
Destici, Terörle mücadele de hain ve kahpe terör 
saldırıların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kahra-

man güvenlik güçlerini yolundan döndüremeyeceğine 
dikkat çekti. n HABERİ SAYFA 12'DE

İki günlük kampta
atıksız hayatı öğrendiler

BBP Genel Başkanı Destici
İl divan toplantısına katıldı

Karatay Sıfır Atık 
Çalışma Grubu 
gönüllüleri, 2 gün bo-
yunca Taşkent Atabey 
Gençlik Merkezi’nde 
kampa girerek atıksız 
yaşamın mümkün 
olabileceğini göster-
di. Özellikle israfın 
önlenmesi, kaynakla-
rın verimli kullanılma-
sı gibi bilgiler verildi. 
n HABERİ SAYFA 5'TE

Artış durdurulamıyor!
Piyasalarda dalgalan-

ma devam ederken 
Kuyumcu Arif Oğraş, 
gram altının Bin 250 

seviyelerini görebilece-
ğine işaret ederek, “Do-

lar ve altın şu an nor-
mal seviyenin üstünde 

seyrediyor. Şimdilik 
sadece düğün ya da 

nişan yapmak isteyen-
ler altını mecburiyetten 

dolayı alıyor” dedi.

DEĞİŞKEN FİYATLAR 
TEDİRGİNLİK OLUŞTURUYOR

Altın ve kurun yükselmesi ile bir-
çok sektörün hammaddesinin 
fiyatının etkilendiğini ifade eden 
Oğraş, “Altın ve döviz normal 
seviyesinin üstünde seyrediyor. 
İç piyasada dalgalanmalar 
yaşanıyor ve bu da tedirginlik 
oluşturuyor. Şimdilik sadece 
düğün yapanlar altın alıyor. 
Enflasyon ile mücadele kapsa-
mında hükümet önemli adımlar 
atmayı sürdürürken, altın ve 
döviz kurunda yaşana hareket-
lilik piyasalarda tedirginliğe yol 
açıyor. Bu da piyasayı olumsuz 
yönde etkiliyor” dedi.

DÖVİZ VE ALTIN 
BİRLİKTE YÜKSELİYOR

Altın ve döviz’in birlikte 
yükselmeye devam ettiğine 
dikkat çeken Arif Oğraş, 
“Altınla beraber döviz kuru 
da yükselişini sürdürüyor. 
Gram altın geçtiğimiz aylarda 
uluslararası piyasalarda test 
edilmiş Bin 40 seviyesinin 
üzerine çıkmıştır. Hala da o 
seviyelerde gel git yapmayı 
sürdürüyor. Bu yükseliş 
devam ederse, bu seviyeleri 
düşünürsek altının gramının 
Bin 200-300 TL civarında gör-
mek kaçınılmaz olacak” diye 
konuştu. n HABERİ SAYFA 2'DE

Altay ‘Tüm dünyaya 
örnek oluyoruz’

Selçuklu’da ‘Sanat’
tüm hızıyla sürüyor

81 il valiliğine 
genelge gönderildi

Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği Başkanı seçilen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Bursa’da 
başlayan TDBB Uluslararası 
Yerel Yönetimler Konferansı’na 
katıldı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuklu Sanat Akademisi’nin 
düzenlediği “Liseler Arası 
Tiyatro Yarışması” tiyatro 
alanında yeteneklerini konuş-
turan öğrenciler düzenlenen 
programla ödüllerine kavuştu.
n HABERİ SAYFA 4'TE

İçişleri Bakanlığının valiliklere 
gönderdiği genelgeye göre, 
"Mutluluğa Kurşun Sıkma 
Geleceği Karartma" sloganlı 
afişlerle vatandaşlar bilgilendi-
rilecek.  Bayram, düğün, asker 
uğurlama, spor müsabakası 
gibi kutlama ve etkinliklerde 
sivil ekipler görev alacak.
n HABERİ SAYFA 6'DA

• www.konyayenigun.com
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03 1205Saadet Partisi Bozkır
Kongresi yapıldı  

TDBB ile Özbekistan 
arasında işbirliği

Şenay Uysal Sürücü 
Cerrahi Kliniği açıldı

Selçuklu-Bosna eleleORUÇ REİS’TE 14 BİN
 202 BAŞVURU OLDU

‘KONYA GÜNLERİ’ 
ESNAFI SEVİNDİRDİ

Meram Belediyesi'nin öncülüğünde her ikametgahtan 
bir kişinin başvurusunun kabul edildiği Oruç Reis 

Evleri’ne 14 bin 202 kişi ön başvuru gerçekleştirdi. 
Ön başvuru bedelinin de 5 bin TL olarak belirlendiği 

kooperatifte hak sahipleri, 15 Haziran Çarşamba günü 
noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. 

n HABERİ SAYFA 3'TE

Konya’nın kendine özgü kültür, sanat ve özel tatlarının 
tanıtıldığı “Konya Günleri” Ankara Millet Bahçesi’nde 
sona erdi. “Konya Günleri” ekonomiye katkı sağlarken 

etkinliğe katılan esnafların yüzü güldü.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Selçuklu Belediyesi,  Stari Grad Belediyesi ve 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saray-
bosna Yunus Emre Enstitüsü, Bilim ve Gençlik 
Bakanlığı,  işbirliğinde gerçekleşen “Saraybosna 
Kardeşlik Köprüsü” projesinin galası yapıldı. 
Proje ile iki ülke öğrencilerinin karşılıklı olarak 
ülke ziyaretinde bulunarak iki millet arasındaki 
tarihi kardeşliğin pekişmesi amaçlanıyor.
n HABERİ SAYFA 7'DE
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Piyasalarda dalgalanma devam ederken Kuyumcu Arif Oğraş, gram altının Bin 250 seviyelerini görebileceğine işaret ederek, “Dolar ve altın 
şu an normal seviyenin üstünde seyrediyor. Şimdilik sadece düğün ya da nişan yapmak isteyenler altını mecburiyetten dolayı alıyor” dedi

Altın ve döviz nereye?
Türkiye’de altın ve dövizde ya-

şanan dalgalanmalar ekonomide 
dengeleri bozarken, yatırım yapmak 
isteyen vatandaşlarda da tedirginlik 
oluşturuyor. Enflasyon ile mücadele 
kapsamında hükümet önemli adım-
lar atmayı sürdürürken, özellikle 
altın ve döviz kurunda yaşanan ha-
reketlik piyasalarda belirsizliğe yol 
açıyor. Altın ve kurun yükselmesi 
arabalar başta birçok sektörün ham-
maddesini yükseltiyor. 

Kuyumcu Arif Oğraş, altın ve 
doların normal seviyenin üstünde 
seyrettiğini bildirdi. İç piyasada altın 
ve dolarda dalgalanmalar yaşandı-
ğını ve bunun tedirginlik oluştur-
duğunu beyan eden Oğraş, “Altınla 
beraber döviz kuruda yükselmeye 
devam ediyor. Şuan her ikisinde de 
bir yükseliş gözlemleniyor. Gram 
altın geçtiğimiz aylarda uluslararası 
piyasalarda altın daha önce test et-
miş olduğu 1040 seviyesinin üze-
rine çıktı. Halada da o seviyelerde 
gel-git yapmayı sürdürüyor. Yani bu 
yükseliş devam ederse ve bu seviye-
leri düşünecek olursak, altının gramı 
1250-1300 lira bandında görmek 
kaçınılmaz olacak. Yatırımcıların bu 
süreçte açıkta kalmamaları için ya-

şanabilecek düşüşleri bir fırsat ola-
rak değerlendirebilirler” dedi. 

‘ŞU AN SADECE DÜĞÜN VE 
NİŞAN İÇİN ALIM VAR’ 

Altının yükselişinden dolayı şu 
an sadece ihtiyaç sahibi kişilerin al-
dığını kaydeden Oğraş, “Şu an için 
düğün ya da nişan yapmak isteyen-
ler altını mecburiyetten dolayı alıyor.  

Vatandaşlar ufak tefek geri çekil-

melerden dolayı satmayı değil alma-
yı tercih etmesi gerekiyor.

 Küçük düşüşlerde altınınızı sat-
mayın.  Hükümet tarafından alınan 
kararlar halk tarafında paniğe yol 
açmış gibi gözükse de önümüzde ki 
günlerde yeni paketlerin detayları 
belli oldukça piyasaların rahatlaya-
bileceğini düşünebiliriz. Yatırım bi-
razda sabır işidir” diyerek sözlerini 

tamamladı. 
Piyasalar ise şu şekilde yer alıyor
Alış  –  Satış 
Çeyrek altın:             1630-1710
Ata Lira:                     6700-7000
22 ayar:                      915-990
24 ayar:                      1010-1015
(Not: piyasaların hareketlenme-

sinden dolayı rakamlar değişiklik 
gösterebilir) n SAMET AKTAŞ

Ayşe-Fevzi Altınok çiftinin kızları Beyza Rumeysa ile Hatice Abdurrahman Demirci çiftinin 
oğulları Mustafa geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen düğün merasimi ile hayatlarını birleştirdi

Beyza Rumeysa ile 
Mustafa evlendi

Altınok ve Demirci aileleri en 
mutlu günlerinden birini yaşıyor. 
Genç çiftin mutlulukları gözlerinden 
okunurken, Diltaş Düğün Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen düğün 
merasimine Altınok ve Demirci ai-
lelerinin akrabaları, sevenleri ve çok 
sayıda sevenleri katıldı. 

Misafirlere geleneksel Konya 
düğün pilavı ikram edildi. Yenigün 
Gazetesi olarak, Altınok ve Demirci 
ailelerini tebrik eder, evlilik yolunda 

ilk adımı atan Beyza Rumeysa ile 
Mustafa’ya ömür boyu mutluluklar 
dileriz. 
n SAMET AKTAŞ

Erdal: 'Mali Müşavirlik 
mesleğinin 33. Yılı Kutlu Olsun'

Konya Serbest Muhasebeci  
Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Abdil Erdal Mali Müşavirlik mes-
leğinin 33.yılı nedeniyle açıklama 
yaptı. Başkan Erdal;” 13 Haziran 
1989 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
3568 sayılı Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu ile Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik meslek-
leri yasal statüsüne kavuşmuştur. 

Geçen bu süre içerisinde 
meslek mensuplarımız, ülke eko-
nomisinin gelişimi için büyük bir 
özveriyle çalışmış, ürettiği değeri 
toplumla paylaşmış, mükellef ile 
devlet arasında köprü görevini 
üstlenmiştir.  Mali Müşavirler 
olarak bizler işletmelerin güçlü 
ve vizyoner danışmanı olarak, ik-
tisadi hayatın geleceğine doğru 
yön vermek için sürekli çalışmak-
tayız. Gelişen dünyanın ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni uzmanlıklarla 
hizmet sunarak, çalışma hayatına 
da en üst düzeyde katkı sağla-
maktayız. 

Ayrıca teknolojinin hızlı gelişi-
mine her zaman ve her koşulda en 
hızlı şekilde ayak uyduran meslek 

mensupları, devletin e-dönüşü-
münün sağlanması için yürütülen 
çalışmalarda da en ağır görevleri 
büyük bir toplumsal sorumluluk 
ve özveri ile yerine getirmekteyiz. 

1989 yılında umutla, bugün 
gururla, gelecekte gelişerek var 
olacak mesleğimizin yasal statüye 
kavuşmasının 33. yıl dönümünü 
dolayısıyla mesleğin bugünle-
re gelmesinde emeği geçenlere 
gönülden teşekkür ederiz. Bu 
doğrultuda Mesleğimizin yasal 
statüye kavuşmasının 33.Yılını 
kutluyor, tüm meslektaşlarıma 
başarı, mutluluk ve sağlık dolu bir 
gelecek diliyorum.”
n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:33 05:20 12:55 16:48   20:20 22:00
HAVA

DURUMU
 

      Gece Gündüz
Konya                     15°C    26°C

Karaman               14°C 25°C 

Aksaray                 13°C    24°C

Ankara                   15°C     24°C Hicrî: 14 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 31 Mayıs 1438

Beklenen hububat fiyatları geçti-
ğimiz hafta açıklandı. 

Haberlerde yer alan bu bilgilere 
göre özet halinde belirtmek gerekirse  
“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürlüğünden 2022 dönemi hubu-
bat alım fiyat ve politikalarına ilişkin 
yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğ-
day ve arpa alım fiyatlarını açıkladı,  

TÜİK verilerine göre, bu yıl üretimin 
buğdayda geçen yıla göre yüzde 10,4 
artışla 19,5 milyon ton, arpada ise geçen 
yıla göre yüzde 48 artışla 8,5 milyon ton 
olacağının beklendiği ifade edilen açık-
lamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın hububat alım fiyatlarını du-
yurduğu anımsatıldı. Açıklamada, sert 
ekmeklik buğday, makarnalık buğday 
ve arpa fiyatına kalitesine göre (1. Grup) 
ton başına 100 lira ilave fiyat verileceği 
ifade edilerek, bu şekilde sert ekmeklik 
buğday fiyatının ton başına 6.150 lira, 
makarnalık buğday fiyatının ton başına 
6.600 lira, arpa fiyatının ise ton başına 

5.600 lira olacağı belirtildi.
"TMO, Türkiye genelinde bulunan 

yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol im-
zalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 190 
nokta) alım faaliyeti gösterecek. TMO 
ile protokol imzalayan lisanslı depocu-
luk şirketleri www.tmo.gov.tr internet 
adresinde yayımlanmakta olup lisanslı 
depolara ürün teslim eden üreticiler, bu 
depolar üzerinden ürününü elektronik 
ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabi-
lecekler. TMO iş yerlerinde pazar günleri 
hariç haftanın 6 günü alım yapılacak. 
Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya 
teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün 
içerisinde üreticilerin banka hesaplarına 
aktarılacak."

Ürününü lisanslı depolar üzerinden 
ELÜS olarak TMO'ya satanlara ödeme-
lerin peşin yapılacağının vurgulandığı 
açıklamada, "Lisanslı depolara ürün 
teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, 
yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 
ton başına 25 lira nakliye desteği, araç 
başına 25 lira analiz desteği, depo kira 

ücreti desteğinin yanında 
Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinden 
ürün bedelinin yüzde 
75'ine kadar sıfır faizli 9 
ay vadeli kredi kullanma 
imkanı bulunuyor." ifadesi 
kullanıldı.

Prim almak isteyenler 
ürünlerini 1 Eylül'e kadar 
TMO'ya satmaları gere-
kiyor. Açıklamada ayrıca 
bu yılki buğday, arpa, çavdar, yulaf ve 
tritikale alımlarında Çiftçi Kayıt Siste-
mi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin, cins ve 
kota sınırlaması olmadan bu ürünlerini 
TMO’ya satabilecekleri belirtildi.”

Görüldüğü gibi ilave desteklerden 
faydalanabilmek için hububat satışları-
nın TMO’ya 1 Eylüle kadar satma şartı 
ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olma 
şartı belirtilmektedir. 

Ürünlerini 1 Eylül'e 
kadar TMO'ya satmayan-
lar veya 10 gün bekleme-
den ürün bedelini almak 
isteyenler yine zahirecile-
re yönelecek ve belki de 
devletin vereceği primi 
paylaşmak suretiyle daha 
ucuza ürününü satmayı 
düşüneceklerdir.

Yapılan açıklamalar-
da çiftçinin menfaatleri 

düşünülerek geçen yıllardan farklı olarak
"TMO iş yerlerine satılan ürünün 

borsa tescil ücreti TMO tarafından kar-
şılanacaktır. Boşaltma ücreti alınma-
yacaktır. Önceki yıllardan farklı olarak 
geçici alım merkezlerinde hizmet bedeli 
kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca üretici-
lerimiz her yıl Bakanlık tarafından verilen 
fark ödemesi, mazot, gübre ve sertifikalı 
tohumluk desteklerinden de faydalana-

cak. Dolayısıyla üreticilerimizin ürün-
lerini TMO’ya satmaları menfaatlerine 
olacaktır. TMO, altyapısı uygun olan 
ticaret borsalarında hububat alımı ya-

pacaktır. Ticaret borsası üzerinden alım 
yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu 
almak suretiyle hem borsalar üzerinden 
hem de doğrudan iş yerlerine gelerek 
ürünlerini TMO’ya satabileceklerdir. 
Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün 
teslim etmek isteyen üreticilerimiz, ran-
devuya gerek kalmadan ürününü teslim 
ederek ELÜS yoluyla TMO’ya satabile-
cektir" denilmektedir.

TMO geçmiş yıllarda ödeme ve alım 
fiyatı hususunda üretici nezdinde yeterli 
bulunmadığı, ayrıca bazı alım merkezle-
rinin kapatılmış olması ve Pazar günleri 
alım yapılmaması bazı yerlerde üreticiyi 
satış yeri tercihine zorlayacaktır. TMO 
alımlarında açıklanan fiyatın üst limitle-
rine yakın fiyat vermediği takdirde üretici 
hasadın yapıldığı dönemlerde ya ürünü-
nü satmayacak ya da tercihler yöreye 
göre TMO dışında satışa yönelecektir. 

Günlük artan fiyatlar, döviz kurlarında 
ve dünyada hububat fiyatlarındaki yük-
selmeler dikkate alındığında üreticinin 
satış yeri tercihini belirleyici olacak gibi 
gözükmektedir. 

Ülkemiz, tarımda bazı ürünlerde 
kendine yeterlidir. Ancak ekim alanları 
bitki seçimi, fiyat ve destek miktarı ko-
nusunda iyi programlama ve uygulama 
yapılmalıdır. Bu programlama iyi belir-
lendiği takdirde Ülkemizin gıda sıkıntısı 
çekmeyeceğini düşünmekteyim. Bu yıl 
üreticilerimizin Lisanslı depoculuk hiz-
metinden daha fazla faydalanmalarını, 
ürünlerini uygun zaman ve şartlarda pa-
zarlamaları gerekmektedir. Tatmin edici 
fiyat verildiği takdirde hububat ekimi ve 
üretiminde hem bu yıl hem de gelecek 
yıllarda sıkıntı yaşanmayacaktır. 

İthal edilen her ürünle dış ülkelerin 
çiftçisine destek verilmekte olduğu dik-
kate alınarak kendi ülkemizin üreticileri-
ne destek vermeli ve daha çok üretme-
liyiz. Hasat döneminin bereketli olması 
dileklerimle hoşça kalınız.

HUBUBAT FİYATLARI

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Her ikametgahtan bir kişinin başvurusunun kabul edildiği Oruç Reis Evleri’ne 14 bin 202 kişi ön başvuru gerçekleştirdi. Ön başvuru bedelinin de 5 bin TL olarak belirlendiği koopera-
tifte hak sahipleri, 15 Haziran Çarşamba günü noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Proje, toplam 1150 daire ile Konya’nın en büyük konut projelerinden birisi olacak

Oruç Reis’de kura heyecanı
Meram Belediyesi’nin öncülü-

ğünde, sadece Meram ve Meram-
lılara özel olarak hayata geçirilen 
Oruç Reis Evleri Konut Yapı Ko-
operatifi’nde ön başvurular sona 
erdi. 14 bin 202 kişinin başvuru 
yaptığı kooperatifte hak sahipleri, 
15 Haziran Çarşamba günü noter 
huzurunda çekilecek kura ile belir-
lenecek. 

Meram’ın değişim ve dönüşü-
münü hızlandırmak adına Meram 
Belediyesi tarafından hayata ge-
çirilen ‘Büyük Konut Hamlesi’nin 
son halkası olan Oruç Reis Evleri 
Konut Yapı Kooperatifi’nde ön baş-
vurular sona erdi. Her ikametgah-
tan bir kişinin başvurusunun kabul 
edildiği Oruç Reis Evleri’ne 14 bin 
202 kişi ön başvuru gerçekleştirdi. 

Ön başvuru bedelinin de 5 bin 
TL olarak belirlendiği kooperatifte 
hak sahipleri, 15 Haziran Çarşam-

ba günü noter huzurunda çekile-
cek kura ile belirlenecek.  Kura çe-
kilişi, Meram Belediyesi’nin resmi 
YouTube hesabı üzerinden canlı 
yayınlanacak.  

Meram Belediyesi’nin öncülük 
ettiği Büyük Konut Hamlesi’nin 
Oruç Reis Evleri ile birlikte 6 bin 
569 konuta ulaştığını söyleyen 
Meram Belediye Başkanı Musta-

fa Kavuş, “Bu sayıya ulaşmamız-
da en büyük desteğin sahibi tüm 
hemşehrilerime şükranlarımı su-
nuyorum” dedi. Oruç Reis Evleri 
Konut Yapı Kooperatifi’nin pek çok 

ilki de beraberinde getirdiğini kay-
deden Başkan Kavuş, Oruç Reis 
Evleri’nin Meram’da ikamet eden 
vatandaşlara özel ve her konuttan 
tek bir müracaatın kabul edildiğini 
hatırlatarak, “Proje, toplam 1150 
daire ile Konya’nın en büyük konut 
projelerinden birisi olacak. Meram 
tarihinin en kapsamlı ve en yoğun, 
değişim, dönüşüm ve şehirleşme 
hamlesini gerçekleştiriyoruz. 

İlçedeki konut açığının kapatıl-
ması ve sektörel bazda hareketlilik 
yaşanmasına vesile olan koope-
ratiflerimiz, hem sayı hem kalite 
hem de hız noktasında vatandaşla-
rımızın büyük teveccühünü kazan-
dı. Bu teveccühle yeni projeler için 
bize daha fazla gayret gösteriyo-
ruz. Oruç Reis Evleri’nin şimdiden 
ilçemize, şehrimize ve hak sahibi 
olacaklara hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” şeklinde görüş belirtti.    

‘ORUÇ REİS EVLERİ, HER 
YÖNÜYLE CEZBEDECEK 

NİTELİKLERİYLE GELİYOR’ 
 74.289 m2 arsa alanına sahip 

olan ve Zemin+7 ve Zemin+5 ol-
mak üzere toplam 19 adet blok teş-
kil edilecek Oruç Reis Evleri Konut 
Yapı Kooperatifi’nde her daireye 1 
adet kapalı otopark alanı ayrıldı. Sos-
yal yaşam alanı için ayırılan 39.500 
m2’de, yürüyüş yolları, her yaşa uy-
gun spor alanları, çocuk oyun alanla-
rı ve geniş yeşil alanları ile güven ve 
huzur içinde bir sosyal yaşam, konut 
sahiplerini bekliyor. Oruç Reis Evleri 
bölgenin ticaret hayatına da önemli 
katkıda bulunacak. 7.150 m2 alanda 
inşa edilecek cadde üstü dükkanlar 
ile hem site sakinleri ihtiyaçlarını ya-
kın konumdaki işyerlerinden karşıla-
yabilecek hem de bölgesindeki ticari 
hayata yeni bir soluk kazandıracak. 
n HABER MERKEZİ

Mustafa Kavuş

Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Ankara’da düzenlenen “Konya 
Günleri” vatandaşların yoğun ilgi-
siyle sona erdi. Konya kültürünün 
ziyaretçilerle buluşturulduğu etkin-
liğe gelenler alışveriş yaparak eko-
nomiyi canlandırırken gösterilen ilgi 
ve alakadan Konyalı esnafın da yüzü 
güldü. Konya’nın kendine özgü kül-
tür, sanat ve özel tatlarının tanıtıl-
dığı “Konya Günleri” Ankara Millet 
Bahçesi’nde sona erdi. Perşembe 
günü kapılarını ziyaretçilerine açan 
“Konya Günleri” ekonomiye katkı 
sağlarken etkinliğe katılan esnafla-
rın yüzünü güldü. Konya Günleri’ni 

ziyaret edenler, şehrin kendine ait 
kültürünün, sanatının ve mutfak 

lezzetlerinin tanıtıldığı birbirinden 
renkli stantlarda alışveriş yaparak 

ekonomiyi canlandırdı. Ankara’da 
Konya’nın tanıtımını yaptıkları için 
gurur duyduklarını belirten esnaflar, 
satışların iyi gittiğini ve gösterilen 
ilgiden dolayı memnun olduklarını 
belirerek, kendilerine böyle bir im-
kan sunduğu için Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri 
ile birlikte ilçe belediyeleri, kamu ku-
ruluşları, gıda sektöründen Konyalı 
esnaflar, sanayi firmaları, üniversi-
teler, odalar olmak üzere toplam 90 
sektör temsilcisinin katıldığı Konya 
Günleri, sonra erdi
n HABER MERKEZİ

‘Konya Günleri’ yüz güldürdü Saadet Bozkır'da yeni 
başkan Hasan Dağ

Saadet Partisi Bozkır 7. Ola-
ğan İlçe Kongresi ilçe teşkilatında 
gerçekleştirildi. Yapılan Kongre 
neticesinde İlçe Başkanı Mustafa 
Yıldırım, görevini Hasan Dağ’a 
devretti. Saadet Partisi Bozkır 7. 
Olağan İlçe Kongresi ilçe teşkila-
tında gerçekleştirildi. 

Saadet Partisi İl Başkan Yar-
dımcılarının yanı sıra ilçe delege-
lerinin de katıldığı kongre sonra-
sında yeni ilçe başkanı Hasan Dağ 
oldu. Kongrede konuşan Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam; Türkiye’nin özellikle son 
dönemlerde sıkıntılarla boğuştu-
ğunu kaydeden Saydam, “Eğitim 
açısından da çok büyük problem-
ler yaşıyor ülke. Bugün bakıyor-
sunuz işte şu anda yetiştirdiğimiz 
en değerli belki sağlık açısından, 
sağlığımız açısından doktorlarımız 
istifa edip gidiyor. 

Hastanelerimiz boşalıyor. 
Koskoca hastaneler yaptık. Şehir-
lere şehir hastaneleri dediğimiz, 
devasa ucu bucağı belli olmayan, 
hangi bölümün, hangi birimin 
nerede olduğunu bilmediğimiz 
devasa hastaneler yaptık ama şu 
anda özellikle görüştüğümüz dok-

tor arkadaşlarımız var, tabip oda-
ları var. Onlar da ifade ediyorlar. 
Şu anda ciddi manada hastane-
lerde doktor sıkıntısının olduğunu 
dile getiriyorlar. 

Ülkemizde bugünlerde sığın-
macıyla alakalı bir takım prob-
lemler var. Bunlarla ilgili yaşanan 
ülkede bir takım problemler, sı-
kıntılar var. Bir tarafta sığınmacı-
ların ülkemiz üzerinde ekonomiye 
verdiği etkiler veya şehre sokakla-
ra verdiği yetkilerin yanında diğer 
taraftan da giderlerse ne yapaca-
ğızla alakalı kara kara düşünen bir 
sanayici var.’’
n HABER MERKEZİ
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Toplumsal olarak büyüme ve ge-
lişme kavramlarını çoğu zaman karış-
tırırız.

Büyümeyi, gelişme de zannederiz.
Onun için, bireysel, toplumsal, 

çevresel bakış açılarımız hep büyüme-
ye göredir.

Gelişmeyi ihtiyacımız olduğunu 
biliriz de büyümeyi öncelikleriz.

Evladımız kocaman oldu der ama 
onun gelişmiş bir birey olduğunu ıs-
kalarız.

İnsanları zengin olarak niteleriz de 
onun ne kadar gelişmiş bir insan oldu-
ğunu çok da önemsemeyiz.

Kocaman fabrikaları gelişmişlik 
olarak niteleyebiliriz ama onun çevre-
sel etki konumunu sorgulamayız.

Devletin şaşasını gelişmişlik kabul 
ederiz ama adalet ve refah eksikliğini 
çok da önemsemeyiz.

Muhalefet kısmı önemser gibi ya-
par kızar o da kendi iktidarı geldiğinde 
önemsemez.

Sosyal ilişkilerimizde iletişimin yo-
ğunluğuna bakar kalitesine bakmayız.

İlişkinin çoğunluğuna bakar niteli-
ğini sorgulamayız.

Çok arkadaşım var, çok dostum 

var deriz de, gerçekliğini hep dara düş-
tüğümüz zamana bırakırız.

Onun için sosyal medyadaki ta-
kipçi sayımız, tıklanma ve beğenilme 
sayımızı gerçek zannederiz.

Yani;
Gelişme büyümeyi de kapsar ama 

büyümeden farklıdır.
Büyüme nicelik, gelişme niteliktir.
Büyüme sahip olduğumuz rakam-

sal değerlerle sınırlı iken gelişme sos-
yal, psikolojik, davranışsal, çevresel 
etkileri de içeren niteliklerin artışını da 
içerir.

Nicelik; daha çok sahip olmayı ifa-
de ederken, gelişme; daha çok sahip 
olduklarını kullanma şeklini de göste-
rir.

Büyüme söz verir, nitelik söz ye-
rine getirir.

Büyüme çoğaltır gelişme katma 
değer üretir.

Büyüme insanda bedensel bü-
yüklüktür mesela, gelişme sağlıklı bir 
bedene ve ruha sahip olmaktır.

Büyüme bilgi sahibi olmaktır, ge-
lişme onu hayata geçirmektir.

Büyüme sadece ben olayım der-
ken;

Gelişme öğrenme, 
öğretme, yetiştirme, pay-
laşma, dayanışma, çev-
resel kalkınma, keşfetme, 
daha iyisini yapmadır.

Büyüme bu dünyada 
rahat yaşama ise, gelişme 
geleceğe nam bırakma, 
eser bırakmadır. Gelişmiş 
toplumların ölmeyecek 
bakiyeleri vardır.

Başkalarının hayatına 
dokunma, başkalarının hayatında ye-
niden doğma vardır.

Büyüme o an nasıl göründüğünü 
ifade ederken, gelişme çevreye, gele-
ceğe, başka hayatlara dokunuş olum-
lu mesajlar bırakma vardır.

Büyüme bir makama gelmedir. 
Gelişme o makamı doldurma, o ma-
kamı işlevsel hale getirmedir. 

O makama daha çok insanın gel-
mesini sağlamadır.

Sadece büyüme saikı ile hareket 
eden insan sadece kendi yaşamını 
düşünür. Büyürken çevresini ezer. Kı-

rar döker. Hatta gelmek 
istediği yere geldiğinde 
sadece bir makamı var-
dır. Kişiliğini o makama 
gelinceye kadar harca-
mıştır.

Büyüme bir yere 
sahip olmak için kişili-
ğini yok sayarak, yala-
kalık yaparak insanları 
rencide ederek bir yere 
gelmek ise, gelişme bir-

likten güç üretmektir. Birlikte çözmek, 
daha kaliteliyi talep etmektir.

Büyüme bir işe sahip olma ve 
onu koruma ise; gelişme o işte üret-
me, farklılık meydana getirme çözme, 
dayanışma, ekip ruhu olma, iradeleri 
birleştirmedir.

Bir iş adamı ile konuşuyordum. 
Arabalarım var. Fabrikam var. Ara-
zilerim var. Evlerim var. Malvarlığım 
herkese yeter de arta bile diyordu. O 
iş insanı belki de o ana gelinceye kadar 
gerçekten büyürken gelişti de ama o 
düşünceye sahip olmaya başladıktan 

sonra büyümeyi yeterli görmeyi ge-
lişme zannetmeye başladı. Düşünün 
devlet gelişmek istiyor ve iş adamları 
hep böyle düşünüyor bu devlet geli-

şir mi?
Devlet istediği teşviki versin, iste-

diği krediyi imkânı sağlasın o iş adamı 
sadece tapusunu arttıracak, arabasını 
değiştirecek, daha çok gezecek.  Ge-
lişme kültürü tesis edilemezse, geliş-
menin manası inşa edilemeze o devlet 
gelişmez.

Şirketler koca koca binalar, geniş 
kapalı alanlar, şaşalı ofislerle üstüne 
üstlük gösterişli reklamlarla geliştikle-
rini anlatırken aslında sadece nicelikle-
rini gösterirler.

Gelişme; o şirketin ürünlerinin 
ulusal ve uluslararası kabul görmesi, 
güvenilir marklarının olması, tutarlı 
yatırımları, çevresel katkıları, sosyal 
sorumluluklarının toplumda karşılık 
bulması iledir.

Mesela milletini küresel düzeyde 
temsil edebilecek üretim seviyesine 
ulaşmak ya da bu seviyeyi hedefe koy-
mak o şirketin gelişme yolunda oldu-
ğunu gösterir.

Çalışacak kişilerin o şirketi kariyer 

için uygun görmesi ve çalışma başvu-
rularının sürekli artışta olması.

İnsanların şirkette kendisinin geli-
şebileceğine inanması.

Güvenilirlik konusunda toplumsal 
duyarlılığın gelişmiş olması.

Saygın projelerde onun isminin 
geçmesi,

Çevresel duyarlılık ve sürdürüle-
bilir yaşam konusundaki girişimlere 
sahip olması.

Lokomotif özelliğe sahip olması, 
takip edilmesi. 

Yenilikçi ve inovasyon girişimle-
rinde öncü olması.

Kısacası insanların, toplumun o 
şirkette kendisinin daha çok temsil 
edileceğine inanması, o şirketin bü-
yümesinin de toplum tarafından sa-
hiplenerek geliştiğinin kabul edilmesi 
demek.

Gelişme bireyden devlete;
Sadece parasal büyüklük, sadece 

sahip olmak, gelişme özelliği değildir, 
zenginlik değildir.

Ekonomik büyüklüklerin, edebe, 
ahlaka, adalete, refaha, dayanışmaya, 
paylaşıma, kültüre bürünmesi demek-
tir.

GELIŞMEK MI? BÜYÜMEK MI?

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK

TDBB Başkanı Altay: ‘’Bu çatı altında göstermiş olduğunuz birlik ve beraberlik ruhu, her türlü sorun ve engelin barış ve kardeşlikle çözüleceğini, ortak bir dayanışma kültürü 
etrafında bölgemizdeki huzur ve refaha yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor. Bu anlamda birçok ulusal, uluslararası yerel yönetime, kurum ve kuruluşa örnek teşkil ediyoruz’’ dedi

‘Tüm kuruluşlara örnek oluyoruz’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katıldığı genel kurulda 
yeniden Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği Başkanı seçilen Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Bursa’da başlayan 
TDBB Uluslararası Yerel Yönetimler 
Konferansı’na katıldı. Başkan Altay, 
kendisine teveccüh gösterip birliğe 
yeniden başkan seçen üye ülkelere 
teşekkür ederek, yeni dönemin ha-
yırlı olmasını diledi. Konuşmasında 
birlik ve beraberlik vurgusu yapan 
Başkan Altay, “Bu çatı altında gös-
termiş olduğunuz birlik ve beraber-
lik ruhu, her türlü sorun ve engelin 
barış ve kardeşlikle çözüleceğini, or-
tak bir dayanışma kültürü etrafında 
bölgemizdeki huzur ve refaha yap-
tığı katkıyı gözler önüne seriyor. Bu 
anlamda birçok ulusal, uluslararası 
yerel yönetime, kurum ve kuruluşa 
örnek teşkil ediyoruz.” dedi. Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 
Uluslararası Yerel Yönetimler Kon-
feransı, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde birlik üyesi 
ülkelerden belediye başkanlarının 
katılımıyla başladı. İstanbul’da Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katıldığı genel kurulda yeniden Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı 
seçilen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, TÜRK-
SOY tarafından 2022 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti seçilen Bursa’da 
düzenlenen TDBB Uluslararası Ye-
rel Yönetimler Konferansı’na katıldı. 
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’ndeki konferansın açılış 
oturumunda konuşan Başkan Altay, 
birlik çatısı altında gerçekleştirilen 
konferans vesilesiyle bir araya gel-
mekten dolayı büyük mutluluk duy-
duğunu söyleyerek Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a 
misafirperverliği için teşekkür etti.

 “SIZLERIN TEVECCÜHÜ ILE 
YENIDEN SEÇILDIK” 

Başkan Altay konuşmasına şöy-

le devam etti: “Bildiğiniz gibi dün 
genel kurulumuzu gerçekleştik ve 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
Başkanlığı görevine yeniden sizlerin 
teveccühü ile seçilmiş olduk. Ben 
tüm katılımcılara tekrar teşekkür 
ediyorum. Yeni dönemin ülkemize 
ve şehirlerimize hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın 

tensipleriyle kurulan 30 ülkeden 
1.194 üyesiyle Orta Asya’dan Bal-
kanlar’a kadar uzanan Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği, kurulduğu 
günden bugüne kadar gerek şehir-
lerimizi gerekse bölgemizi kalkındır-
mak, tüm üye ülkelerle işbirliği ve 
dayanışmayı artırmak, bölge halkla-
rıyla aramızdaki kardeşlik hukukunu 
pekiştirmek adına önemli çalışmalar 

kaydetti.”
BIRLIK VE BERABERLIK 

VURGUSU YAPTI  
Ortaya çıkan başarıyı üyeler ara-

sındaki birlik ve beraberliğin bir te-
zahürü olarak gördüğünü kaydeden 
Başkan Altay, “Bu çatı altında gös-
termiş olduğunuz birlik ve beraber-
lik ruhu, her türlü sorun ve engelin 
barış ve kardeşlikle çözüleceğini, or-

tak bir dayanışma kültürü etrafında 
bölgemizdeki huzur ve refaha yap-
tığı katkıyı gözler önüne seriyor. Bu 
anlamda birçok ulusal, uluslararası 
yerel yönetime, kurum ve kuruluşa 
örnek teşkil ediyoruz. Tüm gönülleri 
sevgi ve hoşgörü ikliminde birleşti-
ren Hazreti Mevlana, ‘Kötü hava-
larda insan dosta aç olur, bir araya 
gelse dost dosta ilaç olur, bahçede 

tek gül hiçbir şeye benzemez öbek 
öbek olduğunda bahara taç olur’ bu-
yurarak birlik ve beraberliğin kıyme-
tini bilmemizi bizlere öğütlüyor. Te-
mennim odur ki Mevlana’nın yaktığı 
sevgi ve kardeşlik meşalesi daima 
kurulumuzu aydınlatsın, aramızdaki 
bu birlik ve beraberlik dipdiri kalsın 
inşallah.” diye konuştu. Konya ola-
rak önemli bir organizasyona ha-
zırlandıklarını da hatırlatan Başkan 
Altay, “İnşallah 9 Ağustos tarihinde 
5. İslami Dayanışma Oyunları Kon-
ya’da gerçekleştirilecek. Bu vesileyle 
tüm katılımcı ülkelerimizi İslami Da-
yanışma Oyunları’nda da aramızda 
görmekten büyük bir mutluluk du-
yacağım.” ifadelerini kullandı Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olmanın kendilerine çok heye-
can verdiğini belirterek, “Dolayısıyla 
biz bu tür organizasyonlar sayesinde 
hem tanış oluyoruz hem de fikir alış-
verişinde bulunuyoruz. Bursa şehri 
Türk Dünyası’nın kalbi oldu. Biz de 
Türk misafirperverliğini ortaya koy-
maktan son derece mutluyuz. Siz 
Selçuklu’ya başkentlik yapmış Kon-
ya’nın başkanı, bizler de Osmanlı’yı 
kurmuş ilin ve Osmanlı’ya ilk baş-
kentlik yapmış şehrin başkanı olarak 
vatandaşlarımıza hizmet etmeye 
çalışıyoruz. Aslında ülkemizin her 
bir köşesi, sizi temin ederim ki aynı 
güzelliğe, aynı heyecana sahip.” di-
yerek katkılarından dolayı Başkan 
Altay’a teşekkürlerini iletti. İki gün 
sürecek TDBB Uluslararası Yerel 
Yönetimler Konferansı’na Türki-
ye başta olmak üzere; Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, 
Kosova, Karadağ, Moldova, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, 
Lübnan, Somali, Rusya, Arnavutluk 
ve Moğolistan gibi dünyanın birçok 
yerinden belediye başkanı ve yerel 
yönetim temsilcileri katılıyor.
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Sanatın kalbi yine Selçuklu’da atıyor
Selçuklu’da kültürün ve sanatın 

yeni merkezi olan Selçuklu Sanat 
Akademisi düzenlediği etkinliklerle 
sanat hayatına katkı sunuyor. Sel-
çuklu Belediyesi çatısı altında çalış-
malarını sürdüren Selçuklu Sanat 
Akademisi’nin düzenlediği “Liseler 
Arası Tiyatro Yarışması” tiyatro 
alanında yeteneklerini konuşturan 
öğrenciler düzenlenen programla 
ödüllerine kavuştu.  Tiyatro göste-
risinde dereceye giren Konya Spor 
Lisesi, Selçuklu Hocacihan Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Erbil Koru Ana-
dolu Lisesi 50 bin liralık büyük ödü-
lün sahibi oldu.   Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen programa 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Turan Kayacı-
lar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, öğretmenler, 
öğrenciler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.  Selçuklu Sanat Akademi-
si’nin gençlere bambaşka ufuklar 

açtığının altını çizen Selçuklu Be-
lediyesi Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, gençlere imkan verilmesi ge-
rektiğinin altını çizdi. Pekyatırmacı, 
“Selçuklu Sanat Akademisi ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş 
birliğinde muhteşem oyunlar orta-

ya çıktı. Aslında burada bir kısmını 
izledik. Gönül isterdi ki bu oyunla-
rın tamamını izleyelim. Biz burada 
birincileri izledik. Yarışmaya 28 
lisemiz katıldı. Ben inanıyorum ki 
diğer oyunlarda da muhteşem per-
formans sergilenmiştir. Ben genç-

lerimize güveniyorum. Gençlerimiz 
fırsat verdiğimiz zaman bize karşı-
lığını kat kat veriyorlar. İşte bura-
daki Erbil Koru Lisemiz, Hocacihan 
Anadolu Lisemiz ve Konya Spor 
Lisemiz hakikaten ciddi başarılara 
imza attı. Okullarımızın başarıla-

rıyla övünüyor ve gurur duyuyoruz. 
Bizim görmek istediğimiz arzula-
dığımız manzaraya buydu. Fırsat 
verildiği zaman çocuklarımızın ya-
pamayacağı bir şey yok. Bundan 
sonra aynı şekilde İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ile iş birliği içinde 

olmayı sürdüreceğiz. Bu ortamları 
gençlerimize oluşturmaya devam 
edeceğiz. Gençlerimizi ayrı ayrı 
tebrik ediyorum. Değerli hocaları-
mıza ve programın hazırlanmasın-
da emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.  Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da, 
“Bizler eğitimciler olarak akademik 
eğitim kadar kültür, sanat ve sportif 
faaliyetlere de önem veriyoruz. Öğ-
rencilerimizin gelişimi için bu tür 
etkinliklerin vazgeçilmez etkinlikler 
olduğuna inanıyoruz. Beden akıl ve 
gönül olmak üzere insan üç cev-
herden oluşuyor. Akademik eğitim 
beyni besliyor, zihni faaliyetleri, akli 
melekeleri besliyor ama kültür ve 
sanatta duyguların gelişimine bü-
yük katkı sağlıyor. Spor yine beden-
sel gelişimimize büyük katkı sağlı-
yor. Dolayısıyla başarılı insanlar bu 
her üç alanda da kendini geliştiren 
insanlar oluyor” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllüleri, bu kapsamda 2 gün boyunca Taşkent Atabey 
Gençlik Merkezi’nde kampa girerek atıksız yaşamın mümkün olabileceğini gösterdi

Karatay’dan ‘Atıksız 
Yaşam Kampı’

Karatay Belediyesi Kent Konse-
yi Sıfır Atık Çalışma Grubu, Türki-
ye’de bir ilki gerçekleştirerek “Atık-
sız Yaşam Kampı” düzenledi. Sıfır 
Atık Çalışma Grubu gönüllüleri, bu 
kapsamda 2 gün boyunca Taşkent 
Atabey Gençlik Merkezi’nde kam-
pa girerek atıksız yaşamın mümkün 
olabileceğini gösterdi. Söz konusu 
kampta Sıfır Atık Çalışma Grubu gö-
nüllüleri; özellikle israfın önlenmesi, 
kaynakların verimli kullanılması, 
oluşan atık miktarının azaltılması, 
etkin atık toplama sisteminin ku-
rulması gibi konularda uygulamalı 
bilgiler edindiler. Sıfır Atık Atölye-
si’nde gönüllülerle buluşan Çevre 
Mühendisi Mehmet Yıldırım Gün-
düz; kompost gübre ve toprak üre-
timi ile kompost yapımını gösterdi. 
Sıfır Atık gönüllüleri, evsel atıkların 
doğada tekrar kullanılmasını sağla-
yan söz konusu kompost yapımıyla 
ilgili bilgileri aldıktan sonra evlerin-
den getirdikleri atıkları organik top-
rağa ve gübreye dönüştürdüler. 

ATIKSIZ YAŞAM KAMPI 
FARKINDALIĞIMIZI ARTIRDI

Kamp için Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca ile Karatay Kent 
Konseyi’ne teşekkür eden Sıfır Atık 
Çalışma Grubu gönüllüleri, kampın 
çok faydalı geçtiğini belirttiler. Ka-
tıldıkları Sıfır Atık Atölyeleri ile sıfır 
atık konusunda önemli bir farkında-

lık kazandıklarının altını çizen gönül-
lüler, sportif ve kültürel faaliyetler 
sayesinde de güzel iki gün geçirdik-
lerini aktardılar. 

KAYNAKLARI VERİMLİ 
KULLANARAK SIFIR ATIK 

HEDEFİMİZE ULAŞABİLİRİZ
Çevre Mühendisi Mehmet Yıl-

dırım Gündüz de sınırlı olan kay-
nakların daha verimli kullanılarak 
atık oluşumunun en az seviyeye 
indirilebileceğini ifade etti. Mehmet 
Yıldırım Gündüz; “Tarlada başlayan 
israf maalesef marketlere oradan da 
evlerimize ve sofralarımıza kadar 
uzanıyor. Bizler basit yöntemlerle 
bu atıklarımızı yeniden hayatımı-
za sokabiliriz. Örneğin evlerimizde 
oluşan sebze-meyve artıkları ve çay 
posaları gibi organik nitelikli atıklar; 

kompost sistemiyle gübreye dönüş-
türülüp park, bahçe ve saksılarda 
toprak iyileştirici olarak kullanıla-
biliyor. Gençlerimiz, Atıksız Yaşam 
Kampı ile bunu tecrübe etmiş oldu-
lar. Türkiye’de ilk olan bu kamp ile 
vatandaşların çevreye karşı daha 
duyarlı olması yönünde farkındalık 
oluştuğuna inanıyorum. Çevreye ve 
özellikle de Sıfır Atık’a olan hassasi-
yeti ile gayretlerinden dolayı Karatay 
Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

ÇÖPÜ ÇÖPE ATARAK 
ONDAN KURTULAMIYORUZ

Türkiye’de bir ilk olan “Atıksız 
Yaşam Kampı”nı ve etkinliklerini 
değerlendiren Karatay Belediyesi 
Karatay Kent Konseyi Başkanı Ab-
dürrahim Arslan ise, amaçlarının 

atıksız yaşamın sanıldığı kadar zor 
olmadığını göstermek olduğunu 
söyledi. Abdürrahim Arslan şunları 
söyledi: “Konya’da bir ilk olan Atık-
sız Yaşam Kampı düzenledik. Sıfır 
Atık Çalışma Grubu’muzun koor-
dinatörlüğündeki kamp programı 
çerçevesinde 2 gün boyunca hiç atık 
oluşturmama hedefi koyduk. Özel-
likle tüketimin çok arttığı ve israfın 
fazla olduğu günümüzde gönüllü-
lerimizle atıksız yaşamın da müm-
kün olduğunu, atık üretilmeden de 
yaşanabileceğini göstermek istedik. 
Kampımızda tek kullanımlık mal-
zemeler olmamasına dikkat ettik. 
Bütün katılımcılarımız tabakları, ça-
tal, bıçak ve bardaklarını evlerinden 
getirdiler. 

Paketli ürünleri kullanılmaması-
nı özellikle istedik ve menülerimizi 
oluştururken de buna dikkat ettik. 
Kampımızda kompost atölyemiz 
de var. Çevre mühendisimiz, olu-
şan atıkları kompost yöntemiyle 
organik toprağa dönüştürmeyi ka-
tılımcılarımıza uygulamalı olarak 
gösterdi. Atölyelerimiz ve eğitim-
lerimizin yanı sıra birçok eğlenceli 
aktivitemizle de gönüllü arkadaşla-
rımız güzel bir kamp geçirdiler. Bize 
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 
Karatay Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Kılca’ya da özellikle teşekkür 
ediyoruz.” n HABER MERKEZİ

Özel Akademi Hastaneleri 
20. kuruluş yılını kutladı

Özel Akademi Hastaneleri 20. 
Kuruluş yılını personeli ve ailele-
ri ile birlikte Pazar kahvaltısında 
kutladı. Gazyağcı Restaurant’ ta 
yaklaşık 700 personelin katıldığı 
kahvaltı birlik ve beraberlik duy-
gusu ile gerçekleşti. Özel Akade-
mi Hastaneleri Genel Direktörü 
Op. Dr. Esat Mehmet Arslan, Aka-
demi Hastanelerinin bugünlere 
gelmesinde hastane çalışanlarının 
katkısının önemini vurgulayarak, 
“Özel Akademi Hastaneleri, kali-
teli, dürüst ve insana saygılı sağlık 
hizmeti vermek amacıyla Kon-
ya’nın ilk özel hastaneleri arasın-
da 2002 yılında hasta kabulüne 
başlamıştır. 

2016 yılında Medline Hasta-
nesi’ni bünyesine katarak Aka-
demi Meram ve Akademi Konya 
Hastaneleri olarak Konya da iki 
şubesi ile tetkik, tanı, tedavi ve 

diğer hizmetleri ile özel hastane-
cilik alanında nitelikli, sürdürü-
lebilir, kaliteli ve uygun maliyetli 
bir sağlık hizmeti vermeye devam 
etmektedir. 20 yıl önce başladığı-
mız yolculukta bizleri bugünlere 
getiren saygıdeğer halkımıza ve 
personelimize çok teşekkür edi-
yoruz. Hedefimiz kaliteli sağlık 
hizmeti vermek ve hastalarımıza 
güler yüzle yaklaşan bir anlayışı 
ortaya koymaktır. Her geçen gün 
hastanelerimizin niteliği artmak-
tadır. Başarılarla dolu 20 yılı geri-
de bırakırken, başta hastalarımız 
olmak üzere tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum” dedi. 20 yıl-
dır beraber çalıştıkları personeller 
olduğunu söyleyen Op. Dr. Esat 
Mehmet Arslan, hastanede 10 yıl 
ve daha uzun süre çalışan perso-
nellere plaket takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Şenay Uysal Sürücü Genel Cerrahi Kliniği hizmete girdi
Genel Cerrahi Uzmanı Op. DR. 

Şenay Uysal Sürücü, Genel Cerrahi 
Kliniğini Meram Yeniyol civarında 
açtı. Açılışa davetliler de büyük ilgi 
gösterirken, cerrahi alanında va-
tandaşlar için önemli bir açık daha 
giderilmiş oldu. Günümüzün en 
önemli sağlık alanlarından biri olan 
cerrahi ile alakalı  Genel Cerrahi Uz-
manı Op.DR. Şenay Uysal Sürücü, 
yeni yerini Melikşah Mahallesi, Ülkü 
Sokak, Meram’da açtı. Cerrahi Kli-
niği’nde günümüzün teknolojik ge-
lişmelerine bağlı olarak, sağlık nok-
tasında önemli hizmetler verilmesi 
amaçlanıyor. 

Yeni klinik açmaktan dolayı bü-
yük mutluluk duyduğunu kaydeden 
Şenay Uysal Sürücü, amaçlarının 
hastalara en iyi şartlarda hizmet su-
nabilmek olduğunu aktararak, “Ön-
celikle kadın ve genel cerrahi uzmanı 
olarak şunu belirtmek isterim ki bir-
çok kadın bu konuda eksiklik hisset-
mekte, utanarak ,çekinerek birçok 
hastalığın  tanısı gecikmektedir,bu 
konuda  yardımcı olmak için elinden 
geleni yapmayı hedefliyorum .Birçok 
hasta bu konularda uzmanlaşmış bir 
hekime erişmekte zorlansa bile biz 
buradayız. Her zaman hastalıklara  
çare olmak için hazırız.Anorektal  
bölge (makat bölgesi hastalıkları ) 

hastalıkları, meme hastalıkları, bir 
kadının çekindiği ve ertelediği has-
talıklardır. Sadece kadın değil, erkek 
hastalarımız da bizim için özeldir. Şu 
an için Endoskopi ve Kolonoskopi 
ünitesini klinik  ortamında  Konya’da 
ilk ve tek açan kurumuz. Bunu söy-
lemekten dolayı büyük gurur duyu-
yorum. Bu hizmetle büyük bir açığı 
dolduracağımızı düşünüyorum. Ma-
kat bölgesi hastalıklarıyla ilgili birçok 
cerrahi operasyonu günümüzün 
teknolojik gelişmelerine bağlı olarak 

lazerle yapıyoruz. Bu hastalar için 
hızlı iyileşme sağlıyor. Daha çabuk 
evlerine dönmelerine olanak oluş-
turuyor.
‘ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU’

Günümüzde birçok insanın kilo 
problemi yaşadığına işaret eden 
Şenay Uysal Sürücü “Kilo verme ile 
ilgili Konya’da yine ilk ve tek ger-
çekleşecek olan yutulabilir mide 
balonu uygulamasına da başlamak-
tan mutluluk duyuyorum. Bu yola 
çıktığımızda ilk olarak cerrahi aşktır 

demiştim. Hastalarımızın mutluluğu 
bizim mutluluğumuzdur. Çocukluk 
hayalimde gerçekleşmiş oldu. İşimi-
zi severek yapmaya devam edeceğiz. 
Bu özel günde bizleri yalnız bırak-
mayan, desteklerini bizden esirge-
meyen tüm dostlarımıza teşekkür 
ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şi-
falar diliyorum. Ertelemeden hekim-
lerinden yardım istesinler. İnşallah 
burası tüm Konyalı’lara şifa kapısı 
olur. Rabbim utandırmasın” diyerek 
sözlerini tamamladı.n SAMET AKTAŞ
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Su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Sahte para operasyonunda tutuklama
Konya'da evlerin su sayaçları-

nı çaldığı gerekçesiyle yakalanan 
zanlı tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Karatay 
Suç Önleme ve Soruşturma Büro 
Amirliği Ekipleri, Fetih Caddesi ve 
Mengene Mahallesi'ndeki evlerin 
su sayaçlarının çalınması üzerine 
çalışma başlattı. 

Bölgede yapılan çalışmalar ve 
52 saatlik güvenlik kamera görün-
tülerinin ardından şüphelinin Ra-
mazan Ü. olduğu tespit edildi. 

Gözaltına alınan Ramazan Ü, 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıl-
dığı sulh ceza hakimliğince cezae-
vine gönderildi. 
n AA

Ereğli’de düzenlenen sahte 
para operasyonunda yakalanan 
9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İlçe 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 
bazı kişilerin sahte parayla alışve-
riş yaptığı ihbarı üzerine çalışma 
başlattı. Belirlenen adreslere dü-
zenlenen operasyonda 9 şüpheli 
gözaltına alındı. Şüphelilerin ev 
ve iş yerlerinde yapılan aramada, 
sahte banknotlardan oluşan 54 bin 
700 lira ele geçirildi. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından şüpheliler-
den 1'i salıverildi, 8'i adliyeye sevk 
edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı 
sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 
1'i adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. n AA

Konya Emniyet Müdürlüğü Su 
Altı Grup Amirliği ekibi, Kızılırmak 
Nehri'nde gerçekleştirdiği arama 
görevi sırasında buldukları yaralı fla-
mingonun tekrar uçmasını sağladı. 
Sorumluluk bölgesi İç Anadolu'daki 
5 il olmasına karşın, tecrübeleri ve 
başarıları sayesinde yurt genelindeki 
görevlere de giden "kurbağa adam-
lar", zaman zaman zorda kalan hay-
vanların da yardımına yetişiyor. Kı-
zılırmak Nehri'nde kaybolan Hasan 
Aydoğan'ın cansız bedenini arayan 
dalgıç polisler, bir flamingonun, sü-
rüsünden geride kaldığını fark etti. 
Kontrol etmek için yüzerek flamin-
gonun yanına giden polisler, kuşun 
yaralı olduğunu, ayağı kırıldığı için 

uçamadığını gördü. Dalgıçların kıyı-
ya götürdüğü yaralı flamingo, kıyıda 
bekleyen 112 Acil Sağlık ekibince ilk 
müdahalesi yapıldıktan sonra Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Bölge Mü-
dürlüğüne teslim edildi.Flamnigo, 
buradaki tedavisinin ardından doğal 
ortamına salındı. Flamingoyu kurta-
ran Su Altı Grup Amiri Hakan Özde-
mir, AA muhabirine, tüm canlılara 
karşı hassasiyetlerinin üst düzeyde 
olduğunu söyledi.

 Yaralı flamingoya karşı kayıtsız 
kalamadıklarına dikkati çeken Öz-
demir, "Kızılırmak'ta aramayı biti-
receğimiz noktaya yakın bir yerde 
flamingo sürüsü vardı. Biz yaklaşın-
ca sürü havalandı. Sadece bir tanesi 

başını öne eğmiş şekilde kanatlarını 
çırpıyordu. Bir sorun olduğunu an-
layıp hemen yaklaştık. Bacağının 
kırıldığını gördük. Bacağını görünce 
içimiz paramparça oldu. 

Çaresiz bir durumdaydı." diye 
konuştu. O anda bir şeyler yapma-
ları gerektiğine inandıklarını anlatan 
Özdemir, şöyle konuştu: "Flamingo-
yu incitmeden hareket kabiliyetini 
kısıtlayarak kucağıma aldım ve kıyı-
ya götürdük. Kıyıda 112 görevlileri 
vardı. Onlara söyleyince onlar da 
aynı duyarlılığı gösterip müdahale 
için ellerinden geleni yapmaya ça-
lıştılar. Kırsal bir alan olunca uygun 
malzeme de yoktu. Çay karıştırma 
çöpleriyle ayağını sabitleyip, pan-

suman yapıp, sargıya aldık. Orada 
bırakmak da olmazdı. Daha iyi bir 
bakıma ihtiyacı olduğu için Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Bölge Mü-
dürlüğüne götürerek teslim ettik." 
Bugüne kadar yaralı veya zorda 
kalmış birçok hayvanı hayata bağla-
dıklarını aktaran Özdemir, "Emniyet 
teşkilatımızdaki tüm arkadaşlarımız 
hayvanlara karşı çok duyarlı. Biz de 
bütün canlıların en az insanlar kadar 
yaşamaya hakkı olduğunu düşünü-
yoruz. Bu doğrultuda da elimizden 
geldiği kadar böyle durumlarda du-
yarsız kalamıyoruz. Elimizden gelen 
bir şey varsa mutlaka yapılması ge-
rektiğini düşünüyoruz." dedi.
n AA

Dalgıç polislerden Allıturna operasyonu

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre, "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" sloganlı afişlerle 
vatandaşlar bilgilendirilecek. Kolluk birimlerince söz konusu etkinlik ve organizasyonlarda sivil personel görevlendirilecek

Kutlamalar polis gözetiminde
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliği-

ne, düğün, nişan, asker uğurlaması 
etkinliklerinde silahla havaya ateş 
açılması olaylarının engellenmesi-
ne yönelik yeni genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, düğün, nişan, asker uğurla-
ması gibi etkinlikler için valiliklere 
gönderilen genelgede, yaz ayların-
da artan bu tür etkinliklerde silahla 
havaya ateş açılması olaylarına kar-
şı dikkatli olunması ve tedbirlerin 
gözden geçirilmesi istendi.

Genelgede, bayram, düğün, 
asker uğurlama, spor müsabakası 
gibi kutlama ve etkinliklerde silahla 
havaya ateş açılmasının, istenme-
yen üzücü olaylara sebebiyet verdi-
ği vurgulandı.

Bakanlığın genelgesinde, Türk 
Ceza Kanunu'nun "Genel güvenli-
ğin kasten tehlikeye sokulmaması" 
başlıklı 170'inci maddesinde yer 
alan "Kişilerin hayatı, sağlığı veya 
malvarlığı bakımından tehlikeli 
olacak biçimde ya da kişilerde kor-
ku, kaygı veya panik yaratabilecek 
tarzda; silahla ateş eden veya patla-
yıcı madde kullanan kişi, 6 aydan 3 
yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır." hükmü uyarınca gerekli adli 
ve cezai işlemlerin yapılması, açık 
alanlarda yapılacak etkinliklerde 

farkındalık oluşturulmasına ilişkin 
genel emir yayımlanması ve orga-
nizasyon sahiplerinden taahhütna-
me alınması konularında valilikle-
rin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

Önceki yıllarda alınan tedbir-
lerin sonuçlarına da yer verilen 
genelgede, 2019'da 1888 olay 
meydana geldiği, 2021 yılında 
olay sayısının yüzde 78,76 düşüşle 
401'e indiği, 185 olan yaralı sayısı-
nın yüzde 32 azalarak 125, 16 olan 
ölü sayısının yüzde 50 azalarak 8'e 
düştüğü belirtildi.

"Mutluluğa Kurşun Sıkma Ge-
leceği Karartma" sloganı

Genelgeye göre, düğün, nişan, 

asker uğurlama, spor müsabakala-
rı galibiyet kutlamaları gibi etkin-
liklerin yaz aylarında artacağı göz 
önünde bulundurularak "Mutluluğa 
Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" 
sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgi-
lendirilecek.

Bu afişler, sosyal medya plat-
formları başta olmak üzere yerel, 
ulusal basın ve yayın organlarında 
yayımlanacak. Ayrıca afişler, il ve 
ilçelerde bulunan reklam tabelala-
rına asılacak, kamu kurum ve kuru-
luşlarının resmi internet sitelerinde 
kullanılacak.

Taahhütname alınması uygula-
masına devam edilecek

Valiliklerce söz konusu etkin-
liklere yönelik önleyici tedbirler 
gözden geçirilecek, denetimler artı-
rılacak ve bölgelerin şartlarına göre 
ilave tedbirler alınabilecek.

Etkinlik alanlarında havaya si-
lahla ateş edilmesi dahil her türlü 
olumsuzluğun önüne geçilmesi 
amacıyla etkinlik ve organizasyon 
sahiplerinden taahhütname alın-
ması uygulamasına devam edile-
cek.

Valiler ve kaymakamlar koor-
dinesinde kutlamalarda silah kul-
lanılmamasına yönelik yerel yö-
netimler, sivil toplum kuruluşları, 
meslek odaları, yerel medya gibi 
kurumların dahil edileceği toplum-
sal farkındalığı artırıcı kampanyalar 
düzenlenecek.

Vali ya da kaymakam başkanlı-
ğında düzenlenen muhtar ve halk 
toplantılarında konu gündeme alı-
narak toplumsal farkındalık artırıla-
cak. Kolluk birimlerince söz konusu 
etkinlik ve organizasyonlarda sivil 
personel görevlendirilecek.

Etkinliklerde kamu persone-
linin havaya ateş açtığının tespit 
edildiği durumlarda, ilgili personel 
hakkında gerekli adli ve idari işlem-
ler yapılacak.
n AA

Gasp ettikleri araçla 
husumetlilerini öldürdüler

Konya’da gasp ettikleri araçla 
gittikleri husumetlisini tabancay-
la vurup öldüren 2 şüpheli, gasp 
ettikleri aracı terk edip kayıplara 
karıştı.

 Karatay Sultan Mesut Ma-
hallesi Aybastı Sokak üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Nakipoğlu Mahallesi Ci-
hangir Caddesi üzerinde A.S., 
idaresindeki 42 AIG 724 plakalı 
aracı Medet M. ismi öğrenileme-
yen arkadaşıyla birlikte silah zo-
ruyla durdurup gasp etti. Sürücü 
A.S.’nin ihbarı üzerine olay yerine 
polis ekipleri sevk edildi. Polis, sü-
rücünün eşkal ve aracın gidiş isti-
kametinde şüphelileri yakalamak 
için araştırma başlattı. 

Aracı gasp eden şüphelilerin 
Sultan Mesut Mahallesi Aybastı 
Sokak üzerinde Halis Tatlı'yı (27) 

göğüs ve bacağından tabanca ile 
vurduğu ihbarı üzerine olay yeri-
ne polis ekipleri sevk edildi. Uğ-
radığı silahlı saldırı sonrası ağır 
yaralanan Halis Tatlı yakınları 
tarafından Konya Numune Has-
tanesine götürüldü. Halis Tatlı, 
yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. 

Olay sonrası çevrede geniş 
çalışma başlatan Asayiş Şube Mü-
dürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile 
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Suç Önleme ve Araştırma Büro 
Amirliği ekipleri, şüpheliler tara-
fından gasp edilen aracı Akifpaşa 
Mahallesi İstanbul Caddesi üze-
rinde terk edilmiş halde buldu. 
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak 
için çalışmalarını sürdürüyor.
n İHA
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Selçuklu Belediyesi,  Stari Grad Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Bilim ve Gençlik Bakanlığı,  işbirliğinde gerçekleşen “Saraybosna 
Kardeşlik Köprüsü” projesinin galası yapıldı. Proje ile iki ülke öğrencilerinin karşılıklı olarak ülke ziyaretinde bulunarak iki millet arasındaki tarihi kardeşliğin pekişmesi amaçlanıyor

‘Saraybosna kardeşlik köprüsü’
Selçuklu Belediyesi’nin kardeş 

şehri olan Stari Grad Belediyesi ile 
farklı ülke ve kültürden öğrencile-
rin karşılıklı olarak bir arada güzel 
paylaşımlarda bulunarak tarihi bağ-
ların kuvvetlenmesinin hedeflendiği 
“Saraybosna Kardeşlik Köprüsü” 
projesinin galası Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Selçuklu 
ve Saraybosna’dan canlı bağlantı 
ile aynı anda yapılan galada iki ül-
kenin de coşkusu ortaklaşa yaşan-
dı.  Selçuklu ve Bosna arasındaki 
gönül köprüsünü bir yenisini ekle-
yen “Saraybosna Kardeşlik Proje-
si” Selçuklu Belediyesi, Stari Grad 
Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus 
Emre Enstitüsü, Saraybosna Kanto-
nu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakan-
lığı ile birlikte yürütülüyor. Proje ile 
Selçuklu’dan 107 öğrenci Bosna’ya 
gitti 130 öğrenci de Bosna’dan Kon-
ya’ya gelerek toplamda 237 öğrenci 
kültür elçisi oldu.  Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde yapılan ve  Yoğun bir 
katılımla gerçekleşen gala programı-
na AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı Yunus Emre Enstitüsü 
Saraybosna Koordinatörü  Mehmet 
Akif Yaman, Bosna-Hersek Ankara 
Büyükelçisi Adis Algiç, ,Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Konyabüyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ercan Uslu, MHP Selçuklu 
İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Sreb-
renitsa Anneleri, Saraybosna’dan 
proje kapsamında gelen öğrenci ve 
öğretmenler katıldı.  Bosna Her-
sek’ten Selçuklu Kongre Merkezi’ne 
canlı olarak ise Saraybosna Kantonu 
Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Nai-
da Hota Muminović, Türkiye Maarif 
Vakfı Bosna Hersek Temsilcisi Ya-
kup Gül, Bosna-Hersek Büyükelçisi 
Sadık Babür Girgin bağlandı. 

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI 
AHMET PEKYATIRMACI: “BOSNA 
HERSEK VE TÜRKİYE KALPLERİ 
ORTAK ATAN İKİ DOST ÜLKE”
Bosna Hersek ile olan gönül 

bağlarının  1463 yılında Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın Bosna’yı fethi ile 
başladığını ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 
“ Uzun yıllar süren Osmanlı haki-
miyetinde de bu gönül bağı artarak 
devam etmiştir.Tabi bu süre zarfın-
da bölgede önemli miktarda Türk 
nüfusu bulunmuştur. Oradaki bir-
çok mimari eserde Osmanlı izlerini 
görebilmek hala mümkündür. Hatta 
Osmanlı Devlet;Saraybosna ve Mos-
tar da dahil olmak üzere birçok yeni 
kentin kurulmasına ve gelişmesine o 
dönem katkı sağlamıştır. Bu anlam-
da Bosna Hersek bizim ecdat yadi-
garı ülkemizdir.Tabi bu ecdat yadi-
garı ülkemizde Selçuklu Belediyesi 
olarak bizim de gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetler ve iş birliktelikleri bulunu-
yor.İlk olarak 2011 yılında Stari Grad 
Belediyesi ile imzaladığımız “Kardeş 
Şehir Protokolü” ile başlayan ilişkile-
rimiz sonrasında da artarak devam 
etmiştir. Saraybosna'da 1950'lerde 
Yugoslavya dönemindeki "kültürel 
talanda" yıkılan tarihi Saraybosna 
Mevlevihanesi, belediyemizin maddi 
desteği ve Türk İşbirliği Koordinas-
yon Ajansı’nın çalışmaları ile 2013 
yılında yeniden inşa edildi.2015 
yılında, “Evlad-ı Fatihan Kardeşlik 
Köprüsü Projesi” kapsamında bele-
diyemiz tarafından Konya’daki sivil 
toplum kuruluşları ile Balkanlar’daki 
sivil toplum kuruluşlarının bir araya 
getirilmesi sağlandı.Yine 2015 yı-

lında Chernoochene Belediyesi’ne 
belediyemiz tarafındancenaze na-
kil, yıkama ve morg aracıdesteği 
sağlandı. 2017 yılında Novi Travnik 
şehrindeki Edhem Mulabdic İlköğ-
retim Okulu’nda, Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği’nin de katkılarıyla 
belediyemiz tarafından Türkçe sınıfı 
açıldı. 2018 yılında Bosna Doboj ile 
Doboj İstok şehirlerini birbirine bağ-
layan köprünün yapımına belediye-
miz tarafından destek sağlandı.2019 
yılında Glamoc şehrinde inşa edilen 
Eğitim ve Kültür Merkezi’nin yapı-
mına belediyemiz tarafından des-
tek sağlandı.Yine 2019 yılında Stari 
Grad Belediyesi işbirliğinde Bajka 
Anaokulu’na belediyemiz tarafından 
çocuk oyun alanı kazandırıldı. Ayrı-
ca Saraybosna İslam Birliği Öğrenci 
Yurdu’na servis aracı alımına be-
lediyemiz tarafından maddi destek 
sağlandı.Bosna Hersek genelinde 
Türkçe öğrenen öğrencilere bele-
diyemiz tarafından sırt çantası ve 
kırtasiye dağıtımının yapılması pro-
jemize ise 2019 yılından bu yana de-
vam ediyoruz. Yine her yıl, Türkçe 
öğrenenBosna Hersekli öğrenciler 
için düzenlenen 23 Nisan Çocuk 
Şenliği’ne Selçuklu Belediyesi olarak 
farklı türdeki etkinliklerle destek ol-
maya devam ediyoruz. 2021 yılında 
Kokoşçiçi Köyü’nde yapılan ilkokula 
belediyemiz tarafından maddi des-
tek sağlandı. 2022 yılında da Donji 
Vakuf Şehrinde türkçe sınıfı yapımı-
na, Mostar Cemal Biyediç Üniversi-
tesi Çevre Düzenlenmesi Projesine 
veSrebrenitsa Huzurevi Bungalov 
Ev İnşası Projesine destek veriyoruz. 
Yine Emmaus Derneği tarafından 
Srebrenitsa’daki şehit annelerinin 
kalabilmeleri için oluşturulan konut 
projesinde binalardan bir tanesinin 
yapımını Selçuklu Belediyesi olarak 
biz üstlendik. Bu binanın yapımını 
da tamamladık. İnşallah 28 Hazi-
ran’da buranın açılışını gerçekleştir-
mek istiyoruz.  Emmaus Derneği’nin 
ihtiyacı olan bir aracı da temin edip 
derneğimize teslim edeceğiz inşal-
lah.” şeklinde konuştu. 

“ÖĞRENCİLERİMİZ 
İKİ ÜLKE ARASINDA 

BİRER KÜLTÜR ELÇİSİ OLACAK”
Selçuklu Belediyesi olarak 2011 

yılından bu yana kurduğumuz iliş-
kilerimizi bugün artık “Selçuklu’dan 
Saray Bosna’ya Kardeşlik Köprüsü” 
projemiz ile taçlandırıyoruz.Kardeş 
şehrimiz Stari Grad Belediyesi ile 

birlikte; Saraybosna Kantonu Eği-
tim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı, Yu-
nus Emre Enstitüsü ve Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de 
katkılarıyla başlattığımız projemizi 
ile 237 çocuğumuzu birebir eşleş-
tiriyoruz ve onları kardeşlik köprü-
müzün birer elçisi yapıyoruz. Proje 
kapsamında Saraybosna’daki orta 
okul ve lise seviyesindeki 5 okulu-
muz, bunlar Fatma Guniç Okulu, 
Çengiç Vila Okulu, Mirsad Prnavo-
rad Okulu, Edhem Mulabdiç Okulu 
ve Saraybosna Maarif Okulları; yine 
Selçuklu’daki Hoca Ahmet Yesevi 
Ortaokulu, Seyit Ulugülyağcı İmam 
Hatip Ortaokulu, Beyhekim İmam 
Hatip Ortaokulu, Adnan Hadiye 
Sürmegöz Ortaokulu ve Osman Nuri 
Hekimoğlu Anadolu Lisesi olmak 
üzere 5 okulumuz birbiriyle eşleş-
tirildi. Selçuklu’daki okullarımızdan 
107 öğrencimiz Saraybosna’da, Bos-
na Hersek’ten gelen 130 öğrenci ise 
Selçuklu’daki okullarımızda dün ilk 
kez bir araya geldiler. Bugün ise Bos-
na Hersek’ten gelen öğrencilerimiz 
Konya’da Tropikal Kelebek Bahçesi, 
Kültür Vadisi Sille, MevlânaMüzesi, 
Konya Bilim Merkezi, 80 Binde Dev-
ri Alem Parkı ve Sille Tabiat Oku-
lumuzu ziyaret ettikleri Panoromik 
Konya Gezisi’ni gerçekleştirdiler. 
Yine Kelebekler Vadisi Parkımızda 
devam eden Karne Şenliği Etkinliği-
mize de katılım sağladılar.  Diğer ta-
raftan Selçukludan Bosna Hersek’e 
giden öğrencilerimiz ise Saraybosna, 
Travnik ve Mostar şehirlerinde tari-
hi ve kültürel alanları ziyaret ettiler. 
Bugün ve Pazartesi günü de bu ziya-
retlerini sürdürecekler. Şu an Bosna 
Hersek’e giden öğrencilerimizle bir-
likte oradaki okullarımızdaki Bosnalı 
öğrencilerimiz de bizimle birlikte eş 
zamanlı olarak orada gala yemeğin-
deler. Onlara da buradan sevgilerimi 
ve muhabbetlerimi bildiriyorum. 
Tabi biz şu an Konya’dayız. Bos-
na Hersek’te olamadığımız zaman 
aslında gönlümüzün yarısının her 
zaman orada olduğunu da buradan 
ifade etmek istiyorum. Çünkü Bos-
na Hersek bizim ecdat yadigarımız, 
ata toprağımız. İnanıyorum ki “Sel-
çuklu’dan Saraybosna’ya Kardeşlik 
Köprüsü” projemizle birlikte Bosna 
Hersek ile olan ilişkilerimiz ve gö-
nül bağımız daha da ileri seviyelere 
taşınmış olacak. İlerleyen günler-
de inşallah bu projemizi geleneksel 
hale getirip her yıl gerçekleştirme 

şerefine de nail oluruz.Bu duygu ve 
düşüncelerle ben projemizin hayır-
lara vesile olmasını diliyor, emeği 
geçen başta Stari Grad Belediyemiz 
olmak üzere proje paydaşlarımız 
Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim 
ve Gençlik Bakanlığımıza, Yunus 
Emre Enstitümüze ve Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ayrıca 
programımıza katılım sağlayan siz 
değerli misafirlerimize ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.” dedi  

AK PARTİ GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI LEYLA ŞAHİN USTA: 

“DÜNYANIN DAHA FAZLA SAVAŞA, 
SİLAHA İHTİYACI YOK”

Konya’ya Saraybosna’dan gelen 
öğrencilerin güzel anılarla ülkeleri-
ne gitmesi temennisinde bulunan  
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Usta: “Öncelikle böyle bir proje-
yi gerçekleştirdikleri için Selçuklu 
Belediye Başkanımıza, Maarif Vak-
fımıza,  Yunus Emre enstitümüze 
teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik 
Köprüsü Projesi’nin gönül köprüle-
rimizi güçlendireceğine inanıyorum  
veTürkiye ve Saraybosna'daki  birlik 
ve beraberliğin artırılmasına vesile  
olmasın temenni ediyorum. Saray-
bosna'da yaşanan acıları unutmadık 
dünyanın gözünün önünde yaşa-
nan acıları hatırlıyoruz. Ve maalesef 
Dünyada bu kadar savaş sürerken 
bir yenisi eklendi Rusya ve Ukrayna 
savaşı.  Mevlana diyarından bütün 
dünyaya vermemiz gereken mesaj 
şu dünyanın daha fazla savaşa ve 
silaha ihtiyacı yok;  dünyanın daha 
fazla sevgiye barış a merhamete 
ve dostluğa ihtiyacı var bu duygu 
ve düşüncelerle Saraybosna'daki 
Müslüman kardeşlerimizin canı gö-
nülden kucaklıyor onların da birlik 
ve beraberlik içerisinde birbirlerini 
kucaklamalarını ve dünyaya Barış 
mesajlarını yaymalarını temenni 
ediyorum” dedi. 

SARAYBOSNA KANTONU EĞİTİM, 
BİLİM VE GENÇLİK BAKANI NAİDA 

HOTA MUMİNOVİĆ: “
Bu projenin iki ülke arasında 

ilişkileri  daha da güçlendirmek için 
güzel bir fırsat olduğuna değinen 
Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim 
ve Gençlik Bakanı Naida Hota Mu-
minović: “ Sadece birlikte vakit ge-
çirerek birbirimizi daha iyi tanırız. 
Öğrenci ve öğretmen değişim prog-
ramı ile çocuklarımızın birbirlerini 
tanımaları, en güzel hatıralara sahip 

olmaları, dostluklar kurmaları için 
fırsatlar oluşturuyoruz. Onlar gele-
cekte bilimsel, ekonomik ve kültürel 
işbirliği için bağlantılar kuracak. Sev-
gi ve güzel ahlak her zaman kalple-
rinde parlayacak. Edindikleri bilgiler 
ve ahlakları dünyayı güzelleştirmek 
için araçları olsun. Bosna-Hersek’e 
gösterdiğiniz sevgi ve dostluk için 
sizlere gönlümden teşekkür ediyo-
rum. Öğrencilerimize Bosna-Hersek 
ve Türkiye’de güzel gezmeler dili-
yorum. Sağlıklı bir şekilde evlerinizi 
dönmenizi diliyorum. Allah’a ema-
net olun.” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE MAARİF VAKFI BOSNA 
HERSEK TEMSİLCİSİ YAKUP GÜL: “ 

BOSNA’DAKİ EĞİTİM 
FAALİYETLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ”

Türkiye Maarif Vakfı’nın  49 ül-
kede faaliyet yürüttüğüne değinen 
Türkiye Maarif Vakfı Bosna Hersek 
Temsilcisi Yakup Gül: “Eğitim faa-
liyetlerimizdeki en önemli ülke olan 
Bosna Hersek‘teki çalışmalarımız 
son hızıyla devam etmektedir. 150 
çalışanımız ve 650 öğrencimizle 
faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şubat 
ayına kadar bir kampüs ile faaliyet-
lerimiz yürütürken, çalışmalarımıza 
yeni bir kampüsle devam ediyoruz. 
Ben buradan öğrencilerimizin yurt-
dışına gelmesine ve buradaki öğ-
rencilerimizin de Türkiye’de misafir 
edilmesine vesile olan özellikle Sel-
çuklu Belediye başkanımız Ahmet 
Beye kalbi şükranlarımı iletiyorum. 
Bosna-Hersek’te gezdiğimiz her 
yerde sizlerin eserlerini görüyoruz. 
Her zaman gururlanıyoruz ve bu 
gurur bizlere yaşattığınız için sizlere 
çok teşekkür ediyoruz. Bu projede 
emeği olan tüm kurullarımızı tebrik 
ediyorum. Bunda sonra yapılacak 
dostluk kardeşlik köprülerini şu an 
burada ve Konya’da olan öğrencile-
rimiz daha da çoğaltacaktır ve ikame 
ettireceklerdir. Türkiye Maarif Vakfı 
olarak sizlerin her zaman yanında 
olacağız.” ifadelerini kullandı  Yunus 
Emre Enstitüsü Saraybosna Koordi-
natörü,  Mehmet Akif Yaman öğren-
ciler için tüm bu yapılanlar sebebiyle 
sadece iyi bir öğrenci olmalarını ve 
Türkçe’yi iyi konuşmalarını istedik-
lerini belirterek : “Cumhurbaşkanı-
mızın 2023 vizyon programında yer 
alan Cumhurbaşkanımızın himaye-
sinde büyükelçimizin koordinasyo-
nunda Yunus Emre enstitüsünün 
yürüttüğü tercihin Türkçe projesi 
2011 yılından beri devam etmekte 

ve bugüne kadar 25 bin öğrenciye 
Türkçe öğretilmiştir Türkçe'nin se-
çilmesi ve Türkçe öğretiminin arta-
rak devam etmesi için Türkçe sınıf-
ları oluşturuyoruz okullarda ücretsiz 
kitap dağıtıyoruz ki önümüzdeki dö-
nem bu konuda belediye başkanımız 
bize destek olacak ve okullarda çan-
ta dağıtımımız oluyor bu konuda da 
son 5 yılda her yıl 2000 çanta ile Sel-
çuklu belediyemizin desteğini his-
sediyoruz aldık tabii birçok faaliyet 
yapılıyor bu faaliyetlerin en önemlisi 
de kardeş okul projesi İstanbul aya-
ğından sonra da Konya'yı da  bu fa-
aliyete eklemiş olduk .Başkanımıza 
ve ekibine buradaki program için ve 
destekleri için çok teşekkür ediyo-
ruz.” diye konuştu.  
BOSNA-HERSEK BÜYÜKELÇİSİ SADIK 
BABÜR GİRGİN: “BU PROJE BUGÜNÜ 

GELECEĞE TAŞIYACAK”
İki ülke arasındaki kardeşlik 

bağının güçlenmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Bosna-Her-
sek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin : 
“Şimdiki ve önceki dönem belediye 
başkanlarımıza 10 yıla aşkın süredir 
bu iki ülke arasındaki kardeşlik ilişki-
lerine sağladıkları katkılar için Cum-
hurbaşkanımızın buradaki temsilcisi 
olarak teşekkür ediyorum. Selçuklu 
Saraybosna Kardeşlik Köprüsü Pro-
jesiyle de yepyeni bir adım atılmış 
oldu. Biz bu köprüyü sadece iki ülke 
arasında değil bugünü geleceğe ta-
şıyacak bir köprü olarak görüyoruz. 
Belediye başkanımıza, bütün paydaş 
kurumlara ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler 
ve çocuklar, burada birbirinizi tanı-
yacaksınız ve güzel günler geçire-
ceksiniz. Bu arada kültürlerimizin 
ne kadar yakın olduğunu, aynı keli-
meleri konuştuğumuzu ve aynı ye-
mekleri yediğimizi göreceksiniz. Siz-
den ricam burada Saraybosna’da ve 
Konya’da kuracağınız arkadaşlıkları 
devam ettirerek, iki ülke arasındaki 
bu ilişkiyi geleceğe doğru taşımanız-
dır. Her iki ülkede kullanılan selam-
lamayla sizlere veda ediyorum, Al-
lah’a emanet ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.  

BOSNA-HERSEK ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİ ADİS ALGİÇ: “TÜRKİYE 

GİBİ DOSTLAR ÇOK NADİRDİR”
Gençlerin geleceğin teminatı 

olduğunu söyleyen Bosna Hersek 
Ankara Büyükelçisi Alis Algüç:  Var 
olan ilişkilerimizin devamının garan-
tisidir ve bu projenin gönül bağımızı 
daha da güçlendireceğine hiç şüp-
hem yok. Ülkeler arasındaki kadim 
ve güçlü ilişkilerimiz inşallah her 
geçen gün güçleneceğine ve güç-
lenmeye devam edeceğine inanıyo-
ruz. En zor günlerde beraberdik bizi 
terk etmediniz. Bugün beraberiz ve 
inşallah kıyamet gününe kadar hep 
birlikte olacağız. Srebrenista anne-
lerinin bizimle beraber olması çok 
büyük bir şereftir. Kendileri tüm 
insanlık için bir onur, bir duruş, fe-
dakarlık ve güç örneğidir. Bizim ise 
ilham kaynağımızdır.

 Bosna Hersekli öğrencilere bir 
mesaj vermek istiyorum: Benim 
ömrüm Türkiye’dedaha üst seviye-
ye taşımak size düşüyor. Bir araya 
geldiğimiz zaman o muhteşem gö-
nül bağını ve elektriği hissedeceksi-
niz. Başka Ahmet Başkanımız olmak 
üzere bu projede emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Tüm Konya hal-
kını saygıyla selamlıyorum. Biz sizi 
çok seviyoruz.” diye konuştu. Prog-
ram Başkan Pekyatırmacı ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacı-
lar’la birlikte öğrencilerin bulunduğu 
masaları ziyaret ederek onlarla soh-
bet etmesi  ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Mehmet Akif Yaman Adis AlgiçAhmet PekyatırmacıLeyla Şahin Usta
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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.
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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)



ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ 444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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YEDEK PARÇALARI İMALATI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

MAKİNE MÜHENDİSİ
• Üretim ve İmalat Organizasyonuna 

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

yetiştirilmek üzere ÇIRAK
• 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.

 

UPS Akü Alımı ve Montajı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/582614
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER
      DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Fatih Mah. Güçlüler Sk. No:4 Selçuklu/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 444 55 42 - 0 332 233 65 12
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : UPS Akü Alımı ve Montajı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 600 Adet 12V 100 Ah Akü ve 64 Adet 12V 40 Ah Akü Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya Büyükşehir Stadyumu (Parsana Mah, Kaletaş Cad.
      Selçuklu/KONYA)
ç) Süresi/teslim tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 (beş) takvim günü içerisinde
      işe başlanacaktır. İşin süresi 15 (on beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 takvim günü içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve    : 05.07.2022 - 10:00
saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Yerleşkesinde Bulunan İhale Salonu (Horozluhan Mah. 
          Yeni İstanbul Cd. No:64 Zemin Kat Selçuklu/KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge 
faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin 
yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile 
tevsik edilir.
1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenen Kapasite Raporu,
3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara 
ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
5) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu 
gösteren belgeler.
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek 
zorundadır. İstekli ihaleye yetkili satıcı olarak katılıyor ise yetkili satıcılık belgesi ile yetkili 
satıcısı olduğu firmanın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri de "Yeterlilik Bilgileri 
Tablosu"nda beyan edecektir. Belgeler ile ilgili beyanda bulunulmayan teklifler değerlendirme 
dışı bırakılacaktır.
Beyan edilen belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfası 
üzerinden sorgulanarak doğrulaması yapılabilmesi halinde bu isteklilerden herhangi bir tevsik 
edici belge talebinde bulunulmayacaktır. Belgelerin doğrulanamaması halinde ise ekonomik 
açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif sahibi olması öngörülen firmalardan beyan ettiği 
belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini belgelerin sunuluş şekline uygun olarak Mal Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58/A maddesi gereği idareye sunması istenecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İsteklilerin teklif ettikleri aküler, güncel olarak yürürlükte olan TS 1352-2 EN 60896-21 standart 
belgesi veya TS 1352-3 EN 60896-22 standart belgesi veya uluslararası karşılığı olan güncel EN 
60896-21-EQV, DIN EN 60896-21-EQV, BS EN 60896-21-EQV, NF C58-431-21-EQV, IEC 60896-21-
EQV, EN 60896-22 -EQV, DIN EN 60896-22 -EQV, BS EN 60896-22 -EQV, NF C58-431-22-EQV, IEC 
60896-22 -EQV standart belgelerinden en az birine sahip olacaktır. İstekliler teklif etmiş oldukları 
akünün, belirtilen standartlardan en az birine uygun olduğuna dair belgeyi Yeterlilik Bilgileri 
Tablosunda beyan edeceklerdir. Standart uygunluk belgesi bulunmayan teklifler değerlendirme 
dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

UPS AKÜ ALIMI VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1640540

Hattat Ahmet Ziya 
İbrahim Kurucu vefat etti

Konya'nın manevi mimarların-
dan Hacı Veyis Efendi'nin torunu, 
Hacı Veyiszade Hoca'nın yeğeni 
ve aynı zamanda ilim, irfan ve şiir 
üstâdı Ali Ulvi Kurucu'nun kardeşi 
olan Hattat, Fazıl ve Alim Ahmet 
Ziya İbrahim Kurucu, Hakk'ın rah-
metine kavuştu. Ahmet Ziya İb-
rahim Kurucu, Hz Peygamber'in 
şehri Medine şehrinde, ebediyete 
irtihal etti. Merhum Ahmet Ziya 
İbrahim Kurucu'nun cenazesi Cu-
martesi günü Medine-i Münev-
vere'deki Cennet'ül Baki Kabris-
tanı'na defnedildi. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak . Merhum Ahmet 
Ziya İbrahim Kurucu'ya Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n HABER MERKEZİ



11 13 HAZİRAN 2022HABER

 

KOMEK ASEM Mefruşat ve Giyim Atölyelerinde Kullanılmak Üzere Dikiş Makineleri ve Malzemesi 
Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/557115
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
      HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Çimenlik Mah. Aslanlı Kışla Cad. 42030 Karatay/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 4445542 - 3322491961
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : KOMEK ASEM Mefruşat ve Giyim Atölyelerinde Kullanılmak
      Üzere Dikiş Makineleri ve Malzemesi Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısımlık Malzeme Alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sündüz ÖĞÜLMÜŞ KOMEK Giyim ve Mefruşat Atölyesi
ç) Süresi/teslim tarihi  : İşin süresi; İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve : 05.07.2022 - 10:30
saati 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
(e-tekliflerin açılacağı adres)        Yerleşkesi İhale Salonu (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad.
          No:64) Selçuklu / KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

DİKİŞ MAKİNELERİ VE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1638932

BAŞSAĞLIĞI

Çumra eşrafından, dostumuz,
AK Parti Avdul Mahalle Temsilcisi

Hamdi 
KAYA’nın

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

yakınlarına  Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Çumra eşrafından, AK Parti Avdul Mahalle Başkanı Hamdi Kaya 59 yaşında vefat etti.
Merhum Hamdi Kaya cenazesi dün öğle namazına müteakip dualarla defnedildi

Hamdi Kaya 
dualarla defnedildi

Çumra eşrafından, AK Parti Av-
dul Mahalle Başkanı Hamdi Kaya 59 
yaşında vefat etti. Merhum Hamdi 
Kaya cenazesi dün öğle namazına 
müteakip Avdul Mahallesinde kılınan 
cenaze namazının ardından dualarla 
defnedildi. Hamdi Kaya’nın vefatının 
ardından Çumra Belediye Başkanı Av. 
Recep Candan sosyal medya adresin-
den başsağlığı yayınlandı. Candan, 
“AK Parti Avdul Mahalle Başkanımız 
Hamdi Kaya vefat etmiştir. Merhuma 
Allah'tan rahmet ailesi, teşkilatımıza 
ve yakınlarına sabırlar dilerim. Meka-
nı cennet olsun” ifadelerini kullandı. 
Kaya ailesi cenaze ardından taziyeleri 
kabul etti. Merhum Hamdi Kaya 2 er-
kek 1 kız çocuk babasıydı. Konya Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhum Hamdi 
Kaya’ya Yüce Allah’tan rahmet yakın-
larına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Büyükadıgüzel ailesinin acı günü

Ahmet Hamdi Ekizer vefat etti

Milli Gençlik Vakfı Eski Selçuk-
lu ilçe başkanı Necati Büyükadıgü-
zel 78 yaşında vefat etti. Merhum 
Necati Büyükadıgüzel Cumartesi 
günü öğle namazına  müteakip 
Yazır Mezarlığında kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla def-
nedildi. 

Büyükadıgüzel ailesini acı gün-
lerinde sevenlerinin ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Büyükadıgüzel 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Necati Büyükadıgüzel’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Eğitimci, karikatürist, şair Ah-
met Hamdi Ekizer  63 yaşında 
vefat etti. Merhum Ahmet Hamdi 
Ekizer’in cenazesi Pazar günü İkin-
di namazına müteakip Seydişehir 
Seyyid Harun Veli Camii'nde kılı-
nan cenaze namazının ardından 
dualarla Akyol Mezarlığı'na defne-
dildi. Ekizer ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Ekizer ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhum Ahmet Hamdi Ekizer 2 
erkek 1 kız çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Ahmet Hamdi Ekizer’e Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Büyükşehir Belediyesi’nin An-
kara’da gerçekleştirdiği “Konya 
Günleri” birbirinden özel etkinlikler-
le tamamlandı. Ankara Millet Bah-
çesi’nde Konya’nın kendine özgü 
kültürünün, sanatının ve özel tatla-
rının ziyaretçilerle buluşturulduğu 
“Konya Günleri”nin açılışı Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan, Büyük Birlik Partisi Genel Baş-
kanı Mustafa Destici, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
milletvekilleri, belediye başkanları 
ile çok sayıda Konyalı bürokrat ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
katılımıyla yapılmıştı. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, başkentte ilk kez düzen-
ledikleri ve 4 gün süren etkinlikte; 
Konya’nın ilçeleri ile birlikte kültürel 
zenginliklerinin, tarihi dokusunun 
ve yöresel yemeklerinin tanıtıldı-

ğını söyledi. Büyükşehir Belediye-
si ve iştirakleri ile ilçe belediyeleri, 
kamu kuruluşları, gıda sektöründen 
Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, 
üniversiteler ve odalar olmak üzere 
toplam 90 sektör temsilcisinin Kon-
ya Günleri’ne katıldığını kaydeden 
Başkan Altay, “Destek veren başta 

esnafımız olmak üzere bütün kurum 
ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyo-
rum. 

4 gün boyunca Ankaralılara ve 
Ankara’da memleket hasreti çeken 
Konyalı hemşehrilerimize şehrimi-
zin somut ve soyut güzelliklerini 
yaşatmaya çalıştık. Hemşehrilik 

hukukumuzun gelişmesine katkı 
sağlayan Konya Günleri’ni her yıl 
düzenli olarak yapmayı planlıyoruz. 
Katkı veren herkesten Allah razı ol-
sun.” diye konuştu. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, 9 Haziran-12 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleştirdiği 
Konya Günleri’nde; Bilim Merkezi, 
Bilim Tırı, KOMEK, Bilgehane, Lise 
Medeniyet Akademisi, Spor Konya, 
Sosyal İnovasyon Ajansı, Kapsül 
Teknoloji Platformu gibi stantlarla 
ziyaretçilerden ilgi gördü. Özellikle 
Bilim Tırı etkinlik süresince en çok 
ilgi toplayan stantlardan oldu. Kon-
ya Günleri boyunca çocuklara yöne-
lik birbirinden eğlenceli ve öğretici 
aktiviteler de gerçekleştirildi. TRT 
Çocuk Kanalı’nın sevilen çizgi karak-
terleri olan Kukuli, Emiray, Niloya ve 
Sevimli Dostlar da “Konya Günleri”-
ni renklendirerek çocuklar için unu-
tamayacakları dört gün yaşadılar.
n HABER MERKEZİ

‘Konya Günleri’ dolu dolu geçti

BBP Konya İl Divan Toplantısında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlara BBP ve Alperenler olarak destek verdiklerini ifade etti

Mustafa Destici’den 
operasyonlara destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Konya 
İl Divan Toplantısı BBP Genel Baş-
kanı ve Ankara Milletvekili Mustafa 
Destici’nin yanı sıra Alperen Ocak-
ları Eğitim, Kültür ve Dayanışma 
Vakfı Genel Başkanı Av. Samet 
Bağcı, Alperen Ocaklara Eğitim 
Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel 
Başkan Yardımcıları, BBP Genel 
Başkan Yardımcıları, MKYK Üye-
leri, BBP Konya İl Başkanı Osman 
Seçgin, BBP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Avukat Nursel Akgün ile 
çok sayıda partilinin katılımı ile ger-
çekleştirildi. BBP İL Başkanı Osman 
Seçgin’in selama konuşmasının 
ardından kürsiye gelen BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici önemli 
mesajlar verdi. 

‘TERÖRLE MÜCADELEDE 
ZERRE MİSKAL GERİ ADIM 

ATTILMAMALIDIR’
Terörle mücadele de hain ve 

kahpe terör saldırıların Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'ni ve kahra-
man güvenlik güçlerini yolundan 
döndüremeyeceğine dikkat çeken 
BBP Lideri Destici, “Ülkemizin, 
devletimizin kahraman ordumu-
zun, güvenlik güçlerimizin terörle 
mücadelesi hem sınırlarımız içinde 
hem de sınırlarımız dışında devam 
ediyor. Öncelikle bu mücadeleyi 
gerçekleştiren kahraman ordumu-
za, güvenlik güçlerimize, Mehmet-
çiğimize, askerimize, polisimize gü-
venlik. Korucularımıza Rabb'imden 
yardım etmesi hususunda dua edi-
yoruz. Cenabı Allah onları her daim 
korusun, muhafaza etsin. Rabbim 
yar ve yardımcıları olsun inşallah 
diyorum. Bu mücadelede şehit 
olan şehitlerimize bir kere daha Al-
lah’tan rahmet diliyorum.  Ruhları 
şad olsun, mekanları cennet olsun. 
Aileleri ve yakınları başta olmak 
üzere kahraman silah arkadaşları-
nın ve necip Müslüman Türk mille-
tinin başı sağ olsun diyorum. Tabii 
yine bu mücadelede yaralılarımız 
var. Gazilerimiz var. Gazilerimize 
de  Yaralı Mehmetçiklerimize de 
yüce Allah'tan acil şifalar niyaz edi-
yorum. İnşallah en kısa zamanda 
sağlıklarına kavuşur, hem ailelerini 
hem bizleri milletimizi mutlu eder-
ler. Elbette ki bu hain ve kahpe te-
rör saldırıları Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti'ni ve kahraman güvenlik 
güçlerimizi yolundan döndüreme-
yecektir. Zerre miskal geri adım at-
tıramayacaktır” dedi. 

DESTİCİ’DEN SURİYE’NİN 
KUZEYİNDEKİ OPERASYONA 

TAM DESTEK 
Suriye'nin kuzeyine düzen-

lenmesi an meselesi olan yeni bir 
harekatta BBP ve Alperenler ola-
rak tam destek verdiklerini ifade 
ederek, “Genelkurmay Başkanlı-
ğımız, Milli Savunma Bakanlığı-
mızdan yapılan açıklamada Pençe 
Kilit operasyonunun genişleyeceği 
ve yeni operasyonların yapılacağı 
bilgisi paylaşıldı. Ben hem mevcut 
operasyonların başarıyla sürmesi-
nin hem de yeni başlayacak ope-
rasyonların da şimdiden başarılı 
olmasını yüce Rabbimden niyaz 
ediyor, kahramanlarımıza başarılar 
diliyorum ve Büyük Birlik Partililer 
olarak Alperenler olarak sonları-
na kadar yanlarında olduğumuzu 
Konya'dan çok açık yüreklilikle bir 
kere daha ifade ediyorum. Biliyor-
sunuz önce Fırat Kalkanı Harekatı 
peşine Zeytin Dalı Harekatı ve daha 
sonra Barış Pınarı Harekatları ger-
çekleştirildi. En son Barış Pınarları 
Harekatı gerçekleştiğinde ABD ve 
Rusya apar topar yetkililerini en üst 
düzeydeki yetkililerini Türkiye'ye 
göndererek operasyonları sınırlı 
tutmasını ve bunun karşılığında da 
istediği gelişmelerin gerçekleşece-
ğini yani bölgenin kırk kilometre 
derinliğinde terörden temizlenece-
ğini Türkiye'ye taahhüt ettiler. Ama 
maalesef bugüne kadar bu taahhüt-
lerini yerine getirmediler. Ve şimdi 
Türkiye haklı olarak madem ki siz 
bize verdiğiniz sözü yerine dize 
getirmediniz, yerine getirmediniz. 
Taahhütleriniz  arkasında durma-
dınız. O halde geçmişte olduğu 
gibi nasıl Fırat Kalkanı Harekatını 
gerçekleştirmişsek nasıl Zeytin Dalı 
Harekatı'nı gerçekleştirmişsek nasıl 

Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleş-
tirmişsek  şimdi yeni bir harekatı 
da gerçekleştireceğini başta mu-
hatapları olmak üzere tüm dünya-
ya ilan etti. Şimdi yine bakıyoruz 
ABD'den farklı bir ses , İran'dan 
farklı bir ses ve Esad rejiminden 
de farklı bir ses geliyor. Ne diyor 
Amerika Birleşik Devletleri Türki-
ye'nin yeni başlatacağı bir harekat 
operasyonun terörle yani IŞİD'le 
DEAŞ'la mücadeleye zarar vereceği 
gibi bir bahane öne sürüyor. Bölge-
de şu anda IŞİD'in bir faaliyeti var 
mı? Hiç duymuyoruz, hiç görmü-
yoruz. Bölgede olan kim? Bölgede 
olan Amerika Birleşik Devletleri'nin 
CENTCOM aracılığıyla her türlü 
lojistik ve askeri desteği verdiği ko-
ruyup kolladığı PKK, PYD ve YPG 
terör örgütü var. Amerika Birleşik 
Devletleri'nin amacının orada bir 
terör bölgesi oluşturmak olduğunu, 
hatta bir terör devleti oluşturmak 
olduğunu çok açık ve net bir şekil-
de biliyoruz. Türkiye bugüne kadar 
gerçekleştirdiği harekatlarla buna 
müsaade etmedi. Allah'ın izniyle 
bundan sonra da müsaade etme-
yecektir. Amerika'nın bunu bilmesi 
gerekir. Rusya'ya bakıyoruz, Rusya 
ne diyor?  Şayet diyor mevcut Suri-
ye rejim yani Esad rejimi davet et-
mezse o izin vermezse Türkiye'nin 
oraya girmesi meşru olmaz diyor. 
Peki bunu bize söyleyen Rusya'ya 
bir kere soruyorum. Siz Ukrayna 
topraklarına girerken Ukrayna hü-
kümetinden izin mi aldınız? Ta baş-
kentine kadar gittiniz. Bayraktarlar 
olmasaydı, Ukrayna halkının  dire-
nişi olmasaydı, Kiev'i de ve bütün 
Ukrayna'yı işgal edecektiniz. Sizi 
Ukrayna Devlet Başkanı mı, Cum-
hurbaşkanı mı, Başbakan'ı mı davet 
etti? Siz davetsiz, her yere gidecek-

siniz. Ama sıra Türkiye'ye gelince 
olmayan bir yönetimden müsaade 
almasını isteyeceksiniz. Onun için 
Rusya'ya da diyoruz ki sen kendi 
işine bak, biz kendi işimizi kendi 
gücümüzle evelallah bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da 
çözeriz diyoruz. İran çok sesi çık-
mıyor gibi gözüküyor ama alttan 
alttan   ve yaptığı açıklamalarla o 
da Türkiye'nin harekatının bölge-
yi istikrarsızlaştıracağını söylüyor. 
Sanki bölgede istikrar var. Sanki 
her şey süt sanki Suriye'nin toprak 
bütünlüğü var. Sanki Türkiye'de 
şey Suriye'de efendim iç savaş yok. 
Türkiye harekat yapınca Suriye'nin 
istikrarı bozulacakmış. Vay be. Yani 
her şey Suriye'de normal. Biz girin-
ce istikrarı bozulacak. Suriye'de on-
larca şehir yok oldu. Halep nerede 
şu anda? Önce siz bunun cevabını 
verin. Arkasında durduğunuz Esed 
rejiminin Suriye'ye ne hale getirdi-
ğinin önce bir hesabını verin. On-
dan sonra Türkiye'nin harekatıyla 
ilgili laf konuşun. Harekatla Türki-
ye'nin amaçladığı sadece ve sadece 
terör unsurlarıdır. Bölgeyi terörist-
lerden temizlemek ve orada barışı 
ve huzuru sağlamak. Bu şekilde 
Türkiye'ye sığınmış olan mültecile-
rin, sığınmacıların, milyonlarcasını 
geri göndermek ve bununla birlikte 
Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını 
durdurmak ve hutut güvenliğini 
muhafaza etmek, garantiye altına 
almak için gerçekleştiriyor. Değil 
Esed rejimi, değil Esed onun ağa 
babaları Amerika Birleşik Devlet-
leri, Rusya ve İran da bunu engel-
leyemez. Aynen Fırat Kalkanı'nı 
engelleyemediği gibi Zeytin Dalı 
Harekatı'nı engelleyemedi gibi 
Barış Pınarı Harekatı'nı engelleye-
mediği gibi bunu da engelleyeme-
yeceksiniz ve Türkiye planladığı 
harekatı başarılı bir şekilde gerçek-
leştirecek ve bölgeyi teröristlerden 
temizleyecektir. Bölgeye barış ve 
huzur getirecek. Ve şimdiden bu 
harekatın başarılı olmasını yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum. Ve 
şimdiden harekata katılacak tüm 
kahramanlarımızın Rabbim yar ve 
yardımcısı olsun diyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kararlı bir şe-
kilde yoluna devam etmeli ve sağ-
dan soldan gelen bu çatlak seslere 
kulak asmadan yoluna devam et-
melidir” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TDBB ile Özbekistan arasında 
işbirliği protokolü imzalandı

Kağnıcıoğlu: Çiftçilerimizi
rahatlatacak paketler bekliyoruz

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği ile Özbekistan Yükseliş Ku-
rumu arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. TDBB Başkanı ve Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Özbekistan 
ile ilişkilerin her geçen gün arta-
rak geliştiğini belirterek, işbirli-
ği protokolünün hayırlı olmasını 
diledi. Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği’nin (TDBB) Bursa’da dü-
zenlediği Uluslararası Yerel Yö-
netimler Konferansı kapsamında 
TDBB ile Özbekistan Yükseliş Ku-
rumu arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. İmza törenine TDBB 
Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Özbekistan Yükseliş Ulu-
sal Hareketi Başkanı Bobur Man-
surovich Bekmurodov ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş katıldı. Son dönemde 
Özbekistan’la ilişkilerin artarak 
geliştiğine dikkat çeken Başkan 

Altay, “Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği’nin tüm başkanları ola-
rak Özbekistan\'a Sonbahar’da 
ziyaret planlamaya çalışıyoruz. 
Medeniyetimizin başlangıcı olan 
Özbekistan’ı tüm başkanlarımızın 
görmesini arzu ediyoruz. Bu işbir-
liği protokolünün de hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. Özbekistan 
Yükseliş Ulusal Hareketi Başkanı 
Bobur Mansurovich Bekmurodov 
ise “Etkinliği düzenlediğiniz için 
çok teşekkür ederiz. Bu bizim res-
mi faaliyetlerimizin başlangıcıdır. 
Özbekistan’ın üç tarihi kentinin 
belediye başkanları da etkinli-
ğe katılıyor ve Türkiye’nin tarihi 
kentleriyle kardeşlik protokolü 
imzalamayı öneriyoruz. Her şey 
için teşekkürler.” dedi. Konuşma-
ların ardından taraflar arasında 
işbirliğini sağlayacak protokolün 
imzaları atıldı.
n HABER MERKEZİ

Altınekin Ziraat Odası Başka-
nı Bekir Kağnıcıoğlu, hükümetin 
çiftçileri rahatlatacak paketlerin 
açıklanması istediklerini belirtti. 
Kağnıcıoğlu, “Devletimiz Tarım 
sektöründe girdi maliyetlerindeki 
artışlardan dolayı üretim yapmak-
ta zorlanan çiftçilerimizin risk ve 
belirsizliklerini ortadan kaldıracak 
önlemler ve teşvikler açıklayarak 
çiftçimizi rahatlatacak adımlar at-
malıdır.  Başta mazot, elektrik ve 
gübre fiyatları olmak üzere girdi 
fiyatları indirilmelidir.  Yem fiyat-
ları iyileştirilmeli ve hayvancılık 
yapan üreticilerimize süspansi-
yonlu yem kredisi verilmelidir.  
Hayvancılıkta yaşanan maliyet 
artışlarıda başta olmak üzere eko-
nomik yönden zorda olan çiftçi-
mize devletimizden destek sağ-

lanmalıdır. Özetle sonuç olarak, 
ülkemiz ekonomisinin lokomotifi 
olan tarım sektörünün ayakta kal-
ması, üretimin devamı için yeni 
bir ekonomik paket açıklamalıdır.  
Kurdaki hareketlik yaşanan eko-
nomik gelişmelerden aşırı artan 
girdi maliyetlerinin başta elektrik, 
gübre, yem ve mazot fiyatlarının 
düşürülmesine üretiminin deva-
mı açısından ihtiyaç var.  İnşallah 
devletimiz en kısa zamanda ge-
rekli çalışmaları yaparak fiyat ar-
tışlarından dolayı girdi maliyetle-
rindeki afaki artışlara rağmen tüm 
riskleri alarak üstü açık bir fabri-
kada üretim yapan üreticilerimizi 
rahatlatacak adımların atılması 
devletimizden beklentimizdir” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Destici
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Türk Kızılay Genel Başkanı Ke-
rem Kınık, Türk Kızılay'ın 154. ku-
ruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, kurumun kuruluş tarihi 
olan 11 Haziran 1868'den itibaren 
tamamen gönüllülük esasına dayalı 
olarak Türkiye ve dünyadaki ihti-
yaç sahibi insanlara hizmet etme 
amacını taşıdıklarını söyledi. Türk 
Kızılay'ın savaşların, çatışmaların 
yaşandığı dünyanın çok sıkıntılı 
dönemlerden geçtiği bir süreçte, 
Henry Dunant'ın fikriyle 1864'te 
Cenevre Konvansiyonu ile başlayan 
Kızılay ve Kızılhaç hareketinin "ilk 
hilali" olarak kurulduğunu, savaş-
larda 7 cephede insani yardım hiz-
metleri verdiğini anlatan Kınık, Türk 
Kızılay'ın Cumhuriyet'in kuruluşuy-
la birlikte toplumu güçlendirme, 
eğitim, okuma-yazma seferberliği, 
yoksullukla mücadele, kalkınma gibi 
birçok alandaki faaliyetleri üstlendi-
ğini, Hemşirelik Mektebi gibi kuru-
luşları hayata geçirdiğini dile getirdi. 
Kınık, Türk Kızılay'ın Cumhuriyet'in 
kuruluşu, büyümesi ve gelişmesin-
de ciddi alın terinin bulunduğunu 
vurgulayarak, bugün de nüfusun 
arttığı, çatışmalar, göç, iklim deği-
şikliği, afetler gibi birçok problemin 
yaşandığı bir süreçte insanların acı-
larını dindirmek için çalışan aktörle-
rin başında Türk Kızılay'ın mensubu 
olduğu Kızılay ve Kızılhaç hareketi-

nin geldiğini belirtti. "Yıllık 80'i aşkın 
ülkede doğrudan ve dolaylı olarak 
insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. 
Bugün Türk Kızılay, yardım ulaştı-
rılan yabancı ülkeler sayısı itibarıyla 
Kızılay ve Kızılhaç hareketinin 192 
üyesi arasında dünyada açık ara 
öndedir, birincidir. Ülkelerde yıllık 
yaklaşık 8,5-9 milyon insana yar-
dım ve koruma sağlıyoruz, bu alan-
da da açık ara öndeyiz. Üçüncü bir 
alan ise bu konulara ayırdığı bütçe, 
bütçenin verimliliği, maliyet-etkinlik 
açısından baktığımızda da dünyanın 
en verimli ulusal, mali perspektiften 
en etkili ulusal cemiyetidir. Kızılay, 
bu üç klasmanda liderliğini sürdür-
mektedir. Bunun yeterli olmadığını 

söyleyen Kınık, "Her gün 25-30 bin 
insanın mülteci olduğu, evini bar-
kını terk etmek zorunda kaldığı ve 
koruma talep ettiği bir süreçteyiz. 
Dünyada 2018'de evini silah zoruyla 
terk etmek durumunda kalmış insan 
sayısı 80 milyonken bugün Ukrayna 
kriziyle beraber 100 milyonu aşmış 
durumda." dedi.

2022 "DAYANIŞMA YILI" 
İLAN EDİLDİ

Kınık, Türk Kızılay'ın 2022'yi 
"Dayanışma Yılı" ilan ettiğini belir-
terek, insanın zorda olan bir başka 
insana destek vermesinin önemini 
vurguladı. Dünyada Kovid-19 sal-
gınının da etkisiyle aşırı yoksulluk 
sınırının da altına düşen, yatağa aç 

giren, temiz suya erişimi olmayan 
milyarlarca insanın yaşadığı sıkın-
tılara dikkati çeken Kınık, salgının 
yarattığı küresel ekonomik sıkıntı-
ların Türkiye'ye olan yansımalarını 
da yakından takip ettiklerini dile 
getirdi. Devletin ekonomik sıkıntı-
ların ortadan kaldırılmasına yönelik 
birçok destek sağladığını belirten 
Kınık, şunları kaydetti: "Türk Kızılay 
olarak biz de işi olanların işsizlerle, 
ailesi olanların yetimlerle ya da evi 
barkı olanın mültecilerle, yani ken-
di statüsünü sağlayabilmiş kişilerin 
bu statüye sahip olmayanlarla insan 
olarak, kimliğini sormadan daya-
nışmasının önemine dikkati çekiyo-
ruz.’’ dedi. n AA

Türk Kızılay’ı her yerde

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, en zor dönemlerde bile borçlarını aksatmayan, hatta Osman-
lı’dan kalan borçlarını bile zamanında ödeyen Türkiye’nin ‘kur, faiz, enflasyon’ şeytan üçgeninde boğulmak istendiğini söyledi

Kalaycı: ‘Türkiye 
boğulmak istemiyor’

Adım Adım 2023; İlçe İlçe An-
latma ve Aydınlatma” temalı Bozkır 
ve Ahırlı ilçesini kapsayan toplantı 
Kadınhanı, Ilgın toplantıları hafta 
sonunda gerçekleşti. Memleketi 
Bozkır’da hemşehrileriyle bir ara-
ya gelen Mustafa Kalaycı, belediye 
toplantı salonunda yaptığı konuş-
mada, MHP’nin maksadının halis 
olduğunu, temiz bir mazi ile büyük 
hedeflere ilerlediğini, vazgeçilmez 
hazinelerinin vatan ve millet sev-
gisi olduğunu dile getirdi. Musta-
fa Kalaycı, Türkiye’nin her atağa 
kalktığında operasyonlarla önünün 
kesilmek istendiğini, bunun ekono-
mik alanda da kendini gösterdiğini 
belirterek şunları söyledi; “Türkiye 
ne zaman atağa geçse ne zaman 
bölgesel ve küresel meselelerde öne 
çıkıp sivrilse gecikmeksizin siyasi, 
diplomatik ve ekonomik operasyon-
lar birbiri ardına sökün etmekte-
dir. Döviz baronları, faiz lobisi yine 
devrededir, fırsatçılar, işbirlikçiler 
faaldir. Türkiye ‘kur, faiz, enflasyon’ 
şeytan üçgeninde boğulmaya çalışıl-
maktadır. Türkiye’nin risk primi 800 
puanın üzerinde gösterilmektedir. 
Bu ne demek? Türkiye “çok riskli”, 
“kredibilitesi yok” demek olup, dış 
borçlanma maliyetimiz artırılmak-
tadır. Halbuki, Türkiye borçluluk 
oranları bakımından benzer ülke or-
talamalarının oldukça altında, düşük 

bir riskliliğe sahiptir. Ayrıca Türkiye 
en zor dönemlerde bile borcunu ak-
satmamış, hatta Osmanlı’dan kalan 
borçları ödemiş bir ülkedir. Buna 
karşılık dış borçları bizden daha fazla 
olan ve birçok defa borçlarını ödeye-
mez hale düşen Yunanistan’ın risk 
primi 171 olarak gösterilmektedir. 
Bu nasıl değerlendirmedir? Belli ki 
Türkiye’ye karşı ekonomiyle ilgisi 
olmayan bir değerlendirme yapıl-
maktadır. Aranızda esnaf ve tica-
retle uğraşan hemşehrilerim var. 
Soruyorum, borcunu düzenli ödeye-
nin mi, yoksa ödemeyenin mi kre-
dibilitesi yüksek olur? Türkiye’nin 
yatırım, üretim ve ihracat seferber-
liğini engellemek isteyen, eşzamanlı 
olarak borç ödeme kabiliyetinde zaaf 

oluşturmayı amaçlayan kötü niyetli 
bir tertip söz konusudur. Her şeye 
rağmen Türkiye büyüyen ve güç-
lenen bir ülkedir. Makine-teçhizat 
yatırımları iki buçuk yıldır çift ha-
neli büyümektedir. Sanayi üretimi 
sürekli yüksek oranda artmaktadır”  
Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki 
yayılmacı politikası nedeniyle ortaya 
çıkardığı gerilime değinen Mustafa 
Kalaycı, Türk milletinin bekasını ne 
pahasına olursa olsun savunacağını 
kaydetti. Kalaycı, “Yunanistan ka-
şınmaktadır. Akdeniz ve Ege’de ge-
rilimi tırmandırmakta, ateşle oyna-
maktadır. ABD’nin Yunanistan’da 
kurduğu 9 askeri üs milli güvenli-
ğimize tehdittir. Türkiye’ye gözdağı 
verilmektedir. Türk milletinin be-

kası tarihin her döneminde titizlikle 
korunmuştur. Hiç kimseden korku-
muz yoktur. Türk milleti varlığını ne 
pahasına olursa olsun savunacaktır. 
Ege’de boğulmak isteyen hiç dur-
masın çıksın karşımıza. Türk milleti 
hakkından vazgeçmez, egemenlik 
haklarını çiğnetmez, sorulacak he-
sabı da hiçbir mihrakın yanına bı-
rakmaz. Biz 12 adayı unutmadık, bir 
gün asıl sahibine geçeceği günleri 
de mutlaka göreceğiz. Etrafımız fit-
ne kuşatması altındadır. Türkiye’nin 
var oluş mücadelesi bir yandan terör 
örgütüyle, diğer yandan emperyaliz-
me piyonluk yapan Yunanistan vası-
tasıyla engellenmek istenmektedir” 
dedi.  MHP’li Kalaycı, Türkiye’nin 
pek çok cephede kararlı, dengeli ve 
milli bir duruş sergilerken Zillet İt-
tifakı’nın gayri milli ve gayri meşru 
tutumunu ısrarla sürdürdüğünü 
vurgulayarak CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.   
Toplantıya Mustafa Kalaycı’nın yanı 
sıra MHP İl Başkanı Remzi Karaars-
lan, MYK Üyeleri Güzide Çipan ve 
Doç.Dr.Özer Karakayacı, il ve ilçe 
yöneticileri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 
Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile esnaf 
ziyaretinde bulunan Kalaycı ve bera-
berindekiler Akkise Bahar Şenlikle-
rine de katıldı. 
n HABER MERKEZİ

83 ilaç daha geri 
ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sağlık Uygulama Teb-
liği düzenlemesi olmaksızın 3'ü 
kanser, biri demans, biri multiple 
skleroz, biri pulmoner hipertansi-
yon, biri acil serviste hipertansif 
kriz ilacı olmak üzere 83 ilacı geri 
ödeme listesine aldı Bakanlıktan 
yapılan açıklamaya göre, Sosyal 
Güvenlik Kurumunca (SGK), ta-
mamı yerli üretim olan 83 ilacın 
SUT düzenlemesi olmaksızın geri 
ödeme listesine alınması kararlaş-
tırıldı. Geri ödeme listesine dahil 
edilen 83 ilaç, kullanıldıkları te-
daviler için yeni alternatifler ve 
erişim kolaylıklarını beraberinde 
getirdi. Vatandaşlar bu ilaçları 
SGK ile sözleşmeli eczanelerden 
temin edebilecek. Listeye ilave 
edilen 83 ilaçtan, 12'si antibak-
teriyel, 7'si analjezik, 6'sı peptik 
ülser ve gastritte kullanılan ilaç, 
5'i antidot, 5'i diyabet tedavisinde 

kullanılan ilaç, 5'i solunum siste-
mi ilacı, 4'ü mukolitik, 4'ü radyo-
lojik görüntülemede kullanılan 
ilaç, 3'ü antineoplastik, 3'ü topikal 
mantar ilacı, 2'si anestezi ilacı, 2'si 
antifungal, 2'si antiviral, 2'si grip 
ilacı, 2'si kalp yetmezliğinde kul-
lanılan ilaç, 2'si kas gevşetici, biri 
antihipertansif, biri analjezik-anti-
piretik, biri antiemetik, biri antis-
pazmodik, biri çinko eksikliğinde 
kullanılan ilaç, biri demans ilacı, 
biri demir eksikliğinde kullanılan 
ilaç, biri hipertansif acilde kul-
lanılan ilaç, biri multiple skleroz 
tedavisinde kullanılan ilaç, biri 
osteoporoz ilacı, biri prostat teda-
visinde kullanılan ilaç, biri opioid 
analjezik, biri pulmoner hipertan-
siyonda kullanılan ilaç, biri topikal 
akne ilacı, biri topikal anestezik, 
biri varis tedavisinde kullanılan 
topikal ilaç, biri vertigo ilacı.
n HABER MERKEZİ

Eğitim-İş’ten, 
kınama

Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Ulaş Yiğit düzenlediği 
basın açıklamasında, Ankara’da 
TÜİK önündeki TÜİK tarafından 
çarpıtılmış enflasyon oranlarına 
ve gasp edilen haklarımıza yö-
nelik basın açıklamamızın engel-
lenmesini kanadıklarını söyledi. 
Gedavet parkındaki basın açık-
lamasına Eğitim-İş Konya Şube 
Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, yönetim 
kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve 
Eğitim-İş Eski genel Başkanı Veli 
Demir katıldı. Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit 
Ankara TÜİK önündeki basın açık-
lamasının engellenmesine tepki 
göstererek, “9 Haziran tarihinde 
Ankara’da TÜİK önünde ger-
çekleştirmeye çalıştığımız TÜİK 
tarafından çarpıtılmış enflasyon 
oranlarına ve gasp edilen hakları-
mıza yönelik basın açıklamamızda 
önce valilik sonra polis tarafından 
engellerle karşılaştık. Genel Baş-
kanımız dâhil birçok yöneticimiz 
şiddete maruz kaldı, darp edildi 
ve gözaltına alındılar. Birleşik Ka-

mu-İş Konfederasyonu ve tüm 
Türkiye olarak bu zulmü protesto 
ederek, kınıyoruz.  TÜİK’ in açık-
ladığı Mayıs ayı oranlarına göre 
aylık bazda yüzde 2,98, beş aylık 
bazda yüzde 35,64 ve son bir yıla 
göre yüzde 73,5 oranında artış ya-
şandı. Ancak, açıklanan enflasyon 
oranları son 20 yılın en yüksek se-
viyelerinde seyretse de açıklanan 
veriler gerçeği yansıtmamaktadır. 
Birleşik Kamu-İş konfederasyonu 
araştırma birimini Kamu-Ar’ın 
yaptığı araştırmaya göre Mayıs 
ayı enflasyon oranı aylık bazda 
yüzde 9,2, beş aylık bazda 65,6, 
yıllık bazda yüzde ise 159,6 oranı 
ile üç haneli rakamlardadır. Ka-
mu-Ar verilerinin TÜİK’ in veri-
lerine kıyasla vurdumduymaz AK 
Parti iktidarına inandırıcı gelmese 
de yurttaşlar çarşı pazarda gerçeği 
yaşayarak öğrenmektedir” dedi. 
Özgür Ulaş Yiğit yaşanılan yüksek 
enflasyonla maaşların alım gücü-
nün geçen yılın asgari ücretinin 
gerisine düştüğüne dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ
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Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen ay, nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalırken, araç fiyatları 
ortalama yüzde 27 arttı. Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, 66 ile 90 bin kilometredeki araçlar ilk sırada aldı

Satışlar azaldı, 
fiyatlar arttı

Konya’nın sanat elçileri küra-
törler İlknur Büyükmeydan, Günay 
Cebrailoğlu ve Dilek Başoda, Kon-
ya’da yaşayan Ukraynalı ressamla-
ra moral olmak ve her iki kültürün 
dostluk ve dayanışma sembolü ola-
cak sanat etkinliği düzenledi. Ra-
mada Plaza By Wyndham Konya 
Oteli’nin ev sahipliğinde 5 Türk, 5 
Ukraynalı ressamın dünyada barış 
ve sulh umudu ile her şeye rağmen 
sanat yapacağı ve 13-14 Haziran 
2022 tarihlerinde iki gün sürecek 
çalıştayda sanatçılar eserlerini icra 

edecek.
 Çalıştayın onur konuğu sanat-

çı Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu da 
her iki ülke ressamları ve izleyiciler 
için performans çalışması sergile-
yecek.  Üretilen eserler dostluk ve 
dayanışma sembolleri olarak Rama-
da Otel’de sergilenecek.  Ramada 
Otel’in Türk ve Ukraynalı ressamla-
ra hem sanat malzemelerini temin 
ederek, hem de ağırlayarak destek 
olacağı çalıştay ve serginin Konyalı-
lara açık olduğu bildirildi.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası Sanat Çalıştayı Konya’da yapılacak

Türkiye ikinci el online binek ve 
hafif ticari araç pazarında satışlar 
mayıs ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,4 azalırken, fiyatlar da orta-
lamada yüzde 27 arttı. Indicata'nın 
ikinci el online pazar raporundan 
derlenen verilere göre, Türkiye ikin-
ci el online binek ve hafif ticari araç 
pazarında geçen ay 188 bin 764 
(ilandan tamamen kaldırılan araç-
lar satılmış kabul edildiğinde) satış 
gerçekleşti. Satışlarda nisan ayına 
kıyasla yüzde 1,4 azalış gerçekleşir-
ken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla 
yüzde 67 ve son 3 yılın ortalaması-
na bakıldığında ise yüzde 29 artış 
kaydedildi. Geçen ay ikinci el online 
satışlar içinde binek araçların payı 
yüzde 82, hafif ticari araçların payı 
yüzde 18 olarak belirlendi. İkinci el 
online binek ve hafif ticari pazarında 
ilana çıkan araç adedi mayısta 323 
bin 780 oldu. İlana çıkan araçların 
yüzde 58'i satıldı.

FİYATLAR ARTTI
İkinci el pazarında en çok satışı 

gerçekleşen ilk 32 markanın 258 
modeline ait 2 bin 543 varyantın 
2010-2021 model yıllarındaki 100 
bin ilanının fiyat değişimleri incele-
nerek yapılan analize göre, mayısta 
ikinci el online binek ve hafif ticari 
araç pazarında bir önceki aya göre 
ortalamada yüzde 27 artış gözlendi. 

Bu artış 2022'nin en yüksek fiyat ar-
tışı olarak kayıtlara geçti.
HİBRİT VE OTOGAZLI SATIŞLARININ 

PAYI EŞİTLENDİ
Türkiye ikinci el online binek ve 

hafif ticari pazarı motor tipine göre 
değerlendirildiğinde, mayısta en 
yüksek payı 117 bin 6 adetlik satış 
ve yüzde 62 payla dizel otomobiller 
aldı. Dizel otomobilleri, 65 bin 456 
satış ve yüzde 34,7 payla benzinli, 
2 bin 829 satış ve yüzde 1,5 payla 
hibrit otomobiller takip etti. Otogazlı 
otomobillerin payı 2 bin 808 satışla 
yüzde 1,5 ve elektrikli otomobillerin 
payı da 665 satışla yüzde 0,4 ola-
rak belirlendi. Geçen ay 62 bin 549 
adetle en çok C segment araç satıldı. 
C segmentinden sonra en fazla satış 

34 bin 467 adetle B segmentinde 
gerçekleşti. İkinci el online binek ve 
hafif ticari araç pazarında satışlarda 
en yüksek paya yüzde 35,7 ile 0 ile 
4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. 
Ardından yüzde 35,4 payla 5 ile 10 
yaş aralığındaki araçlar ve yüzde 
28,9 payla da 11-17 yaş üstü araçlar 
sıralandı.

SATIŞLARDA 
KİLOMETRE TERCİHLERİ

Satılan araçların kilometre kırı-
lımlarına bakıldığında, satışlardan 
en yüksek payı yüzde 66 ile 90 bin 
kilometredeki araçlar aldı. Bunu, 
yüzde 15 payla 0-30 bin kilometre, 
yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre 
ve yüzde 9 payla 30-60 bin kilomet-
re bandındaki otomobiller takip etti.

 Makine öğrenmesi, yapay zeka 
ve büyük verinin birleşmesinden 
oluşan iş zekası seti Indicata, Türki-
ye'deki ikinci el online araç pazarını 
tarayarak günlük 450 binden fazla 
ikinci el araç datasını analiz ediyor. 
Rapordaki satış verileri, ikinci el tica-
reti yapan 40 binden fazla kurum ve 
kuruluşun online pazarda verdikleri 
ilan verilerine dayanıyor. Bunlar ara-
sında Sahibinden, Arabam, Letgo, 
VavaCars gibi listeleme sitelerinin 
yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el 
web siteleri, Leaseplan, Intercity ve 
Otokoç gibi yüksek adetli satışların 
gerçekleştiği kurum ve platform-
lar yer alıyor. Rakamlar içerisinde 
bireysel araç ilanlarına ait veriler 
bulunmuyor. Online platformda 
ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki 
sebeple satışa sundukları araçların 
ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, de-
ğişen pazar koşullarına göre ilan-
daki araçların fiyatını revize ederek 
yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların 
yeniden ne zaman yayınlandığı da 
Indicata tarafından takip ediliyor. 
İkinci olarak, ticaret yapan kurum, 
aracını sattığı için ilandan çekiyor 
ve yeniden satışa sunacağı bir aracı-
nın ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup 
araç ilanları, yani ilandan tamamen 
kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul 
ediliyor. n AA

Şehit İbrahim Betin 
İlkokulu 2. Ödülünü aldı 

Başkan Tutal Ve Atalay, 
Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Selçuklu Belediyesi, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi ve Sel-
çuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle yürütülmekte olan Sel-
çuklu Değerler Eğitimi Programı 
kapsamında düzenlenen “İyilikte 
Yarışıyoruz" etkinliğinde Şehit  İb-
rahim Betin İlkokulu Anasınıfları 
Bayramlar Bayram Ola projesi ile 
2. lik ödülünü gerçekleştirilen tö-
renle aldı. 

Gerçekleştiren Projede, ra-
mazan ayında ihtiyaç sahibi elli 
öğrenciye bayramlık tedarik edile-
rek çocukların yüzleri güldürüldü. 
Şehit İbrahim Betin İlkokulu Mü-
dürü Selçuk Erkoç, emeği geçen 
tüm öğrencilere velilere ve öğret-
menlere teşekkür ederek eğitim 
yanında sosyal sorumluluk proje-
lerini sürdüreceğini sürdürdü.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve Ak Parti Seydi-
şehir İlçe Başkanı Kemalettin Ata-
lay, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde 
bulundu. Başkan Tutal ve Atalay, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta, Doğa Koruma 
Milli Parklar Genel Müdürü İsmail 
Üzmez, Tarım ve Orman Bakan-
lığı Su Yönetimi Genel Müdürü 
Mustafa Uzun, Kültür ve Turizm 
Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğ-
lu’nu ziyaret etti. Başkan Tutal, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ge-
nel Müdürü ile ilçeye kazandırıla-
cak olan Hayvan barınağı projesi 
hakkında bilgi alışverişinde bu-
lundu. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Su 
Yönetimi Genel Müdürü Konya 
DSİ Eski Konya Bölge Müdürü 
Mustafa Uzun’u ziyaret eden Baş-
kan Tutal ve Atalay, Seydişehir’de 
yaşanan su baskınları ve su kay-
naklarının verimli kullanılarak 
Suğla havzasının değerlendiril-
mesi noktasında fikir alış verişin-
de bulundular. Seydişehir Halk 
Kütüphanesi olarak belirli bir bö-
lümü tamamlanan fakat bazı ne-

denlerden dolayı yapımı tamam-
lanamayan kütüphane binasının 
tamamlanması konusunda ise 
Başkan Tutal ve Atalay, Kültür ve 
Turizm Bakanı Danışman Hay-
ri Çavuşoğlu ile görüşerek yarım 
kalan inşaatın tamamlanması 
noktasında destek istedi. Başkan 
Tutal ve Atalay, daha sonra AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta’yı ziyaret ederek 
ilçenin sorunları, ilçede yapılması 
planlanan yatırımlar ve yapılma-
sı planlanan projeler konusunda 
fikir alış verişinde bulundu. Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“Ankara’da gerçekleştirmiş oldu-
ğumuz ziyaretlerimiz kapsamında 
Genel Başkan Yardımcımız Leyla 
Şahin Usta, Doğa Koruma Milli 
Parklar Genel Müdürü İsmail Üz-
mez, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Su Yönetimi Genel Müdürü Mus-
tafa Uzun, Kültür ve Turizm Ba-
kanı Danışmanı Hayri Çavuşoğlu 
ile yaptığımız ikili görüşmelerde 
ilçemizde yapılması planlanan ya-
tırımlar ve projeler konusunda is-
tişarelerde bulunduk. ‘’ dedi
n HABER MERKEZİ
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Konyaspor’da 100.yıl coşkusu doyasıya yaşanıyor
Konyaspor’un 100. yılına özel dü-

zenlediği festival, tüm hızıyla sürüyor. 
9 gün boyunca sürecek olan festivalin 
ilk gününde davetliler unutulmaz bir 
gün yaşadı.

Farklı etkinliklerle panayır haline 
gelen festivalin açılısında görsel şov-
ların yanı sıra açılan stantlarda vatan-
daşlar gün boyu alışveriş yaparken, 
sahne alan sanatçılarla da eğlenme 
fırsatı buldular.

Festivalin ilk gününde yüzlerce 
kişi alanda toplanırken, 100. Yıl Fes-
tivalinin ilk konserinde sanatçı Ece 
Seçkin sahne aldı. Konser alanın da 
bulunanlar sanatçı Seçkin’in söylediği 
şarkılarla doyasıya eğlenirken, Kon-
yaspor Kulübü Yöneticisi Sertaç Tuza 
ise konser sonrası Ece Seçkin'e 42 nu-
maralı Konyaspor forması hediye etti

BAŞKAN ÖZGÖKÇEN 
STANDLARI TEK TEK GEZDİ

Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-
çen, 100.yıl etkinlikleri kapsamında 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu, 

otopark alanına kurulan stantları tek 
tek gezdi. Stant sahipleri ile tek tek 
görüşen ve fikirlerine alan Özgökçen, 
verilen ikramları da geri çevirmedi. 
Başkan Özgökçen ile birlikte yöne-

tim kurulu üyeleri de stantları ziyaret 
ederek bereketli alışverişler diledi. 
Başkan Fatih Özgökçen’e stant yetkili-
leri yoğun ilgi gösterirken keyifli anlar 
yaşandı. 

Festivalin ilk gününde festival ala-
nında Ece Seçkin konser verirken ak-
şam, stadyum içerisinde Soner Sarı-
kabadayı ve Demet Akalın sahne aldı. 
Konsere gelenler doyasıya eğlenirken 

Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç 
Tuza, Ece Seçkin, Soner Sarıkabadayı 
ve Demet Akalın’a isimlerinin yazdığı 
42 numaralı Konyaspor forması hedi-
ye etti. 

Konyaspor Kulübü başkanı Fatih 
Özgökçen ise stadyum alanında ger-
çekleşen konserde sahneye çıkarak 
bir konuşma gerçekleştirdi. Özgökçen 
yaptığı açıklamada, “100 yıl önce 
tohumları atılan asırlık çınarımız Kon-
yaspor’umuz ülkemizin nadide kulüp-
lerinden biri haline gelmiştir. Bugün 
ülkemizde 100 yılını yaşayan kulüp 
sayısı oldukça azdır. Bizler elimizden 
geldiği kadar kulübümüzün başarılı 
olması için çaba ve gayret gösteri-
yoruz. Sizlerin desteği ile Konyaspor 
Kulübü daha güzel başarılara ulaşa-
caktır. 100. yılımızı kutluyoruz.” dedi.

İlk gün bu şekilde noktalanırken 
festivalin ikinci günü dün gerçekleşti. 
Festival alanında Ahmet Şafak, stad-
yum içerisinde ise Linet ile Cengiz 
Kurtoğlu sahneye çıktı. 100.yıl kutla-
maları üçüncü gününde coşku bugün 
son hızıyla devam edecek. Bugün 
sahnede festival alanında Eypio, stad-
yum içerisinde ise Göksel ve Manga 
sahne alacak. n SPOR SERVİSİ

 Türkiye Erkekler Basketbol Ligi Play-Off 
final serisi ikinci maçında Beysu Konyaspor 
Basketbol, Samsun’da tarih yazdı. İlk çey-
rekte istediği oyunu parkeye yansıtamayan 
Dev Kartallar 3, 4 ve uzatma periyodundaki 
muhteşem oyunuyla kazanmasını bildi. 85-
85’lik eşitlikle tamamlanan dördüncü çeyrek 
sonrasında uzatma periyodundan akıllı oy-
nayan Yeşil-Beyazlılar maçı 99-96’lık skorla 
kazanmasını bildi. 

Seride durumu 1-1’e getiren temsilcimiz 
saha avantajını hanesine yazdırırken üst üste 
iki maçı sahasında oynayacak. 16 ve 18 Hazi-
ran’da evinde oynayacağı maçları kazanması 
durumunda Beysu Konyaspor Basketbol 
seride durumu 3-1’e getirecek ve adını Süper 
Lig’e yazdıracak. Öte yandan karşılaşmaya 
maçın hakemlerinin temsilcimiz aleyhine 
düdükleri teknik kadroyu çileden çıkarırken 
Samsunsporlu taraftarların çirkef hareketleri 
de bir süre maçın önüne geçti.

1.Periyot: Karşılaşmaya her iki takımda 
dengeli başladı. Konyaspor Basket, deplas-
man baskısını kırma adını ilk yarıda hücumda 
ve savunmada rakibine göre daha iyi oynar-
ken Samsunspor ekstra sayılar buldu. Karşı-
lıklı basketlerin ardından ilk öeyrek 22-22’lik 
eşitlikle sona erdi.

2.Periyot: İlk çeyreğin ardından Sam-
sunspor taraftarlarının da desteğini alarak 
daha iyi bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın 
hakemleri bu çeyrekte maça damga vururken 
taraftar baskısını kaldırmadı. Samsunspor le-
hine oldukça kolay düdükler çalan hakemler 
Derek Ogbeide’nin hücumda doğranmasına 
ise düdük çalamadı. Bu çeyrekte Beysu Kon-
yaspor Basketbol, 12 sayı bulurken Sam-
sunspor ise 22 sayı buldu. Oluşan bu skorla-
rın ardından Dev Kartallar, soyunma odasına 
44-34 geride gitti. 

3.Periyot: Soyunma odası dönüşün-
de Beysu Konyaspor Basketbol toparlandı. 
Üçüncü çeyreğin bitimine 4.47 dakika kala 
Samsunspor cephesi maçı gerdi. Yarı alan-
da Konyaspor’a yapılan bir faülün ardından 
tribünler sahaya yabancı madde atmaya 
başladı. Konyasporlu oyuncuları hedef alan 

Samsunspor taraftarı ortamı iyice gererken 
temsilcimiz parkeden çekildi. Güvenli ortam 
yaratılana dek sahaya dönmeyen temsilcimiz 

10 dakika sonra parkeye döndü. Kalan 4.47 
kaldığı yerden devam ederken temsilcimi et-
kili oyununu sürdürdü. Bu çeyrekte 28 sayı 

bulan Dev Kartallar, potasına ise 20 sayı gör-
dü. Oluşan bu skorların ardından Yeşil-Beyaz-
lılar son çeyreğe 64-62 geride gitti.

4.Periyot: son çeyrekte temsilcimiz Bey-
su Konyaspor Basketbol’un etkili oyunu de-
vam etti. Maçın son 8 saniyesine 85-82 önde 
giren Dev Kartallar, rakibin son hücumunda 
3 sayılık basketine engel olamayınca maç 85-
85’lik eşitlikle uzatmaya gitti. 4.çeyrekte 23 
sayı bulan Yeşil-Beyazlılar, potasında ise 21 
sayı gördü.

Uzatma Periyodu: 3 ve 4.çeyreklerde 
etkili bir oyun parkeye yansıtan Konyaspor 
Basket, son çeyrekte rakibin son saniye bas-
ketine engel olamasa da uzatma periyodunda 
fişi çekti. 

Dev Kartallar akıllı oyununu 5 dakikalık 
uzatma çeyreğinde de sürdürürken maçtan 
99-96’lık sonuçla galip ayrıldı. Maç sonunda 
büyük sevinç yaşayan temsilcimiz galibiyeti 
parkede ve soyunma odasında kutladı. 
n SPOR SERVİSİ

MUHTEŞEMSİNİZ
Beysu Konyaspor Basketbol Play-Off Final serisi ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u uzatmaya giden 

maçta 99-96’lık skorla mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. Hakemlerin kötü performansı ve tribünde yer alan 
Samsunspor taraftarlarının çirkin hareketlerine rağmen maçı kazanmasına bilen Dev Kartallar, saha avantajını kaptı

AKŞEKER 100.yıl festivalinde Başkan Özgökçen’i ağırladı

 Konyaspor 100. Yıl Festivali'nde 
kurulan stantta Konyaspor Kulübü Baş-
kanı Fatih Özgökçen'i misafir eden AK-
ŞEKER, katılımcılara da sucuk ziyafeti 
verdi.

AKŞEKER Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi Mert Şeker ile satış direktörü İb-
rahim Topçu, AKŞEKER standını ziyaret 

eden Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-
çen ve yönetimini misafir etti.

Konyaspor’un 100. yılı nedeniy-
le düzenlenen festival kapsamında 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu 
ve festival alanında kurulan standları 
ziyaret eden Özgökçen, AKŞEKER’in 
standında da ürünler ve AKŞEKER'in 

çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Başkan Özgökçen’in ziyaretinden 

onur duyduklarını dile getiren Mert Şe-
ker, “Konyaspor’un 100. yılında Kon-
yaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen 
ve yönetimi stantımızı gezerek bizleri 
de onure ettiler. 

10 gün sürecek kutlamalarda biz de 

AKŞEKER firması olarak stantlarımızı 
kurduk. Burada kutlamalara katılan 
halkımıza ikramlarda bulunuyoruz. Su-
cuk ziyafeti vermeye devam edeceğiz. 
AKŞEKER olarak Konyaspor’umuzun 
100. yılını kutlar başarılarının devamını 
dileriz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Nalçacılılar’dan 
kombine duyurusu

Konyaspor U15 
şampiyonaya veda etti

Abdullah ve Furkan
Trabzon’da şampiyon 

Konyaspor taraftar gruplarından Nalçacılılar, 2022-
2023 sezonu öncesinde Doğu Üst Tribün ve Kuzey Alt Tribün 
kombine satışlarının başladığını duyurdu.

 Yeni sezonda 30 bin kombine hedefleyen Konyaspor 
camiası şimdiden hazırlıklarına başlarken Nalçacılılar, ko-
nuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda 
bulundu. Yapılan paylaşımda, “2022-2023 sezonu öncesi 
Doğu Üst ve Kuzey Alt tribün kombine bilet satışlarımız 
başlamıştır. Festival boyunca kombine satışlarımız sadece 
festival standımızda(A5-A6-A7 numaralı standlar) olacaktır. 
Festival sonrası dernek binamız dahil olmak üzere belirle-
yeceğimiz yeni merkezlerde kombine başvurularını almaya 
devam edeceğiz.  Kombine fiyatlarımız geçen sene açıkla-
nan fiyatlar ile aynıdır.  Kuzey Alt - 250 TL Doğu Üst - 400 
TL” ifadeleri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor U15, Elit U15 Gelişim Ligi Finalleri çeyrek 
final maçında Fenerbahçe’ye 1-0 yenilerek elendi.

Konyaspor U15, Elit U15 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri 
çeyrek final maçında Fenerbahçe’ye 1-0 yenilerek elendi. 
Ankara Pursaklar Saray Stadı’nda oynanan mücadelede 
rakibine 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar Türkiye şampiyo-
nasına veda etti. n SPOR SERVİSİ

Trabzon’da 03-07 Haziran 2022 tarihleri arasında ya-
pılan okul sporları Gençler A ve B grubu Muaythai Türkiye 
Şampiyonası'nda Konya sporculardan ve Türk Telekom 
Sosyal Bilimler  Lisesi öğrencisi Abdullah Tarık Ak (A) gru-
bu 75 kiloda 1.  Vali İhsandede Anadolu Lisesi öğrencisi 
Furkan Tuzlu ( B ) grubu 75 kiloda 1.lik kürsüsüne çıkarak 
şampiyon oldu.

Türkiye Muay-Thai Federasyonu Konya İl Temsilcisi 
Erdal Kaya, iki Konyalı sporcununderece elde etmesinden 
sonra açıklama yayınladı. Kaya, “Dereceye giren Sporcu-
larımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim.” dedi.
 n SPOR SERVİSİ



2022-2023 sezonunda lig, kupa 
ve Avrupa’da mücadele edecek Kon-
yaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, 
gündeme dair söylemlerde bulundu. 
Geride kalan sezonu, kariyer hedeflerini, 
Konyaspor yapılanmasını, önümüzdeki 
sezon planlamalarını, transfer sürecini 
ve Konyaspor taraftarlarına yönelik de 
açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki 
çalıştırıcı, Konyaspor’un şampiyonluk 
söylemine de yer verdi.

HEDEFİMİZ FARK YARATMAKTI
Geride kalan sezonu değerlendiren 

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 
şunları söyledi: “Şimdi 2 sene öncesine 
gitmek lazım. 2 sene önce Konyaspor; 
Başakşehir ve Trabzonspor galibiyetle-
riyle son anda ligde kalmayı başarmıştı. 
Her ne kadar küme düşme kaldırılmış 
olsa da. Geçen sezon Konyaspor’a gel-
dim. Göreve geldiğim sene küme düşme 
hattına çok yakın bir takım devraldık. Bu 
sezon başında oyuncularımla yaptığım 
toplantıda onlara; 2 yıldır Konyaspor'un 
sıralama olarak verdiği mücadelenin ne 
camiaya, ne onların kariyerlerine, ne de 
bizim antrenörlük hedeflerimize hiç bir 
şekilde uymadığını söyledim. Bu sezon 
başı Erzurum kampının ilk toplantısında 
oyuncularımızla yaptığımız konuşmada; 
‘biz bu sene ligde fark yaratan takımı 
olmalıyız’ dedim. Şöyle ki her sene do-
ğal olarak 4 büyük şampiyon adayının 
arasına sürpriz olarak bir takım girerdi. 
İşte biz bu sene bu farkı yaratan takım 
olalım ve üst sıraları hedefleyelim dedik 
ve oyuncularım da buna destek verdi. 
Takım olarak sadece destek vermek yet-
miyor, bu hedefe inanmak ve bunun uğ-
runda çok çalışmak gerekiyordu. Sezon 
boyunca biz bunu gerçekleştirebildik. 
Dönem dönem düşüşler ve istemediği-
miz sonuçlar da oldu ama bizim için 38 
hafta çok uzun bir maraton oldu. Geri 
dönüş mücadelesi verdik ama olmadı. 
Fenerbahçe maçı da bizim için bir karar 
maçıydı. O karşılaşmadan alacağımız 
beraberlikle farkı koruyabilirdik. O mü-
cadelede de hiç kabul etmeyeceğimiz 
bir ikinci yarı geçirdik. 88’de Pelkas’ın 
golü kırılma anı oldu. Belli dönemlerde 
mental olarak konsantrasyon bozukluğu 
yaşadık ve saha içindeki kırılma anları 
aleyhimize döndü. Tabii takımda ayrılan-
lar oldu bunun yanı sıra üzücü olaylar da 
yaşadık. Takımımın 38 hafta gösterdiği 
mücadeleyle ligi 3’üncü sırada bitirdik. 
Bu sezon başı hedefimiz sıralama değil 
de fark yaratmaktı, onu da başardığımızı 
düşünüyorum.”

ŞAMPİYONLUK NEDEN OLMASIN
 Şampiyonluk ile ilgili gelen soru-

yu da yanıtlayan başarılı teknik adam, 
“Bence camia olarak hazırız. Aykut hoca 
döneminden başlayan bir çıkış var. Ba-
şakşehir bu konuda güzel bir örnek. 

Üst sıralarda bulunmayı istikrar haline 
getirmek lazım. Şampiyonluk değil de 
üst sıra istikrarı olması lazım. Kadro 
yapılanması daha yukarı çekilmeli. Belki 
seneye değil, beş senelik bir plan içinde 
neden şampiyonluk olmasın. Bir sene 
üçüncülük, bir sene 14.’lük olmaz. Üst 
sıralarda bağlantı içinde olmak gerekir. 
Şampiyonluk için tabii ki yatırım lazım. 
Bu süreçler tamamlanırsa neden olma-
sın.” dedi.

HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK
UEFA Konferans Ligi’nde hedefleri-

nin gruplara kalmak olduğunu belirten 
Palut, “Şimdi şöyle düşünmüyoruz; ligi 
3’üncü sırada bitirdik. Avrupa’ya gide-
ceğiz. Daha ne yapalım? Yeter. Bu bi-
zim için yeteli değil. Tek hedefimiz tabii 
ki gruplara kalmak. Play-Off’la beraber 
üç ön eleme oynayacağız. Burada çe-
keceğimiz kura da önemli tabii. Çünkü 
hatırlarsanız geçen sene sezon başı ha-

zır bir Trabzonspor vardı ancak Roma 
ile eşleşti ve onlar için işler çok zorlaştı. 
İnşallah bizim içinde en başta iyi bir kura 
olur. Ülkemizi çok iyi temsil etmeye çalı-
şacağız.” ifadelerini kullandı.

HER TAKIMI ÇALIŞTIRACAK 
DONANIMA SAHİBİM

Kendi kariyerine ilişkin gelen soruyu 
da yanıtlayan 45 yaşındaki teknik patron, 
“Türkiye’de her takımı çalıştıracak do-
nanıma sahip olduğunu belirten Palut, 

“Buna Milli Takım da dahil. Bunun için 
mütevaziliğe gerek yok ancak hiçbir gö-
reve, takıma talip değilim. Öyle bir şey 
asla yok. Allah'ın izniyle hepsini başara-
bileceğime inanıyorum. Her şeyin doğru 
bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Şu 
an da benim yapmam gereken tek şey 
Konyaspor'daki başarımızı sürdürmek, 
benden beklentileri karşılamak. Bazı 
teknik adamlar derler ya 'ben de burada-
yım, hazırım, niye bana teklif gelmiyor’ 
diye benim öyle bir durumum yok ama 
kendine güven noktasında da en zor ne-
resiyse göreve hazırım. talya ve Almanya 
ligini çok sevdiğini belirten Palut, “Tabii 
ki Premier Lig de var ama İtalya ve Al-
manya liginde başka bir savaş var gibi 
geliyor bana. O iki lig hoşuma gidiyor.” 
şeklinde konuştu.

BAĞLANTI KURABİLECEK
BİR OYUNCU

Yeşil-Beyazlıların yeni transferi Bru-
no Paz’a da değinen İlhan Palut, “Paz 
scout ekibinin takip ettiği bir oyuncuydu. 
Oyunu 2. bölgeye taşıyan bir isim. Bağ-
lantıyı kurabilecek bir oyuncu. Burada 
tabii ki üstüne koyması gerekiyor. Türki-
ye daha sert bir lig. Oyuncunun fiziksel 
seviyesini yükseğe çıkardığımız zaman 
ülkemizde fark yaratacaktır. Maliyetler de 
çok önemli tabii ki. Bu oyuncuyu daha 
yüksek rakamlara satıp kulübümüze bu 
anlamda da katkı sağlamak istiyoruz.” 
dedi.

SAĞ BEKTE SIKINTI YAŞAMAYIZ
Skubic’in futbolu bırakmasından 

sonra Ahmet Oğuz ile Cebrail Karayel’i 

transfer eden Konyaspor’da teknik direk-
tör İlhan Palut, sağ bekte sıkıntı yaşama-
yacaklarını belirtti. Palut, “Skubic, Kon-
yaspor ile özdeşleşmiş bir figür. Onun 
kararına saygı duyuyoruz. Yeni gelenler 
onun tabii ki kopyası olmaz. Skubic’in 
gitmesinin ardından sağ bekte Türk bir 
isim oynatma kararı aldık. Cebrail ve 
Ahmet Oğuz, Süper Lig’de gerekli tec-
rübeye sahip isimler. Ahmet, potansiyeli 
ile geldiği nokta arasında çelişki olan bir 
isim. Yani yeteneğine göre daha iyi yer-
lere gelebilirdi. Ahmet, Sivas’ta iyi sezon 
geçirdi. Burada çıkışını devam ettirip onu 
milli takıma taşımak istiyoruz. Cebrail de 
bize katkı sağlayacaktır. Ben sağ bekte 
sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.” 
görüşlerine yer verdi.

ONLARINI YERİNİ 
DOLDURMAMIZ ZOR OLACAK
Abdülkerim Bardakcı ve Amir Ha-

dziahmetovic’in transfer süreci ile ilgili 
konuşan Palut, konuşmasına şöyle de-
vam etti: Öncelikle rahmetli Ahmet Çalık’ı 
anmamız gerekiyor. Takımımız devre 
arasından itibaren bir değişim sürecine 
girdi. Serdar Gürler gitti, Skubic futbolu 
bıraktı. Hadziahmetovic ve Abdülkerim 
de giderse takımın yüzde 50’si deği-
şecek. Yönetime verdiğim raporda bu 
iki ismin takımda kalmasını istediğimi 
belirttim. Ama iki oyuncunun da gidebil-
me ihtimaline karşın oyuncu bakıyoruz. 
Abdülkerim için yabancı bir stoper, Ha-
dziahmetovic giderse de direkt oynaya-
cak bir isim bulmalıyız. Hadziahmetovic, 
bence Türkiye’deki en iyi orta sahası. Bu 
noktada onun eksiğini doldurmak tabii 
ki zor olacaktır giderse. Ama kulübün 
ekonomisini düşünmemiz lazım. Bu iki 
ismin etkisini tam olarak belki verecek 
isim bulamayacağız ama onları geliştir-
mek de biz antrenörlerin en önemli gö-
revi diye düşünüyorum.” 

BANA ÇOK İNANDILAR
 VE GÜVENDİLER

Konyaspor taraftarlarına teşekkür 
eden başarılı çalıştırıcı şu sözlerle ko-
nuşmasını tamamladı: “Konyaspor 
taraftarlarına teşekkür eden Palut, şu 
ifadeleri kullandı: “Ben ilk geldiğim gün-
den beri bana gerçekten çok inandılar ve 
güvendiler. Kötü oynadığımız ve çok gol 
yediğimiz maçlar oldu ama bir an bile 
desteklerini esirgemediler. Ben bunu 
hep hissettim. İnsan kendine güvenildi-
ğini hissettiği ortamda bir şekilde başarılı 
olabiliyor. Konya halkına ve taraftarına 
bu yüzden çok teşekkür ederim. Bu se-
zon daha da zor olacak bizim için. Geçen 
sezon destekleri bizim için çok değerliy-
di. Bu sezon daha da zor olacak. Bu yüz-
den ben yine yanımızda olup bize destek 
vermelerini istiyorum. İnşallah bizde 
mücadelemiz ve alacağımız sonuçlarla 
bunun karşılığını veririz.” n İLHAN ATLI

‘Şampiyonluğa hazırız’
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, sezon başında 

hedeflerinin fark yaratmak olduğunu belirtirken UEFA Konferans Ligi’nde gruplara kalmak istediklerini söyledi. 5 sene-
lik bir plan içerisinde şampiyon olabileceklerine vurgu yapan Palut, “Camia olarak şampiyonluğa hazırız.” dedi
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