
Akören tarihine 
ışık tutuyor

Bisikletler bu kez 
görsellerle yarışacak

Dolu ve sağanak 
Konya’yı vurdu

Araştırmacı-Yazar Muzaffer 
Tulukcu Akören tarihini kaleme 
almaya devam ediyor. Tulukcu, 
Akörenlilerin sosyal ve atılımcı 
olduğuna vurgu yapıyor.
n HABERİ SAYFA 7'DE

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından “Bisiklet Şehri Konya” 
temalı fotoğraf yarışması 
düzenleniyor.
n HABERİ SAYFA 11'DE

Valilik "Afet ve Acil Durum 
Yönetim Merkezi'nin çağrı 
merkezine düşen 45 vaka de-
ğerlendirildi, 43'ü sonuçlandı-
rıldı. 2 vakaya ilişkin çalışmalar 
sürüyor.
n HABERİ SAYFA 5'TE

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Müftülüğü tarafından 
organize edilen, Hatice Hatun Mahalle Külliyesi, Ço-
cuk Mektebi Yıl Sonu Etkinliği ve Veli Sertifika Töreni 

gerçekleştirildi. n HABERİ SAYFA 11'DE

Konya KONSİAD Ali 
Kaya’ya emanet

Pekyatırmacı: 'Bu 
emekler boşa değil'

Konya Konyalı 
Sanayici İş 
Adamları Der-
neği 1. Olağan 
Genel Kurulu 
gerçekleştirildi. 
Tek liste ile gidi-
len seçimlerde 
Konya KONSİAD 
Başkanı Ali Kaya 
oldu. 
n HABERİ 
SAYFA 14'TE

Konya Ankara’da!
Konya'nın kendine özgü kültürü, sanatı ve özel tatlarının ziyaretçilerle buluşturulacağı “Konya Günleri" 

Ankara Millet Bahçesi’nde başladı. Bakan Kurum başta olmak üzere pek çok Konyalı Ankara’ya akın etti
‘BAŞKENTTE KONYA RESİTALİ’
Ankara’da Konya rüzgârı 
esiyor. Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından dü-
zenlenen, 9-12 Haziran 2022 
tarihlerini kapsayan etkinlik 
ile Konya’nın somut ve soyut 
bütün güzellikleri hem mem-
leket hasreti çeken hemşeri-
leri hem de Konya severlerle 
buluşuyor. Etkinlik saatleri 
11.00-23.00 arasında gerçek-
leşiyor.  Katılımcılar ise prog-
rama yoğun ilgi gösteriyor.

‘YÖRESEL ZENGİNLİKLER VAR’
Başkent Millet Bahçesi'nde 
düzenlenen Konya Günlerinde 
Selçuklu Belediyesi, Karatay 
Belediyesi, Meram Belediyesi, 
Çumra Belediyesi ile 12 ilçe Be-
lediyesi açtıkları stant ile ilçeleri-
ni tanıtıyor. Öte yandan Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi 
Odası, KOP , Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği de stant 
açtı. Konya günlerinde birçok 
yöresel zenginlik bulunuyor.
n HABERİ SAYFA 3'TE

MÜEBBET HAPİS CEZASI 
23 YILA ÇEVRİLDİ

METEOROLOJİ UYARDI 
YAĞIŞLAR SÜRECEK!

Hamile eşini öldüren 
Ali Rıza Yüzer, önce 

ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme heyeti Yüzer'in 
duruşmadaki iyi halini göz 

önünde bulundurup, 'iyi hal' 
indirimi uygulayıp cezayı 23 
yıl hapis cezasına indirdi. 

n HABERİ SAYFA 6'DA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı 
Şahin Şahbaz, bahar yağışlarının etkisini sürdüreceğini 
ve yurdun kuzeybatısının yeni bir yağış ve serin hava-

nın etkisi altına gireceğini söyledi. n HABERİ SAYFA 5'TE
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04 12 13Öğrenciler, Selçuklu’daki 
okulları yeniden tasarlıyor 

Savunmada daha 
fazla desteğe hazırız 

Sağlımızı pandemiyle
önemsemeye başladık 

Selçuklu'dan karne şenliği!
Selçuklu Belediyesi, eğitim öğretim yılının 
sona ermesi ile birlikte yorucu bir dönemi 
geride bırakan çocuklar için yaza merhaba 
karne şenliği başladı. Yaza Merhaba Karne 
Şenliğine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi 
gösterdi. Başkan Pekyatırmacı, 
“Selçuklu’da bu yıl eğitimler dolu 
dolu geçti” dedi. n HABERİ SAYFA 2'DE

Haşereyle mücadele tam gaz! Karatay okumaya devam ediyor
 Büyükşehir 
Belediyesi, 31 
ilçedeki 859 
mahallede 
haşereyle fiziksel ve 
biyolojik yöntemlerle 
mücadele çalışması 
yapıyor. Bu arada 
yararlı böceklerin 
zarar görmemesine 
özen gösteriliyor. 
n HABERİ 
SAYFA 11'DE

Karatay Belediyesi, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Karatay 
Kent Konseyi ile 
Karatay Gençlik 
Meclisi’nin iş 
birliğiyle mart ayı 
başında hayata 
geçirilen “Karatay 
Okuyor Projesi” 
büyük bir başarıyla 
devam ediyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Kağıt A.Ş'den yeni yatırım
Konya Kâğıt A.Ş. 
ekonomiye katkı 
sağlamak adına 
Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu katlanabilir 
kutu kartonu ve baz, 
dekor kâğıt ithalatını 
karşılamak 
için önemli bir 
yatırımı yapmaya 
hazırlanıyor.
n HABERİ 
SAYFA 4’TE
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Selçuklu Belediyesi, eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklar için 
Yaza Merhaba Karne Şenliği başlattı. Yaza Merhaba Karne Şenliği'ne çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi

Çocuklar Selçuklu ile gülüyor
Selçuklu Belediyesi, eğitim öğ-

retim yılının sona ermesi ile birlikte 
yorucu bir dönemi geride bırakan 
çocuklar için Yaza Merhaba Karne 
Şenliği’nin açılışını yaptı.  Kelebekler 
Vadisi Parkı’nda 9-10-11-12 Ha-
ziran tarihlerinde tüm öğrencilere 
kapısını açan şenlik alanında birbi-
rinden renkli gösteriler, etkinlikler, 
konserler, atölye çalışmaları olacak. 
Şenliğe gelecek tüm çocuklar gönül-
lerince eğlenecek. Kelebekler Vadisi 
Parkı’nda gerçekleşen açılış progra-
mına Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, 
MHP Konya İl Başkanı Remzi Ka-
raaslan, AK Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu 
Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu Selçuklu Belediyesi meclis 
üyeleri, başkan yardımcıları, öğrenci 
ve velileri katıldı. Program boyunca 
çocuklar gönüllerince eğlenirken 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı çocuklarla yakından 
ilgilendi ve onlarla fotoğraf çekindi. 
Karne Şenliği açılışında protokol ko-
nuşmaları öncesinde Konya Büyük-
şehir Belediyesi Özel Gençler Meh-
ter Takımı ve SEDEP Halk Oyunları 
ekibi sergiledikleri performansla ço-
cuklara keyifli anlar yaşattı.

‘SELÇUKLUMUZDA DOLU 
DOLU BİR EĞİTİM ÖĞRETİM 
DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI’

Düzenlenen festivalin açılış ko-
nuşmasını yapan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sel-
çuklumuzda dolu dolu bir eğitim 
öğretim dönemini geride bıraktık ve 
eğitim öğretim döneminin sonunda 
da dolu dolu günleri yaşıyoruz. Dün 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle bir-
likte bütün İmam Hatip Okullarımı-
zın eğitim ortamlarının iyileştirilme-
si çalışmasında emek veren Selçuk 
Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi, 
İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin 
hazırladıkları projeler için bir ödül 
törenimiz vardı.  Dün birlikte orada 
ödül törenine katıldık. Sonrasında 
Hatice Hatun Çocuk Mektebi’nde 
Kur’an öğrenen, temel dini bilgileri-
mizi öğrenen ve okul öncesinde bü-
tün hazırlıklarını tamamlamış olan 
çocuklarımıza sertifikalarını verdik. 
Bugün liseler arası tiyatro yarışma-
sında birinciliği kazanan üç tane 
lisemize Spor lisemize, Hocacihan 
imam hatip lisemize ve Erbil Koru 
Lisemize ödüllerini verdik. Şimdi de 
artık çocuklarımızın, gençlerimizin 
hak ettiği bir organizasyonun açılı-
şında bir aradayız. İnşallah dört gün 
boyunca çocuklarımız, gençlerimiz 
Kelebekler Parkında doyasıya eğle-
necekler. Burada animasyonlarla, 
konserlerle, gösterilerle, yarışmalar-
la, atölye faaliyetleriyle gün boyunca 
bir arada olacaklar. Velilerimizi ve 

çocuklarımızı Kelebekler Parkımıza 
davet ediyoruz. Bu havanın da gü-
zel olduğu, sıcak olduğu günlerde 
Kelebekler Parkında bu faaliyet-
lerle inşallah hem eğlenceli güzel 
vakitler geçirecekler. Hem de farklı 
hediyeleri kazanma imkanları ola-
cak. Burada açılışımıza katılan tüm 
protokolümüze teşekkür ediyorum. 
Tüm velilerimize, öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum. Bu döneminde 
inşallah güzel başarıları çocuklarımız 
elde ettiler. Geçen hafta liselere giriş 
sınavı vardı. Sınavda ter döken öğ-
rencilerimize hayırlı olsun diyorum. 
Önümüzdeki hafta üniversiteye gi-
riş sınavında lise  son sınıf öğrenci-
lerimizin hepsine ayrı ayrı başarılar 
diliyorum. Bütün öğrencilerimizi 
yeni dönem için karneleri için tebrik 
ediyorum. Bundan sonraki 2022-
2023  eğitim öğretim döneminde 
de hepsine başarılar diliyorum. Ha-
yırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

‘SELÇUKLUMUZA 
YAKIŞAN BİR ŞENLİK OLMUŞ’
Düzenlenen etkinlikler için Sel-

çuklu Belediyesi’ne teşekkür eden 
MHP Konya İl Başkanı Remzi Ka-
raaslan, “ Belediyemiz tarafından 
düzenlenen  dört gün sürecek olan 
karne şenliği programı gerçekten 

başkanımızın geleceğimizin temina-
tı olan çocuklarımıza vermiş olduğu 
değeri gösteriyor. Ben huzurlarınız-
da Selçuklu Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum. Selçuklumuza 
yakışan bir program olmuş ben tüm 
çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyo-
rum” dedi.

SELÇUKLU’DA VE KONYA’DA 
GÜZEL ETKİNLER OLUYOR 

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer da Selçuklu ’da 
ve Konya’da güzel etkinlerin oldu-
ğunu ifade ederek, “Bu renkli gün-
leri, bu kalabalığı özlemişiz. Geride 
bıraktığımız bir önceki iki sene, pan-
demiden dolayı her birimiz evlerde 
olduk. Öğrenciler okullarına gide-
mediler. Çok hepimiz için zorlu bir 
süreci geride bırakmıştık. Ama ham-
dolsun ki bu sene okullarımıza, öğ-
rencilerimiz gitti. Bizler normal ha-
yata geri döndük ve güzel bir şekilde 
eğitim öğretim dönemimizi sonlan-
dırdık ve yaz tatiline girdik. Aslın-
da bugünlerde şu organizasyonda 
bizler için yazın habercisi.  Selçuklu 
‘muzda, Konya'mızda güzel etkin-
likler oluyor. Tiyatro gösterileri, eği-
tim programları, festivaller bunların 
hepsi çok kıymetli. Çünkü özellikle 
gençlerimizin, çocuklarımızın sanal 
dünyanın bilinmeyen mecralarında 

vakit geçirmek yerine böylesine iç 
içe oldukları ortamlarda güzel etkin-
liklerde bulunmalarının ben anlamlı 
olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 
ben bu etkinliklerden dolayı belediye 
başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rümüze emeği olan herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” dedi.

 ‘BÖYLE BİR ŞENLİĞİ 
ÖĞRENCİLERİMİZ HAK ETMİŞTİ’
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Turan Kayacılar da Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
desteklerini her zaman yanlarında 
gördüklerini ifade ederek, “ Korona-
virüs salgınının gölgesinde endişe-
lerle başlayan eğitim öğretim yılımız 
hamdolsun öğretmenlerimizin öz-
verili çalışmasıyla gayretiyle, öğren-
cilerimizin dikkatiyle kazasız belasız 
tamamlandı. Yoğun bir yılı geride 
bırakmış bulunuyoruz. Gerçekten 
dolu dolu geçen bir yıl oldu. Çeşitli 
etkinliklerle akademik eğitimin ya-
nında sosyal, kültürel, sportif faali-
yetlerle, projelerle dolu bir yıl geri-
de kaldı. Öğrencilerimiz yoruldular. 
Böyle bir şenliği öğrencilerimiz hak 
etmişti. Başkanımız da sağ olsun te-
veccüh ettiler ve bu yoğun mesaiyi 
böylesine anlamlı bir etkinlikle taç-
landırmış oldular. Ben belediye baş-
kanımıza eğitime verdikleri destek 
için huzurlarınızda şükranlarımı arz 
ediyorum. Gerçekten belediyemiz 
her zaman Milli Eğitim'in yanında 
okullarımızın yanında bizi hiç yalnız 
bırakmıyorlar, projelerimize destek 
oluyorlar. Çeşitli imkanlar sunuyor-
lar. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz 
de bu imkanları da en güzel şekilde 
değerlendiriyorlar. Geleceğin sağ-
lam nesillerinin yetişmesi anlamın-
da güzel çalışmalar sergileniyor. 
Ben emeği geçen herkese tekrar te-
şekkür ediyor, saygılar sunuyorum” 
şeklinde konuştu. Konuşmaların ar-
dından protokol üyeleri okul dışı öğ-
renme alanlarının atölyeleri ve halk 
eğitim sergi alanlarını gezdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:33 05:20 12:54 16:47   20:18 21:58
HAVA

DURUMU
 

      Gece Gündüz
Konya                     16°C    29°C

Karaman               13°C 30°C 

Aksaray                 15°C    29°C

Ankara                   16°C     30°C Hicrî: 11 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 28 Mayıs 1438

Konya'nın kendine özgü kültürü, sanatı ve özel tatlarının ziyaretçilerle buluşturulacağı 
“Konya Günleri" Ankara Millet Bahçesi’nde başladı. Ankara’da Konya Rüzgarı esiyor

Konya günleri 
Ankara’da dolu dolu

Ankara'da Konya Rüzgarı esiyor. 
Konya'nın kendine özgü kültürü, sa-
natı ve özel tatlarının ziyaretçilerle 
buluşturulacağı “Konya Günleri" 
Ankara Millet Bahçesi’nde açıldı. 

 Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen, 9-12 Ha-
ziran 2022 tarihlerini kapsayan et-
kinlik ile Konya’nın somut ve soyut 
bütün güzellikleri hem memleket 
hasreti çeken hemşerileri hem de 
Konya severlerle buluşuyor. 

Etkinlik saatleri 11.00-23.00 
arasında gerçekleşiyor.  Konya’nın 
ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, ta-
rihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin 
tanıtıldığı Konya Günleri’ne; 16 ilçe 
belediyesi, 21 kamu kuruluşu, 32 
gıda sektöründen Konyalı esnaf, 12 
sanayi firması, 4 üniversite, 5 odalar 
birliği olmak üzere toplam 90 sektör 
katılım sağlıyor.

‘KATILIM YOĞUN OLDU’
Programa ise, Çevre Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başka-
nı Dr. Metin Kıratlı, Vali Vahdettin 
Özkan, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Kon-
ya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Me-
ram Belediyesi Başkanı Mustafa Ka-
vuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, İl Kültür Turizm 
Müdürü Abdüsettar Yarar, Büyük 
Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa 
Destici, milletvekilleri, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri, iş adamları, bü-
rokratlar ilçe belediye başkanları ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

DOLU DOLU ETKİNLİKLER 
GERÇEKLEŞECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Başkent Millet 
Bahçesinde gerçekleştirilen Konya 
Günleri kapsamında çok sayıda et-
kinlik gerçekleşiyor.

 Bu kapsamda Mustafa Ceceli, 
Mustafa Yıldızdoğan, Kıraç, Sami 
Çelik, Ramazan Koyuncu, RUBA-
TO’nun yanı sıra Ahşehir Sıra Ya-
renleri, Aşıklar Atışması, Konya 
Yöresi Halk Müziği Topluluğu Kon-

seri, Konya Baranası Konya Türküle-
ri Konseri, Bozkır Kaşık Ekibi, Sema 

Gösterileri, çocuklara yönelik çok sa-
yıda etkinlik gerçekleşecek.

KONYA’NIN ÖNEMLİ MARKALARI 
KONYA GÜNLERİNDE

Konya’nın önemli markaları 
Ekrem Coşkun ve Ekrem Coşkun 
Etlekmek, Tatlıcı Servet, Konbeltaş, 
Torku, Sabri’den, Giba Şekerleme 
gibi Konya’nın önemli markaları An-
kara’da düzenlenen Konya Günleri 
kapsamında Ankara’daki Konyalılar 
ile Ankaralılar ile buluşuyor.

İLÇE BELEDİYELERİ 
İLÇELERİ TANITIYOR

Başkent Millet Bahçesinde dü-
zenlenen Konya Günlerinde Selçuk-
lu Belediyesi, Karatay Belediyesi, 
Meram Belediyesi, Çumra Belediye-
si ile 12 İlçe Belediyesi açtıkları stant 
ile ilçelerini tanıtıyor. 

Öte yandan Konya Ticaret Oda-
sı, Konya Sanayi Odası, KOP , Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
de stant açtı. 

ÜNİVERSİTE ŞEHRİ KONYA’NIN 
ÜNİVERSİTELERİ ANKARA’DA
Türkiye'nin yüzölçümü bakımın-

dan en büyük ili ve en kalabalık al-
tıncı şehri olan Konya’nın üniversi-
teleri Selçuk Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik 
Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesi üniversitelerin tanıtımı-
nı yapıyor.

KONYA STORE DE STANT AÇTI
Konyaspor Lisanslı Ürün Sa-

tış Mağazası Konya Store’de Kon-
ya Günlerinde stant açarak Kon-
yaspor’un lisanlı ürünlerini festival 
alanına gelen vatandaşlarla buluştu-
ruyor. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Günleri'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 
ve BBP Lideri Mustafa Destici, Ekrem Coşkun etliekmek standını ziyaret etti

Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya Günleri'ni Konya basını da yakından takip ediyor.
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Genç yaşta “profesör” unvanına 
sahip olan ve Amerika’da okumasına 
rağmen değerlerine yabancılaşmayan 
ilim adamlarımızdan Oktay Sinanoğlu, 
bir tv. programında “Dil gönlü yüzdü-
ren gemidir. Dil gidince gönlün de 
gider.” diyor.

***
Ya “din gidince ne/neler gider?” hiç 

düşündük mü? Bu soruya verilecek ce-
vap, Serik’te bir okulun sınıfında yaşa-
nan menfur hadisede saklı.  Şüphesiz 
“dil” ile “din” arasında ayrılmaz bir bağ 
var. “OKU” emri bu bağı bize hatırlatır. 
Başta âdemi okumak lâzım. Birbirlerine 
“düşman” olarak yeryüzüne indirilen 
Şeytan ile Âdem arasındaki mücadele 
kıyâmete kadar devam edecek. 

Bu mücadelenin iki önemli silahı 
var: Dil ve Din.

Özrü kabahatinden büyük ve çok 
çirkin bir davranışta bulunan o genç 
için, ne yaparsa yapsın eğer nedame-
tinde ve pişmanlığında samimi ise; hi-
dâyet yolu ardına kadar açık. Hidayete 
erdirecek olan tek bir güç var; o da bize, 
şah damarımızdan daha yakın olan 
Cenâb-ı Allah.

***

Ceza olarak okuldaki eğitimlerine 
son verilen öğrencilerle ilgili bir açıkla-
ma yapan Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube 
Başkanı Eyüp Bülent Miran, çarkları in-
san öğütmek olan maarif sistemindeki 
çarpıklığı şu söylerle dile getiriyor: “Bu 
çirkin ve kabul edilemez davranış, göz 
ardı edilmemesi gereken olay bir kez 
daha göstermiştir ki eğitim sistemimiz-
de yolunda gitmeyen, yanlış ve eksik 
olan bir şeyler var. 

İnanç değerlerimize, kitabımız 
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılıyorsa, 
bu toplumda yaşayıp kendi değerlerine 
yabancı bireyler yetişiyorsa, eğitimde 
amaçlananın ne olduğunun sorgulan-
ması, yapılması gerekip de yapılma-
yanların üzerinde durulması, müfre-
datın bu bağlamda yeniden elden ve 
gözden geçirilmesi elzemdir."

***
Sâmiha Ayverdi, Maarif Dâvamız 

adlı risalesinde; Türkiye’de birinci plân-
da tutulması gereken şeyin maarif ve 
kültür olduğuna parmak basarak “İş, 
mektep adedini artırmakta, kalitesiz 
fakat yaygın bir okuma-yazma yarı-
şında değil, açılan ve açılacak olan 
çocuğa vereceği millî ruhtadır” diyor.

Ayverdi devam ediyor: “Fab-
rika, baraj, köprü, yol, su tesis-
leri, santraller, silolar muhakkak 
ki siyasi bir iktidarın takdire lâyık 
gayret ve himmet eserleridir. 
Fakat asıl gayret ve himmet 
isteyen, insandır. İnsanı kal-
kındırmadan, onun kafasını da, 
ruhunu da kontrollü, düzenli ve 
şuurlu seviyeye getirmeden ya-
pılan her maddi hamle, akamete 
mahkûmdur.”

Korona virüs salgını dolayı-
sıyla ülkemizde örgün eğitim yapan 
çocuklar ve gençler, bir-bir buçuk sene 
maskeli bir oyunun kurbanı olarak ör-
gün eğitimden uzaklaştırıldılar. Sadra 
şifa olmayan uzaktan eğitime tabi tu-
tuldular. Bu talebeler okullarına, sınıf 
ve derslerine intibak etmekte çok zor-
landılar. Psikolojik travmalar yaşadılar. 

***
Memleketin hiç de iyi olmayan ve 

her sene kötüye doğru yelken açan 
sosyal ve ahlâkî tablosuna  bakıp, 
Türk tarihinde bir eşi daha olmayan 

bu günkü vahim 
manzarasiyle 
görüp, sebep 
ve neticeleri 
üzerinde basiret 
ve ciddiyetle 
durmamız artık 
bir beka mesele-
sidir. Ticarî ahlâ-
kın ifsâd olduğu 
ve iş ve meslek 
hayatındaki dav-
ranışlarda kor-

kunç zikzakların meydana gelmesinde, 
vicdan hayatımızı sıfıra düşüren imân 
zaafının büyük tesiri olduğu görülüyor. 
Münevver ve idealist din adamları ye-
tiştirememiş olmanın ağır ve tehlikeli 
neticeleri ve bedelleriyle yüz yüze gel-
miş bulunuyoruz. Gerçek din adamları 
susunca/susturulunca, meydanı sah-
teleri doldurmakta gecikmiyor. Şimdi 
ayıkla bakalım pirincin taşını, ayıklaya-
bilirsen…

***
İslâm kelimesini tarif et deseler; 

“aşk dini, sevgi dini, barış ve huzur 
dini” derim. Yesevî de, Muhiddin Ara-
bî de, Mevlâna, Yunus ve Hacı Bektaş 
Velî de “benim dinim aşk dini” diye 

haykırmadılar mı? Türk-İslam dünyası 
ilimde, sanatta, medeniyette ve siya-
sette en ihtişamlı günlerinin aşk muta-
savvıflarını yaşadıkları zamanlara denk 
gelmesi elbette bir tesadüf olamazdı. 

Şimdiki zamanlarda “halife ve 
efendi insan”ın yerini “köle insan”, sev-
ginin yerini “korku”, güzelliğin yerini 
“çirkinlik”, dinin yerini “şekilcilik” almış 
ve Müslümanlar bugünkü acınacak 
hallere düşmüşlerdir. Günümüzde bazı 
çevrelerde aşk nasıl şehvetle ve delilikle 
bir görülüyorsa, İslâm da ideolojisiyle, 
şekilcilikle, gerilikle, hatta şiddetle, te-
rörle bir arada anılır olmuştur. O gencin 
çirkin hareketini kabul etmemiz, içimize 
sindirmemiz nasıl mümkün değilse, 
bunun hiçbiri kabul edilebilecek bir du-
rum da değildir.

***
Çocuklara sevgi verebildik mi?
Genç kuşaklara aşkı tam anlamıyla 

sunabildik ve kalplerine nakşedebildik 
mi?

Geri kalan ülkelerde din siyasallaş-

tıkça, İslâm siyasallaştırıldıkça sevgi-
den ve kendisinden uzaklaşmaktadır. 
Müslümanlar kendi değerlerini ortaya 
koymadıkça, var olan orijinal değer-
lerini geliştirmedikçe Batılıların sanatı 
ve şiddeti daha ustalıkla kullanarak 
çok gösterişli şekilde takdim ettiği de-
ğerlerini ve sonuçlarını kabullenmek, 
böylece de sönüp gitmek tehlikesi ile 
başbaşa kalacaktır.

Kur’an-ı Kerim’i “top” yerine koyup 
vole çakmak şiddeti resmeden ve kut-
sayan bir düşüncenin ürünüdür. Hak 
katında kabul görecek tek dinin, AŞK 
DİNİ olan İslâm dini olması dolayısıyla 
bu dine inanan ve iman edenlere karşı 
yapılan çok büyük bir hakarettir. 

Yalnız kendimiz için değil, bütün 
dünya için bir kazanç olmak istiyor isek 
seven,  güzellikler yaratan, düşünen ve 
kendisiyle barışık Müslümanlar olmalı-
yız. 

Eskiden olduğu gibi AŞK DİNİ 
İSLÂM için her zaman hayatî öneme 
sahip sevgi ve güzellik, aşk ve estetik 
kavramlarının içini doldurarak yitik ha-
zinelerimize sahip çıkmalıyız.

Mevlâna ne diyor: “AŞK olmasay-
dı dünya donar kalırdı.”

KUR’AN’I TEKMELEYEN GENCE…

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA BALKAN

Karatay Belediyesi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Karatay Kent 
Konseyi ile Karatay Gençlik Mecli-
si’nin işbirliğiyle Mart ayı başında 
hayata geçirilen “Karatay Okuyor 
Projesi” büyük bir başarıyla devam 
ediyor. İlçedeki tüm lise 1’inci sınıf 
öğrencilerini kapsayan projeye katı-
lan öğrenciler, daha önce kendileri-
ne hediye edilen kitaplardan sınava 
girdi. Sınavda başarılı olacak 200 
öğrenci, İstanbul gezisiyle ödüllen-
dirilecek. Karatay’daki 9’uncu sınıf 
bütün öğrencilerine yönelik olarak 
Karatay Belediyesi tarafından haya-
ta geçirilen “Karatay Okuyor Proje-
si” devam ediyor. Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün yanı sıra 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
ve Karatay Gençlik Meclisi’nin de 

destek verdiği projeyle öğrenciler 
arasında kitap okuma alışkanlığını 
artırma ve bu konuda belirli ölçüde 
farkındalık oluşturma amaçlanıyor. 
Proje kapsamında kendilerine hedi-
ye edilen “Rüzgârı Dizginleyen Ço-
cuk” ve “Haydi Kurtuluşa” adlı iki 
kitabı okuyan öğrenciler için bir de 
sınav yapıldı. 

Öğrenciler, sınav için belirlenen 
süre içerisinde dereceye girebilmek 
için Konya Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’ndeki sınavda tek döktü. Sı-
nav sonucunda dereceye giren 200 
öğrenci ise, Karatay Belediyesi ta-
rafından İstanbul gezisiyle ödüllen-
dirilecek. Sınava giren Karataylı öğ-
renciler, Karatay Okuyor Projesi”ne 
katıldıkları için çok mutlu olduklarını 
belirterek Karatay Belediyesi ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirle-
diği iki kitabı severek okuduklarını 
ve bu kitapların hayatlarına dokun-
duğunu söylediler. Projenin kaybe-
deni olmayan bir etkinlik olduğuna 
vurgu yapan öğrenciler, sınav so-
nunda İstanbul gezisi ödülünün ise 
şimdiden kendilerini bir hayli heye-
canlandırdığını aktardılar. Öğrenci-
ler ayrıca proje dolayısıyla Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya da 
teşekkür ettiler. Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başka-
nı Ahmet Babuççu ise, öğrencilere 
kitap okuma alışkanlığı kazandıran 
projenin örnek olduğunu söyledi.  
Söz konusu projenin önümüzdeki 
dönemlerde de devam edeceğini 
ifade eden Ahmet Babuççu, şun-
ları söyledi; “Karatay Belediyemiz, 

Karatay Kent Konseyimiz, Gençlik 
Meclisimiz ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüzün işbirliğindeki ‘Ka-
ratay Okuyor’ projesi kapsamında 
öğrencilerimize ‘Rüzgarı Dizginle-
yen Çocuk’ ve ‘Haydi Kurtuluşa’ adlı 
kitapları ulaştırmıştık. Bu kitapları 
okuyan öğrencilerimiz sınava girdi. 
Sınavda başarılı olan 200 öğrenci 
kardeşimizi Karatay Belediyemizin 
himayesinde İstanbul gezisine gö-
türeceğiz. Amacımız milli ve ma-
nevi duygulara bağlı, kitap okuma 
alışkanlığı yüksek bir topluma katkı 
sunmak. Bu projenin örnek olduğu-
nu düşünüyorum. Öğrencilerimize 
yönelik olarak kitap okumayı teşvik 
eden projelerimizi sürekli hale geti-
receğiz inşallah.”
n HABER MERKEZİ

Karatay’dan ödül ‘İstanbul Gezisi’

Konya Kağıt A.Ş.  ülke ekonomisine katkı sağlamak adına  Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu katlanabilir 
kutu kartonu ve baz, dekor kağıt ithalatını karşılamak için önemli bir yatırımı yapmaya hazırlanıyor

Konya Kağıt Aş’den dev yatırım
BERA Holding şirketlerinden 

kağıt, karton ve ambalaj sektörün-
de faaliyetini sürdüren Konya Kağıt 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., önemli bir 
yatırım projesini ülke ekonomisine 
katkı sağlamak ve ithalatın önünü 
kesmek adına hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. Konya Kağıt Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim 
Kurulu’nun yönetim kurulu toplan-
tısında, Şirket’in büyüme ve katma 
değerli ürün gamını genişletme he-
defleri doğrultusunda Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu katlanabilir kutu 
kartonu ve baz, dekor kağıt ithala-
tını yerli üretimle karşılamak adına 
önemli bir yatırımı devreye sokma 
kararı alındı. 

Şirket yönetim kurulunun almış 
olduğu bu karar, özel durum açık-
laması başlığıyla Kamu Aydınlatma 
Platformu’na (KAP)’a bildirildi.Şirket 
tarafından kamuoyuyla şu açıklama 
paylaşıldı; “Konya Kağıt Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Ku-
rulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli top-
lantısında, Şirket'in büyüme ve kat-
ma değerli ürün gamını genişletme 
hedefleri doğrultusunda; Şirketimiz, 

30 yılı aşkın bir süredir selülozdan 
doğrudan ürettiği 1. Hamur yazı 
tabı kağıdından ofset, ebat ve foto-
kopi kağıtları ile defter üretimi yap-
maktadır. Şirketimizin uzun yılları 
içeren tecrübesini de dikkate alarak 
faaliyet gösterdiğimiz sektörde yap-
tığımız ön araştırmalar neticesinde, 
mevcut durum itibariyle ülkemizde 
üretimi olmayan ve ithalat yoluyla 
tedarik edilen nitelikli, katma de-
ğeri yüksek kağıt ve karton üretimi 
konusunda yatırım yapılmasının 
Şirketimizin karlılığının artırılması, 

uzmanlığı bulunan kendi sektörün-
de büyümesi ve yapılacak yatırımın 
ithal ikamesi özellik taşıması nede-
niyle ülke ekonomisine katkı sağ-
layacağı değerlendirilmiştir.’’ Yapı-
lan yazılı açıklamada şu görüşlere 
yer verildi  ‘’Ülkemiz yıllık tüketimi 
yaklaşık 300.000 ton olan ve ithalat 
yoluyla tedarik edilen Katlanabilir 
Kutu Kartonu (Folding Box Board/
FBB Karton, sektörde bilinen adıy-
la "Bristol Kartonu ya da Amerikan 
Bristol Kartonu") üretimine ilişkin 
olarak 250.000 ton kapasiteli yatı-

rım konusunda teknik ve operasyo-
nel detayların, ülkemiz yıllık tüketi-
mi yaklaşık 100.000 - 120.000 ton 
olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen 
baz ve dekor kağıt ( inşaat ve mo-
bilya sektöründe kullanılan MDF'nin 
desen ve renginin sağlanması için 
kullanılan kağıt) üretimine ilişkin 
olarak 140.000 ton kapasiteli yatı-
rım konusunda teknik ve operasyo-
nel detayların araştırılmasına, Şir-
ketimizin aktifinde kayıtlı bulunan 
İzmir İli Torbalı ilçesindeki yaklaşık 
1.000.000 m² arazinin yukarıda 
belirtilen yatırımlar doğrultusunda 
yatırım yeri olarak kullanılabilmesi 
için ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
nezdinde girişimlerde bulunulma-
sına karar verilmiştir.’’Konya Kağıt 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 
geçtiğimiz ay konsolide olmayan 
2022 yılı 1. çeyrek faaliyet raporunu, 
finansal tablo ve karlılık oranlarını 
kamuoyuyla paylaşmış, karını 2021 
yılı 1.çeyrek rakamlarına göre yüzde 
585 artıran şirketin dönem karı 143 
milyon 226 bin 94 lira olarak açık-
lanmıştı.
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SÜ öğrencileri, Selçuklu’daki 
okulları yeniden tasarlıyor

SED’den yararlanan çocuklar 
için 238 milyon TL yatırıldı

Selçuk Üniversitesi, Selçuklu 
Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yürütülen “İmam Hatip Okul-
larının Fiziki Ortamlarının İyi-
leştirilmesi, Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Kullanılması ve 
Eğitim Kalitesinin Artırılmasına 
Yönelik İş Birliği Protokolü’’ kap-
samında hazırlanan “Selçuklu’ da 
Eğitim Mekanları Yeniden Tasar-
lanıyor” adlı iç mimari projelerinin 
yer aldığı serginin açılışı yapıldı. 
Programda, dereceye giren öğ-
rencilere ödülleri de verildi.  Sel-
çuk Üniversitesi Müze Binasında 
gerçekleştirilen programın açılış 
konuşmasını yapan Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kaya-
cılar, “Okullar arası imkan fark-
lılıklarının azaltılması ve eğitim 
kalitesinin artırılmasına yönelik 
yürütülen ‘Selçuklu’da Eğitim 
Mekanları Yeniden Tasarlanıyor’ 
projesi ile eğitim ortamlarının iyi-

leştirilmesi, okulların daha nezih, 
konforlu ve kullanışlı fiziki ortam-
lara kavuşturulması ve bu saye-
de eğitim paydaşlarının çalışma 
veriminin artırılması hedeflendi.” 
dedi.Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı da “Şehrimi-
zi imar ederken nesillerimizi ihya 
etmezsek bir gün o imar ettiğimiz 
şehirler maalesef bir şekilde yok 
olup gider. Eğitim noktasında öğ-
rencilerimizin fiziki imkanlarının 
iyileştirilmesi, eğitim ortamların-
da farklı alternatiflere sahip ola-
bilmeleri konusunda çok önemli 
işleri birlikte yürütüyoruz. Öğren-
cilerimizin hazırladığı tasarımlar 
hayat bulduğu zaman okullarımı-
zın değerine değer katacak. Pro-
jede emeği geçen başta Rektörü-
müz Prof. Dr. Metin Aksoy olmak 
üzere tüm hocalarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” diye konuş-
tu.  
n HABER MERKEZİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Derya Yanık, Sosyal ve Ekono-
mik Destek’ten (SED) yararlanan 
çocuklar için ailelerin hesaplarına 
bu ay toplam 238 milyon TL yatı-
rıldığını bildirdi. Bakan Yanık, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 
çocukların temel ihtiyaçlarının ve 
okul masraflarının karşılanması 
için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal 
ve Ekonomik Destek (SED) hiz-
meti sunduğunu belirtti. 

Böylece ekonomik gerekçe-
lerle aile bütünlüğünün bozulma-
sının önüne geçilerek çocukların 
aileleri yanında büyümesinin he-
deflendiğini dile getiren Bakan 
Yanık, SED’den yararlanan her bir 
çocuk için aylık ortalama 1650 TL 
destek sağlandığını kaydetti. Ba-
kan Yanık, “Sosyal ve Ekonomik 
Destek’ten (SED) yararlanan ço-
cuklarımız için ailelerin hesapları-
na haziranda toplam 238 milyon 

TL yatırdık.” ifadelerini kullandı. 
SED’den yararlanan çocuklarının 
ayrıca sosyal ve kültürel etkinlik-
lerle de desteklendiğini belirten 
Bakan Yanık, şunları kaydetti: 
“SED Hizmetinin Etkinliğinin Ar-
tırılması projemiz (Okul Destek 
Projesi) ile  çocuklarımız için tarihi 
mekanlara geziler, müze ziyaret-
leri, doğa sporları gibi etkinlikler 
organize ediyoruz. Yetenekleri 
ve ilgileri doğrultusunda sanat-
sal ve sportif kurslara katılmala-
rını sağlıyoruz. Çevre temizliği, 
ağaç dikimi, yaşlı ve engelli gibi 
özel grupta bulunan kişilerle bir 
araya gelebilecekleri, bilinç ve 
farkındalık oluşturan sosyal so-
rumluluk çalışmalarıyla onların 
sosyal hayata katılmalarına ortam 
yaratıyoruz.” Bakan Yanık, SED 
hizmetinden 147 bin çocuğun ya-
rarlandığını belirtti.
 n HABER MERKEZİ
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Valilik "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin çağrı merkezine düşen 45 vaka değerlendirildi, 43'ü sonuçlandırıldı. 2 vakaya ilişkin çalışmalar sürüyor. Ereğli'de 
mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır bölgesini su basması nedeniyle yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisi, bölgede bulunan dinlenme tesisine tahliye edildi"

Dolu ve sağanak Konya’yı vurdu
Konya Valiliğince, kentte yağı-

şın yoğun yaşandığı bazı bölgelerde 
vatandaşlar ve hayvanların mahsur 
kaldıkları yerlerden kurtarıldığı, bazı 
bölgelerde ekili alanlarda zarar mey-
dana geldiği, ekiplerin çalışmalarını 
sürdürdüğü bildirildi. Valilikten ya-
pılan yazılı açıklamada, Karayolları 
3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ve 31 İlçe Belediye Baş-
kanlığı ekiplerinin, yoğun yağıştan 
hasar gören yolların onarımı yaptığı 
aktarıldı. Kentte kurum ve kuru-
luşların seferber olduğu belirtilen 
açıklamada, "Afet ve Acil Durum 
Yönetim Merkezi'nin (AADYM) çağrı 
merkezine düşen 45 vaka değerlen-
dirildi, 43'ü sonuçlandırıldı. 2 vakaya 
ilişkin çalışmalar sürüyor." ifadesine 
yer verildi. Yağışlar nedeniyle mah-
sur kalan vatandaşların güvenli böl-
gelere tahliyesi için AFAD, jandarma 
ve itfaiye ekiplerince müdahale ça-
lışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

HASAR RAPORU
Açıklamaya göre, Botsa Mahal-

lesi'nde ikamet eden bir vatandaşa 
ait 100 adet bal arısı kovanı ve 100 
adet arı kutusu telef oldu. Başka bir 
vatandaşın 6 küçükbaş hayvanı telef 
oldu. Mahallelerde bulunan tarım 
arazileri zarar gördü. Sel taşkını ta-

mamen kontrol altına alındı. Dere 
Mahallesi'nde yoğun yağış sonucu 
mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerin-
ce kurtarıldı, Karaağaç Mahallesinde 
zarar gören yollara ilişkin çalışmalar 
sürüyor. Kayadibi Mahallesinde sel 
sonucu evinin içerisinde mahsur 
kalan bir vatandaş, itfaiye ekiple-
ri tarafından kurtarıldı. Mahallenin 
yollarında yağış kaynaklı hasar oluş-
tu, tarım arazileri su altında kaldı. 
Yeşildere Mahallesinde bahçe duva-
rının göçmesi sonucu bir araç zarar 
gördü. Mahallenin yollarında yağış 
kaynaklı hasar oluştu, tarım arazileri 
su altında kaldı.

"HAYVAN BARINAĞINA GİREN 
SULAR NEDENİYLE 25 KÜÇÜKBAŞ 

HAYVAN TELEF OLDU"
Akören İlçesi Alan Mahallesi'n-

de yoğun yağış nedeniyle oluşan su 
baskınında barınak içerisine giren 
yağmur suları nedeniyle 25 küçük-
baş hayvan telef oldu. Emirgazi il-
çesi TOKİ konutlarında 2 binanın 
bodrum katını su bastı, müstakil 2 
farklı ev ile ahır kısımlarında su bi-
rikti. İçerideki hayvanları kurtarma 
çalışmaları sürüyor.

 Akmescit Mahallesi'nde su bas-
kını olan yerlerde mahsur kalan va-
tandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarı-

larak güvenli bölgeye alındı.
 "GÜNEŞ PANELLERİ, ÇİTLER VE 
TRAFO MERKEZİ ZARAR GÖRDÜ"
Konya-Kadınhanı yolu 25. ki-

lometresinde etkili yağış nedeniyle 
Konya istikametine yolun iki şeridi 
işaret levhaları ile trafiğe kapatıldı. 
Trafik akışının tek şeritten sağlan-
dığı yolun trafiğe açılması amacıyla 
Karayolları ekipleri çalışmalarını sür-
dürüyor. Çumra'nın Apa Mahalle-
si'nde güneş panelleri, çitler ve trafo 
merkezi zarar gördü. İlçenin 8 ma-
hallesinde arpa, buğday, ayçiçeği 
ve mısır alanlarında tarımsal zarar 
meydana geldi. Yunak'ta 3 farklı 

lokasyonda sel baskını oldu şaram-
pollerde su birikmesinden kaynaklı 
tahmini bin 500-2 bin dekar arazi su 
altında kaldı.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ 
DİNLENME TESİSİNE TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, Bozkır'da yağışla 
birlikte yola dökülen malzemeler 
nedeniyle kısmi kapatma ve yavaş-
latma yapılan yerlerin Karayolları, 
belediye ve jandarma ekiplerinin 
ortak çalışması ile temizlenerek tüm 
yolların trafiğe açıldığı bildirildi. İl-
çede dolu ve selden kaynaklı mey-
ve ve hububat alanlarında yaklaşık 
1000 dekar arazide hasar oluştuğu-

nun tahmin edildiği belirtildi. Ereğli 
ilçesinin bazı bölgelerinin selden 
yoğun etkilendiği aktarılan açıkla-
mada, şunlar kaydedildi: "Ereğli'de 
mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı 
çadır bölgesini su basması nedeniyle 
yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisi, 
bölgede bulunan dinlenme tesisine 
tahliye ediliyor Geceyi dinlenme te-
sislerinde geçirecek işçiler için sabah 
Ereğli Belediyesince yeni çadırlar 
kurulacak. Güneysınır'da Aydoğmuş 
Mahallesi başta olmak üzere, Avcı-
tepe, Kurukavak, Karasınır, Güney-
bağ mahallelerinde genel itibarıyla 
hububat ve diğer yazlık ürünlerde 
zarar meydana geldi. Özellikle Ay-
doğmuş Mahallesinde arpalarda 
yüzde 90'a varan oranda zarar oluş-
tu. Kadınhanı'nda Çeşmecik Mahal-
lesi'nde bir evin duvar arasında biri-
ken su, duvar kısmından yol açılarak 
tahliye edildi. Ilgın'da Avdan Mahal-
lesinde ikamet eden bir vatandaşın 
evinin avlusu ve bahçesi yağmurla 
gelen balçıktan etkilendi. Söz ko-
nusu yerde 7 kuzunun sel suyuna 
kapıldığı bilgisi alındı. Yunak-Akşe-
hir arasındaki yolda oluşan su biri-
kintileri trafikte aksama oluşturdu. 
Emirgazi Akmescit Mahallesi'nde ise 
baskın olan bir evdeki suyun tahliye 
çalışmaları sürüyor." n AA

Çumra Belediyesi ekipleri Çum-
ra’da dün etkisini gösteren yoğun 
dolu yağışı sonrasında yollarda olu-
şan çamurları temizledi, arızaları gi-
derdi. Çumra genelinde dolu yağışı 
sonrası zarar oluşan alanlarda te-
mizlik çalışmaları ilçe belediye ekip-
leri tarafından başlatıldı. 

Ekiplerinin ilçe merkezindeki 
farklı noktalardaki cadde ve kaldı-
rımlarda oluşan kirliliğin ve su tah-
liyesinin giderilmesi için yoğun me-
sai harcadı. Ekiplerin çalışmalarını 
yerinde inceleyen Çumra Belediye 
Başkanı Av. Recep Candan şiddetli 
yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan 
vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri-
ni iletti. 

“VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜM 
GÜCÜMÜZ İLE SAHADAYIZ”

Candan açıklamasında; “Dün 
İlçemizde meydana gelen şiddetli 
dolu yağışı nedeniyle ağaçlarımızın 
yaprakları kaldırımlara döküldü ve 
bu alanlarda ciddi bir kirlilik oluştu. 
Sabahın ilk saatlerinden itibaren; 
Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Te-
mizlik İşleri ekiplerimiz Çumra’mı-
zın dört bir tarafında çalışmalarına 
yoğun bir şekilde devam ediyor. İn-
şallah kısa sürede temizlik çalışma-
larımızı sonlandırmayı planlıyoruz. 

Allah’a şükür tarımsal alanlarımızda 
ciddi bir sıkıntı oluşmadı. Yaptığımız 
hasar tespiti çalışmalarında dolu 
yağışı etkisini en fazla ilçe merkezi-
mizde gösterdi. Özellikle Alemdar 
Mahallemizde ekilen arpalarda zarar 
olduğunu tespit ettik. Bunun dışın-

da diğer tarım ürünlerimizde fazla 
bir zarar olmadığını öğrendik. Hasar 
tespit çalışmalarımız devam edecek. 
Devletimiz çiftçilerimizin yanında. 
Dün Sayın Valimiz, Genel Başkan 
Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, 
İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz ile 

irtibat halinde olduk. İnşallah çift-
çilerimizin yarası sarılacak. Bizde 
belediye olarak vatandaşlarımız için 
tüm gücümüz ile sahadayız. Rabbim 
tekrarından esirgesin tüm çiftçileri-
mize geçmiş olsun” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Çumra’da temizlik çalışması başladı

Meteoroloji uyardı, 'Bahar 
yağışları' devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
(MGM) Hava Tahmin Uzmanı Şa-
hin Şahbaz, bahar yağışlarının et-
kisini sürdüreceğini ve yurdun ku-
zeybatısının yeni bir yağış ve serin 
havanın etkisi altına gireceğini söy-
ledi. Şahbaz, yaptığı açıklamada, 
Ankara'da dünkü kuvvetli yağışın 
bazı bölgelerde sele neden oldu-
ğunu hatırlattı. Dün yaşanan sağa-
nakta metrekareye 55,1 kilogram 
yağış düştüğünü ve kentin uzun 
yıllar en yüksek yağışının 1997'de 
ölçülen 88,9 kilogram olduğunu 
söyleyen Şahbaz, "Dünkü yağış ol-
dukça kuvvetli bir yağış diyebiliriz 
ancak ekstrem yağışlara da uzak." 
diye konuştu. Şahin Şahbaz, Ak-
deniz, Eskişehir hariç İç Anadolu 
ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 
bugün gece saatlerine kadar ara-
lıklarla yerel kuvvetli olmak üzere 
sağanak ve gök gürültülü sağanak 
beklendiğini bildirdi. Şahbaz, yurt 
genelinde 9-10 Haziran'da, önceki 
günlerdeki gibi özellikle öğleden 
sonraları bahar yağışlarının olaca-
ğının tahmin edildiğini açıklayarak, 
şu bilgileri verdi: "Özellikle yurdun 
kuzey ve iç kesimlerinde sağanak 
ve gök gürültülü sağanak şeklinde 
yağışlar olacak. Ancak cuma günü 

gece saatlerinden itibaren yurdun 
kuzeybatısında yeni bir yağış ve 
serin havanın etkisi altına girmeyi 
bekliyoruz. Bu yeni havayla yur-
dun kuzey ve iç kesimlerine ek 
olarak pazartesi gününden itiba-
ren Güneydoğu Anadolu ve Doğu 
Anadolu'nun güneyi hariç her yer 
yağış alacak. Yağışlar yine sağanak 
ve gök gürültülü sağanak şeklinde 
olacak bu hafta boyunca. Ancak 
bugün yeni hava, sıcaklıkta da bir 
miktar düşme yaratacak diye tah-
min ediyoruz. Cumartesi günü 
yurdun batısı, pazar günü orta ke-
simler ve pazartesi günü de doğu 
kesimlerde sıcaklar hissedilir de-
recede azalacak." Sağanak ve gök 
gürültülü sağanağın özellikle ani 
sel, su baskını, yıldırım ve dolu ya-
ğışına neden olma ihtimali bulun-
duğunu belirten Şahbaz, "Ayrıca 
bu yağışlar, yağış anında, çevresin-
de şiddetli rüzgarlara ve fırtınaya 
sebep olabilir. Vatandaşlarımızın 
bu konularda dikkatli ve tedbirli 
olmalarında fayda var." açıklama-
sını yaptı. Şahbaz, "mgm.gov.tr" 
internet adresi ve MGM'nin akıllı 
telefon uygulamalarından güncel 
uyarılara ulaşabileceğini hatırlattı. 
n AA
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Hamile eşini öldüren Ali Rıza Yüzer, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Yüzer'in duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup, 
'İyi hal' indirimi uygulayıp cezayı 23 yıl hapis cezasına indirdi. Şerife Yüzer’in yakınları, ‘ İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar hepimizin vicdanını sızlatmıştır.’ dedi

Eşini öldüren zanlıya tahrik indirimi
Çumra’da 6 aylık hamile eşi-

ni pompalı tüfekle öldüren sanığa, 
müebbet kararın bozulmasının ar-
dından yeniden yapılan yargılama-
da yeniden haksız tahrik indirimi 
yapılarak 23 yıl hapis cezası verildi. 
Olayda hayatını kaybeden hamile 
kadının kardeşi Rıfat Yıldız, “Tam-
pon yaptı, 112’yi aradı diye indirim 
yaptılar. Benim bacım zaten ölmüş. 
Verilen karar çok yanlış, ağırlaştırıl-
mış müebbet verilmeliydi” dedi. 16 
Aralık 2020 tarihinde Çumra ilçesi-
ne bağlı Dineksaray Mahallesinde 
Ali Rıza Yüzer (35), tartıştığı 6 aylık 
hamile eşi Sadife Yüzer’i (35) av tü-
feğiyle vurdu. Göğsünden vurulan 
Sadife Yüzer, olay yerinde hayatını 
kaybetti. Ali Rıza Yüzer ise babasını 
telefonla arayıp, eşini öldürdüğü-
nü söyledi. Babasının gelmesinden 
sonra jandarmayı arayıp eşini öl-
dürdüğünü bildiren Ali Rıza Yüzer, 
gözaltına alındı ve çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Ali Rıza Yüzer ifadesin-
de eşinin doğacak çocuğun kendi-
sinden olmadığını söylemesi üzeri-
ne cinayeti işlediğini ileri sürerken, 
yapılan DNA testinde çocuğun ken-
disinden olduğu belirlendi. ’Gebe 
olduğunu bildiğini eşini tasarlaya-
rak öldürme’ suçundan ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası istemiyle 
hakkında dava açılan ve Konya 3. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
davasında tutuklu sanık Ali Rıza 
Yüzer’e ‘Gebe olduğunu bildiği eşi-
ni kasten öldürmek’ suçundan önce 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
verildi. Daha sonra olayın ardından 
eşinin yarasına tampon yapması 
’iyi hal’ kabul edilen Ali Rıza Yüzer, 
müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. 
Ceza Dairesi tarafından müebbet 
kararın bozulmasının ardından ye-
niden yargılama yapıldı. 1. Ceza 
Dairesi’nde görülen duruşmaya tu-
tuklu sanık Ali Rıza Yüzer SEGBİS 
ile katılırken müştekiler ile taraf 
avukatları salonda hazır bulundu.

CEZA 'İYİ HAL' HAL İNDİRİMİ 
UYGULANIP 23 YIL HAPİS 

CEZASINA İNDİRİLDİ
Mahkemede konuşan Sadife 

Yüzer’in ağabeyi Rıfat Yıldız, “Ben 
olayı görmedim. Şikayetim devam 
ediyor. Bacım eşinden çok korkar-
dı ve hamileydi. Bizim hayatımız 
karardı. Olaydan 9 ay önce babam 
vefat etti. Onun mezarlığına dahi 
gelemedi. Benim kardeşimin ne 
telefonu ne de sosyal medyası var-
dı. Zanlı, 2018 yılında bize baskına 
geldi. Kardeşim küs gelmişti geri 

dön diye bize silahla baskına geldi. 
Kardeşim Kurban Bayramında ko-
lunu kırmıştı. Sordum ne oldu diye? 

’Düştüm’ dedi. Sanık gece hayatına 
düşkündü. Paraları da gece haya-
tında yiyordu hep. Sanık kardeşimi 

tüfekle vurarak öldürmüş. Keşke 
yaralı bıraksaydı biz baksaydık bacı-
ma” dedi. Mahkemede son sözü so-

rulan tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, 
“Pişmanım çocuklarım için sizlerin 
gereğini yapmasını isterim” dedi. 
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde 'Gebe olduğunu bildiği eşine 
karşı kasten öldürmek' suçundan 
yargılanan Ali Rıza Yüzer, önce 
ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti 
Yüzer'in duruşmadaki iyi halini göz 
önünde bulundurup, 'iyi hal' indi-
rimi uygulayıp cezayı 23 yıl hapis 
cezasına indirdi.

“BU KARAR HEPİMİZİN 
VİCDANINI SIZLATMIŞTIR”

Mahkeme sonrası adliye bina 
yanında açıklamalarda bulunan Sa-
dife Yüzer’in kardeşi Rıfat Yıldız’ın 
avukatı Buğra Büyükağaçcı, “İstinaf 
mahkemesi kararında şartları oluş-
madığı halde gebe eşini öldüren sa-
nık hakkında haksız tahrik indirimi 
uygulandı. Toplum olarak kadına 
karşı şiddetle mücadele ettiğimiz 
bu dönemde istinaf mahkemesi-
nin verdiği bu karar hepimizin vic-
danını sızlatmıştır. Yargıtay da bu 
yanlışın giderilerek doğru kararın 
verileceğini umuyoruz” ifadelerini 
kullandı. Sadife Yüzer’in kardeşi 
Rıfat Yıldız ise, “Benim bacım 6 ay-
lık hamileydi. Bacıma 5 el ateş edip 
yaraya tampon yaptı, 112’yi aradı 
diye indirim yaptılar. Benim bacım 
zaten ölmüş. Verilen karar çok yan-
lış, ağırlaştırılmış müebbet verilme-
liydi. Bu annesi ile parmak kadar 
çocuğu öldüren adama nasıl bir iyi 
hal verilir. Ağırlaştırılmış müebbet 
verilip bunun çıkmaması lazım. 
Yani verilen karar bence yanlış. Ben 
devletimizin bu konuya el atmasını 
istiyorum.
n İHA

EGM’den uyuşturucu kullanımı açıklaması

Sanatçı Yusuf Güney gençleri uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM), bazı basın organlarında çı-
kan "öğrenciler uyuşturucu bataklı-
ğına çekiliyor" başlıklı haberde bazı 
rakamlar çarpıtılarak olumsuz algı 
oluşturulduğunu bildirdi. 

Emniyet Genel Müdürlüğün-
den (EGM) yapılan açıklamada, 
haber metninde geçen "15 yaş altı 
kullanım oranı son bir yılda yüzde 
0,4'ten yüzde 14'e çıktı. 15-19 yaş 

arası kullanım oranı yüzde 11,7'den 
yüzde 37,4 oldu. Tedavi görenlerin 
yüzde 47,8'i 19 yaş altı." ifadelerin-
de, yayımlanan rapordan alınan bazı 
rakamların yerlerinin değiştirildiği, 
hiç olmayan bazı rakamların ise var-
mış gibi yansıtıldığı belirtildi. Aynı 
haberdeki bazı verilerin uyuşturucu 
mücadelesinde başarısız olunduğu 
algısı oluşturacak şekilde çarpıtılarak 
sunulduğu ifade edilen açıklamada, 

şunlar kaydedildi:"Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve-
rilerine göre, 2020 yılında yatarak 
tedavi gören bağımlılardan, ilk mad-
de kullandığı yaş aralığının 15-19 
olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 
37,4'tür. 

Katılımcılarını ve evrenini sade-
ce tedavi gören bireylerin oluştur-
duğu bir araştırmada tespit edilen 
rakamın, '100 çocuktan 37'si bağım-

lı' denerek Türkiye'de yaşayan tüm 
çocuklara nasıl uyarlandığı izaha 
muhtaçtır." Daha önce de defalarca 
açıklama yapılmasına rağmen son 
dönemde yalan/yanlış haberler üze-
rinde ısrar edildiğinin görüldüğü, bu 
nedenle ilgili meslek kuruluşlarının, 
oluşturulmaya çalışılan yalan haber 
sistematiğine acilen tedbir alması 
gerektiği vurgulandı.
n AA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
uyuşturucu ile mücadele faaliyet-
lerini ara vermeden sürdürürken 
gençlerde farkındalık yaratmak ve 
uyuşturucuyla mücadele konu-
sunda bilgilendirmek için Narkotik 
Ekipleri Yusuf Güney Konserinde 
vatandaşlarla buluştu. Programın 
sonunda ise sanatçı Yusuf Güney’de 
uyuşturucuyla mücadele hakkında 
mesajlar verdi. Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuy-
la mücadele konusunda farkındalığı 

arttırıcı, bilinçlendirici ve bilgilendi-
rici faaliyetlerine hız kesmeden de-
vam ediyor. 

Ülke genelinde “En İyi Narkotik 
Polisi Anne, Narko Rehber, Gençlik 
Modülü, Narko Nokta Ve Narkotik” 
adı altında yapılan eğitici faaliyetler-
le uyuşturucunun zararları hakkında 
hem uyuşturucu kullanıcıları hem 
de aileler bilgilendirilerek uyuştu-
rucunun zararları, kullanımının er-
ken tespiti ve bağımlılık sarmalına 
yakalanmadan çocuğa müdahale 
edilmesi konuları anlatılıyor. İçişleri 

Bakanlığı’nın öncülüğünde yapılan 
uyuşturucuyla mücadele faaliyet-
lerinin amacı, “uyuşturucuya hayır 
diyebilen bir genç, uyuşturucuya 
hayır diyebilen bir aile ve hayır di-
yebilen bir toplum inşa etmek. Bu 
amaç doğrultusunda Konya İl Em-
niyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim 
Büro Amirliği ekipleri Selçuklu 
Kongre Merkezinde düzenlenen Yu-
suf Güney konserinde vatandaşlarla 
buluştu. Konseri dinlemeye gelen 
vatandaşlara farkındalık oluşturmak 

amacıyla Narkotik ekipleri tarafın-
dan bilgilendirme yapıldı. İçişleri 
Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele 
aplikasyonu olan ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından geliştirilen 
UYUMA uygulaması anlatıldı. Uyu-
ma uygulamasıyla, sokakta şahit 
olunan herhangi bir uyuşturucu ti-
careti ve kullanımının yetkili kişilere 
ihbar edilmesi hakkında bilgilendir-
me yapıldı. Sanatçı Yusuf Güney ise 
uyuşturucuyla mücadele hakkında 
dinleyicilerine uyarılarda bulundu..
n HABER MERKEZİ

Husumetlileri yerine
işyerindeki misafiri vurdular

Konya’da iki kardeşin araların-
da husumet bulunan kişinin iş ye-
rine düzenlediği silahlı saldırıda, 
iş yerinde misafir olarak bulunan 
bir kişi kafasından yaralandı. Olay, 
saat 18.30 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Erenler Mahallesi 
Beşkılıç Sokak üzerinde bulunan 
bir terzinin deposunda meydana 
geldi. İsmail G. ile kardeşi Ümit 
G. iddiaya göre, aralarında ala-
cak verecek meselesi yüzünden 
husumet bulunan sokak üzerin-
de terzilik yapan Mehmet Akif 

T.’yi vurmak için iş yerine geldi. 
İki kardeş yanlarında bulunan av 
tüfeği ile rastgele iş yerine ateş 
açtı. Bu sırada açılan ateş sonucu 
iş yerine misafirliğe gelen Sabri T. 
(50) kafasından yaralandı. Silahlı 
saldırganlar olay yerinden kaçar-
ken, kafasından yaralanan Sabri 
T. vatandaşlar tarafından Konya 
Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Sabri T.’nin 
hayati tehlikesinin bulunduğu öğ-
renildi. Polis olaydan sonra kaçan 
kardeşleri yakaladı. n İHA
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MUZAFFER TULUKCUAKÖREN TARİHİ 43

AŞEVİ çevre düzenlenesi başladı. 42 AJR 656 plakalı aracı hizmete hazır. Hayber Erkoç ve Ailesi.Hayber Erkoç manşette.

... Enver Ersoy...?...Minibüscüler Dernek Başkanı 
Ali İhsan Ersoy ve Ali Aydemir.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu Başkanı Önder Kutlu. Hollanda Akörenliler Derneği yalnızca Hollanda değil. Belçika ve Almanya’nın kuzeyinde bulunan Akörenlileride kapsayan icraatları olmuştu.

Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tulukcu Akören tarihini kaleme almaya devam ediyor. Akören ile alakalı önemli bilgiler 
aktaran Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tulukcu, ilçe tarihine ışık tutuyor. Akörenliler birçok alanda hizmet veriyor

Akörenliler hem atılımcı, hem de sosyal!
Akören ile izlenimlerini payla-

şan Tulukcu, “Eğitimi ile ön plana 
çıkan Akörenli’nin bir diğer özelli-
ği de atılımcı ve sosyal olmasıdır. 
Kendi memleketleri yanında, şe-
hir ve ülkeleri adına dernek kur-
mak, onun için fedakârlık yapmak 
Akörenlinin özellikleri arasında-
dır.

Yürüttükleri mesleklerinin 
toplum yararına daha iyi hizmet-
ler yapabilmeleri için gayret et-
mek Akörenlinin fıtratının gere-
ğidir. 

Bu atılımları yapan Akören-
li bu konuda toprağı Akören’e 
ve Akörenliye faydalı olmak için, 
Hollanda Akörenliler Derneği, 
Ankara Akörenliler Derneği ve 
Konya Akörenliler Derneği’ni ku-
rarak bunu gerçekleştirirken bu 
konuda kendi aralarında kaynaş-
mayı da ihmal etmemiş oldular. 
Bu yıl kurulan Akören Sevder, 
bu yönü ile en faydalı bir dernek 
olduğunu ispat ederek, hemşeh-
rilerinin sevap kazanmaları için 
büyük bir fırsat Abdülkadir Gök 
ekibi tarafından sağlanmakta. 

27 Ekim 2005 tarihinde Mus-
tafa Ertaş başkanlığında kurulan 
Akören Mezarlıklar Derneği sa-
yesinde, toprak olan ecdat ka-
birleri unutulmayıp, su imkânı 
sağlayarak Akören Mezarlıkları 
mezar taşları görüntüsüne ilave 
ağaçlandırılmıştır.  2012 Yılında 
Muzaffer Tulukcu başkanlığın-
da kurulan Hikmet İlim ve Sanat 
Derneği, Konya’da TARİH BİLİN-
Cİ faaliyetlerini 10 yılı aşkın sür-
dürmektedir. Derneğin şu andaki 
başkanlığını Prof. Önder Kutlu 
yapmaktadır. 

 İki dönem Konya Tenekeciler 
Odası Başkanlığı yapan Ahmet 
Çalış, nöbetini 2022 yılında hem-
şehrisi Cemal Kınaç’a devretmiş 
durumda. Okay Tınkır 2005 yılın-
da Konya Ticaret Odası Meclisi’n-
de görev yapmıştı.  Konya Demir-
ciler Odası Başkanı Bekir Karataş 
ikinci kez bu görevi üstlendi.2022 
Yılında Eczacı Mustafa Şeref Ya-
vuz’un Konya Eczacılar Odası 
sekreterliğine seçilmesi Akörenli-
nin bu konudaki artısı olduğunun 
ispatı. 
‘İCRATLARINI SÜRDÜRÜYORLAR’

Konya Mali Müşavirler Odası 
Başkanlığı yapan Seyit Özselek, 

Konya Tabipler Odası Başkanlı-
ğı yapan Dr. Eyüp Çetin , inşaat 
Mühendisleri Oda Başkanlığı’nı 
yürüten Süleyman Kamil Akın , 
Akörenlilerin bu konudaki gay-
retlileri. Konya’da icraatlarını 
sürdüren Oyuncaksız Çocuklar 
İçin Derneği Akörenlilerden se-
vap hanelerine artılar kazandıran 
gençler olarak hizmetlerini sürdü-
rüyorlar.

 Konya Genç Kızılay’ın Başka-
nı olan Av. İbrahim Ünver, taze 
kan olarak icraatlarını sürdürüyor. 
Konya’da bulunan toplam 187 
Vakıf , Dernek ve Sendika’nın üye 
olduğu Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu Başkanlığı’nı yürüten 

Prof. Önder Kutlu bu konunun 
zirvesi durumunda. Konya Tarım 
İl Müdürlüğü’nde görev yapan 
Durmuş Avcı 1996 -2000 yılla-
rı arasında 4 yıl Veteriner Sağlık 
Teknisyenleri (VESTED ) Konya 
Şube Başkanı olarak bu görevi 
sürdürmüştü. Ali ihsan Ersoy’un 
1973 yılında meslektaşı Ali Ay-
demir’ide olarak Konya’da ilk defa 
MİNİBÜSCÜLER DERNEĞİ’ne şa-
hit oluyoruz. 

‘FEDAKARLIKLARA 
DEVAM EDİYORLAR’

Hollanda’da yaşayan ve sos-
yal yönü ile ön plana çıkan Veyis 
Güngör Türkevi Derneği Başkan-
lığı yanında 2005 yılında Kon-

yalılar Federasyonu’nda görev 
almıştı. 1960’lı yılların ortasında 
Almanya’da işçi olarak çalışan 
S.Ahmet Gültekin 1968 yılında 
Stuttgart İslam Cemiyeti’ni kur-
muştu. 1992 yılında Prof. Dr. Ab-
durrahman Kutlu Konya Ortapedi 
Vakfı’nı kurarak önemli hizmet-
lerde bulunmuştu. 

Konya’da henüz hiçbir örgüt-
lenmesi bulunmayan Mali Müşa-
virler için A.İhsan Özselek 1978 
yılında Mali Müşavirler Derneğini 
kurdu sonrasında da oda kurul-
masını sağladı. İlk oda başkanı da 
gene Akörenli Mustafa Soydemir 
olmuştu. Av Turgay Bilge 2003 
Ekim ayı sonrası Konya Marif Kol-

lejliler Derneği Başkanı olarak bir 
süre başkanlığını yapmıştı.

Av. Ahsen Coşar, Av Turgay 
Bilge ve Av. Halil Naci Kılıçarslan 
meslekleri ile ilgili Baro ve dernek 
faaliyetlerinde bulunan hukukçu-
lar olduğu malüm. 

Mehmet Karakoca 3 dönem 
Konya Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Birliği’nin başkanlığını yaparak 
önemli hizmetlerde bulunmuştu.

 Fatih Gülkara 2006 yılında 
kuruluşundan beri Hayra Koşan-
lar Derneği’nde fedakârlıklarına 
devam ediyor. 

 Konya Muharip Gazileri Der-
neği’nin ilk başkanı Yaşar Öner ve 
Konyasporlular Derneği Başkanı 

Sabahattin Cengiz de Akören ço-
cuğu olduğu görülüyor.

 ‘ATILIMCILIKTA ZİRVE 
HAYBER ERKOÇ’ 

 Mali Müşavir 5 Ocak 2018 ta-
rihinde 79 yaşında rahmetli olan 
Mali Müşavir Hayber Erkoç 76 
yaşında Yüksek Lisans mezunu 
olmuş ve mesleğinde 40. Yıl ödül-
lü ve Türkiye’nin en yaşlı KAMU 
DENETÇİSİ ünvanının sahibi ol-
muştu. 

Türkiye’nin ilklerinden ve 
en yaşlı Kamu Denetçisi ünvanı 
ödülünü Ankara TOBB binasın-
da yapılan törende dönemin Ba-
kanları Hayati Yazıcı ve Mehmet 
Şimşek’in elinden almıştı. İşte 
Akörenli hayat mücadelesine er-
ken atılsa da yaşlı olsa bile başarılı 
olmak için didinir, çabalar Erkoç 
bunun bir örneği. 

‘AKÖREN SEVDER’
11 Şubat 2021 tarihinde Ab-

dülkadir Gök başkanlığında Prof. 
Önder Kutlu, Dr. Eyüp Çetin, 
Mustafa Uysal, İrfan Gülkara, 
Latif Uysal ve Av. Bahattin Öz-
dil’den oluşan ekiple Akören’de 
kuruldu. Akören Sağlık Eğitim ve 
Vefa Derneği, 7 Mart 2022 tari-
hinde Akören girişinde AŞEVİ’ni 
hemşehrilerinin hizmetine suna-
rak önemli bir başarıya imza attı. 

Özellikle faaliyetlerine başlan-
dığı ilk ramazanda hemşehrilerin-
den aldıkları destekle ihtiyaçlıla-
rın dertlerine çare olan Aşevi ile 
ilgili yeni hedefin Akören’e bağlı 
birimlere (köyler) de yardım gö-
türmek olduğunu Başkan Gök 
belirtti.

Konya Tabipler Odası Başkanlığı yapan Dr. Eyüp Çetin’i hemşehrilerinin ziyareti. Akören Sevder Yönetimi. Hayırseverlerden aldığı destekle hizmetlerini sürdürüyor.

Aşevi teçhizatı tamamlandı. Personel zevkle görevini sürdürüyor.

Mustafa Ertaş’ın başkanlığında kurulan 
Akören Mezarlıkları Derneği

 önemli icraatlarda bulunmuştu.
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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;

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

 

Meram İlçesi Çayırbağı Mahallesi 340 ada 34, 35, 36, 40 nolu, 369 ada 1 nolu parseller, Hatıp 
Mahallesi 27641 ada 2, 3 nolu, 27658 ada 2 nolu, 27726 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10 nolu, 37636 ada 1, 6 
nolu, 41863 ada 1, 2 nolu parseller, Gödene Mahallesi 38587 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 
nolu parsellerin bulunduğu bölgede (M679 nolu düzenleme sahası), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 
maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi Meram Belediye Encümeni’nin 18/05/2022 tarih ve 
969 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 07/06/2022 tarih ve 411 sayılı kararı ile onanmış 
olup, Belediye binasının 2. Kat ilan panosunda 10/06/2022 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya 
çıkartılmıştır.
İlan olunur.

İLAN
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1638945

 
34843906298 TC. kimlik numaralı Şerife Büyüksarı'nın adının ''Şerife Hicran" olarak nüfus kütüğüne 

kayıt ve tesciline karar verildiği ilan olunur.

İLAN
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/104 Esas
KARAR NO: 2022/298

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1637380

 

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, Cilt No:44, Hane No:192, BSN: 31'de nüfusa kayıtlı 
Osman Rabiye'den olma 25/08/1996 doğumlu Yaşar SOYLU'nun nüfusta Yaşar olan adının "OKAN" 
olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.
İlan olunur.

T.C.
KONYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/112 Esas                                                                                      
İLAN METNİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1637486

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
• 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.

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

ZAYİ
BEKO 220 TR Yazar Kasa 
Post Cihazımızı kaybettik, 

hükümsüzdür.
Ruhsat No: A 50001027223

Mustafa BOZLAK
Meram Vergi Dairesi

Vergi No: 35236912988
KUZEY ALIŞVERİŞ 

DÜNYASI
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Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte 31 ilçedeki 859 mahallede haşereyle fiziksel ve biyolojik 
yöntemlerle mücadele çalışması yapıyor. Bu arada yararlı böceklerlerin zarar görmemesine özen gösteriliyor

Haşere ile mücadele
tüm hızıyla devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, hava-
ların ısınmasıyla birlikte haşereye 
karşı şehir genelinde mücadele 
ediyor. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 42 
bin kilometrekarelik alanıyla Türki-
ye’nin en büyük coğrafyasına sahip 
şehri olan Konya’da, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da haşere ile mücadeleyi 
etkin şekilde sürdürdüklerini ifade 
etti. Havaların ısınmasıyla birlikte 
31 ilçedeki 859 mahallede 40 ekip 
ve 75 personelle sivrisinek ve ka-
rasinek ürüme alanları olan; su bi-
rikintileri, göl, gölet, akarsu, gübre 
biriktirme alanları gibi alanları dü-
zenli olarak ilaçladıklarını kaydeden 
Başkan Altay, haşerelerle biyolojik 
mücadele yöntemlerini uyguladık-
larını ve yararlı böceklerin zarar 
görmemesi için kullandıkları ilaçları 
titizlikle seçtiklerini söyledi. Başkan 
Altay, “Özellikle sabah saat 06.00-
10.00, akşam saat 18.00-22.00 
arasında ekiplerimiz haftada en az 
bir kez olmak üzere çalışma ger-
çekleştiriyor. Bilhassa hemşerileri-
mizin çöplerini poşetleyerek çöpe 
atmaları ve hayvancılıkla uğraşan 
vatandaşlarımızın da gübrelerini 

dışarda depolamamaları sineklerin 
ve böceklerin azalmasında önemli 
bir faktör olacağını hatırlatmak is-
tiyorum.” diye konuştu. Konyalılar 
mahallelerindeki ilaçlama çalış-
malarını konya.bel.tr adresindeki 
Çevre Sağlığı İlaçlama Hizmetleri 
bölümünden güncel olarak takip 
edebiliyor Çalışmalar kapsamında 
“uçkun ekipleri”, “larva ekipleri”, 
“kapalı alan ekipleri”, “kemirgen-
lerle mücadele” ve “üreme alanları 

haritalandırılması ekipleri” oluştu-
rulurken tüm bu çalışmalar Vek-
törlerle Mücadele Yönetim Sistemi 
ile takip ediliyor. Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin vektörlerle mücade-
le çalışmaları, ilçe belediye başkan-
ları ve muhtarlarla koordinasyonlu 
bir şekilde yürütülüyor. Vatandaş-
larla özellikle gübrelik alanlarda ve 
su birikintilerinin olduğu yerlerde 
fiziksel mücadele konusunda iş-
birliği yapılıyor. Öte yandan Konya 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
31 ilçe belediyesinde vektörlerle 
mücadelede çalışan personele yö-
nelik eğitimler verildi. 2 gün sü-
ren eğitimler kapsamında Akdeniz 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin 
tarafından vektörlerle mücadele 
yöntemleri, haşerelerin biyolojisi ve 
çoğalması gibi konularda personel 
bilgilendirildi.
n HABER MERKEZİ

Bakırcılar Odası 4 tekerlekli
 sandalye hediye etti

Bakırcılar Odası Başkanı İbra-
him Işık ve bazı yönetim Kurulu 
üyeleri Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şubesine şahsi olarak bi-
rer tekerlekli sandalye hediye etti. 
Bakırcılar Odası Başkanı İbrahim 
Işık ile yönetim Kurulu Üyeleri 
Ahmet Sönmez, Osman Ayan ve 
Ramazan Kılıç Türkiye Sakatlar 
Derneği Konya Şubesine şahsi 
olarak birer tekerlekli sandalye 
hediye etti.  Başkan Işık  yaptığı 
kısa açıklamasında ‘Her sağlam 
kişi potansiyel bir engelli düşün-
cesiyle hareket edip hayatımıza 
ona göre yön vermeliyiz. Bizde bu 
düşünce ile yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımızla şahsi olarak birer 
tekerlekli sandalye almaya karar 
verdik. İnşallah ihtiyaç sahibi kar-
deşlerimize bir nebze faydamız 
olur. Burada Dernek Başkanımız 
Ahmet Mıhçının çalışmalarını da 

taktirle izliyoruz. Kendisi ve en-
gelli kardeşlerimiz için yapılacak 
ne olursa elimizden geldiğince 
onların her anlamda yanında ola-
cağız’ ifadelerini kullandı. Türkiye 
Sakatlar Derneği Konya Şubesi 
Başkanı Ahmet Mıhçı ‘da Işı ve 
arkadaşlarının şahsi olarak yaptığı 
bu yardımdan dolayı teşekkür etti. 
Başkan Mıhçı ‘Biz para toplayan 
yada kapı kapı gezip bağış topla-
yan bir kurum değiliz Bzie bağışta 
bulunmak isteyen doğrudan te-
minle bize gelebilirler. Her teker-
lekli sandalye evinde kapalı kalan 
bir engellimiz için dışarı açılan bir 
kapı hayata tutunma sebebidir. 
Bu anlamda sevgili başkan ışık ve 
arkadaşlarına teşekkür ediyorum’ 
dedi.  Tekerlekli sandalyeleri Baş-
kan Işık ev arkadaşlarından teslim 
alan Mıhçı İbrahim Işık’a bir tablo 
hediye etti  n HABER MERKEZİ

Pekyatırmacı; ‘Bu 
emekler boşa değil’

‘Bisiklet Şehri Konya’ 
fotoğraf yarışması

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu 
Müftülüğü tarafından organize edi-
len, Hatice Hatun Mahalle Külliyesi, 
Çocuk Mektebi Yıl Sonu Etkinliği ve 
Veli Sertifika Töreni gerçekleştirildi. 
Programda çocukların yıl boyunca 
aldığı dini eğitimler kapsamında 
hazırladığı özel gösteriler vatandaş-
ların beğenisine sunuldu. 

Temel dini bilgileri içeren gös-
terilerde çocuklar, Kur’an-ı Kerim, 
cüz, sureler okudu. Vatan ve mil-
let temalı şiirler, müzikal gösteriler 
büyük beğeni topladı. Başarılı olan 
kursiyerlere çeşitli ödüller takdim 
edildi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, bu emeklerin 
boşa gitmediğini belirterek, “Beledi-
ye olarak Hatice Hatun Külliyemizi 
daha önce hizmete kazandırmıştık. 
Külliyemiz diğer bir alanı olan sos-
yal tesisimiz ise; hanımlar lokali ve 
millet kıraathanesi bölümlerinden 
oluşuyor. Hanımlar lokalimizden, 
çocuk mektebimizde eğitim alan 
çocuklarımızın anneleri yararlana-
bildiği gibi diğer tüm hanımlarımız 
da yararlanabiliyor. 

Hanımlarımız burada Kur’an-ı 
Kerim, siyer, fıkıh gibi dini ilimler-

le birlikte ahlaki bilgiler konusun-
da da eğitimler alıyor. Lokalimizde 
hanımlarımızın eğitim zamanları 
dışında tüm mahalle sakinlerimizin 
yararlanabileceği seminerler, kon-
feranslar, dini içerikli sohbetler ve 
mahalle buluşmaları da gerçekleş-
tirilebiliyor. Külliyemizde her yaştan 
bireylerimiz faydalanabiliyor. Bu 

bölümümüzde çocuklar ve yetiş-
kinler için ayrı kitap okuma alanları 
ve ders çalışma alanları bulunuyor. 
Hatice Hatun Külliyemizde çocukla-
rımız temel dini bilgilerini de alıyor. 
Burada ahlaklı geleceğe ışık tutan 
nesillerimiz yetişiyor. Bu emekler 
boşa değil” diye konuştu. 
n SAMET AKTAŞ

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan “Bisiklet Şehri Konya” temalı 
fotoğraf yarışması düzenleniyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 550 kilometre bisik-
let yolu olan ve bisiklet konusunda 
öncü uygulamalara ev sahipliği ya-
pan Konya’da, farkındalığı artıracak 
çalışmalara devam ettiklerini belirt-
ti. 

Sürdürülebilir, çevre dostu, sağ-
lıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı 
olması gibi özellikleri nedeniyle 
bisiklet kullanımının geniş kitlele-
re yayılması için Türkiye’de örnek 
çalışmalara imza attıklarını ifade 
eden Başkan Altay, “Bisikleti fotoğ-
raf sanatıyla buluşturmak için ikinci 
kez fotoğraf yarışması düzenliyoruz. 
Bu yarışmayla Konya’da var olan 
bisiklet kültürünü daha da artırarak 
farkındalık oluşturmayı arzu ediyo-
ruz. Amatör veya profesyonel tüm 
fotoğraf sanatçılarını yarışmaya ka-
tılmaya davet ediyorum.” dedi. Son 
bir yıllık dönemde “Bisiklet Şehri 
Konya” temasıyla bir fotoğraf yarış-
ması ile 4. Sınıf ve 7. Sınıf öğrenci-
lerine yönelik iki resim yarışması 
gerçekleştiren Konya Büyükşehir, 
ikincisi düzenlenecek “Bisiklet Şeh-

ri Konya” temalı fotoğraf yarış-
masında dereceye girenlere para 
ödülü verecek. Son başvuru tarihi 
19 Ağustos 2022 olarak açıklanan 

yarışmaya katılmak isteyenler, “bi-
siklet.konya.bel.tr” adresinden baş-
vuru ve detaylı bilgiye ulaşabiliyor.
n HABER MERKEZİ
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Konya Sanayi Odası (KSO), savunma ve havacılık sanayinin önde gelen firmalarından 
Eskişehir’deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve Alp Havacılık’a iş gezisi düzenledi

‘Savunmada daha 
fazla desteğe hazırız’

Konya Sanayi Odası (KSO), sa-
vunma ve havacılık sanayinin önde 
gelen firmalarından Eskişehir’deki 
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve 
Alp Havacılık’a iş gezisi düzenledi. 
Ziyarette konuşan Konya Sanayi 
Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütük-
cü, Konya’nın tüm ana sanayi firma-
ları ile çalışma potansiyeline sahip 
olduğunu, bu potansiyel ile savun-
ma sanayine daha fazla destek ver-
meye hazır olduklarını söyledi. KSO 
Yönetim Kurulu üyeleri ve KSO ta-
rafından kurulan Bütünsel Güvenlik 
ve Sağlık Kümelenmesi (BÜSAT) 
üyelerinin katılımı ile gerçekleştiri-
len Eskişehir programının ilk durağı 
TEI oldu. Burada konuşan Başkan 
Kütükcü, Konya Sanayi Odası olarak 
savunma sanayi alanında yaptıkları 
çalışmalarla şehirde çok önemli bir 
farkındalık oluşturduklarını ve bu 
çalışmaların sektördeki Konyalı te-
darikçi sayısını artırdığını vurguladı.

“KONYA, TÜM ANA SANAYİ
 FİRMALARI İLE ÇALIŞMA 
POTANSİYELİNE SAHİP”

Konyalı sanayicilerin TEI ve Alp 
Havacılık gibi sektördeki önem-
li firmalarla daha fazla çalışmasını 
istediklerinin altını çizen Kütükcü, 

“Pandemi öncesi dönemde Asel-
san, FNSS, Roketsan ve MKE gibi 
ana sanayi firmalarına Konyalı sa-
nayicilerimizin katılımı ile iş ge-
zileri düzenlemiştik. Pandeminin 
etkisinin zayıflaması ile birlikte bu 
programlarımıza yeniden başladık 
ve Eskişehir’de bulunan TEI ile ALP 
Havacılık’ı ziyaret ediyoruz. Konya, 
savunma sanayinde Türkiye’nin 
önde gelen şehirleri arasında yer 
alıyor. Savunma sanayi ile çalışma 
disiplini şehrimizde oluşmuş du-
rumda. Tüm ana sanayi firmaları 
ile birlikte çalışma potansiyeline sa-
hibiz. TEI de, savunma sanayimizin 

medarı iftarı olan şirketlerimizden. 
Konyalı sanayicilerimizin de TEI ile 
daha fazla çalışmasını arzu ediyoruz. 
Bugün yapılacak görüşmelerin buna 
vesile olacağına inanıyorum” dedi.
“DÜNYADAKİ HER İKİ UÇAKTAN BİRİ 

TEI PARÇALARI İLE UÇUYOR”
Ziyarette gerçekleştirilen su-

numda savunma sanayinin zorlu ve 
fedakârlık isteyen bir iş olduğu vur-
gulandı. TEI olarak son yıllarda yerli-
lik oranını artırmak için çalıştıklarını 
ifade eden yetkililer, TEI’nin bugün 
3 binden fazla çalışana sahip oldu-
ğunu ve Dünyadaki her iki uçaktan 
birinin TEI parçaları ile uçtuğunu 

paylaştılar. Yan sanayi kullanım 
oranlarının yüzde 46’lara ulaşmış 
durumda olduğunu aktaran sunum 
sonrası yapılan görüşmelerde TEI ile 
çalışma potansiyeli olan firmaların 
belirlenip, eğitimler verilebileceği; 
sektörde akredite birer tedarikçi ol-
mak için neler yapılabileceği husus-
larında bilgi paylaşımı yapılabileceği 
değerlendirildi. 

Yapılan konuşmaların ardın-
dan Konyalı sanayiciler, TEI teknik 
ekibi ile ikili iş görüşmeleri de yap-
tı. Konyalı sanayiciler daha sonra 
TEI’nin üretim tesislerini ve motor 
test alanını ziyaret ederek, yetkililer-
den bilgi aldı. TEI ve Alp Havacılık 
teknik gezisi için Eskişehir’e giden 
Konyalı sanayiciler, Eskişehir Sanayi 
Odası’nı da ziyaret ederek, Eskişehir 
Sanayi Odası Başkanı Celalettin Ke-
sikbaş ve Meclis Başkanı Süha Öz-
bay ile de bir araya geldi. Düzenle-
nen gezilere KSO Başkan Yardımcısı 
M. Veli Tekelioğlu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ömer Faruk İyibildiren, Hıf-
sı Soydemir, Fatih Olgun, Veysel 
Yaman ve Muhammet Selman Er-
yılmaz ile BÜSAT üyesi sanayiciler 
katıldı.
n AA

Hedef; dışa 
bağımlılığı azaltmak

Konya'da faaliyet gösteren bir 
medikal firması sıfırdan kurdu-
ğu serum seti fabrikasıyla milli 
ekonomiye katkı sağlıyor. Berika 
Medikal Genel Müdürü Hayrettin 
Şeker,  Türk-Romen ortak yatı-
rımı olarak 10 yıl önce kurulan 
firmalarında şırınga ürettiklerini 
söyledi. 20 bin metrekaresi kapalı, 
25 bin metrekare üretim alanına 
sahip fabrikalarında geçen yıl se-
rum seti üretimine de başladık-
larını dile getiren Şeker, şunları 
kaydetti: "Türkiye'nin cari açığını 
büyüten bir üründü. Ayrıca se-
rum setini ve enjektörü, Allah ko-
rusun, bir savaş anında ülkede en 
fazla ihtiyaç duyulacak, yüzde yüz 
yerliye mutlaka çevrilmesi gere-

ken bir ürün olduğunu düşündü-
ğümüz için üretmeye başladık." 
Şeker, yüzde 82 yerlilik oranıyla 
üretim yapılan fabrikada 300'den 
fazla kişinin istihdam edildiği-
ni vurgulayarak, serum torbası, 
serum lastiği ve iğneden oluşan 
serum setinden, yılda 40 milyon 
adet ürettiklerini, bu rakamı 80 
milyona çıkarmayı planladıklarını 
belirtti.

AMAÇ ÜRÜNÜ İHRAÇ EDER 
HALE GELMEK

Fabrikanın çalışanlarının yüz-
de 85'inin kadınlardan oluştuğu-
na dikkat çeken Şeker, "Amacımız 
3-4 yıl içinde inşallah ithalatı ke-
sip, bu ürünü ihraç eder hale geti-
rebilmek." dedi. n AA

8 ana su havzasında 19 proje uygulanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-

şikliği Bakanlığı Çölleşme ve Eroz-
yonla Mücadele Genel Müdürlüğü, 
iklim değişikliğinin olumsuz etkile-
rinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle 
mücadele, erozyonun önlenmesi, sel 
ve taşkın tehlikesinin azaltılması ve 
bozulmaya uğramış ormanların re-
habilitasyonunun sağlanması için 8 
ana su havzasında 19 proje başlat-
tı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, orman, toprak ve su kaynak-
larının sürdürülebilir kullanımının 
sağlanması amacıyla "Mikrohavza 
Rehabilitasyon Projesi" hazırlandı. 
Bu kapsamda, Afyonkarahisar, An-
kara, Bingöl, Burdur, Denizli, Eskişe-
hir, Iğdır, Karaman, Konya, Kütahya, 
Manisa ve Şanlıurfa illerini kapsayan 
8 ana su havzasında 19 proje hayata 
geçiriliyor. Afyonkarahisar, Denizli, 
Karaman, Konya, Kütahya ve Mani-
sa'da yürütülen 10 projede uygula-
malar devam ediyor, 9 projeyle ilgili 
faaliyetlere ise bu yıl içinde başlana-
cak.

 Yaklaşık 600 bin hektar alanda 
gerçekleştirilecek projelerle, havza 
bütünlüğü dikkate alınarak doğal 
kaynakların iyileştirilmesi ve sür-
dürülebilir yönetimin sağlanması, 
muhtemel tabii afetlere karşı ted-
birlerin alınması, arazi tahribatının 
önüne geçilmesi, biyolojik çeşitliliğin 

geliştirilmesi ve toprak organik kar-
bon tutumunun yükseltilmesi amaç-
lanıyor. Çalışmalar kapsamında, 
iklim değişikliğinin olumsuz etkile-
rinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle 
mücadele, erozyonun önlenmesi, sel 
ve taşkın tehlikesinin azaltılması ile 

bozulmaya uğramış ormanları bit-
kilendirme ve ağaçlandırma başta 
olmak üzere ayrıntılı rehabilitasyon 
gerçekleştirilecek. Büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, 
seracılık ve yem bitkisi desteklerinin 
sağlanması, gelir getirici tür ağaç-

landırma çalışmaları ile tıbbi aroma-
tik bitkilerin projelendirilmesi, yerel 
su kaynaklarının tespit edilerek sula-
ma amaçlı çalışmaların hayata geçi-
rilmesi gibi desteklerle bölge halkına 
doğrudan yarar sağlanacak. Ayrıca, 
konutlara güneş enerji sistemleri ile 

ısı ve elektrik üretim sistemlerinin 
kurulması, mevcut evlerde man-
tolama çalışmalarıyla ısı kaybının 
önüne geçilecek. "Bozuk ormanların 
iyileştirilmesi" için canlandırma kesi-
mi, boşluklara fidan dikimi ve tohum 
ekimi, budama, aşılama ve koruma 

faaliyetleri yapılacak. "Tarımsal faa-
liyetler" kapsamında tarımsal teras 
yapımı, meyve fidanı desteği, kapa-
ma bahçe tesisi, seracılık, tıbbi ve 
aromatik bitki yetiştiriciliği, m antar 
yetiştiriciliği, tarla yolları bakımı ve 
tesisi, elektro şoklu tel çit, toprak 
tahlili ve gübre önerisi, fidan üreti-
mi konusunda desteklemeler, nadas 
azaltma uygulamaları, sebze, tahıl 
ve yem bitkileri üretiminin geliştiril-
mesiyle bölgede refah düzeyi yükse-
lecek. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin 
envanterlerinin de hazırlanmasıy-
la yöre halkı için yeni gelir kapıları 
aralanmış olacak. "Hayvancılık" ala-
nında ise bölge halkına büyük ve 
küçükbaş hayvan desteği, kanatlı 
hayvan desteği, alabalık gibi tatlı su 
ürünleri desteği, yem tohumu deste-
ği ve ahır iyileştirmeleri sağlanacak. 
"Sulama faaliyetleri" kapsamında da 
küçük su kaynaklarının tespiti ve 
projelendirilmesi, sulama havuzları 
yapımı, mevcut sulama altyapısının 
iyileştirilmesi, açık ve kapalı sistem 
kanal ve borularla su iletimi, damla 
sulama ve diğer sulama çalışmaları 
yürütülecek. Projelerin sürdürüldü-
ğü bölgelerden arıcılık faaliyetlerine 
uygun olan yerlerde ise yöre halkına 
"arıcılık" desteği verilecek.
n AA
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Ruh sağlığı sorunlarından, beslenme alışkanlıklarına, kronik hastalıklardan aile içi yaşanan problemlere kadar pek çok 
konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Sağlıklı Hayat Merkezleri’nden faydalanan vatandaş sayısı hızla artıyor

Konya Aydınlar Ocağı’nda şiir ve hatıra dolu hayatının hikâyesini anlatan Doç. Dr. Kâmil Uğurlu, “50’li 
yılların Konya’sında şiire, kültüre ve âşıklara itibar verilirdi. Şiir şimdiki kadar itibarsız değildi.” dedi

Sağlımızı önemsemeye başladık

Kâmil Uğurlu: ‘Şiir itibarsızlaştırıldı’

Ruh sağlığı sorunlarından, bes-
lenme alışkanlıklarına, kronik has-
talıklardan aile içi yaşanan problem-
lere kadar pek çok konuda ücretsiz 
danışmanlık hizmeti sunan Sağlıklı 
Hayat Merkezleri’nden faydalanan 
vatandaş sayısı hızla artıyor. Yedi-
den yetmişe herkesin karşılaşabi-
leceği her türden sorun için vatan-
daşlar, Sağlıklı Hayat Merkezlerine 
başvurabiliyor.  Pandemi sonrası 
Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde sunu-
lan hizmetleri yerinde değerlendi-
ren ve buralarda görev yapan sağlık 
çalışanları ile istişarelerde bulunan 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, “Sağlık Bakanlığımızın, ‘hasta-
lığa değil, sağlığa yatırım yapmak’ 
sloganı ile hayata geçirdiği ‘Sağlıklı 
Hayat Merkezi’ projelerinin önemi 
ortadadır. Vatandaşlarımızın hayatı-
nı kolaylaştıracak ve yaşam kalitesi-
ni yükseltecek alışkanlıkları Sağlıklı 
Hayat Merkezlerinde kazandırmayı 
amaçlıyoruz” dedi.  Konya İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı Selçuklu 1 Nolu, 
Selçuklu 2 Nolu, Meram, Karatay ve 
Akşehir’de 5 Sağlıklı Hayat Merkezi 
bulunduğunu belirten Prof. Dr. Koç, 
“Merkezlerimizde, risk faktörleriyle 
mücadele, beslenme danışmanlığı, 
psiko-sosyal danışmanlık, ağız ve diş 
sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, okul 
sağlığı, kanser erken teşhis ve tara-
ma ve eğitimleri, sigara bırakma da-
nışmanlığı, uyuşturucu kullanan kişi 
ve yakını için danışmanlık, enfeksi-
yon hastalıklarının kontrolü, bulaşıcı 
olmayan hastalıkların yönetimi, bü-
tüncül bir anlayışla sunulmaktadır. 

Hareketli yaşam ve doğru beslen-
mede iyi uygulama örnekleri gös-
terilmekte, sağlık okuryazarlığının 
arttırılmasına ve sağlığın geliştiril-
mesine yönelik çalışmalar yapılmak-

tadır. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz, 
koruyucu sağlık hizmetlerini sunma 
rolünü en nitelikli bir şekilde üstlen-
mektedir.” dedi. Prof. Dr. Koç, 2022 
yılı Temmuz ayı içerisinde Ilgın, 

Seydişehir ve Karapınar ilçelerinde 
de Sağlıklı Hayat Merkezlerinin yeni 
ve modern binalarında hizmet sun-
maya başlayacağını söyledi. Sağlıklı 
Hayat Merkezlerinden hizmet al-
mak isteyen vatandaşların kolay bir 
şekilde randevu oluşturabildiğini de 
özellikle vurgulayan Prof. Dr. Koç, 
“Vatandaşlarımız bağlı bulundukları 
aile hekimlerine giderek ya da bizzat 
Sağlıklı Hayat Merkezi’ne gelerek 
randevularını alabilirler” şeklinde 
konuştu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç’a Sağlıklı Hayat Merkezi ziya-
retleri sırasında Halk Sağlığı Hiz-
metleri Başkanı Dr.Hasan Çiftci, 
başkan yardımcıları, Selçuklu İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Saliha Acar ve 
Meram İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ön-
der Aydemir’de eşlik ettiler. 
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda 
“Uzun Yaşanmış Bir Ömrün Kısacık 
Hikâyesi” adı altında hayatını şiir 
okuyarak ve hatıralarını paylaşarak 
anlatan Mimar, Şair ve Yazar Doç. 
Dr. Kâmil Uğurlu, eskiden Konya’da 
şiire, kültüre ve âşıklara büyük itibar 
verildiğini söyledi.  Konya Aydınlar 
Ocağı Başkan Yardımcısı Mustafa 
Sinan Ümit, takdim konuşmasında 
mimar, şair ve yazar Kâmil Uğur-
lu’nun Makedonya’nın bir şehri olan 
Struga’da düzenlenen “Struga Şiir 
Akşamları”nda Türkiye’yi temsil et-
tiğini, kökü 17.yüzyıla dayanan bir 
gelenek olan “şehrengizi” yazılarıy-
la o geleneği Konya Şehrengizi’den 
başlayarak Hatay Şehrengizi’yle ya-
şattığını söyledi.  50’li yılların Kon-
ya’sında kültür hareketlerini Feyzi 
Halıcı’nın tanzim ettiğini ifade eden 
Dr. Uğurlu, hatıralarını şu sözlerle 
paylaştı: “Feyzi Halıcı hasbi olarak 
bu şehre, bu şehrin kültürüne ciddi 
olarak yardımcı oldu. O zamanlar 
büyük isimler Konya’yı şereflendirir-
lerdi. Meselâ Arif Nihat Asya, Bekir 
Sıtkı Erdoğan, Osman Atila, Mustafa 
Necati Karaer, Cahit Külebi, Halide 
Nusret Zorlutuna ve Mehmet Çı-

narlı hatırıma gelenler. Ayrıca âşık-
lar gelirlerdi. Şeref Taşlıova, Murat 
Çobanoğlu, Sefil Selimi, Kocaman, 
Ferrahi rahmetli Halıcı’nın davetlisi 
olarak gelirlerdi. 

Konya’da bir hafta 10 gün birinci 
sınıf ağırlanırlar ve hepsi birer altınla 
geri dönerlerdi. Bu sebepten dolayı 
Konya’da yapılan Âşıklar Bayramı, 
diğer yerlerde yapılan âşıklar bay-
ramlarının çok üstünde itibar görür-
lerdi. Büyük isimlerin geldiği zaman 
yapılan Şiir Matinelerinde, Konya’da 

gündem oluşturan hadiseler olurdu. 
Haber olur ve haber değeri olan du-
rumlar teşekkül ederdi. Şiir şimdiki 
kadar itibarsız değildi. O zamanlar 
çok itibarlıydı. Fakir orta mektep 
talebesi iken ilk üç dereceye giren 
“Zeynebim Zeynebim” adlı şiirimi 
okudum. Şiir inanılmaz derecede 
ilgi gördü. O kadar çok alkışladılar 
ki ben kendimi havada uçuyor zan-
nettim. Ve bundan sonra şiire karşı 
olan sevgim, ünsiyetim, yakınlığım, 
dostluğum hep devam etti. Bunaldı-

ğım zaman, sıkıldığım zaman, daral-
dığım zaman, sıkıştığım zaman ona 
müracaat ettim. Ona iltica ettim. 
Dolayısıyla kendimi rahatlattım. Lise 
çağlarımızda iken Konya’daki kültür 
faaliyetleri fevkalade itibar görüyor-
du. Ve biz liseli gençler Orduevi sa-
lonlarında “Hoş gelişler ola Mustafa 
Kemal Paşa” türküleri söyleyerek 
Kahramanlık Günleri yapıyorduk.” 
Askerliğini Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB)’nın mimarlık bürosunda 18 
ay ve yedek subay olarak yaptığını 
ve Karamanlı Dizdar ailesinin toru-
nu Hilâl Hanım’la görücü usulüyle 
evlendiklerini ifade eden Uğurlu, 
eşine yazdığı Uzun Hikâye adlı şiiri 
okudu. 1994’deki siyasi hayatından, 
TOKİ’ye başkan oluşundan ve Tuz 
Gölü’nde yaptıkları araştırmalardan 
da bahseden Uğurlu, şiir, hikâye ve 
hatıralardan oluşan eserlerine de 
yer verdi. Uğurlu, “Kıymetini Bile-
mediklerim” adlı şiirini okuyarak 
sohbetine son verdi. Programa Ha-
dim Belediyesi eski başkanı Mürsel 
Ayrancı, Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin 
ve çok sayıda dinleyici katıldı. 
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Aksay, kirada 'Hollanda 
Modeli'ni anlattı

YÖNFEST yaz festivalinde
öğrenci ve veliler eğlendi

Kerem Nükte Gayrimenkul 
Genel Müdürü Hasan Aksay, ko-
nut kira bedellerinin belirlenmesi 
üç bakanlık birlikte çalışmalara 
başladığını belirterek ‘En çok ko-
nuşulan modellerin başında ise 
Hollanda modeli geliyor.’’ dedi. 
Hasan Aksay açıklamasında şun-
ları söyledi: Hollanda'da kiralık ko-
nutlar "özel" ve "sosyal konutlar" 
olarak iki ana gruba ayrılıyor. Ülke 
genelindeki kiralık konutların yüz-
de 75'lik kısmı sosyal konut kapsa-
mına giriyor. Bu sosyal konutların 
kira bedelleri bir değerlendirme 
ile tespit ediliyor. Konuta uygula-
nabilecek fiyat "puanlama sistemi" 
aracılığıyla belirleniyor. Konutlar, 
boyutu, yaşı, oda sayısı, mutfağı, 
banyosu, bahçesi, enerji verimli-
liği gibi çok sayıda farklı kriterle 
bir puan alıyor. Bu unsurlar so-
nucu ortaya çıkan puan toplamı 
belirli sınırın altında kalıyorsa ev 
sosyal konut kapsamına giriyor. 
Söz konusu puan sisteminde fiyatı 
763 avronun altında çıkan konut-
lar sosyal kabul ediliyor. Bu puan 
sosyal konuta uygulanabilecek 
maksimum kirayı da belirliyor. 
Bu konutların kiralarındaki artışı 
da hükümet tespit ediyor. Sosyal 
konut başvurusu için ev dernek-
lerine kayıt yaptırmak gerekiyor. 
Ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli 
dernekler faaliyet gösteriyor. Bu 
imkandan faydalanmak için be-
lediyelerden konut izni alınması 
gerekiyor. İzin için belediyeler, 
bölgede yaşamanızın meşru ve 
geçerli nedenlerini öğrenmek is-
tiyor. O bölgede belediyeden izni 
almak için ailenin aynı yerde ya-
şaması, işyerinin bulunması veya 
eğitim alındığının kanıtlanması 

gerekiyor. Ailedeki kişi sayısı ve 
gelir seviyesi gibi unsurlar da ev 
derneklerinden faydalanmak için 
ölçülüyor. Düşük gelirliler veya 
gerekli koşulları karşılayanlara ila-
ve olarak kira desteği de veriliyor.’’ 
Aksay şöyle devam etti ‘’ Konut 
piyasasında özel sektör daha pa-
halı ve kamu tarafından sübvan-
se edilmeyen bir seçenek olarak 
duruyor. Sistemde yüksek puan 
alan evler özel sektörün sayılıyor. 
Ev değerlendirme sisteminde 737 
avrodan yüksek bedele ulaşan ko-
nutlar bu kapsama giriyor. Bu ev-
lerin kiralarını ev sahipleri serbest 
piyasa koşullarında belirliyor. Bu 
evlere tavan fiyat uygulanmıyor. 
Hollanda, yüksek kiralarla ev sa-
hiplerine kira sınırlaması getiren 
puanlama sisteminin kapsamını 
genişleterek mücadele etmeye 
çalışıyor. Konut ve Planlama Ba-
kanı Hugo de Jonge, ülkedeki 
konut sıkıntısına yönelik hazırla-
nan ve kiraları makul seviyelere 
indirmeyi hedefleyen yeni planı 
geçen hafta açıkladı. Plana göre, 
ülkedeki konut kiraları yeniden 
düzenlenecek. Düşük ve orta gelir 
grubundakiler daha iyi korunacak 
ve bunların makul seviyelerde 
kira ödemesi sağlanacak. Orta 
gelir grubundakilerin kiraladık-
ları konutların daha uygun fiyatlı 
olması için hali hazırda serbest pi-
yasada belirlenen kiralara da mü-
dahale edilecek. Ülkede konutlara 
uygulanan puanlama sisteminin 
kapsamı genişletilecek. Böylece, 
daha fazla sayıda konutun kiraları 
sistem tarafından tespit edilecek. 
Bu konutların kiralarını ev sahip-
leri belirleyemeyecek.
n HABER MERKEZİ

Yöntem Eğitim Kurumları’nın 
Selçuklu yerleşkesinde düzenle-
nen YÖNFEST Yaz festivalinde 
öğrenciler, yılın yorgunluğunu 
artarken; gün boyu 30'dan fazla 
eğlence parkurunun tadını çıkar-
dı. Konya’da eğitime yön verme-
ye devam eden eğitim kurumla-
rından birisi olan Yöntem Eğitim 
Kurumları’nın bu yıl yepyeni bir 
uygulaması olan ve iki gün süren 
YÖNFEST Yaz Festivalinde, öğ-
renciler yılın yorgunluğunu doya-
sıya atma imkânı buldu. Festival-
de öğrenciler,  gün boyu 30'dan 
fazla eğlence parkurunun da tadı-
nı çıkardı. Ana sınıfından 12. sınıf-
lara kadar tüm öğrencilerin keyifli 
anlar geçirdiği festivalde, dans 
gösterileri, beceri atölyeleri, mü-
zik dinletileri,  oyun parkurları gibi 
pek çok alanda müthiş gösteriler 

sergilendi. Zakkum Grubunun 
konserine ilgi yoğundu YÖNFEST 
Festivali kapsamında sevilen mü-
zik gurubu Zakkum ’un konseri 
festivale ayrı bir hava kattı.Zak-
kum grubunun konserine veliler 
ve öğrencilerin ilgisi yoğunken,  
konsere katılanlar güzel bir gün 
geçirdi. 

Konser sonrası Yöntem Eği-
tim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Fizik Öğretmeni Ser-
dar Özdemir Zakkum Grubuna 
teşekkür ederek bir plaket takdim 
etti.YÖNFEST Festivaliyle birlikte 
Yöntem Eğitim Kurumları’nda-
ki 4. sınıf, 8. sınıf ve 12. sınıfla-
rın mezuniyet heyecanı yaşandı. 
Yöntem Selçuklu Yerleşkesinde 
düzenlenen görkemli tören ile 4, 
8. ve 12. sınıflar mezun edildi. 
n HABER MERKEZİ
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Toplumlar ekonomideki gidişatı en 
çok enflasyon ve işsizlik rakamların-
dan hissederler. İkisinin toplamından 
sefalet endeksi hesaplanır. Türkiye’de 
bu toplam 85 civarındayken bizimle en 
çok karşılaştırılan ülkelerden Arjantin’de 
67 Güney Afrika’da 40, Brezilya’da 21 
seviyesinde. The Economist dergisinin 
sürekli izlediği, piyasaların yakında takip 
ettiği gelişmiş ve gelişmekte olan 45 
ülke arasında Türkiye en yüksek rakama 
sahip.

Yapılan açıklamalarda hep büyü-
meden söz ediliyor ve toplum “nasıl 
büyüyoruz da biz hissedemiyoruz?”  
sorusuna verilecek cevap şudur: Bü-
yümemiz büyük oranda sanayi ve ih-
racat kaynaklı gerçekleşiyor. Batı ile Çin 
arasındaki ticaret savaşı ve pandemi 
ülkemizi tedarik ve ticaret merkez olma 

konusunda ön plana çıkardı. Sanayimiz 
ve ihracatçımızda bu fırsatı iyi kullana-
cak gücü gösterdi, kapasitesini zorlaya-
rak büyümemize büyük katkı sağladı. 
Negatif reel faizin tüketimi öne alması 
ve açılmaya başlayan hizmet sektörle-
rinin baz etkisiyle getirdiği büyümede 
buna eklenince görece güçlü büyüme 
rakamları çıktı. Tüketici olarak enflas-
yonu en çok hissettiğimiz sektörlerdeki 
artış aslında büyük oranda hissettiğimiz 
enflasyonu yansıtıyor.

Hissettiğimiz enflasyon maalesef 
manşet enflasyon rakamlarından daha 
yüksek. Enflasyonun nedeni değil de 
sonucuna odaklanarak uyguladığımız 
politikalar enflasyonu daha da besliyor. 
Ücretlerde ciddi bir iyileştirme kesinlik-
le gerekiyor. Fakat para politikası başta 
olmak üzere enflasyonun nedenlerine 

odaklanan bir politika 
oluşturmadığımız sürece 
ücret artışları kısa süreli 
bir rahatlama dışında 
doğrudan enflasyona 
katkı sağlayacaktır. Tüm 
dünyada enerji ve gıda 
fiyatlarının enflasyona 
baskı yaptığı bir ortamda, 
enflasyonda düşüş zor 
görünüyor.

Yüksek enflasyonun 
en fazla sabit gelirlilerin yaşamını zora 
soktuğu tartışılmaz gerçekliktir. Sabit 
gelirlilerin durumundaki hızlı bozulma-
yı ve enflasyon tahribatını geçen hafta 
açıklanan TÜİK büyüme, enflasyon ve-

rileri ile açıklanan rakamlar 
bize açık ve net bir şekilde 
gösterdi.

Enflasyon rakamları 
açıklanırken yıllardır yapı-
lan açıklamalara sansür 
geldi ve madde sepeti or-
tadan kalktı. Toplum panik 
halinde ne nerede ucuz 
telaşında iken rakamları 
bilirseniz tedbirinizi ona 
göre alırsınız. Belirsizlik 

durumu daha vahim bir hale getirecek.
Sabit gelir grubundaki toplumun, 

kendilerine büyük zamlar yapıldığı söy-
lenerek şişirildiği günler geride kaldı. 
Çünkü yapılan zamlar artık yaşamsal ih-

tiyaçlarını karşılayamayacak durumda 
eriyip yok oldu.

Artık gıda fiyatlarının arkasından 
yetişemez duruma gelen sabit gelirli 
ya da her ne şekilde adlandırırsanız ad-
landırın, toplumun büyük bir kesimini 
oluşturan insanların açlık ve yokluk içe-
risinde yaşadığını görüyorsunuz.

Marketlerde mutlaka herkesin 
gördüğü ve insanın içini yakan atık ka-
salarından sebze ve meyve seçen yaşlı 
insanları görmekten kendi adıma utanı-
yorum. Biz ne oldu da bu hale geldik? 
Anlamakta güçlük çekiyorum. 

Yaz ayları meyve ve sebzenin bol-
laştığı, fiyatların ve özellikle enflasyonun 
aşağıya çekildiği bir dönemdir. Ancak 
durum hiç de öyle değil. Pazara da git-
seniz, markete de gitseniz işin içinden 
çıkılacak gibi değil. Eskiden diye başla-

yan cümle kurmayı sevmiyorum. Fa-
kat eskiden, yazın bollaşan meyvelerle 
annelerimizin reçel kaynattıkları tence-
relerden gelen güzel kokular evimizin 
içini doldururdu. Bugün çeşit çeşit reçel 
yapmak şöyle dursun,  beş kilo şekerin 
150 lira olduğu bir zamanda artık sütlacı 
da mutfakların menüsünden çıkara-
caksınız. Çocuklarımız doğru ve den-
geli beslenemedikleri için önümüzdeki 
yıllarda sağlık harcamalarında mutlaka 
artışlar yaşanacak, çeşit çeşit hastalıklar 
çıkacak. Endişemiz gerçekten büyük. 

Tarımsal kalkınmanın önü açılmaz-
sa, bu alanda üretimi şehirlere yayıp ar-
tan benzin fiyatlarından doğan giderleri 
en aza indirmezsek ve üstelik ekmeği-
mizi üretecek buğdayı ithal etmeye de-
vam edersek büyüdük dediğimiz çuku-
run içerisinde kalacağız.

BÜYÜDÜK DERKEN BESLENEMEYEN TOPLUM OLDUK

haber@konyayenigun.com
NIMET DÖNMEZ

Konya Konyalı Sanayici İş Adamları Derneği (Konya KONSİAD) 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Konya KONSİAD Başkanı Ali Kaya oldu. Kaya, 
'Konya sanayi ve iş alanı yönünden önemli bir şehir. Bu şehre hizmet etmek de önemli bir sorumluluk. Görevi devraldığımız bu günden sonra da yine Konyamız için çalışacağız' dedi

KONSİAD’da Ali Kaya dönemi
Konya Konyalı Sanayici İş Adam-

ları Derneği (Konya KONSİAD) 1. 
Olağan Genel Kurulu gerçekleştiril-
di. Düzenlenen Genel Kurula KON-
SİAD Genel Başkanı Kemal Çelik, 
KONSİAD Genel Başkan Yardımcı-
sı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis 
Üyesi Mustafa Büyükdede, AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
Büsan Sanayi Sitesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Azman ile işa-
damları ve sanayicileri ile çok sayıda 
KONSİAD üyesi katıldı.

‘AMACIMIZ TÜRKIYE VE DÜNYADA 
BULUNAN KONYALI IŞ INSANLARINI 

BIR ÇATI ALTINDA TOPLAMAK’
Düzenlenen Genel Kurulda ko-

nuşan KONSİAD Genel Başkanı 
Kemal Çelik, KONSİAD’ın kuruluş 
amacının Türkiye ve dünyada bu-
lunan Konyalı iş insanlarını bir çatı 
altında toplayarak kendi aralarındaki 
ticari ilişkiyi artırmak amacıyla İs-
tanbul’da 2009 yılında kurulduğunu 
ifade ederek, “Derneğimizin sürekli 
gelişerek etki alanı genişlemektedir. 
Hedeflerimiz doğrultusunda KON-
SİAD İstanbul Genel Merkezinden 
sonra Antalya, İzmir, Ankara, Bursa, 
Yalova şubelerimizle ayrıca İstanbul 
Anadolu, Bulgaristan Varna, Fransa 
Lyon, Rusya temsilciliklerimizi oluş-
turduk. Daha sonra temsilcilikleri-
mizi şubelere dönüştürdük. Şimdi de 
derneklerimizi bağımsız dernekler 
haline getirerek çalışmalarını sürekli 
gözlemleyerek onlara yol göstererek 
iş insanlarımızın dünya ticaretinde 
etkili olması için ufkunu açacak çatı 
örgütümüz Konyalı Sanayici ve İş 
İnsanları Federasyonumuzun (KON-
SİFED) kurulması aşamasında, bunu 
en önemli ikinci ayağından anavatan 
’da Konya KONSİAD derneğimizin 

bağımsız bir şekilde kurulması için 
1.İnci Olağan Genel Kurulumuzu 
gerçekleştirdik.  Şubelerimizin bu-
güne kadar yapmış olduğu çalışma-
ların meyvesini görmek bizleri mut-
lu etmektedir. Derneğimizi kuruluş 
günlerinden bugüne desteklerini 
hiç esirgemeyen hemşerilerimize ve 
basın mensuplarına, bürokratlarımı-
za, belediye başkanlarımıza ayrı ayrı 
teşekkürlerimi borç bilirim. Genel 
Kurulumuza katılarak bizleri onur-
landıran sanayici ve iş dünyasındaki 
hemşerilerimize ayrıca teşekkür edi-
yorum. 

Konya KONSİAD Derneğimizi 
güzel çalışmalar yaparak geniş ka-
tılımla iş insanını bir araya getirerek 
kurulmasına sebep olan Ali Kaya 
başkanıma ve Yönetim Kurulu Üye-
lerimizi canı gönülden kutluyoruz. 
Bu kuruluşun şirketlerimize, Kon-
ya’mıza, ülkemize hayırlar getirme-
sini temenni ediyoruz” diye konuştu.

‘KONYAMIZ IÇIN ÇALIŞACAĞIZ’
Konya KONSİAD Başkanı Ali 

Kaya ise, “Konya KONSİAD olarak 
1. Olağan Kongremizin heyecanı-
nı, mutluluğunu ve haklı gururunu 
hep birlikte yaşadıklarına dikkat 
çekerek, Bu görevi bize tebdil eden 
Kemal başkanımıza ayrıca teşekkür 

ediyorum. Konya sanayi ve iş alanı 
yönünden önemli bir şehir. Bu şeh-
re hizmet etmek de önemli bir so-
rumluluk. Görevi devraldığımız bu 
günden sonra da yine Konyamız için 
çalışacağız. İlerleyen günlerde yeni 
projelerimiz ve çalışmalarımız ola-
cak .  10-13  Kasım 2022 tarihinde 

KONSİAD önderliğinde Konyalılar 
Buluşuyor etkinliğini İstanbul Ye-
nikapı’da gerçekleştireceğiz. Konya  
KONSİAD’ın 120 üyesi bulunmakta. 
Bu üye sayımızı önümüzdeki gün-
lerde de daha da artıracağız. Üye-
lerimiz 60 farklı sektörden.  Konya 
KONSİAD olarak Yönetim Kurulu 
Üyesi arkadaşlarımız ve üyelerimiz 
ile Konya ekonomisi ve ihracatı için 
yoğun çalışmalar yürüteceğiz” şek-
linde konuştu.

KONYALI SANAYICILER VE 
IŞ ADAMLARI DERNEĞI

2022-2025 YÖNETIM KURULU 
ASIL

1. ALİ KAYA
2. İLHAN IŞIK
3. DURMUŞ ALİ KANDAK
4. HABİP GÜNGÖR
5. YUNUS DEREBAĞ
6. OKAY TINKIR
7. MEHMET ERYILMAZ
8. BURHAN CANLI
9. İSMAİL KORKMAZ
10. OSMAN SUDA
11. OSMAN DOĞAN
12. MUSTAFA UĞUR HANEDAR
13. CAHİT AY
14. NARİN KARTAL
15. YAVUZ ALTUNTAŞ
16. MURAT BOZKAYA
17. ATİLLA TARHAN
18. MUSTAFA DERESAL
19. İBRAHİM AZMAN
20. KAMURAN ŞEKER
21. ÖMER ŞİMŞEK

KONYALI SANAYICILER VE 
IŞ ADAMLARI DERNEĞI

2022-2025 YÖNETIM KURULU 
YEDEK

1. HAVVA KAYA
2. ADNAN ERTAVUKÇU
3. TURAN ACAR

4. HALİL DOĞAN
5. MUSTAFA İŞGÖR
6. HALİL TÖKE
7. HASAN EKİCİ
8. HALİME ALTAY
9. GÜLŞEN PİŞMİŞ
10.ASUMAN DİKİLİTAŞ
11.ALİ İNAL
12.BAYRAM YILMAZ
13.HAKAN TORUN
14.ABDULLAH HEYBET
15.SEDAT ŞAR
16.MEMİŞ GÜLER
17.MURAT AVCI
18.MUSTAFA KARAKAŞ
19.RAMAZAN KAYA
20.FATİH USLU
21.ADEM DEĞERLİ

KONYALI SANAYICILER VE 
IŞ ADAMLARI DERNEĞI

DENETIM KURULU VE DISIPLIN 
KURULU ASIL VE YEDEKLER

DENETIM KURULU ASIL ÜYELER
1.MUSTAFA UĞUR HANEDAR
2.MUSTAFA ŞAFAK
3.MUSTAFA KARAKAŞ
4.HAVVA KAYA
5.HÜSEYİN KAÇAR

DENETIM KURULU YEDEK ÜYELER
1.ADEM DEĞERLİ 
2.ERSAN KÖKSAL
3.HALİL SU
4.HALİL KÖSEOĞLU
5.MEHMET ÇAĞLAK

DISIPLIN KURULU ASIL ÜYELER
1.MUZAFFER KAYA
2.HALİL DOĞAN
3.OĞUZ DANACI
4.ŞÜKRÜ DOĞAN
5.CERAN DEMİREL

DISIPLIN KURULU YEDEK ÜYELER
1.BÜLENT AKSOY
2.GÜLŞEN PİŞMİŞ
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kemal Çelik Ali Kaya
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Konyaspor U14 Takımı
çeyrek finale yükseldi

U10 basketbol liginde
şampiyon Konyaspor

Şampiyonluk 
için yola çıktılar 

Elit U14 Gelişim Ligi Finalleri başladı. Konyaspor U14 
takımı son 16 turunda Afyon Kocatepe Spor Kompleksinde 
oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar, Manisa FK’ı 2-1 ye-
nerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP BURSASPOR
Konyaspor U14’ün çeyrek finaldeki rakip Bursaspor 

oldu. 12 Haziran Pazar günü Afyon Kocatepe Spor Komplek-
sinde oynanacak mücadelede 17.30’da başlayacak. Fatih 
Başak’ın öğrencileri mücadeleden galibiyetle ayrılarak yarı 
finale yükselmeyi hedefliyor. n SPOR SERVİSİ

Konya U10 Erkekler Ligi'nde 2021-2022 sezonu heye-
canı sona ererken, Konyaspor basket sezonu şampiyonluk-
la tamamladı.

17 takımın yer aldığı ligde final serisinin ikinci maçında 
Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya 
geldi. Yeşil-beyazlı ekip, Selçuklu Belediyesi Spor Salo-
nu’nda oynanan karşılaşmayı 35-33 kazandı. Minik Kartal-
lar, böylece Konya şampiyonu oldu. 

Final maçını Konyaspor Basketbol Şubesi yöneticile-
rinden Ali Camgöz de takip etti. Final karşılaşmasının ar-
dından hem oyuncular hem de aileleri büyük sevinç yaşadı. 
Konyaspor Kulübü de minik oyuncuları başarısından ötürü 
tebrik etti. Finali kaybeden Büyükşehir Belediyespor ise se-
zonu ikinci sırada tamamladı. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü TFF U18 Türkiye Şampi-
yonası 4’lü finaller için yola çıktı.

11-12 Haziran’da Bolu’da oynanacak maçlar için Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve kulüp yö-
neticilerinin uğurladığı takım finallerde (Adana) Vefaspor, 
(İstanbul) Feriköyspor ve (Samsun) Atakum Belediyespor 
ile mücadele edecek. 2. kademe müsabakaları sonunda 
gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına ka-
tılmaya hak kazanacak. n SPOR SERVİSİ

Önce “Cumhurbaşkanlığı Bisik-
let Turu”nu takip, sonra mecburen 
“Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası”, 
son olarak TSYD’deki çalışmalar ne-
deniyle yaklaşık 40-45 gündür Kon-
ya’ya ve Konya gündemine Fransız 
kaldım!

Yani, çok yakın takip edemedim 
Konya gündemini…

Konyaspor kimsenin beklemediği 
bir başarı öyküsü yazdı…

Sağolsun İlhan Hoca ve oyuncu-
ların, bu anlamda büyük emeği var…

Tabii ki paranın gücünü de unut-
mamak lazım…

Sonuç olarak; Konyaspor, ülke-
mizi Avrupa’da temsil edecek…

Konyalılar olarak gururlu muyuz?
Kesinlikle…
Mevcut başkanı ve yönetimini 

seversiniz sevmezsiniz, o ayrı mesele, 
aslolan Konyaspor’un varlığı ve başa-
rısıdır…

Çünkü, bu kulüpten kimler geldi, 
kimler geçti!

Kimileri kulübü büyüterek ve dua 
alarak, kimileri de kendini büyüterek 
ve beddua alarak tarihin raflı tozların-
da yerlerini aldılar.

***
TSYD GÜÇLÜ BİR KURUM

Belki biliyorsunuzdur; TSYD Kon-
ya Şubesi’nde 10 yıl gibi bir başkanlık 
sürecinden sonra, Genel Merkez yö-
netimine seçildim, son seçimlerden 
sonra yapılan iş bölümünde de Baş-
kan yardımcılığı görevine getirildim…

7-8 yıldır Oğuz Tongsir Başkanla 
birlikte, spor yazarı arkadaşlarımız 
için iyi işler yapmanın çabasını veri-
yoruz…

Tabii ki imkanlarımızın elverdiği 
ölçüler ve üyelerimizin desteğiyle…

Gazetelerin ve gazetecilerin zorlu 
süreçlerden geçtiği bu dönemlerde, 

Oğuz Başkan başta ol-
mak üzere, TSYD  Genel 
Merkez Yöneticileri ola-
rak, bizden önce görev 
yapmış abilerimizden 
aldığımız bayrağı daha 
yükseğe taşımanın mü-
cadelesini veriyoruz…

Sevgili Oğuz Ton-
gsir Başkanın, “Ülkede 
çok sıkıntılı günler ya-
şayan bir mesleğin, yani 
spor gazeteciliğinin çatı kurumu olan 

TSYD’yi ayakta tutmaya, 
yaşatmaya ve yarınlara 
taşımaya çalışıyoruz” 
dediği gibi…

Gerçekten de öyle…
Çünkü, bir zaman-

lar 30-40 kişiyle yapılan 
spor sayfalarından, 2, 
bilemediniz 3 kişiyle ya-
pılan spor sayfalarına, 
dahası 1 milyon trajlar-
dan 10 bin trajlara düş-

tüğümüz bu günlere neredeyse şükür 

edecek hale geldik!
TSYD ailesi olarak pes etmiyo-

ruz…
Dünyayı, ülkemizi, mesleğimizi 

daha çok sevesimiz geliyor bazı gün-
ler…

Ne bileyim, güneş daha güzel do-
ğuyor mesela…

Levent tesislerimizde ya da Urla 
tesislerimizde olduğu gibi…

Üyelerimiz adına, bir işi başarma-
nın verdiği pozitif enerji ile karşımızda 
gülenyüzlerin sayısını artıyoruz…

Oğuz Başkan ve bizler ve çalışan-
lar, Levent tesislerini güzelleştirdikten 
sonra, içimizde bir “uhde” olan Ur-

la’ya da dokunmanın zamanı geldiğini 
gördük…

Müthiş oldu Urla tesisleri…
Oğuz Başkan ve Erhan Müdür Ur-

la’yı mesken ettiler kendilerine…
İzmirli arkadaşlarımız da öyle…
Başta İzmir Şubemizin her şeyi 

Nuran ve eşi Yüksel’in, tabii ki genel 
merkezden Urla’ya gönderdiğimiz 
“atom karınca” Nuri’nin hakkı öden-
mez…

Şimdi Urla’da olup, gözlerini ka-
payıp, o nefis havayı içine çekip, derin 
derin nefes alıp, gökyüzünü içine çe-
kesi geliyor insanın…

Şunu da atlamamak lazım; büyük 
emekler harcanarak hizmete sunulan 
havuz ve tesislerimizden sadece üye-
lerimiz değil, Urla halkı da yararlana-
cak…

TSYD’nin amacı üyelerine ve Türk 
sporuna hizmet etmektir…

Bunun bilinciyle hareket ediyor ve 
çalışmalarımızı bu doğrultuda bere-
ketlendiriyoruz…

İnşallah diğer şubelerimizde de 
güzel işlere imza atılacak, hem üyele-
rimiz, hem de Türk sporu için çabala-
rımız sürecek.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

TSYD’DE GÜZEL HAREKETLER

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi final 
serisi ilk maçında Samsunspor, Samsunspor 
Beysu Konyaspor Basketbol'u konuk edecek. 
Saat 18:00'de başlayacak mücadele TRT 
Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Mustafa 
Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak karşı-
laşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka, 
TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. 
Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamla-
yan Samsunspor, play-off çeyrek final serisin-
de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 
(2-0), yarı finalde ise Mamak Belediyespor'u 
(3-2) mağlup ederek finale yükselmişti. 
Sezonu üçüncü basamakta bitiren Beysu 
Konyaspor Basketbol ise çeyrek finalde TED 
Ankara Kolejliler'e (2-1), yarı finalde de Sigor-
tam.net'e (3-1) üstünlük kurarak adını finale 
yazdırmıştı. Normal sezonu Samsunspor 
ikinci, Konyaspor üçüncü sırada tamamla-
dığı için ilk 2 karşılaşma Samsunspor’un ev 
sahipliğinde oynanacak.  Final serisinde 3 ga-
libiyete ulaşan takım, 2022-2023 sezonunda 
ING Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak 
kazanacak.

HEDEF GALİBİYET
Bugün Samsunspor’a konuk olacak 

Beysu Konyaspor Basketbol, zorlu karşılaş-
madan galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne 
geçmek istiyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 
oynayacak Yeşil-Beyazlılar en azında 1 maçı 
orada kazarak fişi Konya’da çekmenin plan-
larını yapıyor. İlk iki karşılaşma Samsun’da 
oynandıktan sonra 3 ve 4.maçlar Konya’da 
oynanacakken temsilcimiz avantajı hanesine 
yazdırarak taraftarlarının önünde seriyi kaza-
narak Süper Lig’e yükselmenin hesaplarını 
yapıyor. Sert eşleşme olacağını bilen tem-
silcimiz taraftar baskısına çok fazla aldırış 
etmeden kendi oyununu parkeye yansıtmak 
istiyor.

Serinin ilk 2 karşılaşmasında en az 1 
galibiyet alması durumunda Konya’da taraf-
tarlarının önünde çıkacağı 2 maçı da kazan-
mayı kafasına koyan Dev Kartallar, koç Engin 
Koçığlu idaresinde bu planını bugün devreye 
koymak istiyor. Hafta boyunca karşılaşma-
nın teknik ve taktik çalışmasını yapan Beysu 

Konyaspor Basketbol’da koç Gençoğlu, ger-
çekleştirdikleri antrenmanlarda rakibin artı 
ve eksi yönlerini analiz ederek oyuncularına 
uyarılarda bulundu. 

SAMSUNSPOR 
TARAFTARININ ÖNÜNDE

Beysu Konyaspor Basketbol’un finaldeki 
rakibi Samsunspor, serinin ilk 2 karşılaşma-
sına sahasında çıkarken taraftarlarını deste-
ğiyle kazanmak isteyecek. Normal sezonu 
ikinci sırada bitiren kırmızı-beyazlı ekip, Süper 
Lig hasretini dindirmek isterken ilk maçta 
galibiyet planları yapmaya başladı. Yarı final 
serisinde Mamak Belediyesi karşısında sert 

maçlara çıkan Samsunspor 5 maç sonunda 
rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başarır-
ken Konyaspor ise Sigortam.net’i 4 maç so-
nunda 3-1 ile geçmeyi başardı. Bu doğrultuda 
Beysu Konyaspor Basket’i kendi sahasında 
ilk 2 maçta yenmek isteyen Karadeniz ekibi, 
planlarını galibiyet üzerine yapıyor

LİGDE 1-1’LİK EŞİTLİK VAR
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde nor-

mal sezonu Manisa Büyükşehir Belediyespor 
lider olarak tamamlayarak Süper Lig’e yükse-
lirken Samsunspor ikinci Beysu Konyaspor 
Basketbol ise üçüncü sırada yer aldı. Ligin 
4.haftasında Samsunspor’un ev sahipliğinde 

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan 
karşılaşmayı Beysu Konyaspor Basketbol, 
79-70’lik skorla kaybetmişti. Ligin 19.hafta-
sında Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda 
Konya’da oynanan maçı ise Yeşil-Beyazlılar, 
86-85’lik skorla kazanmasını bilmişti. Her iki 
takımın da ev sahipliğinde oynanan karşı-
laşmaları takımlar kazanırken deplasmanda 
oynadıkları maçları kaybettiler. Sezonun 
sonlarına doğru iyi bir çıkış yakalayan Beysu 
Konyaspor Basketbol, ligde son 10 maçta 9 
galibiyet alırken Play-Off’lar öncesinde rakip-
lerine gözdağı vermişti.
n İLHAN ATLI

Dev Kartallar 
avantaj peşinde
Beysu Konyaspor Basketbol, Play-Off finali ilk maçında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 
Saat 18.00’de Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak 

yayınlanacak. Hederini Süper Lig olarak belirleyen Dev Kartallar, kazanarak avantajı cebine koymak istiyor
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 Konyaspor, yeni sezon hazır-
lıkları kapsamında çalışmaların sür-
dürürken bir yandan da kadrosunu 
güçlendirmeye devam ediyor. Şu 
ana dek Bruno Paz, Ahmet Oğuz, 
Cebrail Karayel, Robert Muric ve 
Domagoj Pavicic ile sözleşme imza-
layan Yeşil-Beyazlılar, takımdan ay-
rılması söz konusu isimlerle birlikte 
4-5 ismi daha kadrosuna katabilir. 
18 Haziran’da Koyuncu Grup Kaya-
cık Tesisleri’nde toplanarak hazırlık-
larına başlayacak olan Konyaspor’da 
teknik patron İlhan Palut, gündeme 
dair açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlı ekibin deneyimli 
çalıştırıcısı bir radyo programının 
konuğu olurken soruları yanıtla-
dı. Transferlerin gözde ismi Amir 
Hadziahmetovic ve Abdülkerim 
Bardakçı ile ilgili, açıklamalarda 
bulunan Palut bütün oyuncularının 
değerli olduğunu söyledi. Teknik 

olarak iki futbolcunun da kalmasını 
istediklerini ifade eden Palut, “Bütün 
oyuncularım değerli. Bu iki oyun-
cu transferde daha çok plana çıktı. 
Hak ediyorlar mı sonuna kadar hak 
ediyorlar. Çok değerli oyuncular. 
Teknik olarak kalmasını istiyoruz. 
Yönetim tekliflerini değerlendiriyor. 
Artılarını eksilerini değerlendiriyor. 
Net bir şey yok. Bu oyuncuların bir 
yere yaklaştığı yönünde bir bilgim 
yok. Bana göre Amir, Türkiye’nin 
en iyi orta sahası. Yerleri kolay ko-
lay doldurabilecek oyuncular değil. 
Futbol da böyle bir şey. Giderlerse 
de kara kara düşünecek halimiz yok. 
Bize düşen neden kaybettik değil, 
yeni oyuncularla yeni bir sistem inşa 
etmek, oyuncularımızı üst seviyeye 
çıkmak.” ifadelerini kullandı.

“AMİR’İN YERİNE ALMADIK”
Palut, Portekizli Bruno Paz 

transferiyle ilgili, “Hiçbir futbolcu 

birbirinin muadili değildir. Hepsinin 
farklı Amir’e bağlı olarak gerçekleş-
medi. Her kulübe katkı verebilecek 
bir oyuncu. Gelişim kat edecek ve 
hem kulübe hem takıma katkı sağla-
yabilecek bir oyuncu. Amir gidecek 
de onun yerine bunu alalım diye ya-
pılmış bir transfer değil, bize faydalı 
olacağına inandığımız bir transfer 
oldu.” şeklinde konuştu.

“YERLİ SOL BEK, YABANCI 
FORVET”

Konyaspor Teknik Direktörü 
İlhan Palut, taraftarın transfer bek-
lentisini bildiklerini ve bunun için-
de gerekli çalışmaların yapıldığını 
söyledi. İyi bir forveti kadrolarına 
katmak istediklerini ifade eden başa-
rılı teknik adam, "Mevcut durumda 
Türk sol bek ve forvet düşüncemiz 
var. Forvet büyük ihtimalle yabancı 
olacak. Türkiye’de bu anlamda fazla 
seçenek yok Diğer transfer mevkileri 

Amir ve Abdülkerim in durumuna 
şekillenecek.” dedi.
İSİMLER ÜZERİNDEN GİTMEYELİM

Konyaspor’la adı anılan Hüse-
yin Türkmen, Mustafa Eskihallaç, 
Yasir Subaşı ile ilgili soruya, Palut, 
“İsimler üzerinden gitmeyelim. 
Abdülkerim kalırsa da alternatif sol 
stoper, genç gelişime düşüncemiz 
var, kanatlar tamam ama gelişme 
açık uygun yerli bir kanat oyuncusu 
olursa alırız” şeklinde cevap verdi. 
ÇOK GÜZEL BİR UYUMUMUZ VAR

Konyaspor’da mutlu olduğunu 
ifade eden başarılı teknik adam, 
“Yönetim taraftarımızla çok güzel 
bir uyumumuz var. Çok mutluyum. 
Ama ileride olursa Beşiktaş 
değil nereden teklif gelirse 
gelsin kendime güve-
niyorum.” açıklama-
sında bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Palut: Konyaspor’da mutluyum
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine yönelik dü-
şüncelerini aktaran başarılı teknik adam, “Abdülkerim ve Amir’in çok değerli oyuncular olduğunu söyledi. Yerli 

sol bek ve santrfor almak istediklerini söyleyen Palut, Konyaspor’da çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi

‘Müzakereler ‘Müzakereler 
devam ediyor’devam ediyor’

Konyaspor'da gösterdiği perfor-
manslatüm dikkatleri üzerine çeken 
Abdülkerim Bardakcı'nın menejeri 
Uğur Avadan önemli açıklamalar 
yaptı.Bir radyo programına bağlana-
rak soruları yanıtlayan Uğur Avadan, 
''İsmi geçen bütün takımlar, Kon-
yaspor'la görüştü. 

Öncelikli konu bonservis mesele-
sini çözmek. Ben çözüleceğine inanı-
yorum. Hangi kulüp çözerse sonuca 
ulaşacak. Konyaspor anlaştıktan son-
ra biz konuşuruz. Fatih başkan görüş-
meleri yapıyor; iyi gittiğini biliyorum. 
Beşiktaş'ın resmi bir teklifi oldu. Mü-
zakereler devam ediyor. Galatasaray 
da Konyaspor'la temasa geçmiş ola-
bilir. Galatasaray'da seçim süreci var. 
Ama gelecek haftadan itibaren yeni 
yönetim transfer operasyonlarını so-
nuçlandırmaya çalışacaktır. Abdülke-
rim'in transfer ihtimalini daha yüksek 
görüyorum'' dedi.
n SPOR SERVİSİ

Ekrem Coşkun taraftarı kırmadı

Konya’nın başarılı işadamlarından Konya 
ve Konyaspor sevdalısı Ekrem Coşkun, taraf-
tarların talebini olumlu karşıladı. Coşkun, ME-
DAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu içerisinde 
işletmesini yaptığı Ekrem Coşkun Etlekmek, 
Konyaspor’un 100. yaşına özel kampanya 
yaptı.  Ekrem Coşkun Etlekmek yapılan açıkla-
mada, “ Ekrem Coşkun Etlekmek’ten dev kam-
panya! Konyaspor’umuzun 100. yaşına özel, 
Konya’mız etlekmeğe doysun diye, tek etlek-
mek 45 TL yerine 29.90, etlekmek menü 60 TL 
yerine sadece 45 lira Bu manzara, bu kalite, bu 
fiyat, başka yerde yok!” Açıklamanın ardından 

Konyaspor taraftarı Konyaspor’un düzenlediği 
festival haftasında etliekmeği 19.22 TL olması-
nı için ısrar etti. Konyaspor Kulübü Başkanı Fa-
tih Özgökçen de taraftarın talebini işadamı Ek-
rem Çoşkun’a sosyal medyadan iletti. Sosyal 
medya adresinden açıklama yapan Coşkun, 
“Konu Konya, Konyaspor olunca bizde akan 
sular durur sayın başkanım bilirsiniz. Asırlık çı-
nar Konyaspor’umuzun büyük ailesinin isteğini 
emir telakki ederim. Festival süresince Büyük 
Konyaspor ailemize tek etlekmek 19.22 TL ola-
caktır. Herkese saygılar selamlar.” ifadelerini 
kullandı.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeşil-Beyazlıların kampı 
Erzurum’da gerçekleşecek

Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları için geri sayım 
başladı. Yeşil-beyazlılar 18 Haziran’da Kayacık Tesislerin-
de toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Yeşil-beyazlılarda kamp yeride netleşti. Konyaspor, 
tesislerinde yapacağı 1 haftalık çalışmanın ardından 27 
Haziran’da Erzurum’a giderek kampa girecek ve hazırlık-
larını burada devam edecek.

Öte yandan Konyaspor Teknik direktörü İlhan Palut, 
yurt dışına kampına sıcak bakmadığı ifade edildi. Genç 
teknik patronun kulübe ekstra bir yük getirmek istemedi-
ği ve Erzurum’un kamp yeri açısından ideal yer olduğunu 
Başkan Özgökçen ile gerçekleştirilen toplantıda ifade ettiği 
öğrenildi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan engelli 
taraftarlarla ilgili açıklama

Konyaspor, engelli taraftarların festivale giriş du-
rumları hakkında bilgilendirme metni yayınladı. Konuy-
la ilgili kulüpten yapılan açıklamada,

 “Festival boyunca refakatçili engelli vatandaşları-
mıza günlük 80 bilet (Tribün altındaki yerleri), refakatçi 
hakkı olmayan engelli vatandaşlarımıza da günlük 80 
bilet (Alt tribün üstü) verilecektir. Her gün için toplam 
160 adet engelli bilet gişelerden ücretsiz temin edile-
bilecektir.

Engelli vatandaşlarımız, biletlerini stadyum Passo-
Lig gişesinden ücretsiz temin edebileceklerdir.

Engelli vatandaşlarımız biletlerini, engelli kartlarını 
ibraz ettikten sonra, fotokopilerini gişeye teslim etmek 
şartı ile alabileceklerdir.

Her konser bileti, konserin yapılacağı gün 09.00-
17.00 saatleri arasında (sadece o konserin tek bileti 
olacak şekilde) PassoLig gişesinden alınacaktır.” ifa-
delerine yer verildi. n SPOR SERVİSİ


