim 
sponsoruyla alakalı bizim görüşümüz 
hep aynı noktada. Ya Konyaspor'un 
hiçbir isim sponsoru olmadan Kon-

yaspor ismiyle yer alması genel düşün-
cemiz bu. Kanaatimiz bu. Ama burada-
ki istisnayı şöyle koyduk. Hatırı sayılı bir 
gelir elde edilebilecek bir isim sponsoru 
olursa o zaman masaya yatırırız dedik. 

Bu noktada birkaç isim sponsoru 
var. Teklif sundular. Bugün yarın bir ka-
rar vereceğiz. Yani olumlu ya da olum-
suz. Konyaspor ismiyle devam edip 
etmeme. Ya da anlaşma, anlaşmama 
noktasında. Şu anda kesinleşmiş bir 
şey yok ama isim sponsoruyla alakalı 
Konya dışından teklifler var arkadaş-
lar.” şeklinde konuştu.

SÜPER LİG’E ÇIKMAK 
BİZİM İÇİN HAYIRLI OLUR

Beysu Konyaspor Basketbol hak-
kında da konuşan Özgökçen, “Benim 
perşembe günü Ankara'da bir top-
lantım var ama Ankara’dan Samsun’a 
geçmeyi düşünüyorum. Tabii biz şöyle 
bir karar almıştık. 

Play-Off serisi başlamadan önce 
en az on yönetici arkadaşımız mutla-
ka basketbol takımının maçlarını takip 
edecek. Basketbol, şubenin antren-

manları mutlaka takip edeceğiz diye. 
Arkadaşları orada da çok özverili çalışı-
yorlar. İnşallah neticesi de hayırlı olur. 
Süper Lig'e çıkarız. Süper Lig'e çıkmak 
bizim için hayırlı olur.” görüşlerine yer 
verdi.

KOMBİNELERDE FİYAT 
AYNI KALACAK

Kombinelerde fiyat değişikliği 
yapmayacaklarını söyleyen Kon-
yaspor Başkanı, şunları söyledi: “Yani 
benim beklentim kırk iki gün. Bunu 
söylüyoruz ya artık hani orada da bir 
farkındalık oluşturmak lazım. Biz me-
sela şöyle bir yönetim olarak şöyle bir 
karar aldık. Kombinelerle alakalı geçen 
seneden farklı bir fiyat düşünmüyoruz. 
Aynı fiyata çıkmayı düşünüyoruz. Ki 
hani pandemi etkisi şu, bu olmadan 
tertemiz satışların yapıldığı ve o dolu 
tribünleri oynayan bir takım olsun diye 
düşünüyoruz. Dolayısıyla her ne kadar 
orada maliyet tarafı çok sayıda olsa da 
biz kombinede çok fazla değişiklik dü-
şünmüyoruz. Avrupa kupalarında kap-
sayacak tabii.” 

1922 KONYASPOR ALTYAPI 
AĞIRLIKLI OLACAK

1922 Konyaspor’a yönelik de konu-
şan Özgökçen, “Arkadaşlar kurumsal-
laşmadan bir tanesi de herkesin kendi 
görevini yapmasıdır. Birileri tavsiye 
eder, yönetim kurulu karar verir. 1922 
Konyaspor ile alakalı ne de başka bir 
yerle alakalı. Ne İlhan Hoca, ne de bir 
başkası. Alınacak kararı hiçbir şekilde 
etki edemez. Sadece görüş bildirir. Bu 
görüşmeleri biz burada değerlendiririz. 
Burada bir yönetim kurulu kararı alır. 
Ki kesinlikle hocamızın bir başkasının 
teknik direktörlük konusunda 1922 
Konyaspor’da ısrarcı olması söz konusu 
olamaz. 1922 Konyaspor ile ilgili bizim 
düşüncemiz hep şuydu; Yani 1922 Kon-
yaspor’un Konyaspor'a şu ana kadar 
geçmiş seneleri de kapsayarak söylüyo-
rum. Vermiş olduğu ne. Beklenen ne? 
Bunun bir değerlendirmesini yapmak 
lazım diye düşündük.  Bu işte belki daha 
tecrübeli olan, 1922’nin Konyaspor'a 
katkısı noktasında daha tecrübeli olan 
arkadaşlarımın görüşleri bizim kendi 
içerisinde değerlendirmelerimiz ve bir yıl 
boyunca ki gözlemlerimize baktım. 1922 
Konyaspor’u ya üste çıkacaktı ya da aşa-
ğı inecek tam anlamıyla katkı sağlaya-
caktı. Ha bu aşağı indi izleyelim böyle bir 
şey yok yani. Yukarı çıktığı zamanki size 
külfeti ne? Konyaspor'un problemi var. 
Bunu aşmak için elimizden gelen müca-
deleyi gösteriyoruz. Orada üst lige çıktığı 
zamanda orada mücadele etmesi için 
bugün kırk elli milyon bir bütçe lazım. 
Ondan buna gelemeyeceğimize göre hiç 
olmazsa o zaman şunu yapalım dedik. 
1922 Konyaspor’a önümüzdeki sezon-
da altyapıdan destekli bir takım oluştu-
racağız. Ufak tefek takviyelerle böyle bir 
takım oluşturacağız. Ya da kendi bün-
yemizdeki arkadaşlarımızı orada oynatıp 
kazanımını sağlayıp A Takım'a hazır hale 
getireceğiz. Altyapı niye çıkaramıyoruz 
diyoruz ya belki vesile olur. Burada alt 
yapılar üretiriz. Hiç olmazsa katkı sağlar 
ve iyi isimler çıkar diye düşünüyorum.” 
dedi.

BAŞARI ŞEHRİN TAKDİRİDİR
Başarının yönetimsel olduğunu 

söyleyen Konyaspor Başkanı Fatih Öz-
gökçen, “Bir başarı görüyorsanız bu 
şehrin takdiri olan bir şeydir. Ama bu 
durum hiçbir zaman tek başına yapı-
lan bir iş değildir. Bu kulüp çalışanı da 
futbolcusundan, basketbolcusundan 
teknik heyetinden, hocalarından, yöne-
tim kurulu üyelerinden ortak çalışmayla 
ortaya çıkan bir hadisedir. Bunun daha 
üst seviyelere getirmek için de gayret et-
memiz gerektiğini hep söylüyoruz. Tabii 
onun için buradaki yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyo-
rum.” diyerek konuşmasını tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fatih Özgökçen: 220 
milyon lira borç ödedik
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu üyeleri, Konya spor basını ile bir araya gelerek 1 yıllık çalışmaları ve 

transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Özgökçen, göreve geldiklerinden bu 
yana 220 milyon lira borç ödediklerini belirterek yeni sezon formalarının da temmuz ayının başında satışa sunacağını söyledi
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