
Karatay’da sıfır atık 
bilinci aşılanıyor

Selçuklu’da şenlikler 
dolu dolu geçti

76. İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AK Parti 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “2023'te Allah'ın 
izniyle en başarılı şekilde yine 16. zaferimizi alarak 

çıkacağız” dedi. n HABERİ SAYFA 11'DE

Atıkları ekonomiye 
kazandırıyor

2023 seçimlerinden 
zaferle çıkacağız

Enerjisinin önemli bölümünü çatıya kurulan 3 
megavatlık güneş enerjisi santralinden karşılayan 

geri dönüşüm fabrikası, aylık 750 ton atığı ekonomiye 
kazandırıyor. n HABERİ SAYFA 10'DA

Ova için 
önlem alınıyor!

Mevlana ve Altın 
Çarşı’da geri sayım

Üretici açıklanan
fi yatlardan memnun

Apa Barajı Sulaması Kanal 
Rehabilitasyonu Projesi” ile 70 
milyon metreküp su kaybının 
önlenmesi sağlanacak. Apa 
Barajı Sulaması Kanal Rehabi-
litasyonu Projesi’nden Çum-
ra’nın 23 mahallesi başta olmak 
üzere, Karatay’ın 11, Meram’ın 
2 mahallesi faydalanacak.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Mevlâna Çarşı ve Altın Çarşı 
dönüşüm sahasında ince-
lemelerde bulunan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Şehrimi-
zin yarınları için el ele vererek 
çalışıyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 2'DE

İlçe ziyaretlerini sürdüren MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Kon-
ya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
“Alım fiyatları üreticilerimizin 
yüzünü güldürdü” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11'DE
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03 0604ASKON’da enerji 
yatırımları anlatıldı 

Gölette iki gencin 
cansız bedenleri bulundu 

Konya’nın fi lm 
platoları kitaplaştırıldı

MERAM’DA PARKLAR 
7/24 GÖZETLENİYOR

SELE TESLİM OLAN 
ANKARA’YA DESTEK

İKİ OTOMOBİL 
ÇARPIŞTI: 8 YARALI

Meram genelinde yoğun olarak kullanılan 27 park, 
herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına 7/24 
güvenlik kameralarıyla gözetim altında tutuluyor ve 

canlı olarak izlenebiliyor. n HABERİ SAYFA 3'TE

Konya Büyükşehir Belediyesinin, şiddetli yağış 
beklentisi nedeniyle Ankara’ya vakumlu araç 

takviyesinde bulunduğu bildirildi.
n HABERİ SAYFA 3'TE

 Beyşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi 
yaralandı. Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun Ilgın 

yol ayrımında meydana geldi.
n HABERİ SAYFA 6'DA

Ayna’da gördüğün 
suret senindir!
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Hz. Mevlâna ve ailesinin Konya’ya gelip yerleştikleri günün hatırasına yapılan 

Teşerrüf-i Konya etkinlikleri çerçevesinde; uluslararası Sufi  Sinema Günleri’nin dördüncüsü gerçekleştirilecektir” dedi 
‘KONYA İSLAM MEDENİYETİNDE ZİRVEDE’

Anadolu medeniyetinde İslam tasavvufun önemli 
olduğunu kaydeden Yarar, “Tasavvuf, bin yıla 
yaklaşan tarihi ve bu tarihi boyunca kurumsallaşmış 
yolları ve usulleriyle İslam’ın en özgün yorumla-
rından biri olarak günümüze kadar gelebilmiştir. 
İslâm tasavvufu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
başşehri olan Konya’da; Mevlâna, Yunus Emre, İbn 
Arabi, Sadrettin Konevi, Hoca Nasrettin, gibi mâna 
büyükleriyle zirveleşmiştir” dedi. n HABERİ SAYFA 4'TE

‘BİRÇOK FAALİYET OLACAK’
Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’yı teşrif-
lerinin 795. yıldönümü etkinlikleri çerçeve-
sinde Sufi Sinema Günleri’nin 16-19 Haziran 
tarihleri arasında yapılacağını beyan eden 
Yarar, “bu etkinlikte, irfanımızı sinemaya 
başarıyla aktaran değerli bazı yönetmenler, 
değerli eserler, filmler, belgeseller, kısa film-
ler, paneller, atölye çalışmaları gibi daha pek 
çok faaliyet yer alacaktır” ifadelerini kullandı. Abdüssettar Yarar

Geleceğe temiz 
bir çevre bırakmak 
istediklerine işaret 

eden Karatay 
Belediye Başkanı 

Hasan Kılca, 
‘’Toplamda 20 

bin öğrencimize 
tiyatro ile sıfır atık 
bilinci oluşturmaya 
çalışıyoruz’’ dedi.

n HABERİ 
SAYFA 5'TE

Selçuklu Belediyesi’nin 
düzenlediği “Yaza 
Merhaba Karne 
Şenliği” sona erdi. 
Şenlik alanına gelen 
tüm çocuklar dört 
gün boyunca birçok 
etkinlik ve konserle 
gönüllerince eğlenerek 
eğitim yılının 
yorgunluğunu attı.
n HABERİ 
SAYFA 5'TE

Sufi sinemaSufi sinema
günleri başlıyorgünleri başlıyor



HABER2 14 HAZİRAN 2022

“Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu Projesi” ile 70 milyon metreküp su kaybının önlenmesi sağlanacak. Projenin 
gerçekleşmesiyle birlikte Çumra’nın 23 mahallesi başta olmak üzere, Karatay’ın 11, Meram’ın 2 mahallesi faydalanacak

Ova’da su kaybı önlenecek
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

KOP İdaresi, Karatay Belediyesi ve 
DSİ işbirliğinde Apa Barajı’na bağ-
lı sulama kanallarındaki su kaybını 
önlemek amacıyla “Apa Barajı Sula-
ması Kanal Rehabilitasyonu” hayata 
geçiriliyor. AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, yıllar önce yapıl-
mış olan toprak kanallarda su kay-
bının önlenmesi amacıyla üç kısım 
halinde betonlama çalışması yapıla-
cağını; böylece 70 milyon metreküp-
lük suyun geri kazanılacağını söyle-
di. Usta, çalışmaların sulama sezonu 
sonrası Eylül ayında başlayacağını 
ifade etti. Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
Karatay Belediyesi ve Devlet Su İş-
leri (DSİ) işbirliğinde hayata geçirile-
cek “Apa Barajı Sulaması Kanal Re-
habilitasyonu Projesi” ile 70 milyon 
metreküp su kaybının önlenmesi 
sağlanacak. Projeyle ilgili Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Mevlana Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Ziya Altunyaldız ve Gülay Samancı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, Meram 

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Meh-
met Ekinci ile KOP İdaresi Başkan 
Vekili Murat Karakoyunlu katıldı. 

“KONYA SULAMA PROJELERİ EN 
ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ SIRAMIZDA” 

Leyla Şahin Usta, tarım şehri 
Konya’da sulama projelerinin en 
önemli ve öncelikli sırada olan ya-
tırımlardan olduğunu ifade etti. Şe-
hirde yürütülen tarım komisyonu 
vasıtasıyla yapılan saha çalışmaları 
ve bakanlıklar nezdindeki çalış-
malarla Konya’da özellikle sulama 

projeleriyle ilgili yapılması gereken 
en önemli adımlardan bir tanesinin 
hayırlı olmasını dileyen Usta, “Proje; 
Büyükşehir Belediyemiz, Karatay 
Belediyemiz, KOP İdaremiz ve DSİ 
işbirliğindeki Apa Barajı sulama ka-
nallarının rehabilitasyon işleminden 
oluşuyor. Bu işlemden kast ettiği-
miz; yıllar önce yapılmış olan toprak 
kanallarda su kaybının önlenmesi 
amacıyla betonlanması işlemi. Bu 
betonlanma işlemi üç kısım halinde 
planlandı ve ihalesi yapıldı. Başla-
ması için de bu sulama sezonunun 

bitirilmesiyle Eylül ayında inşallah 
inşaat işlemlerine başlanacak.” diye 
konuştu. 

DAHA ÇOK MAHSUL VE DAHA ÇOK 
KATMA DEĞER ÜRETECEK 

Projeyle en önemli hedeflerinin 
büyük miktarda olan su kaybını ta-
mamen sıfırlamak olduğunu kayde-
den Usta, “Bu rehabilitasyon işlemiy-
le yaklaşık 70 milyon metreküplük 
suyu geri kazanma çalışmasından 
bahsediyoruz. Eylül ayında başlaya-
cak inşaat çalışmalarıyla birlikte bir 
sonraki sezona yetişecek. Belki pek 

çok barajımızdan, göletimizden elde 
ettiğimiz su kadar suyun kaybını 
önleyerek toprakla, çiftçimizle, mah-
sulle buluşturarak bunu bir katma 
değere dönüştürme çabası olacak. 
Projeye destek veren Büyükşehir 
Belediyemize, Karatay Belediyemi-
ze, KOP İdaremize ve DSİ Bölge Mü-
dürlüğümüze teşekkür ediyorum. 
İnşallah Konya Ovası’nın sulama 
işleriyle ilgili yaptığımız bütün hiz-
metlerin tamamlanmasıyla daha 
çok ürün, daha çok mahsul ve daha 
çok katma değer üreterek ülkemizi, 

dünyamızı tarım şehri olan Konya ile 
daha tanınır hale getirmek için çalış-
maya devam edeceğiz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.” ifade-
lerini kullandı. Apa Barajı Sulaması 
Kanal Rehabilitasyonu Projesi’nden 
Çumra’nın 23 mahallesi başta ol-
mak üzere, Karatay’ın 11, Meram’ın 
2 mahallesi faydalanacak. Projenin 
ilk etabında Kısıkyayla Regülatörü 
ile Konya-Karaman Devlet Yolu ara-
sındaki 4,9 kilometre uzunluğunda-
ki bölümde çalışma yapılacak. 
n HABER MERKEZİ

Mevlana ve Altın Çarşı’da sona doğru
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta, AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı ve belediye başkanları, 
Konya tarihinin en önemli dönüşüm 
projelerinden olan Mevlana Çarşı 
ve Altın Çarşı dönüşüm sahasında 
incelemelerde bulundu. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehir-
cilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 
birlikte tarihi dokuya uygun şekilde 
yürüttüğü Mevlana Çarşısı ve Altın 
Çarşı’daki dönüşüm çalışmaları ta-
mamlanmak üzere. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ve 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, tarihi dönüşümün 
devam ettiği alanda incelemelerde 
bulundu. Konya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi 
kapsamında yeniden ihya edilen ve 
Konya tarihinin en önemli dönüşüm 
projelerinden olan Mevlana Çarşı ve 
Altın Çarşı’daki dönüşüm projesinin 
tamamlanmak üzere olduğunu be-

lirtti. Konya’nın tarihi misyonuna ve 
dokusuna uygun bir çalışma yaptık-
larını kaydeden Başkan Altay, “Şeh-
rimize değer katacak tüm projelere 
destek veren Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanımız Murat Ku-
rum ve Genel Başkan Yardımcımız 

Leyla Şahin Usta başta olmak üzere 
milletvekillerimize, İl Başkanımıza, 
belediye başkanlarımıza ve teşkilatı-
mıza teşekkür ediyoruz. Şehrimizin 
yarınları için el ele vererek var gücü-
müzle çalışmaya devam ediyoruz.” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Yazar Erdoğan: ‘Aytmatov’u 
paçasından asıyorlardı’

Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesi, dünyaca ünlü Kırgız 
yazar Cengiz Aytamtov’un 14. 
Vefat yıl dönümünde “Cengiz Ay-
tmatov’un Eserlerinin Rusça’ya 
çevrilmesindeki Sorunlar” konulu 
bir konferans düzenledi. Kültür 
Bakanlığı ile yürüttüğü Doğu Batı 
Arasında Anadolu Kültür Projele-
riyle bilinen yazar ve yönetmen 
Ömer Erdoğan’ın konuşmacı ol-
duğu konferansı Salih Sedat Ersöz 
yönetti. 

Rusya’nın istihbarat verile-
ri toplamak için bütün metinleri 
Rusça’ya çevirdiğini ve Aytma-
tov’un eserlerinden de bu çeviriler 
sırasında İslâm’a ve Türklüğe dair 
metinlerin kaldırılıp Türk ve İslam 
gelenek ve göreneklerine aykırı 
bazı metinlerin ilave edildiğini an-
latan Ömer Erdoğan “Aytmatov 
başta bunu kabul etti. İyi ki de 
kabul etti, yoksa yok olup giderdi. 
Ama sonra kendisi Rusça yazma-
ya başlayınca onun gerçek kişiliği 
anlaşıldı” dedi. Erdoğan şunları 
anlattı: ‘’Çalışmalarımızda Türki-
ye’deki Aytmatov algısını dünya-
daki Aytmatov algısıyla mukayese 
edince Cengiz Aytmatov’u olma-
sı gereken yerin dışında bir yere 
konumlandırmaya özenle çaba 
harcandığını gördük. Bu aslında, 
Aytmatov’u paçasından tutup 
aşağıya çekmek gibi bir şey… Bir 

de Aytmatov’un eserlerindeki ter-
cüme sorunları ve bilinçli hatalar, 
bilerek kısaltmaları karşılaştırmalı 
edebiyat çalışmamızda görmüş 
olunca, Kırgızistan Cengiz Ayt-
matov Enstitüsü El Yazmaları Bö-
lüm Başkanı Asel İsayeva Hanım 
ile Aytmatov’un Kırgızca yazmış 
olduğu eserlerinin tercümesini 
çalışmaya karar verdik. İmkan kı-
sıtlıydı sadece Cemile adlı kitabı 
üzerinden çalıştık. Stalin’den son-
ra yeniden yumuşak sosyalizme 
geçiş kararı verildiğinde her ulu-
sun Sovyet Rusya ile ilişkisini ba-
rışık hale getirmek için 1950’nin 
ikinci yarısı itibariyle edebiyat 
metinleri ayrıştırılıp öne çıkarıla-
rak bunların üzerinden toplumsal 
mühendislik hedeflendi. Kırgızis-
tan’da metni öne çıkanlardan biri 
Cengiz Aytmatov’du.  O yıllarda 
her ne kadar Rusya Aytmatov’a 
vatan haini muamelesi çekiyor 
olsa da; o günkü Stalin yönetimi-
ne itiraz ediyordu, bir devlet me-
muru Aytmatov’un metinlerini 
tercüme etmekle görevlendirildi. 
Devlet bu kişiden; metinlerden 
İslam’a ait olan bilgileri ve Türk 
atasözlerini çıkarmasını istiyordu. 
Aytmatov bunu kabul ediyorsa 
metnin geriye kalan kısmını Rus-
ça’ya tercüme edin ve Rusça’dan 
batıya doğru yayılsın, dediler.’’
n HABER MERKEZİ



Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436
14 HAZİRAN 2022

Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436

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                     16°C    21°C

Karaman               13°C 22°C

Aksaray                 14°C    23°C

Ankara                   14°C     24°C Hicrî: 15 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 1 Haziran 1438

Bugünkü yazımız ilginç bir tarihi, 
ilmi ve kültürel portre ile ilgili.

Bu kişinin adını özellikle bazı kültür, 
sanat ve tarih meraklıları bilse de ge-
nelde gözden kaçmaktadır. Oysa İstan-
bul’da Fatih’te aynı adla ilgili müze, müze 
kafe ve parkları bile vardır.

Piyer Loti Kafesi belki de bulunduğu 
yerin özelliğinden; daha çok dikkat çek-
mektedir.

Daha ergenlik dönemi başlarında 
iken Osmanlı Devletince Boğdan Bey-
liğine babasının seçilmesi ile gelenek 
üzere İstanbul’a rehin olarak getirilen 
Dimitri Kantemiroğlu’nun soyadının da 
muhtemelen soyundan bir Tatar dede-
sinden geldiği düşünülmektedir.

Çocukluğunda iyi bir eğitim almış, 
Latince, Yunanca ve diğer Slav dillerini 
öğrenmiştir.

Ayrıca Din Bilgisi ve 
silah kullanmayı da öğren-
miştir.

Müzik zevkini ve temel 
kurallarını; flütle Boğdan havaları çalan 
babasından kazanmıştı.

14 yaşında geldiği İstanbul’da öğ-
renim hayatını sürdüren Kantemiroğlu 
Rum Ortodoks Patrikhanesindeki Aka-
demide; Antik Yunan ve Latin kültürüy-
le, Bizans ağırlıklı Ortodoks kültürünü,

Enderun’da ise Osmanlıca, Farsça 
ve Arapça dillerini öğrendi.

Osmanlı siyaset ve kültür çevreleri 
ile yakın ilgi kurdu. Bir taraftan Osmanlı 
Devletini iyi tanırken bir taraftan da Ba-
tıdaki hümanizma hareketlerini izlemeyi 
de ihmal etmedi. Eserlerinde bir sentez 
yapmaya çalışmış, bu karma kültür 
onun kıyafetlerine bile yansımıştır.

Müziğe olan ilgisi İs-
tanbul’da da devam etti. 
Türk müziğine merak sar-
dı. Ney üflediği, özellikle 
tambur sazını çok başka 
bir yere taşıdığı söylenir.

II.Ahmet zamanında 
Enderun’a öğrenci olarak 
alınmıştır.

Kantemiroğlu’nun 
bestekâr olarak önemi, 
oluşturduğu nota siste-
miyle pek çok yapıtı notaya almış ol-
masındandır. Sayesinde pek çok eser 
kaybolmaktan kurtulmuştur.

1693 yılında babasının yerine Boğ-
dan Beyliğine getirildi. Ancak hakkın-

daki şüpheler nedeniyle 
ülkesine dönmesine izin 
verilmedi. Sonunda ısrarı 
sonucu 1710 yılında Bey 
olarak ülkesine dönebildi.

Fakat oraya varınca 
ilk yaptığı iş güvendiği bir 
adamını Rus Çarına gön-
dermek oldu.

Böylelikle Rusya’nın 
desteğiyle, Boğdan 
Prensliğini süresiz olarak 

kendisi ve ailesi için isteme amacın-
daydı. Çar bu teklifi kabul edince 1711 
yılında Kantemiroğlu Boğdan’da isyan 
bayrağı açar.

Aynı yıl çıkan Osmanlı – Rus sava-

şında Çar yenilince, Kante-
miroğlu Boğdan Beyliğin-
den azledilir.

Canını kurtarmak için 
Rusya’ya kaçan Kantemiroğlu, geri ka-
lan hayatını Rusya’da geçirir.

Rusya’da iken yazdığı Osmanlı 
tarihi ile ilgili kitabıyla Rus Edebiyatının 
başlangıcına sebep olduğunu ileri sü-
renler vardır. İyi yetişmiş oğulları da 18. 
Yüzyılda Rusya siyasetinde üst düzeyde 
rol oynamışlardır.

Ukrayna’nın Harkov şehrinde vefat 
eden Kantemiroğlu’nun naaşı, ancak 
200 yıl sonra ülkesi Romanya’ya gön-
derilmiş ve 1935 yılında ‘Yaş’ kentinde 
tekrar defnedilmiştir.

Kimilerine göre dahi bir müzik 
adamı, kimilerine göre onu bu kültüre 
taşıyan Osmanlı Devletine karşı bir hain, 

kimilerine göre de içinde yaşadığı top-
lumlara şöyle veya böyle katkıları olan 
bir ilim ve kültür adamıdır Kantemiroğlu.

Bu özet biyografi ile belki siz de 
onun için bir fikre sahip olabilirsiniz.

Belki sonuçta biz de ‘Hepsi’ diyece-
ğiz muhtemelen.

Farklı düşünenler de olabilir.
Ama kesin olan onun bir ‘entellek-

tüel’ olması.
Sanırım buna bir itiraz yoktur.

TARİHTE ENDERUNLU BİR ENTELLEKTÜEL DİMİTRİ KANTEMİROĞLU

haber@konyayenigun.com
PROF.DR. MERYEM UYSAL  

Konya Büyükşehir Belediyesi-
nin, şiddetli yağış beklentisi nede-
niyle Ankara’ya vakumlu araç takvi-
yesinde bulunduğu bildirildi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Twitter'dan yaptı-
ğı paylaşımda, "Ankara’da yeniden 
şiddetli yağış beklentisi üzerine An-
kara’ya vakumlu araç takviyesinde 
bulunuyoruz. Allah afetten koru-
sun. Ankara Konya Günlerinde bizi 
yoğun ilgiyle misafir eden Ankaralı 
vatandaşlarımıza da bu vesileyle ay-
rıca teşekkür ediyorum." ifadelerini 
kullandı.
n İHA

Konya’dan Ankara’ya araç desteği

Meram genelinde yoğun olarak kullanılan 27 park, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması 
adına 7/24 güvenlik kameralarıyla gözetim altında tutuluyor ve canlı olarak izlenebiliyor

Parklar gözleniyor
Meram Belediye Başkanı Musta-

fa Kavuş’un göreve gelmeden önce 
seçim beyannamesinde yer alan 
‘Benim Parkım Güvenli’ projesi ilçe 
genelindeki 27 parka yayıldı. Baş-
kan Kavuş’un talimatlarıyla hayata 
geçen proje ile daha önce parklara 
güvenlik kameraları yerleştirilmiş 
ve vatandaşlar tarafından beğeniy-
le karşılanmıştı. Bu kapsamda Me-
ram’daki güvenli park sayısı artırı-
larak toplamda 27 park 47 kamera 
ile daha güvenli hale getirildi. Me-
ram’da ikamet eden tüm vatandaş-
ların günlük yaşamlarını daha rahat 
hale getirmek üzere çalıştıklarını be-
lirten Başkan Kavuş, “Belediye baş-
kanlığımız öncesi mahallelerimizi 
ziyaretimde parklardaki güvenlik so-
rununa ilişkin birçok talep almıştık. 
Bu sorununun hemşehrilerimizin 
birçoğunun kanayan yarası olduğu-
nu tespit ederek göreve gelir gelmez 
işe koyulduk. Bu kapsamda Bilgi 
İşlem Müdürlüğümüz ile planlama-
larımızı yaparak ilk etapta öncelikli 
olarak ihtiyacı olan parklarımızın uy-
gun bölümlerine güvenlik kamera-
larımızın montajını gerçekleştirdik. 
Devamında ise hemşehrilerimizin 
yoğun olarak kullandığı parklara da 
arkadaşlarımız kameraları yerleş-
tirdi. Toplamda 27 parkımız 47 gü-
venlik kamerasıyla gözetim altında 
tutuluyor” şeklinde görüş belirtti. 
Çağın getirdiği olumsuzluklarla 
birlikte olası güvenlik sorunlarının 
önüne geçebilmek adına kamera-
ların parklara yerleştirildiğini ifade 
eden Başkan Kavuş, “Yaz aylarının 
gelişiyle birlikte parklarımız, hem-
şehrilerimizin dinlenmek, sohbet 
etmek için yoğun olarak kullandığı 
alanlar haline geldi. Bazen bu sosya 
alanlarda gayri ahlaki ve suç unsuru 
oluşturabilecek olumsuz durumlar-
da oluşabiliyor. Hemşehrilerimizin 
bu tür olumsuzluklara karşılık huzu-
runu temin etmek amacıyla hayata 

geçirdiğimiz ‘Benim Parkım Güven-
li’ projesi ile ilgili güzel tepkiler aldık. 
Ayrıca çalışma sırasında Yenilenebi-
lir Enerji kullanımına özen göstere-
rek Güneş Enerji sistemlerini kullan-
dık. Daha önce çalıştığımız parklara 
ek olarak 16 parkımızı daha güvenli 
hale getirdiğimizi kamuoyuyla mut-
luluk duyarak paylaşmak istiyorum. 
Parklarımızı Meram Belediyemizin 
internet sitesi www.meram.bel.

tr üzerinden ve Meram Belediyesi 
mobil uygulamamız üzerinden canlı 
olarak tüm hemşehrilerimiz 24 saat 
boyunca izleyebiliyor. “Benim Par-
kım Güvenli” projesi Meram’ımıza 
hayırlı olsun” dedi.Başkan Mustafa 
Kavuş, tabiatıyla, tarihiyle, kültürüy-
le Meram’ın tüm Türkiye’de tanı-
nan marka bir ilçe olduğunun altını 
çizerek şunları söyledi; “Böylesine 
kıymetli bir ilçede görev almak so-

rumluluğumuzu fazlasıyla artırıyor. 
Bizler de bu sorumluluk bilinciyle 
hareket ediyor ve Meram’ın marka 
değerine katkı sağlayacak her türlü 
çalışmada var olmaya devam ediyo-
ruz. Temennimiz Meram’da yaşa-
yan hemşehrilerimizin daha rahat, 
sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir or-
tamda yaşamlarını devam ettirebil-
meleri. Huzurun adresi Meram’da 
hemşehrilerimizin güvenliğinin de 
teminatıyız” Meram’da kameralarla 
izlenen parkların isimleri şu şekil-
de; Ulus Parkı, Tatlıcan Parkı, Pirebi 
Parkı, Muradiye Parkı, Muhtar Parkı, 
Meteoroloji Parkı, Maraş Parkı, Mah-
muriye Parkı, Malta Parkı, Kosova 
Parkı, İpek Hoca Parkı, İlgi Parkı, Gül 
Parkı, Gökçeşme Parkı, Gildanlı Par-
kı, Ertuğrul Gazi Parkı, Doruk Parkı, 
Diltaş Parkı, Çaybaşı Parkı, Bölüm 
Parkı, Azerbaycan Parkı, Aymanas 
Parkı, Ayasofya Parkı, Anakent Par-
kı, Alpaslan Türkeş Parkı, Ahmet 
Yesevi Parkı, Acarlar Parkı.
n HABER MERKEZİ

ASKON’da enerji yatırımlarının
 teşvikleri anlatıldı

Öğrencilerden ‘Görsel Sanatlar 
ve Teknoloji Sergisi’  

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şubesi 
tarafından organize edilen, ‘Ener-
ji Yatırımlarına Teşvik, Hibeler, 
Avrupa Birliği Hibe ve Destekleri’ 
konuluk program gerçekleştirildi. 
Şube binasında gerçekleşen et-
kinliğe katılım yoğun oldu. Prog-
ramın açılış konuşmasını yapan 
ASKON Konya Şube Başkanı Atilla 
Sinacı, hibe ve teşviklerden üyele-
rinin yararlanması için çalışmalar 
yürüttüklerini belirtti. Başkan Si-
nacı, bu tür programlara tüm üye-
lerin katılmaları gerektiğinin ifade 
etti. Hibelerden bahseden Eğitim-
ci Fatih Güneş, “Güneş enerjisi ( 
GES ) yatırımları için Devletin Ku-
rum ve Kuruluşlarının yanı sıra, 
Avrupa Birliği’nin ve Dünya Ban-
kası’nın verdiği onlarca destek, 
hibe ve teşvikler bulunmaktadır. 
2022 yılında ise bu teşviklerin 
oranları, tutarları ve konumları 
değiştirilmiş, GES yatırımı daha 
cazip hale getirilmiştir. Panel-
ler için ödenecek yüzde 18 KDV 
den Muafiyet (Yatırım miktarına 
göre değişkenlik gösterecektir) 
Örn: 350.000 USD ( 5.000.000 
TL )’lik bir faturanın 63.000 USD 
( 900.000 TL ) bölümü hibe edil-
mektedir. ( %18 )Yurt Dışından 
getirtilecek ürünler için ödenecek 
gümrük vergisinden (yüzde 12) 
Muafiyet ( Yatırım miktarına göre 
değişkenlik gösterecektir ) Örn : 
50.000USD ( 700.000 TL )’lik bir 
faturanın 6.000 USD ( 90.000 TL 
) bölümü hibe edilmektedir. ( yüz-
de 12 ) Paneller için ödenecek tu-
tar üzerinden % 40-55 arası hibe 

(Yatırım miktarına, kurulacağı 
bölgeye, sektöre göre değişkenlik 
gösterecektir ) Örn: 350.000USD 
( 5.000.000TL ) lik bir Yatırımın 
200.000USD ( 2.800.000 TL ) 
bölümü hibe edilebilmektedir. ( 
%55 ) GES yatırımı için kullanıla-
cak ( varsa ) 6 ay veya 1 yıl geri 
ödemesiz, 8 yılı bulan vadelerle 
düşük faizli kredi (Yatırım mikta-
rına, kurulacağı bölgeye, sektöre, 
yatırımcının findeks puanına göre 
değişkenlik gösterecektir) Toplam 
yatırımın yüzde 80’i oranında ve 
ticari kredi oranlarından 4 puan 
düşük faiz Kalkınma Bakanlığı 
kanalıyla hibe edilmektedir. (4 
Milyon TL’lik kredi kullanımında 
faiz kanalıyla 1 Milyon TL hibe 
)” dedi.  Karbon Emisyonunun 
Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve 
İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin 
Desteklenmesi konusunda su-
num yapan Eğitimci Umut Akgün 
de, “Bu çağrı kapsamında ülkemi-
zin karbon emisyonunun azaltıl-
ması ve 2050 yılında sıfır karbon 
hedefine katkı sağlamak amacıyla 
karbon emisyonunun azaltılması-
na yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile 
Ür-Ge projelerinin desteklenmesi 
amaçlanmıştır. Proje Başvuru Ta-
rihleri 23 Mayıs 2022 – 17 Hazi-
ran 2022, 18 Haziran 2022 – 21 
Haziran 2022 (Mazeretli Başvuru 
Onaylama Tarihleri) olarak belir-
lenmiştir. Proje süresi en az 8 ay 
ve en fazla 24 aydır” diye konuş-
tu. Akgün, destek üst limitinin 2 
milyon TL, destek oranının yüzde 
75 olduğunu sözlerine ekledi. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Mahmut Esat Or-
taokulu öğrencileri tarafından 
hazırlanan yılsonu görsel sanatlar 
ve teknoloji sergisi açıldı. Enderun 
Gençlik Merkezinde gerçekleşen, 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin 
Atalay, okul müdürleri, veliler ve 
öğrencilerin katıldığı açılış töre-
ninde, öğrencilerin eserleri beğe-
ni topladı.Okul Müdürü Süleyman 
Boztepe, etkinlikte yaptığı konuş-
mada, "Bir yıl boyunca öğrencile-
rimiz tarafından yapılan ve hazır-
lanan sergideki özgün eserlerin 

oluşmasında emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. Doğru yön-
lendirme ile yeteneklerinin ortaya 
çıkmasıyla güzel bir sergi ortaya 
çıktı" diye konuştu. İçlerindeki 
düşüncelerini resim olarak kağıda 
döken öğrencilerin çok güzel eser-
ler ortaya çıkardığını kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
“öğrencilerimiz tarafından hazır-
lanan resimler birbirinden güzel 
çalışmalar. El becerilerini geliştir-
mek adına yapılan sosyal aktiveler 
her zaman önemli olmuştur” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, “Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelip yerleştikleri günün hatırasına 
yapılan Teşerrüf-i Konya etkinlikleri çerçevesinde; Uluslararası Sufi Sinema Günleri’nin dördüncüsü gerçekleştirilecektir” dedi

Sufi Sinema heyecanı başlıyor
Hazreti Mevlana ve ailesinin 

Konya’yı teşriflerinin 795. yıldönü-
mü etkinlikleri çerçevesinde 16-19 
Haziran tarihleri arasında Sufi Si-
nema Günleri gerçekleştirilecek. 
Teşerrüf-i Konya etkinlikleri çerçe-
vesinde 4.’sü gerçekleştirilecek Sufi 
Sinema Günleri’nin tanıtım toplan-
tısı gerçekleştirildi. Düzenlenen top-
lantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, Selçuklu Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Kara-
tay Belediye Başkan Yardımcısı Os-
man Ciğer, Meram Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ve basın 
mensupları katıldı. 

‘4. SUFİ SİNEMA GÜNLERİ
 HEYECANI BAŞLIYOR’

 Toplantıda konuşan İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, 
“Hazreti Mevlana ve ailesinin Kon-
ya’ya gelip yerleştikleri günün hatı-
rasına yapılan Teşerrüf-i Konya et-
kinlikleri çerçevesinde; Uluslararası 
Sufi Sinema Günleri’nin dördüncüsü 
gerçekleştirilecektir. 16-19 Haziran 
tarihlerinde yapılacak olan bu etkin-
likte, irfanımızı sinemaya başarıyla 
aktaran değerli bazı yönetmenler, 
değerli eserler, filmler, belgeseller, 
kısa filmler, paneller, atölye çalış-
maları gibi daha pek çok faaliyet yer 
alacaktır. 4. Sufi Sinema Günleri; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sinema 
Genel Müdürlüğü), Konya Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu 
Belediyesi, Meram Belediyesi, Kara-
tay Belediyesi ve Konya Kültürünü 
Araştırma Geliştirme Derneği ‘nin 
maddi ve manevi katkılarıyla ger-
çekleştirilecektir. Anadolu’daki me-
deniyet birikimimizin en değerli kav-
ramlarından olan tasavvuf, bin yıla 
yaklaşan tarihi ve bu tarihi boyunca 
kurumsallaşmış yolları ve usulleriy-
le İslam’ın en özgün yorumlarından 
biri olarak günümüze kadar gele-
bilmiştir. İslâm tasavvufu, Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin başşehri olan 
Konya’da; Mevlana, Yunus Emre, 
İbn Arabi, Sadrettin Konevi, Nec-
meddin Daye, Hoca Nasrettin, Seyyit 
Mahmut Hayranî gibi mâna büyük-
leriyle zirveleşmiştir. İslâm Tasavvuf 
anlayışı bütün insanların Hakk’ın 
huzurunda bir ve beraber olduğuna, 
bütün inananların kardeş olduğuna 
inanan bir toplum idrâkinin oluştu-

rulmasına da zemin hazırlamıştır.  
Modern çağın en gelişmiş ve etkili 
sanatlarından sayılan sinema, bu-
günkü haliyle hem tasavvufun varlık 
ve evren görüşüne, hem de zaman 
ve mekân kabulüne en uygun sanat-
tır, denilebilir. Ülkemizde şimdiye 
kadar tasavvuf ve sinema arasında-
ki bağlama farklı mecralarda işaret 
edilse de dünya sinemasını etkileye-
cek, ayrıca ülkemizde sinema sanatı-
nın gelişmesine; tasavvufun, irfanın, 
medeniyetimizin anlaşılmasına kat-
kıda bulunacak kalıcı çalışmalar çok 
fazla yapılmış değildir. SUFİSİNEMA 
Günleri bu alanda büyük bir biliş ve 
görüş hazinesine sahip olduğumuzu 
işaret etmek gayretinin ifadesi ol-
mak amacıyla ilk olarak 2018 yılında 
düzenlenmiştir. 3-5 Mayıs Mevlâna 
ve Ailesi’nin Konya’ya Geliş Yıldönü-
mü Etkinlikleri ’ne bağlı olarak 2017 
yılında Mevlâna Filmleri Gösterimi  
olarak başlattığımız çalışmalar, 2018 
yılında SUFİSİN markası ile Ulus-
lararası Sufisinema Günleri, adıyla 
özgün bir etkinlik olarak varlığını 
ortaya koymuştur. Tasavvufun, si-
nema sanatına aktarılması konusun-
da, doğru ve etkili yaklaşımların ge-
lişmesine, ortaya çıkmasına hizmet 
sunma amacıyla yola çıkan SUFİSİ-
NEMA GÜNLERİ’nin ilk yılı 2018’de 
yerli ve yabancı yönetmenlere ait 15 
film gösteriminin yanı sıra, Tasavvuf 
ve Sinema  başlıklı panel ve söyleşi-
ler gerçekleştirilmiştir. İlk yılında bu-
tik bir etkinlik olarak başlayan SUFİ-
SİN, düşünce açısından sonsuzluğa 
açılan tasavvufun, sinema sanatına 
aktarılması konusunda, doğru ve et-
kili yaklaşımların gelişmesine, ortaya 
çıkmasına hizmet edecektir.   SUFİ-

SİN’in ilk yılında yerli yönetmenler 
(Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim, 
İsmet Yazıcı, Semra Sander ’in yanı 
sıra yabancı yönetmenler (Mir Ke-
rimi-İran, Muzaffer Ali-Hindistan, 
Şems Friedlander-ABD, Abdullatif 
Salazar-İngiltere) misafir edilmişler-
dir” diye konuştu.

‘2019 YILINDAN BUGÜNE KADAR 
SUFİSİN SENARYO DESTEK 
ÖDÜLÜ VERİLMEKTEDİR’

2019 yılından bugüne kadar SU-
FİSİN Seneryo Destek Ödülü verildi-
ğine dikkat çeken Yarar, “Sinema sa-
natının, din ve tasavvuf dünyamıza, 
insan ve evren kabulümüze, tarih ve 
kültür birikimimize bir ayna olduğu 
bilinciyle 2019 yılından bugüne ka-
dar SUFİSİN Senaryo Destek Ödülü 
verilmektedir. Sinemanın başlangıç 
noktası olan filmin içeriğini oluştu-
ran fikir, bizim festivalimizin ana 
omurgasını oluşturmaktadır. Festi-
valimizin ismini taşıyan Sufisinema 
film içeriklerinin, fikri belli bir bakış 
açısına göre senaryolaştıran sine-
ma emektarlarının desteklenmesi 

amaçlanmaktadır. En iyi yönetme-
nin, en iyi yapımcının, en iyi görüntü 
yönetmenin seçildiği festivallerden 
farklı olarak senaristin bakış açısını 
ödüllendirme yoluna gitmektedir. 
Özellikle teknolojik gelişmelerin çağ 
atladığı şimdiki zamanda asıl değe-
rin öz olduğunu, anlam olduğunu 
tüm dünyaya anlatma çabasında 
olan Sufisinema, Uzun Metraj Si-
nema Filmi Senaryo yarışmasının 
4.sünü düzenlemiştir. Ülkemizde 
Sinema sanatının gelişmesinin, ön-
celikle kaliteli senaryo üretilmesiyle 
ilgili olduğu, bütün sinemacılarla 
vurgulanmaktadır.  Türk Sineması-
nın neredeyse yüzyılı aşan tarihinde, 
senaryo açısından ülke sınırlarını 
aşmış, insanlığın genişliği ölçüsünce 
kabul görmüş eser sayılıdır. Ülkemi-
zin ve bu alanın seçkin isimlerinin 
yaptığı değerlendirme ile yerli, milli 
ve manevi bir özgün sinema kurul-
masına Konya’nın bu yolla yapacağı 
katkının değeri bundan sonraki yıl-
larda daha iyi anlaşılacaktır.  Önceki 
yıllarda Bekir Bülbül (2019) Benim 

Küçük Sözlerim, Mehmet Akif Gü-
ler Cenneti Aramak  adlı eserleri ile 
SÛFİSİNEMA senaryo ödülünü ka-
zanmışlardı.  Bu yıl ise; Ulusal Uzun 
Metraj Sinema Film Senaryo yarış-
masına 17 Ocak 2022 – 18 Nisan 
2022 tarihine kadar başvuruda bu-
lunan senaryolar değerlendirilerek, 
19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak 
olan ödül töreniyle sahibini bulacak-
tır.  SÛFİSİNEMA Günleri; tasavvuf 
ve sinema bağlamı odaklı Senaryo 
Destek Ödülü’nün yanısıra bu yıl ilk 
olarak  Ulusal Kısa Film Yarışmasını 
başlatmıştır.  Kısa Film Yarışması 
ile; her yıl belirlenecek olan belli te-
malarda ülke içerisinde farkındalık 
oluşturmak, tema ile alakalı video 
çalışmalarını özendirmek, amatör 
ve profesyonel film çalışmalarına 
katkı sunmak amaçlanmaktadır. 17 
Ocak 2022 – 25 Nisan 2022 tarihleri 
arasında katılımları alınan çalışma-
lar, ülkemizin ve bu alanın seçkin 
isimlerinin yaptığı değerlendirmeler 
sonrasında ödüller, 19 Haziran 2022 
tarihinde yapılacak olan törenle sahi-
bini bulacaktır.  SÛFİSİNEMA; Türk 
sinemasının henüz tam olarak far-
kına varamadığı din, tasavvuf, şiir, 
insan, doğa, devlet ve medeniyet 
tecrübemize sinemacıların dikkati-
ni çekmeyi, alanda yeni eserlerin, 
ürünlerin ortaya çıkmasını teşvik et-
meyi düşünmektedir. Bu bağlamda;  
Sûfisinema Onur Ödülü,  Vefa Ödü-
lü,  Şükran Ödülü,  Uluslararası Yö-
netmen Ödülü,  Sûfisinema Düşün-
cesine Katkı Ödülü,  Senaryo Ödülü 
ve  Kısa Film Ödülü ihdas olunmuş-
tur.  SÛFİSİNEMA için hazırlanan 
Özel Ödül’ü yine tasavvufi öğreti-
nin merkez kavramlarından nefs ve 

nefsin yedi mertebesini resmetmek 
üzere hazırlanmıştır. Sinemayı insan 
varlığının açık ve gizli boyutlarının 
bir aynası olarak gören SUFİSİNE-
MA, bu etkinlikte medeniyet biriki-
mimizde insanın açık ve gizli yön-
lerini belirli bir kuram ve kavramsal 
çerçeve içinde işleyen tasavvufi öğ-
retinin nefs ve mertebelerini anlatan 
bu Özel Ödülle de kendi evrenine 
doğrudan hizmet etme amacını güt-
mektedir. SUFİSİNEMA Günleri’nin 
başta Senaryo Destek Ödülü ve Kısa 
Fil Yarışması’ndaki para ödülüne ek 
olarak SÛFİSİNEMA Özel Ödülü, 
Sufisin İcra Kurulu’nun yaptığı de-
ğerlendirmeyle altı ayrı isme daha 
verilecektir” dedi.

‘SÖYLEŞİ, PANEL, ATÖLYE 
ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEK’

Sufi Sinema Günleri kapsamın-
da söyleşi, panel ve atölye çalışma-
larının gerçekleştireceğini ifade eden 
Yarar, “SUFİSİNEMA (Sufi Sinema 
Günleri) butik” bir etkinlik olsa da; 
kendi alanında her türlü kamera tek-
niği ile ortaya konmuş film, belgesel, 
kısa film, klip, reklam, tanıtım filmi 
vb. bütün görsel ürünleri zaman 
içinde ağırlamayı ve değerlendirme-
yi düşünmektedir.    Sinema eserle-
rinin izleyiciyle buluşacağı SUFİSİ-
NEMA’da alana dair çeşitli bilimsel 
çalışmaların değerlendirileceği ve 
toplumla paylaşılacağı söyleşi, pa-
nel, atölye çalışmaları vb. etkinlikler 
de yer alacaktır. Ana hatlarıyla size 
ve kamuoyuna aktarılan 4. SUFİSİ-
NEMA programı hem Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığımızın, Vilayetimizin 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 
başta olmak üzere Selçuklu, Meram 
ve Karatay Belediye Başkanlıklarımız 
ve diğer kurumlarımız ile yıl içinde 
Hz. Mevlâna’ya dâir etkinliklerin ge-
liştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ana 
fikrinden doğmuştur. Hazret-i Mev-
lâna’nın varlığı ve evreni genel iti-
bariyle Hakk’ın yaratma kudretinin 
ve sanatının bir aynası olarak gören 
anlayışı temelinde “Aynada gördü-
ğün suret senindir. Aynanın değil.” 
sözü ile birlikte anlaşılması gerekti-
ğini düşündüğümüz SUFİSİNEMA, 
Dünya üzerinde benzeri olmayan bir 
etkinlik olarak sinema ve Tasavvuf 
bağlamına doğrudan işaret eden bir 
faaliyet olacaktır” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konya ve çevresi “Doğal Film Platosu” örneklerini kitaplaştırdı. Kitap Teşerrüf-i Konya etkinlikleri 
çerçevesinde 4.’sü gerçekleştirilecek Sufi Sinema Günleri kapsamında Konya’ya gelecek yerli ve yabancı isimlere hediye edilecek

Konya’nın film 
platoları kitaplaştırıldı

 Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü Konya ve çevresi “Doğal 
Film Platosu” örneklerini kitaplaş-
tırdı. İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar editörlüğünde 
hazırlanan kitabı hazırlayan ve fo-
toğraflayan Ahmet Kuş tarafından 
yapıldı. Kitabın grafik tasarımını ise 
Yasin Candan yaptı.  

Kitap hakkında bilgi veren  İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, “ Ülkemizde şimdiye 
kadar tasavvuf ve sinema arasında-
ki bağlama farklı mecralarda işaret 
edilse de dünya sinemasını etkileye-
cek, ayrıca ülkemizde sinema sanatı-
nın gelişmesine; tasavvufun, irfanın, 
medeniyetin anlaşılmasına katkıda 
bulunacak kalıcı çalışmalar çok fazla 
yapılmış değildir. 

Sufisin, (Sufi Sinema Günleri) 
bu alanda büyük bir biliş ve görüş 

hazinesine sahip olduğumuzu işaret 
etmek gayretinin ifadesidir. 2018 
yılında bu düşüncelere başlattığımız 
SUFİSİN (Sufi Sinema Günleri) sine-
ma sanatının başlangıcından bugü-
ne, bu sanat içinde yer alan tasavvufi 
duyuşu bütünüyle gözden geçirmek, 
sinema sanatına tasavvufi birikimi 
daha düzeyli ve doğru bir bakışla 
kazandırmayı hedeflemekteydi. SU-
FİSİN Senaryo Destek Ödülü’’nden 
Türkiye’de tasavvufi ve mânevî du-
yuşları içeren filmleri, oyuncuları-
nı, yönetmenlerini ödüllendirmeye 
kadar yaptığımız birçok etkinlik bu 
amaca yöneliktir. 2020 yılında 3. 
SUFİSİN için hazırladığımız bu ki-
tapçık daha önce yaptığımız tasav-
vuf ve sinema bağlamlı panel, kon-
ferans, atölye çalışması, Sinemada 
Konya Kitabı gibi faaliyetlerimize ek 
olarak, tasavvufun kökleştiği bu top-

rakların sinema sanatına sunacağı 
mânevî imkanların yanında maddî 
imkanları da göstermek çabamızdan 
doğmuştur.  

Dünyadaki birçok şehirden daha 
çok doğal güzelliğe, el değmemiş ta-
biata, tarihi ve sanatsal yapıya sahip 
olan Konya, bugüne kadar sinema 
sanatı açısından belirli düzeyde ilgi 
görmüştür. Bu alanda kurumumu-
zun yaptığı bu ilk çalışmanın, gerçek 
bir sinema üssü olabilecek mânevî 
ve maddî birikime sahip şehrimiz 
Konya’nın, daha çok sinema ürü-
nüne ev sahipliği yapmasına, kendi 
bağrından daha çok senarist, yönet-
men, oyuncu çıkarmasına hizmet 
etmesini temenni ederim. Eserin 
ortaya çıkmasında emeği geçen çok 
değerli sanatçılara teşekkür ederim” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



HABER5 14 HAZİRAN 2022

“Birisiyle derdini paylaşmak bazen 
ona bir şey vermekten daha değerlidir, 
çünkü para insanın benliğinin dışındaki 
bir şeyken, anlayış armağan etmek, 
onun ruhuyla iletişim kurmak anlamına 
gelir.” W. H. Mounford

“Güya en yakın sırdaşım hocam…
 Eşimle şu problemim var diyorum, 

sakın küsüp gitmeye kalkma,” diyor.
Kayınvalidem eziyet ediyor diyo-

rum, olacak diyor.
Çocuklar durmadan harcıyor, dur-

madan harcıyor; güç mü yeter buna? 
Diyorum. Yine olacak, diyor.

Eeee, her şey olacaksa niye benim 
(güya) halimi hatırımı soruyorsun. Bir 
sıkıntın var mı, diyorsun.

Sormuş olmak için mi soruyorsun, 
akıl vermek için mi?

Ben bu şekilde akıl vermeni istemi-
yorum ki...

En iyisi dedim, bırak anlatma hiç bir 
şeyini.

Bu sefer de niye benimle hiç konuş-
muyorsun, bir şeyini paylaşmıyorsun 
oluyor adı...”

Tanıdık geldi değil mi bu hissedilen-
ler, anlatılanlar?

Peki;
Mutsuz, acı çeken bir insan size içini 

dökmek istediğinde siz ne yaparsınız? 
-Kendinizce- onu rahatlatmaya mı 

çalışırsınız? Muhakkak öyle davranırsı-
nız da doğru soru:  Nasıl rahatlatmaya 
çalışırsınız?

-“Boş ver canıııım, 
o kadar da kötü değildir, 
abartma” ya da “Gel bir 
de iyi tarafından bak” gibi 
sözlerle (güya) sakinleştir-
me cümleleri mi kuruyor-
sunuz?

- “Haline şükret, bak 
daha kötüleri de var” diye-
rek başkalarının daha kötü 
olması durumunu, kişinin 
kendisine, şükür mevzu-
usu yapmasını mı bekleyenlerdensiniz 
yoksa?

- İyi niyetli sözlerin, kendini kötü 

hisseden birisini, sakin-
leştirmekten çok daha 
fazla gereceğini, öfkelen-
direceğini bilmiyor olma-
yabilir misiniz?

- “Gör de bak yarın 
bir gün her şey daha iyi 
olacak, geçip gidecek.” 
demenin sadece sıkıntıyı 
pekiştireceğini bilmiyor 
olabilir misiniz?

İnsanların bir der-
di olduğunda, aradıkları çözüm değil 
sempatidir (Duyguların karşıdaki kişinin 
hissettikleriyle birebir örtüşmesidir). Ta-

mam sempati olmasa da empati yap-
mak (Karşıdaki kişinin neler hissettiğini 
anlayabilmek ve olaya onun gözünden 
bakarak anladıklarınızı ona iletmektir.) 

çok da zor olmasa gerek.
“Hiç kimse akıl almak istemez, is-

tedikleri sadece teyit edilmektir.” Der, J. 
Steinbeck

Sizi dertlerini anlatacak şekilde ya-
kın gören insanlar kendilerini mutsuz 
hissettiğinde, onların endişelerini, fikir 
yürüterek gideremeyeceğinizi bilmeniz 
gerekir.

 Kendilerini, hemen dertlerini küçük 
görmeye yöneltmek yerine, hissettikleri-
ni sabırla dinleyin. 

Yapmak istemedikleri bir şeyi niçin 
yapmaları gerektiğini kendilerine açık-

lamaya çalışmak yerine - bu sadece 
öfkelerini daha da artırır - neyin olmasını 
istediklerini anlamaya çalışın.

Sıkıntısı olan insanların ihtiyacı yo-
rum ya da nasihat dinlemek değil, o an 
hissettiklerini rahatça anlatarak, yürek-
lerini daraltan şeylerin dışarı aktarılma-
sıdır.  

Yoksa nasıl davranmaları ya da his-
setmeleri gerektiğini dinlemek değil.

Anlattıklarını basitleştirerek rahat-
latmaya çalışmak yerine duygudaşlık 
yaparak, kendilerine sıkıntı veren şeyi 
açığa vurmalarına yardımcı olabilirsiniz. 

Ancak bu şekilde kendilerini daha iyi 
hissedecek ve iyi bir dinleyici, iyi bir dost 
olduğunuz için size olan sevgi ve saygı-
ları da artacaktır.

İNSANLARLA DERTLERİNİ NASIL PAYLAŞIRSINIZ?

Karatay Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan ve ilçedeki tüm ilkokulları kapsayan “Sıfır Atık Tiyatrosu” ile ana okullara yönelik “Sıfır Atık 
Draması” projesi devam ediyor. Başkan Hasan Kılca ‘’Toplamda 20 bin öğrencimize tiyatro ile sıfır atık bilinci oluşturmaya çalışıyoruz.’’ dedi

‘Sıfır atık’ oyunla aşılanıyor
Ülke genelinde yürütülen sıfır 

atık çalışmalarına en büyük deste-
ği veren belediyelerden birisi olan 
Karatay Belediyesi, bu projenin ilçe 
genelinde uygulanması ve çok daha 
geniş tabana yayılması amacıyla bir-
çok proje yürütüyor. Karatay Beledi-
yesi Kent Konseyi Sıfır Atık Ortaöğ-
retim Çalışma Grubu, bu kapsamda 
eğitim çağındaki çocuklarda sıfır 
atık bilincini aşılamanın yanı sıra bu 
konuda bir farkındalık oluşturmak 
amacıyla ilk ve ana okul öğrencileri-
ne yönelik olarak tiyatro oyunu sah-
neliyor. Söz konusu projeyle ilçedeki 
tüm ilkokullarda “Sıfır Atık Tiyatro-
su”, ana okullarda ise “Sıfır Atık Dra-
ması” oyunlarıyla; öğrencilere israfın 
önlenmesi, kaynakların daha verimli 
kullanılması, daha az atık oluşma-
sının yöntemleri ile atığın oluşması 
durumunda atıkların kaynağında ay-

rıştırılarak geri dönüşümünün sağ-
lanması konuları öğrencilere tiyatral 
bir dil ve eğlenceli performanslarla 
anlatılıyor.  Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, belediye olarak 
sıfır atık konusunda birçok çalışma 

yaptıklarını belirterek, okullarda 
yürüttükleri Sıfır Atık Tiyatrosu ile 
Sıfır Atık Draması’nın da bu proje-
ler arasında önemli bir yer aldığını 
kaydetti. Başkan Hasan Kılca; “Özel-
likle son dönemlerde küresel ısınma, 

iklim değişikliği ve doğal kaynakla-
rın bilinçsizce kullanımı sebebiyle 
dünyamız büyük sorunlarla karşı 
karşıya. Bu önemli sorunun önüne 
geçilmesi, özellikle de kaynakların 
çok daha verimli ve tasarruflu kulla-

nımı konusunda ülkemizde Sıfır Atık 
alanında büyük çalışmalar yapıyor. 
Karatay Belediyesi olarak bizler de 
konuda önemli bir gayretin içerisin-
deyiz. Bu kapsamda Karatay Kent 
Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu-

muzun koordinatörlüğünde Kara-
tay’daki tüm ilkokulları kapsayan 
Sıfır Atık Tiyatrosu ve yine ilçedeki 
tüm anaokulları kapsayan Sıfır Atık 
Draması projesi devam ediyor. Söz 
konusu projemizle, 2021-2022 Eği-
tim ve Öğretim Yılı’nın sonuna ka-
dar ilçemizdeki 59 ilkokulda eğitim 
gören 18 bin ve 10 anaokulumuzda-
ki 2 bin anaokulu öğrencisi kardeşi-
miz, sıfır atık konusunda farkındalığı 
artırma gayretindeyiz. Yani toplam-
da 20 bin öğrencimize tiyatro ile sıfır 
atık bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. 
İnşallah bu ve daha birçok projemiz-
le ilçemizde sıfır atık hareketi daha 
da gelişecek ve ilçemizde ayrıştırıla-
rak toplanan atıklar, hem ekonomiye 
kazandırılacak hem de çevreye olan 
olumsuz etkilere en aza indirilmeye 
devam edilecek” dedi. 
n HABER MERKEZİ

ailedanismani.serpilyalcinkaya@gmail.com
SERPİL YALÇINKAYA

Selçuklu Belediyesi’nin Kele-
bekler Vadisi Parkı’nda düzenledi-
ği  “Yaza Merhaba Karne Şenliği” 
sona erdi. Şenlik alanına gelen tüm 
çocuklar dört gün boyunca birçok 
etkinlik ve konserle gönüllerince eğ-
lenerek eğitim yılının yorgunluğunu 
attı. Eğitim öğretim yılının sona er-
mesi ile birlikte yorucu bir dönemi 
geride bırakan çocuklar için Yaza 
Merhaba Karne Şenliği düzenleyen 
Selçuklu Belediyesi Kelebekler Va-
disi Parkı alanında kurduğu şenlik 
alanında 4 gün boyunca tüm ço-
cuklara birbirinden renkli gösteriler, 
etkinlikler, konserler, atölye çalış-
maları ile dopdolu bir şenlik yaşattı. 
Festivalin son gününde de çocukları 
yalnız bırakmayan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onlarla 
sohbet ederek etkinliklere eşlik etti. 
Şenlik alanına çocuklarıyla birlikte 
gelen veliler organizasyondan duy-

dukları memnuniyeti dile getirerek 
çocuklarının gönüllerince eğlendi-
ğini yorucu ve stresli geçen eğitim 
yılının yorgunluğunu attıklarını, 
şenlikten veliler olarak kendilerinin 

de eğlendiğini dile getirdiler. 
enlikte eğlenen çocuklar da dü-

zenlenen etkinlikler, konserler se-
bebiyle Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür 

ettiler. Çocukların gözlerindeki mut-
luluğa vesile olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı: “Selçuklumuzda dolu dolu 
bir eğitim öğretim dönemini geride 
bıraktık ve eğitim öğretim dönemi-
nin sonunda da dolu dolu günleri 
yaşıyoruz. 2 yıl süren pandemi kısıt-
lamalarının ardından çocuklarımız 
böyle bir şenliği hak etmişti. Biz de 
4 gün süren çocuklarımızın,  gençle-
rimizin hak ettiği bir şenlik düzenle-
dik ve her birinin buradan eğlenerek 
memnun ayrıldığını gördüm. Ço-
cuklarımızın yüzündeki tebessüme 
vesile olmak bizim de yorgunluğu-
muz alıyor” şeklinde konuştu. Dört 
gün boyunca eğlence ve aktiviteyle 
dolu olan  “Yaza Merhaba Karne 
Şenliği” Elif Buse Doğan konseriyle 
son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu eğlenceye doydu

Beyşehir'de "4006 TÜBİTAK
 Bilim Fuarı" düzenlendi

Beyşehir'de öğrencilerin pro-
jelerinin sergilendiği TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fe-
tullah Bayır Fen Lisesi Müdürü 
İrfan Karabacak, okuldaki fuarın 
açılışında 27 projenin sergilen-
diği fuarda okulda görev yapan 
tüm öğretmen ve öğrenim gören 
öğrencilerin yer aldığını hatırlat-
tı. Katılımcılar ve protokol daha 

sonra fuarı gezerek öğretmen ve 
öğrencilerden projeler hakkında 
bilgiler aldı. 

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Musa Konuk, AK Parti İlçe Baş-
kanı Recep Elkin, şube müdürle-
ri, okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve velileri ile davetliler 
katıldı.
n HABER MERKEZİ
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İki otomobil çarpıştı: 
8 kişi yaralandı

Sele kapılan kadın 
hayatını kaybetti

Beyşehir’de iki otomobilin çar-
pışması sonucu 8 kişi yaralandı. 
Kaza, Beyşehir-Konya kara yolu-
nun Ilgın yol ayrımında meydana 
geldi. 

Mustafa Balıklı idaresinde-
ki 34 ABB 190 plakalı otomobil, 
Konya'dan Beyşehir yönüne seyir 
halinde iken, Ilgın yol ayrımında 
kavşağa çıkan Mesut Kağnıcı ida-
resindeki 32 AJ 947 plakalı oto-
mobille çarpıştı. Kazada yaralanan 
sürücü Mesut Kağnıcı, eşi Reyhan 
Kağnıcı ve çocuğu Emirhan Kağnı-
cı ile diğer otomobilde bulunan Be-
şir Mugan, Konya'daki çeşitli has-
tanelere sevk edildi. AK Parti İlçe 
Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ol-
duğu öğrenilen Mustafa Balıklı'nın 
kullandığı araçta bulunan Beyşehir 
Belediye Meclisi Üyesi Harun Ağ-

rız, AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim 
Kurulu Üyesi Kahraman Şenal ve 
Mehmet Erten de Beyşehir Devlet 
Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Kazaya karışan yaralıların hayati 
bir tehlikelerinin bulunmadığı ve 
sağlık durumlarının iyi olduğu öğ-
renildi. n İHA

Karaman’da sele kapılarak 
kaybolan kadının cansız bedenine 
ulaşıldı. Olay, akşam saatlerinde 
merkeze bağlı Erenkavak köyün-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, ailece hayvancılıkla uğraştık-
ları öğrenilen 35 yaşındaki Şehri-
vani Canıvar, dere kenarındayken 
aniden başlayan sağanak yağışın 
ardından oluşan selde kayboldu. 
Canıvar’ın selde kaybolduğu ihbarı 
üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 
Jandarma ekipleri gönderildi. Olay 
yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik 
çalışma sonucunda selde kaybolan 
Canıvar’ın cansız bedenine kay-
bolduğu yerden 700 metre uzak-
lıkta ulaşıldı. Olayın duyulmasının 
ardından Karaman Valisi Tuncay 
Akkoyun da olay yerine giderek 
arama-kurtarma çalışmalarını ta-

kip etti. Vali Akkoyun, “Bir vatan-
daşımız dere kenarındayken şid-
detli yağışın ardından oluşan sele 
kapıldı. Olayın ardından kurtarma 

ekiplerimiz hızla bölgeye gelerek 
arama-kurtarma çalışması başlat-
tı. Ancak maalesef vatandaşımızın 
cansız bedenine ulaşıldı” dedi. n İHA

Hüyük’te, su ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Elektrik kontağından 
çıktığı tahmin edilen yangında 150 işçinin çalıştığı tesislerin büyük bölümü kullanılamaz hale  geldi

Balık tesisi kül oldu
Hüyük’te, su ürünleri fabrika-

sında çıkan yangın itfaiye ekiplerin-
ce söndürüldü. Hüyük ilçesine bağlı 
Tolca Mahallesi’nde faaliyet göste-
ren su ürünleri fabrikasında akşam 
saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. 
Fabrikada bulunan güvenlik görev-
lisinin alevleri fark ederek durumu 
haber vermesi üzerine adrese çok 
sayıda itfaiye aracı, Hüyük Beledi-
yesi’ne ait iş makineleri, Beyşehir 
Orman İşletme Müdürlüğü'nden 
yangın arozözü sevk edildi. Ekip-
ler yangına müdahalede bulundu. 
Söndürme çalışmaları sırasında bina 
dışında bulunan tüpler de olası bir 
patlamaya karşın yangın mahallin-
den uzaklaştırıldı. Yangın, ekiplerin 
saatler süren müdahalesiyle söndü-
rüldü. Müdahale sırasında duman-
dan etkilenen bir itfaiye görevlisi 
Beyşehir Devlet Hastanesi'nde te-
davi altına alındı. Yangın söndürme 
çalışmalarına Hüyük Kaymakamı 
Hasan Çimer, Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem ve Jandarma Ko-
mutanı Adem Başaran da nezaret 
etti.

"FABRİKANIN BİRÇOK KISMI 
KULLANILAMAZ DURUMDA"
Hüyük Kaymakamı Çimer, ga-

zetecilere yaptığı açıklamada, "Yan-
gın itfaiye, belediye ve jandarma 
ekiplerimizin iş birliği sonucu yü-
rüttüğü çalışmalarla kontrol altına 
alındı. Şu an için bina içerisinde her-
hangi bir sıkıntı yok. Yangın başla-
dığı sırada bina içerisinde, fabrikada 
herhangi bir çalışan bulunmuyordu. 
Bu, en büyük şansımız oldu. Yalnız 

bir itfaiye erimiz dumandan dolayı 
biraz rahatsızlandı, tedavisi Beyşehir 
Devlet Hastanesi’nde devam ede-
cek. Yaralımız ve can kaybı olma-
ması en büyük moral kaynağımız. 
Bunun dışında yangın kontrol altına 
alındı, fabrikanın içerisinde herhan-
gi bir ateş durumu söz konusu değil, 
soğutma çalışmaları devam ediyor." 
dedi. Yangın sonucu fabrikanın 
özellikle mal kabul diye tarif edilen 
tarafında ve soğutma sistemlerinde 

sıkıntılar olduğunu belirten Çimer, 
"Fabrikanın birçok kısmı kullanıla-
maz durumda. Bunu kısım kısım 
söylemek yerine fabrikanın tama-
mını etkileyen bir yangın olmuş. 
Çalışmalara belediye ekiplerimiz de 
katıldı. Yerleşim merkezi dışında 
olduğu için çok şükür etrafa yayılan 
bir durum da söz konusu değil." diye 
konuştu. Balık fabrikasının sahibi Ali 
Yıldırım ise "Benim düşüncem kab-
lodan çıktı, tüpler zaten dışarıdaydı, 
yemek tüplerimiz. Patlama yaşan-
madı ama çok yazık oldu. Burada 
güvenlikçi vardı, o haber verdi. Ha-
ber verince yangın var dediler, he-
men geldik, itfaiyeye haber verdik. 
İtfaiye geldi ama tabii ki soğutma 
sistemi köpürtme meydana geldiği 
için hemen bir barut, yani benzin 
olduğu için yani her tarafı sardı, çok 
büyük maddi zarar var. Fabrikada 
depo sistemleri, şok motorları var. 
İçerideki depoda balıklar var. Bunla-
rın hepsi mahvoldu. Burası 150-200 
çalışanı olan, yurt dışına balık ihra-
catı yapan bir tesis." dedi.
n İHA

Jandarma çobanları 
hırsızlıklara karşı uyardı

Aksaray’ın dağlarında çoban-
larla buluşan jandarma ekipleri 
köylerde yaşanabilecek hırsızlık 
olaylarına karşı çobanlara eğitim 
verdi. Yaşanabilecek hırsızlık olay-
larına karşı alınan güvenlik ön-
lemlerinin yanı sıra vatandaşlara 
eğitim vererek oluşabilecek hır-
sızlık olaylarını önlemeye çalışan 
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 
bulunan ilçe, belde ve köylerde ço-
banlarla bir araya geliyor. Arazide 
ve dağlarda çobanlarla bir araya 
gelen jandarma ekipleri hırsızlık 
olaylarına karşı bastırdığı bilgilen-
dirme broşürünü dağıtarak yapılan 
çalışma ve alınması gereken ön-
lemlerle ilgili bilgiler verdi. Özellik-
le Kurban Bayramının yaklaşma-
sıyla birlikte hayvan hırsızlıklarına 
karşı alınacak önlemleri anlatan 
jandarma ekipleri, ahırlardaki kapı 
kilidine kadar uyarılarda bulun-
du. Çok sayıda jandarma ekibinin 
katıldığı eğitimlerde çoban ve va-
tandaşlar ekiplere teşekkür etti. 
Yaşanabilecek olaylarla ilgili birçok 

şeyi öğrendiklerini belirten çoban 
Remzi Deniz (60), “Aksaray İl Jan-
darma Komutanlığımızın yapmış 
olduğu eğitimde dolayı hepsine 
teşekkür ediyorum. Çok güzel bir 
eğitim aldık. Gerekli bütün her 
şeyi bize anlattılar. Sağ olsunlar 
var olsunlar. Bilmediğimiz her şeyi 
komutanlarımız bize tek tek an-
lattı” dedi. Bir diğer çoban Ergül 
Balkış (40) ise “Bize hırsızlıkla ilgili 
bilgiler verdiler. Bizim için broşür 
bastırmışlar. Hırsızlıklara karşı 
yapmamız gerekenleri öğrettiler, 
almamız gereken önlemleri bize 
bildirdiler. Bunun için teşekkür 
ederiz” şeklinde konuştu. Doğru 
bildikleri yanlışları öğrendikleri-
ni ifade eden Muharrem Uz (44), 
“Bize hırsızlık olaylarına karşı bilgi-
lendirme amaçlı broşür bastırmış-
lar bizi bilgilendirdiler. Bildiğimizi 
sandığımız bazı bildiklerimiz yan-
lışmış. Burada yanlışları fark ettik. 
Jandarmamızın bize çok faydası 
oluyor. Bunun için çok teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.
n İHA

Gölette iki gencin cansız 
bedenleri bulunduAksaray’daki fabrika 

yangını söndürüldü
Aksaray'da yumurta viyol üre-

timi fabrikasının geri dönüşüm 
deposunda çıkan yangın tama-
men kontrol altına alınırken, yan-
gında bin 500 ton kağıt yanarak 
kül oldu. Yangın, Organize Sanayi 
Bölgesinde yumurta viyol üretimi 
yapan fabrikanın geri dönüşüm de-
posunda meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, yumurta viyol üreti-
mi için toplanarak fabrikanın geri 
dönüşüm deposunda muhafaza 
edilen bin 500 ton kağıt henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle yanmaya 
başladı. Akşam saatlerinde çıkan 
yangında alevler kısa sürede tüm 
depoyu sararken fabrika yetkilileri 

tarafından durum 112 Acil Çağrı 
Merkezine bildirildi. İhbar üzerine 
olay yerine Aksaray Belediyesi İtfa-
iye Müdürlüğü ekipleri, İl Afet Acil 
(AFAD) Müdürlüğü ve Jandarma 
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 
olay yerine gelen itfaiye ve AFAD 
ekipleri yangını söndürme çalış-
ması başlatırken, jandarma ekipleri 
çevrede güvenlik önlemi aldı. Yak-
laşık 5 saat süren çalışma sonucu 
yangın kontrol altına alındı. Onlarca 
itfaiye ve kurtarma ekibinin fabri-
ka bahçesindeki yangının soğutma 
çalışmalarının devam ederken öte 
yandan yangının çıkış nedeni araş-
tırılıyor. n İHA

Aksaray'da piknik yaparken 
serinlemek için Mamasın Barajı'na 
giren 2 genç boğularak can ver-
di. Olay, merkeze bağlı Gücünka-
ya köyü Mamasın Barajı kıyısında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, piknik yapmak için geldikleri 
Mamasın Barajı kıyısında serinle-
mek için suya giren Kürşat Metin 
Yıldırım (19) ve arkadaşı İsmail 
Duha Atak (19) suda açılmak iste-
di. Bir süre sonra kıyıdan uzaklaşan 
iki genç gözden kayboldu. Barajda 
gözden kaybolan gençlerin kıyıya 
dönmediğini fark eden piknik ala-
nındaki diğer vatandaşlar durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık, 

jandarma ve İl Afet ve Acil Du-
rum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri 
sevk edildi. Kısa sürede olay yerine 
gelen jandarma ekipleri çevrede 
güvenlik önlemi alırken, AFAD Su-
altı Arama-Kurtarma Timi dalgıç-
ları Mamasın Barajı'na dalış yaptı. 
Dalışın ilk turunda kısa sürede 2 
gence ulaşan dalgıçlar, gençlerin 
cansız bedenini 6 metre derinlikte 
el ele tutuşmuş halde buldu. Ma-
masın Barajı'ndan çıkarılan 2 gen-
cin cansız bedeni otopsi yapılmak 
üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Morguna 
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA
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Konya Karatay’dan çıktı sökün eyledi,
Turun önü Ereğli’yi boyladı,
Rabbim bize gezi için yol verdi,
Yolunuz açık olsun kültür dostları.
Diye başladık TYB Konya Şubemizin 

mutat olarak her yıl gerçekleştirdiği ‘Yazı-
lacak Çok Şeyimiz Var” adlı kültürel gezi 
programımıza.

20 yıllık TYB üyeliğim süresince biri 
ülke dışına olmak üzere birçok şehre ve 
ilçelere yaptığımız gezilerin sayısını unut-
tum, desem yalan olmaz.

Ereğli’yi geçtikten sonra; yüce dağla-
rın delinip tüneller inşa edilerek insanoğ-
luna yollar açılıp seyahat sürelerinin hem 
güvenli hale getirili hem de kısaltıldığını 
görünce ülkemin idarecilerine minnet 
duygularım dile geldi. Sıra dağları seyre-
derek giderken temaşa ettiğim manzara 
güzel ülkemin ihtişamının adeta bir tablo-
suydu. Dağları gâh çamlar, sedirler, gâh 
maki bitkileri ile süslü, vadileri yeşilden 
sarıya meyletmiş hububat tarlalarıyla örül-
müş; adeta canlı tablonun içinden geçe-
rek güneyin yıldızı Hatay’a doğru yol aldık.

Her yolculuğumuzda adet olduğu 
üzere sırayla herkes mikrofon başına gelip 
geziye dair duygularını yahut hatıralarını 
anlatıyordu. Ahmet Köseoğlu başkan bu 
defa ilk olarak, grubun en yaşlısı olan ben-
denizi mikrona davet ediverdi. Başkan her 
ne kadar “Konuşmalarda teşekkür faslı 
bulunmasın” dese de büyük bir titizlikle 
yürütülen organizasyon için herkes gibi 
ben de teşekkür etmeden geçemedim.

Yol kenarlarında, insanlığın genel 
gıdası hububatın altın gibi sararıp hasat 
kıvamına geldiğini ve dahi bazı yerlerde 
hasat edildiğini görmek ülkemizin bize 
dört mevsimde sunduğu güzelliklerden 
bir parçaydı.

Bundan 47 yıl önce Hatay’ın ilinin 
Cilvegözü sınır kapısına bir hacı karşı-
lama serüveni yaşamış başka da uprak 
verememiştik. Bu Hatay’a ilk kapsamlı 
gezimizdi.

Konya sınırlarını tam çıkıyorduk ki 
üç gün boyunca, önceleri kabusa dönen, 
sonraları üzerine espriler ürettiğimiz seri 
trafik kontrolü maceramız da başlamıştı! 
Meğer seyahati organize eden şirketin 
kiraladığı otobüsün plakasını bir densiz 
kopyalayıp sahte plaka üretmiş ve Ege 
dolaylarında kullandığı görülmüş. Gerçek 
plaka bizde ve Akdeniz’e seyahat ediyor-
duk ama EDS denilen sistem bizi gör-
dükçe trafik ekiplerini harekete geçiriyor, 
bazen etrafımız adeta sarılıyordu.

Ereğli’yi geride bırakarak İç Anadolu 
iklimine veda ettiğimizde yol boyunca boy 
vermiş Akdeniz havzasına has kırmızı be-
yaz zakkum çiçekleri bize hoş geldiniz der 
gibiydi.

Bu kadar yakınından geçerken inanç 
dünyamızın büyükleri Ashab-ı Kehf’i ziya-
ret etmek olmazdı. Biz de yönümüzü Tar-
sus’a çevirip insanlığa ibret olan mağarayı 
ve dahi 7 uyur adına yaptırılan camii ziya-
ret ettik.

Pozantı’da Cuma Namazımızı eda 
edip öğle yemeğimizi de aldıktan sonra 
gözümüz dağlarda, kulağımız Hatay tür-
külerinde olarak yolumuza devam ettik. 
.Her gezide adetimdir, durmadan not alı-
rım. Yine aynısını yapıyorum. Üstelik bu 
gezi de tam onbir sayfa not yazmışım ki 
sanırım kendi adıma rekor oldu.

Yolumuzu bazen defne bahçeleri, ba-
zen mısır tarlaları ve turunçlar süslüyordu. 
Saatimiz 17.10’u gösterirken İskende-
run’da ufukta belirdi. Artık Akdeniz’in son 
sularındaydık. Amanos dağlarını aşıp Ha-
tay’ vasıl olduğumuzda saat 19.10 olmuş, 
güneş keskin ışıklarını indirmişti. Akşam 
yemeğine restoranına misafir olacağımız

otelin, bodrum kattaki mescidini iç 
içe geçmiş odalar arasında macera tarzı 
bir arama ile bulup ikindi namazımızı eda 
ettikten sonra yemyeşil vadide çağıl çağıl 

çağlayan, yolunun kenarı alış-
veriş barakaları ile süslü Harbi-
ye Şelalelerine doğru yürüdük. 
Manzara temaşa edildi, fotoğ-
raflar çekildi, dileyen satıcı tezgâhlarını 
ziyaret etti ve otelin şelaleye nazır restora-
nına çıktık. Bir yanımız Harbiye Şelaleleri, 
diğer yanımız Hatay’ın panoramik man-
zarasıydı. Arka planda başı arşa değerce-
sine yükselen Amanos dağları adet kartal 
edasındaydı. Gözüm dağın zirvesine dalıp 
gitmişken, 60-65 yıl önceleri atalarımdan 
dinlediğim, köyümüzde uzun müddet 
yaşamış olan ve hatta Barnabas ile İncil 
yazdığını ve kendini Hz. İsa’nın havarisi 
ilan eden Aziz Pavlos’ hikâyesi zihnimde 
uyandı. Kısa da olsa bir miktar yazalım ki 
tarih kayıtlarında yerini alsın.

Deniz yolu ile Antalya’ya, oradan da 
Isparta Yalvaç üzerinden bizim yöremiz 
olan ve Roma döneminin büyük bir yer-
leşim yerlerinden Hatunsaray Liystra’ya 
gelen; aslen Tarsus’ta yetişmiş bir Yahudi 
haham olan Pavlos’tan bahsediyorum. 
Burada kendini din adamı olarak ilan eder. 
Menkıbeye göre dokunduğu hasta iyileş-
mektedir ve dönemin insanları, Pavlos’u 
insan kılığına girmiş tanrı kabul eder. Söz-
leriyle de tesirli olan Pavlos burada uzun 
süre eğleşirken, Hz. İsa’nın dinin yaymak 
üzere dere tepe aşıp buralara gelen elçileri 
kente varmadan dağlarda öldürtür. Bura-
da birçok dost edinir ve o dostları ile bir 
gün hac görevini yapmak için Kudüs’e 
doru yola çıkar.

İnsan bu elbette uyumaya da ihtiya-
cı var… Onlar da akşamın olduğu yerde 
sırayla bir kişiyi nöbetçi bırakıp uykuya 
dalarlar. Anamos dağlarına vardıkların-
da nöbet sırası Pavlos’a gelmiş. Dostları 
liderlik yapığı için ona nöbetçi yapmak 
istemeseler de ısrarla nöbete talip olmuş. 
Gecenin bir nısfında Pavlos bir ulu ağaca 
yaslanıp çevreyi gözetlerden birden uy-
kuya yenilir. O anda ağaç yarılıp Pavlos’u 
içine çekmeye başlar. Korku ile uyanıp 
ağaçtan uzaklaşma ister ama başaramaz. 
O sırada karşısında siyah sakallı bir genç 
belirir ve elini uzatır fakat “Seni bu durum-
dan kurtarayım mı, yoksa ölüme terk mi 
edeyim?” diye de sorar. Pavlos kurtuluşu 
elinde olan zatı merak edip “Sen kimsin?” 
diye sorduğunda, “Ben Hz. İsa’yım. Sen 
benden ve dinimden ne zarar gördün de 
elçileri öldürttün?” der. Vücudu gitgide 
ağacın içine gömülmekte Pavlos hatasını 
anlamıştır; “Beni buradan kurtar, söz ve-
riyorum; bundan sora senin dininin hiz-
metçisi olacağım” der ve bu sözle birlikte 
rüyadan uyanır.

Sabah yol arkadaşlarına “Ben uyu-
dum ve gördüğüm rüyadan ötürü bu 
yolculuktan vaz geçtim” diyerek Konya’ya 
dönüp Hıristiyanlık dinine dair bilgiler alır, 
yetişir. Vaazlar vermeye başladığında da 
Azize Thelka ile karşılaşır. Zamanla da 
“Ben İsa’yı rüyamda gördüm, o benimle 
konuştu. Ben de havariyim” iddiasında 
bulunur. Sonradan edindiği dine hizmet 
için Liystra’ya döner. Fakat halk değişim 
yaşayan Pavlos’u beğenmez. Zira ön-
ceden anlattıklarından çok farklı şeyler 
söylemektedir. Halk Pavlos’u taşlayarak 
kovalar. O da kaçarak benim köyüm olan 
Kilistra’ya gelir. Burada kaya mağaralar-
dan mabet yapıp kendince Hıristiyanlığa 
hizmet eder.

Rivayete göre, hazin de bir sonu var-
dır Pavlos’un. MS 67’de elçi Yuhanna ile 
birlikte Kudüs’te dini faaliyetlerde bulun-
dukları sırada, Roma’yı yakan Neron “Siz 
halkın kafasını karıştırıyorsunuz” diyerek 
ikisinin de başını kestirir.

Gezi notlarına devam edelim.
Türk Sanat Müziği eşliğinde yeme-

ğimizi yedikten sonra iki gün konaklaya-
cağımız Tarbuş otelde istirahate çekildik. 
Ertesi sabah saat 8’de yol arkadaşlarımız-
la kahvaltıda bir araya gelip ziyaretler için 

otelden ayrıldık. Rehberimiz 
Nail bey, Harbiye Şelaleleri-
nin önünden geçerken ilginç 
bir efsaneyi anlattı:

“Harbiye’nin asıl adı 
Defne’dir. Anlatılanlara göre 
buralar o zamanlar Apol-
lo’nun hükmündedir ve çok 
güzel olan Defne adındaki 
kız onun kendini taciz etme-
sinden korkmaktadır. Defne 
tacizden kurtulmak için ‘Ey 
toprak, sana yalvarırım, beni 
koru’ diye dua eder. Apollo’nun da niyeti 
bellidir; toprak bu dua üzerine Defne kızı 
içine alır ve onu defne ağacı olarak gün 
yüzüne çıkarır. Harbiye Şelaleleri Def-
ne’nin gözyaşları, defneyaprakları da Def-
ne kızın kokusudur.”

Pek çok medeniyete merkez olan 
Hatay 1517’de Osmanlı idaresine girmiş.

Bir Akdeniz şehri olan Antakya’da 
iklim değişikliğinden nasiplenmiş ve ilk 
defa bu yıl mart ayında bile kar yağmış. 
Halkın yüzde 80’i seracılıkla geçindiği için 
de bu durumdan olumsuz etkilenmiş.

Hatay’da her bir semavi dine men-
sup insan yaşıyor. Farklı ırktan insanlar 
da var. Türklerin yanı sıra hem Arap hem 
de Kürtler bulunuyor. Kentin muhtelif ma-
hallelerinde sunniler ve aleviler var. Hatay, 
tarihi derinliğiyle medeniyetler şehri, gün-
cel yapısıyla da farklı kültürleri bağrında 
barındıran bir hoşgörü şehri adeta.

Bu bilgileri edinerek yol alıyor ve 
9.30’da St. Pierre Mağara Kilisesini varı-
yoruz. Terasında Hatay ayaklarınızın lrına 
seriliyor. Buradan dünyanın en büyük 
ikinci müzesi olan Hatay Arkeoloji müze-
sine geçiyoruz. Önünde Arapça’da Mavra 
denilen büyük bir değirmen çarkı göze 
çarpıyor. Müze her yönden çok zengin, 
bilhassa gâh yere serilmiş, gâh duvara 
yerleştirilmiş rengârenk mozaikler dikkat 
çekiyor. Ayrıca hüyüklerden çıkarılmış 
binlerce eser burada sergileniyor. Çıkmak 
isteseniz de tarih sizi çağırıyor, salmıyor. 
Seyahate katılan eski milletvekilimiz Mi-
mar Ahmet Alkan hocamızın “Sadece bu 
müzeyi gezmek bile bu gezi için yeterlidir” 
diyerek müzenin önemini ortaya koyu-
yordu.

Müze önünde çınar altına oturdum / 
Kendimi tarihin ötesine götürdüm / Dün-
yada ikinci, mozaikte zenginsin / Gezip 
görülmeye değer Hatay İlimiz.

Dikey dağlar Antakya ovasına bakar 
/ Bu verimli topraklara kan ek can çıkar / 
Her ırktan insanlar vardır huzurlu yaşar / 
Güzelliğin sembolüsün Hatay ilimiz; dize-
leri döküldü dilimden.

Hatay’ın sembolü sayılan Uzun Çarşı 

ve Habib-i Neccar Camiini 
gezmemiz için serbest za-
man verildi ve herkes ken-
die bir yön tayin etti. Uzun 
Çarşı hakikaten kollara 
ayrılmış büyük bir bedes-
ten… Her çeşit alışverişin 
yapılabildiği büyük bir çar-
şı… Ben fasılı kısa tutup 
erkenden, birçok yatırı da 
bünyesinde barındıran 
Habib-i Neccar Camiine 
geldim. Ezanla beraber 

öğleyi cemaatle kıldıktan sonra şu dörtlük 
döküldü dilimden;

Habibi Neccar Camiinde öğleyi kıldık 
/ Bu güzel mabette huşuya daldık / Ya-
tırlara, banisine dualar ettik / Gezmelere 
doyulmayan Hatay İlimiz.

Rehberimize ilin nüfusunu sordum; 
1 milyon beş yüz altmış bin, dedi. Saat 
13.30’da bu güzel mekândan ayrılıp 
14.00 sularında Kasap’a geldik. Yok yok 
yanlış anlamayın! Burada pişirip servis 
hizmeti de veren lokantalar kasap diye 
anılırmış. Mekâna girince garsona tesisin 
adını sordum; Tugay Kasabı, dedi. Yeşil-
likli Garnitürün bol, hizmetin üst düzey 
olduğu tesiste ikram edilen Acılı Tepsi 
Kebabı çok lezizdi doğrusu.

Şimdi istikametimiz Osmanlılar dev-
rinde Altın madeni olarak çalıştırılmış, 
adını da bura özelliğinden alan Altınözü 
ilçesi idi. Yol uzun sürmedi, kısa zaman-
da ilçeye ulaştık. Tam da o günlerde kitap 
fuarı ve yazar söyleşileri varmış. Belediye 
Başkan Rıfat Sarı ile makamında buluşup 
söyleştik. Bu arada ben Rıfat Başkana 
Akrostiş bir doğaçlama yazıverdim. Fo-
toğraf çekimi sonrası Başkanımız Ahmet 
Köseoğlu bu meziyetimi bildiği için, şiir 
okumama yol verircesine “İsmail Abi bir 
şey diyecek mi acaba?” diye sordu. Oku-
yuverdim;

Ruhunda hizmet aşkı, kültür sevgisi,
Işık aydınlığı yapan bir hizmet eri,
Farklı projelere layık onun ilçesi,
Altınözü’ne ikinci kere seçilen başkan.
Tuttuğunu koparan inatçı azmi var,
Size daha nice nice hizmetler sunar,
Adına yazdığım bir akrostişim var,
Riyasız yalansız güler yüzü var.
Israr ederek bu insanı tekrar seçiniz,
Altınlı topraklardan geliyor isminiz,
Güzelliklere lâyık sizin altın ilçeniz,
Sizler de ona işlerinde yardım ediniz.
Başkan o anda yazılan bu sözlerden 

memnun olduğunu belirtip; kitap fuarı-
na gelen diğer misafirlerini uğurlamak 
için kısa süreliğine bizden ayrıldı. Biz de 
vadi üzerine kurulmuş asma köprüden 
geçerek kitap fuarını, cam terası ve ters 

evi gezdik. Heyetimize refakat 
eden başkan yardımcısı Leyla 
Ayvazoğlu hanımdan ve diğer 
ilgililerden de ilçe hakkında bil-

giler aldık. Mesela Altınözü’nde 7 milyon 
zeytin ağacı bulunduğu, çok meşhur ufak 
taneli hal halı zeytinin burada bulunduğu, 
meşhur zahter kekik baharatının da bu il-
çeye has bir lezzet olduğu öğrendik.

Sırada Hıristiyan köyünde eski usul-
le zeytinyağı elde edilen ve günümüzde 
zeytin müzesine çevrilen eski bir fabrika 
ziyareti var. Tokaçlı Zeytin Müzesi çok eski 
tarihlere dayanıyor. Hatay genelinde 17 
milyon zeytin ağacı var ve bunun 7 mil-
yonu Alınözün’de. Meğer ülkemizde de 
130 milyon zeytin ağacı varmış, burada 
öğrendik. Bu köydeki insanlar Hıristiyan 
ve Ortodoks. Ayrıca kaatolik olan bir Hı-
ristiyan köyü daha varmış. Başka dinlere 
mensup insanlar da varmış burada.

Vakti akşama yaklaşırken Altınözü 
Zeytin Cafe’de yemekler yendi, çaylar 
içilirken sohbetler demlendi. Rıfat baş-
kan “Altınözü ilçemizin merkezde 10 bin, 
köyleri ile altmış bir nüfusu var” dedi. Baş-
kandan 19.30 da müsaade alıp Harbiye’ye 
doğru yola revan olduk.

Pazar sabahı Tarbuş otelinde kah-
valtıdayken Yayladağ belediye başkanı 
yardımcısı ile iki personeli bize dâhil oldu. 
Hem ev sahipliği hem de kılavuzluk ede-
ceklerdi. Saat 8.30’da bilmediğimiz güzel-
liklere doğru yola çıktık. Kılavuzumuz Asi 
nehrini işaret ederek “Belen dağlarından 
gelip Samandağ’dan denize dökülen neh-
rin uzunluğu 570 km’dir” dedi. Amanos 
ve Kel dağlarının kuşattığı Samandağ’da 
ahalinin yüzde 95’inin Arap asıllı olduğu-
nu, ayrıca farklı ırktan ve dinden insanların 
bir arada huzurla yaşadığını öğrendik.

Hıdırbey Türbesine doğru giderken 
Vakıflı Ermeni köyünden geçtik. Burada 
150 kadar Ermeni nüfus yaşamaktaymış. 
Ermeni Kilisesinde o gün ayin olduğu için 
ziyaret edemedik.

Gezdiğimiz yerlerde Akdeniz iklimi 
yeşil doku ve maki bitkileri güzelliği insanı 
büyülüyordu.

Musa ağacı ve Abı Hayat Çeşmesi
Bir vadiye dikey iniş yaparken park 

eden otobüsümüzden büyüleyici manzra-
yı temaşa ettik. 3000 bin yıllık olduğu söy-
lenen o muhteşem çınar ağacını ve ya-
nındaki üç taş oluktan şarlayan Abı Hayat 
suyunu içip hikâyesini dinledik. Efsaneye 
göre, Musa AS. İle Hızır AS. deniz kena-
rında buluştuktan sonra dağa doğru yürü-
müşler. Buraya geldiklerinde bakmışlar ki 
bir su var. Musa AS. “Hızır kardeşim ben 
şuraya Asamı dikeyim, şu sudan içeyim, 
bu abı hayat olsun” der. Suyu içip doğ-
rulunca bakmıi ki Asası yeşerip ağaç, su 
ise Abı hayat olmuş. Hızır AS. ise bu arada 
ortadan kaybolmuş.

Bir müddet burada eğleşip Musa 
Ağacının altında dinendik. Satılan organik 
meyvelerden; erik, kayısı, portakal, doma-
tesler aldık. Hava gâh bulutlu gâh güneşli, 
şimdi de hafif çisenti var. Obüse binip 
Beşikli mağarasına doğru yol aldık. Saat 
10.30’da Akdeniz sahiline kavuştuk. Gidiş 
dönüş mesafesi 5 km. olan dik bir yama-
ca arkadaşlar ağrı adımlarla yürüdüğünde 
ben çekimser kalıp gitmeme eğilimine gir-
dim. Fakat sonradan merakım yükseldi ve 
hızlı adımlarla gruba dâhil oldum.

Yol insanı yormadığı gibi adeta iştah 
veriyor. Yol boyunca yenen y ada yenme-
yen kokulu meyveler, Harnuplar, erikler, 
kayısılar, zeytinler çiçek açmış, çağlaya 
dönmüş narlar ve daha nice kokulu def-
neler, limonları teneffüs ederek zevkle 
Roma Köprüsünü görüp Beşikli mağara-
sına ulaştık. 

Yürüdüğümüz patika yolun altında-
ki, kanyon da diyebileceğimiz açık tünel 
asırlar önce köleler tarafından sert kayalar 
oyularak yapılmış. Bazı yerlerinde yüksek-

lik 10 metreyi geçiyor olmalıydı. İçinde 
yürüdüğümüz kanyon insanı ürpertiyor-
du. Saat 12.00 gibi gezinin bu faslını da 
tamamladık.

Çevlik sahilinde deniz havasını so-
luyup öğle yemeği için Truva Restorana 
geçtik. Zamanla yarış halindeydik adeta. 
İlk durağımız Hızır Aleyhiselâm’ın makamı 
kabul edilen türbe idi. Bizim bildiğimiz, Hz. 
Hızır ölümsüzdü ama burada yapılan her-
halde temsili bir türbe idi.

Antakya’dan bize katılan rehberimiz 
ve Yayladağ Beledşye Başkan yardım-
cımızla vedalaşıp ayrıldık. Yol üzerinde 
meşhur Hatay küfesinin imalat yeri olan 
Dalgaç Künefe’den hediyelik alışveriş-
lerimizi yaptık. Seyahatimizin bu kısmı 
rüzgarlı bir havada geçiyordu. Bir şiddetli 
esinti anında, sağ yan cam yerinden çıkı-
verdi. Neyse ki Saffet Yurtsever çevik bir 
insandı ve camı aşağı düşmeden yerinde 
tutarak kafileyi zor bir durma düşmek-
ten kurtardı. Önce koli bantı ile sıkı sıkıya 
yapıştırılan cam, İskenderun’da usulüne 
göre tamir edildi.

İskenderun önceydi ama bizim önce 
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ile 
randevumuz vardı. Bizi bir Mimar Sinan 
Eseri olan Sokollu Mehmet Paşa Külliye-
sinde karşıladı. Sıcak, samimi bir insandı. 
Külliye içindeki 2. Selim (Sarı Selim) Ca-
miinde ikindi namazlarını kılıp külliyeyi 
gezerek bilgi aldık. 1575 yılında yapılan 
külliye içindeki caminin önünde, yaşlılığı 
belindeki büklümlerden belli olan ihtiyar 
zeytin ağacı adeta “Ben tarihin şahidiyim” 
diyordu. Bu yaşında dahi 300 kilo meyve 
vermeye devam eden dünyanın en yaşlı 
zeytin ağacı ilçenin sembollerinden biri 
olmuş.

Payas Belediye başkanı, güzel insan 
bu külliyeye çok önem verdiğini, arasta 
çarşısını ve diğer bölümleri gezerken bu-
rayı ayağa kaldırmak için 12 sene emek 
verdiğini, belde iken başladığı girişim-
lerle restore ettirmeyi başardığını anlattı. 
Büyük bir ticaret yolu üzerinde olan bu 
külliyede 1800’lü yıllarda günlük 3 bin 
kişiye yemek veriliyormuş. Zaman zaman 
komutanlara makamlık yapan Külliye’nin 
Kıbrıs’ın fethinde de çok önemli bir rolü 
olduğunu Başkan Bekir Altan anlattı.

Ben yine duramayıp doğaçlama bir 
akrostiş güzelleme yazıverdim. Ayrılık sı-
rasında da okudum;
Bu ilçeye yıllardır hizmet veriyor,
Elinin emeği ile gönüllere giriyor,
Kervansarayları restore ettiriyor,
İşte halkı tarafından sevilen başkan.
Ruhlara hizmeti nakşetmiş bu güzel in-
san.
Almış ilçe insanının sevgi bağını,
Lisanı tatlı olunca yaşar çağını,
Türkler böyle kurar sevgi bağını,
Allahım yolunu açık etsin sevgili başkan.
Nice hizmetler üretmeni dileriz Hak’tan.

Payas güzel fakat İskenderun bizi 
bekliyordu. Saat 18.00 gibi vedalaşıp 
ayrıldık. Deniz Müzesini de ziyaret etmek 
istiyorduk fakat saat 18.30’u da geçmiş ve 
kapılar kapanmıştı. Sahil boyunca yürü-
yerek İskenderun Belediyesine ait Doğan 
Restoran’a geçtik. Belediye Başkanı Fatih 
Tosyalı’nın katıldığı akşam yemeğini ışıltılı 
deniz manzarası süslüyordu. Kaptanımız 
da bu arada sanayiye geçip otobüsün ca-
mını gerektiği şeklide onartıp geldi. Şimdi 
dönüş yolculuğuna hazırdık. Son durağı-
mızda bizi İskenderun Belediye Başkanı 
Tosyalı samimi duygularla uğurladı.

Yazarların tarih ve kültür şehirlerini ta-
nıyıp yazı konuları üretmelerine yönelik bu 
tür organizasyonlara büyük ehemmiyet 
veren TYB Konya Şubesi Başkanımız Ah-
met Köseoğlu’na ve Hatay organizasyo-
nunu kusursuz şekilde yöneten Mustafa 
Güden’e ve seyahate katılan bütün TYB’li 
dostlarıma teşekkür, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

MEĞER SENDE YAZILACAK NE ÇOK ŞEY VARMIŞ EY KADIM HATAY

haber@konyayenigun.com
ISMAIL DETSELI
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Konya OSB İhsandede Cad. 20. Sokak No:19/1 42300
   Selçuklu / KONYA     wTel: 03322391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

• EL HADDESİ 
KULLANABİLEN 

PERSONEL 
ALINACAKTIR

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan

 kaynakları birimine şahsen yapılacaktır. DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organ�ze Sanay� Bölges� Evrenköy Caddes�

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

3FORKLİFT 
OPERATÖRÜ

3MAKİNE 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 SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

PLANYA VE HİZAR 
MAKİNELERİ KULLANABİLEN
ELEMAN ALINACAKTIR

                   (1 KİŞİ)
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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.

Temassız Akıllı Elektron�k Kart mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes�ne 
göre açık �hale usulü �le �hale ed�lecek olup, tekl�fl er sadece elektron�k ortamda EKAP üzer�nden 
alınacaktır.  İhaleye �l�şk�n ayrıntılı b�lg�ler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2022/581866
1-İdaren�n
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM 
      DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adres�   : Konev� Mahalles� M�llet Caddes�. No:14 (Esk� Hava Hastanes�) 
      - Meram / KONYA Selçuklu/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 4445542 - 3322491961
ç) İhale dokümanının görüleb�leceğ� ve : https://ekap.k�k.gov.tr/EKAP/
e-�mza kullanılarak �nd�r�leb�leceğ� �nternet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : Temassız Akıllı Elektron�k Kart
b) N�tel�ğ�, türü ve m�ktarı : 500.000 Adet Temassız Akıllı Elektron�k Kart (1K/4Byte) Alımı
      Ayrıntılı b�lg�ye EKAP’ta yer alan �hale dokümanı �ç�nde 
      bulunan �dar� şartnameden ulaşılab�l�r.
c) Yapılacağı/tesl�m ed�leceğ� yer : Konya Büyükşeh�r Beled�yes� B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı 
      (Konev� Mh. M�llet Cd. No:14 Meram/KONYA)
ç) Süres�/tesl�m tar�h�  :1) Sözleşmeye müteak�p (�zleyen) 10 takv�m günü �çer�nde
     �şe başlanacaktır. İş�n süres� 105 (yüzbeş) takv�m günüdür. 
     2) Yüklen�c� Tekn�k şartnamen�n 6.14. maddes� hükümler�n�
     yer�ne get�rd�kten ve �daren�n onayını aldıktan sonra ; 
     1. Tesl�mat: İdaren�n bel�rleyeceğ� görsel çeş�d�nden olmak 
     üzere kartların 100.000 aded�n� onay tar�h� �t�bar� �le en geç 
     45 takv�m günü �çer�s�nde, 2. Tesl�mat: Ger�ye kalan 400.000
     aded�n� �se onay tar�h� �t�bar�yle en geç 90 takv�m günü �çer�s�nde
     (kartların tamamını) tesl�m etmek zorundadır. 3) Tesl�mat mesa� 
     saatler� �çer�nde yapılacaktır. 4) Yüklen�c� �sterse daha erken
     tar�hler de �daren�n onayı �le tesl�mat yapab�l�r.
d) İşe başlama tar�h�  : Sözleşmeye müteak�p (�zleyen) 10 gün �çer�s�nde
3-İhalen�n
a) İhale (son tekl�f verme) tar�h ve saat� : 06.07.2022 - 10:30
b) İhale kom�syonunun toplantı yer� :Konya Büyükşeh�r Beled�yes� Fen İşler� Da�res� Başkanlığı
(e-tekl�fl er�n açılacağı adres)      Yerleşkes� Mal ve H�zmet Alım İhaleler� Şube Müdürlüğü
          (Horozluhan Mah. Yen� İstanbul Cad. No:64) Selçuklu / KONYA
4. İhaleye katılab�lme şartları ve �sten�len belgeler �le yeterl�k değerlend�rmes�nde uygulanacak kr�terler:
4.1. İstekl�ler�n �haleye katılab�lmeler� �ç�n aşağıda sayılan belgeler ve yeterl�k kr�terler� �le f�yat dışı 
unsurlara �l�şk�n b�lg�ler� e-tekl�fl er� kapsamında beyan etmeler� gerekmekted�r.
4.1.2. Tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu gösteren b�lg�ler;
4.1.2.1. Tüzel k�ş�lerde; �stekl�ler�n yönet�m�ndek� görevl�ler �le �lg�s�ne göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz ed�len h�sseler har�ç)/üyeler�ne/kurucularına �l�şk�n b�lg�ler �darece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen tekl�f mektubu.
4.1.4. Şekl� ve �çer�ğ� İdar� Şartnamede bel�rlenen geç�c� tem�nat b�lg�ler�.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya b�r kısmı alt yüklen�c�lere yaptırılamaz.
4.2. Ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından ekonom�k ve mal� yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
4.3. Meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n belgeler ve bu belgeler�n taşıması gereken kr�terler:
İdare tarafından meslek� ve tekn�k yeterl�ğe �l�şk�n kr�ter bel�rt�lmem�şt�r.
5. Ekonom�k açıdan en avantajlı tekl�f sadece f�yat esasına göre bel�rlenecekt�r.
6. İhaleye sadece yerl� �stekl�ler katılab�lecek olup yerl� malı tekl�f eden yerl� �stekl�ye �halen�n tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında f�yat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzer�nden bedels�z olarak görüleb�l�r. Ancak, �haleye tekl�f verecek olanların, 
e-�mza kullanarak EKAP üzer�nden �hale dokümanını �nd�rmeler� zorunludur.
8. Tekl�fl er, EKAP üzer�nden elektron�k ortamda hazırlandıktan sonra, e-�mza �le �mzalanarak, tekl�fe 
�l�şk�n e-anahtar �le b�rl�kte �hale tar�h ve saat�ne kadar EKAP üzer�nden gönder�lecekt�r.
9. İstekl�ler tekl�fl er�n�, her b�r �ş kalem�n�n m�ktarı �le bu �ş kalemler� �ç�n tekl�f ed�len b�r�m f�yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzer�nden tekl�f b�r�m f�yat şekl�nde ver�lecekt�r. İhale sonucunda, 
üzer�ne �hale yapılan �stekl� �le b�r�m f�yat sözleşme �mzalanacaktır.
10. Bu �halede, �ş�n tamamı �ç�n tekl�f ver�lecekt�r.
11. İstekl�ler tekl�f ett�kler� bedel�n %3’ünden az olmamak üzere kend� bel�rleyecekler� tutarda geç�c� 
tem�nat vereceklerd�r.
12. Bu �halede elektron�k eks�ltme yapılmayacaktır.
13. Ver�len tekl�fl er�n geçerl�l�k süres�, �hale tar�h�nden �t�baren 120 (YüzY�rm�) takv�m günüdür.
14. Konsors�yum olarak �haleye tekl�f ver�lemez.
15. D�ğer hususlar:
Tekl�f f�yatı �hale kom�syonu tarafından aşırı düşük olarak tesp�t ed�len �stekl�lerden Kanunun 38 �nc� 
maddes�ne göre açıklama �stenecekt�r.

TEMASSIZ AKILLI ELEKTRONİK KART
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Enerjisinin önemli bölümünü çatıya kurulan 3 megavatlık güneş enerjisi santralinden karşılayan geri dönüşüm fabrikası, aylık 750 ton atığı ekonomiye kazan-
dırıyor. Emin Gürbüz: "Tonunu 350 avroya aldığımız plastik atıktan dönüştürdüğümüz ham maddeyi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 900 avroya satıyoruz"

Plastik atıkları dövize çeviriyorlar
Konya'da plastik atık geri dönü-

şüm firması, ithalatını gerçekleş-
tirdiği nitelikli atıktan ürettiği ham 
maddeyi Avrupa ülkeleri başta ol-
mak üzere 17 ülkeye ihraç ediyor. 
Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 
ambalaj malzemeleri imalatı ve plas-
tik atıkların geri dönüşümü gerçek-
leştiren Gürpilsan Plastik şirketi, 18 
bin 500 metrekare kapalı alanda, 70 
personelle aylık 750 ton atığı ekono-
miye kazandırıyor. Firma yöneticisi 
Mehmet Emin Gürbüz, işletmede 

tüm sürecin Avrupa standartlarında 
yürütüldüğünü söyledi. Tesiste Sıfır 
Atık Projesi kapsamında yurt içinden 
aldıkları plastik atıkları işlediklerini 
vurgulayan Gürbüz, şöyle konuş-
tu: "Yurt dışından ithalatını yaptı-
ğımız atıkları da dönüştürüyoruz. 

Ürettiğimiz bu ham maddeler, 
orijinal ürünlerin ikamesinde kulla-
nılıyor. Tarımsal sulama, otomotiv 
yedek parça, endüstriyel tüketim 
ürünleri ve çöp torbaları da üretiyo-
ruz. Bunların tamamı geri dönüştü-

rülmüş plastiklerden üretiliyor. İthal 
ettiğimiz atıkların girdi fiyatı yak-
laşık 350 avrolara geliyor. Tonunu 
350 avroya aldığımız plastik atıktan 
dönüştürdüğümüz ham maddeyi, 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
Çin, Hindistan ve Malezya gibi ülke-
lere 900 avroya satıyoruz. 17 ülkeye 
ihracatımız var ve burada oranımız 
yüzde 95 seviyesindedir. Ülkemi-
ze döviz kazandırmaktan dolayı da 
mutluluk duyuyoruz." Gürbüz, çatı 
GES'ten elde edilen enerjiyle girdi 

maliyetlerini düşürdüklerini belirte-
rek, "Elektrik tüketiminin 3'te 2'sini 
çatı GES ile karşılıyoruz. Kullanılan 
kaynakların tamamını doğaya zarar 
vermeden üretim sürecinde de-
ğerlendiriyoruz. Proses suyumuzu 
da arıtma sistemiyle yeniden kulla-
nıyoruz. Süreç içinde kalan bakiye 
atıkları da bertaraf tesisinde kom-
post gübreye ve yapı malzemelerine 
dönüştürülüyor. Karbon ayak izinin 
azaltılması çalışmasına tesisimizde 
katkı sağlıyoruz." diye konuştu. n AA
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AK Parti Konya’da 76. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. 11,5 milyona yakın üyesi ile AK Parti’nin sadece Türkiye’de değil bütün dünyada en güçlü 
siyasi kuruluş olduğunu ifade eden Leyla Şahin Usta, 20 yıldır eser siyaseti yaptıklarının altını çizerek ‘Türkiye artık eski Türkiye olmayacak’ dedi

‘2023 dönüm noktası olacak’
AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın 

76. İl Danışma Meclisi Toplantısı 
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 
Aziziye Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen toplantıya AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Tahir Ak-
yürek, Ziya Altunyaldız ve Gülay Sa-
mancı, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, beledi-
ye başkanları ve çok sayıda teşkilat 
mensubu katıldı.

“ÜLKEDE MUHALEFET 
SORUNU VAR”

İl danışma meclisinde açıklama-
larda bulunan AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, AK Parti’yi diğer 
partilerden farklı kılan en önemli 
özelliğinin birlik ve beraberlik oldu-
ğunu vurguladı. 11,5 milyona yakın 
üyesi ile AK Parti’nin sadece Türki-
ye’de değil bütün dünyada en güçlü 
siyasi kuruluş olduğunu ifade eden 
Usta, 20 yıldır eser siyaseti yaptıkları-
nın altını çizdi. Usta, “Vesayet odak-
larıyla mücadelemiz bitmedi, bitme-
yecek ve her zaman devam edecek. 
Türkiye'de bir muhalefet sorunu var, 
bunun hepimiz farkındayız. Muha-
lefette isimler ve partiler değişse de 
ülke yararına yapılan hiçbir iş yok. 
Şimdi 6'lı bir masa kurdular. Bu ma-
sada görünmeyenler var, bu masada 
çok hesaplar var. Bu millet bunları 
yemez. Hakikat her zaman kaza-
nır. Söyledikleri tek bir şey var o da 
güçlendirilmiş parlamenter sistem. 
Türkiye artık geri dönmeyecek. Tür-
kiye artık eski Türkiye olmayacak. 
2023'te Allah'ın izniyle en başarılı 
şekilde yine 16. zaferimizi alarak çı-
kacağız. Allah'ın izniyle bu zor gün-
leri de el birliği ile aşacağız. 2023 
bir dönüm noktası olacak” dedi.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYORUZ”
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı ise, Türkiye’nin ve Konya’nın 
20 yılda pek çok değişim ve dönü-
şüme şahitlik ettiğini dile getirdi. 
Başkan Angı, “Şehrimiz sanayide, 
ticarette, ekonomide, sporda, sa-
natta ve kültürde bir bütün halin-
de büyümeye devam ediyor. Tahir 
Başkanımız ile başlayan ve Uğur 
Başkanımızla yürüyen çalışmalar-
la modern belediyecilik noktasın-
da tüm Türkiye’ye örnek oluyoruz. 
2019 seçimlerine dönüp baktığı-
mız zaman İstanbul ve Ankara için 
adaylar ne ve vaatlerde bulunmuş-
tu. Aradan geçen 3 yılda maalesef 
hiçbirini gerçekleştiremedikleri gibi 

yürüyen işleri bile yürütemez hale 
geldiler. Biz ilk günden itibaren siz 
değerli dava arkadaşlarımızla birlik-
te bu yolda yürüyoruz ve yürümeye 
devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde Türkiye'nin 
konumu ve dünyaya verdiği mesaj 
net bir şekilde ortada. Dolayısıyla 
2023 seçimlerine sıkı çalışmalıyız. 
Gerek yaz döneminde gerek kış dö-
neminde tempomuzu artırarak ça-
lışmalarımıza devam edeceğiz” diye 
konuştu.

“TARİHİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR”
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaş-

tırma ve Turizm Komisyonu Başka-

nı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, 2023 seçimlerinin öne-
mine değinerek, “Tarihi bir süreç 
yaşıyoruz. Bu coğrafyada iş bitmez. 
Cumhurbaşkanımız 30-40 yıldır bu 
davada en çok koşturan bir büyü-
ğümüz ve hala da hepimizden fazla 
çalışmaya devam ediyor. 

Bugünlerdeki gündemi tam ve 
sağlıklı bir şekilde değerlendirebil-
mek için siyasal tarihimize bakmak-
ta fayda var. AK Parti belediyeciliği 
döneminde şehrimiz yeni bir atılım 
gerçekleştirdi ve yeni bir sıçrama 
yaptı. Şimdi hepimizin görevi bunu 
bir sonraki aşamaya taşımak. Biz 

öyle kolay yollarla gelmedik bura-
lara. 40 yıllık, 50 yıllık mücadele 
ile devletle milleti buluşturduk ve 
hamdolsun bugün Türkiye artık 
dünyada sözü geçen bir ülke oldu” 
ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay da, merkez 
ve 28 ilçede yatırım ve çalışmaları 
sürdürdüklerini ifade etti. Konya’nın 
belediyecilik manasında Türkiye’nin 
en güzel şehirlerinden birisi olduğu-
na değinen Başkan Altay, “Mevlana 
Çarşı ve Altın Çarşı’da son noktaya 
gelindi. İnşallah Kurban Bayramı'n-

da tamamlanarak açılmış olacak. 
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin 
dönüşümü ile ilgili süreci de Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile 
birlikte yürütüyoruz. Dükkanları-
mızın yapımı devam ediyor. Yine 
Konya'da çok önemli bir gündem 
olan ağır bakımla ilgili süreçte de 
imzalarda son aşamaya geldik. Ağır 
bakımın taşınması ile ilgili süreci de 
en kısa zamanda başlatmak istiyo-
ruz. Selçuklu ilçemizdeki cephaneli-
ğin taşınması ile ilgili süreç devam 
ediyor. 

Çumra bölgesine yeni bir cepha-
nelik inşa ediyoruz. Tüm bu hizmet-
leri yaparken bir taraftan da hizmet-
lerimizi en ucuz bir şekilde sunmak 
için çaba sarf ediyoruz. 30 büyük-
şehir içerisinde en ucuz ulaşımı 
biz gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte 
Konya'ya hizmet etmek için çaba 
sarf ediyoruz” şeklinde konuştu. 
Programda Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, AK Parti Bozkır 
İlçe Başkanı Kadir Güven, AK Parti 
22. Dönem Konya Milletvekili Halil 
Ürün ve AK Parti 23. Dönem Konya 
Milletvekili Ahmet Büyükakkaşlar 
da birer selamlama konuşması ger-
çekleştirerek il danışma meclisinin 
hayırlı olmasını diledi. n İHA

Ömer Yapıcı’ya teşekkür plaketi ‘Alım fiyatları çiftçiyi sevindirdi’
Türk Kızılay Meram Şubesi, 

kendilerine maddi ve manevi des-
tek olan Ömer Yapıcı’ya teşekkür 
plaketi verdi. Türk Kızılay Meram 
Şube Başkanı Mustafa Aydın ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Yapdöksan 
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Yapıcı’yı şirket merkezinde ziyaret 
ederek başarılı çalışmaları ve Kı-
zılay’a sağladığı katkılardan dolayı 
teşekkür plaketi takdim ettiler. Türk 
Kızılay Meram Şube Başkanı Mus-
tafa Aydın, “Türk Kızılay afetlerde 
ve olağan dönemlerde ihtiyaç sa-
hiplerine yönelik yardım sağlamak, 
toplumda yardımlaşmayı geliştir-

mek, güvenli kan teminini gerçek-
leştirmek ve amacıyla faaliyetlerini 
yürütmektedir. Bu yolda en büyük 
destekçimiz hayırsever iş adamları-
mız ve aziz milletimizdir. Bu gönül-
lülük seferberliğinde Konya’mızda 
döküm sanayinin gözde kuruluşu 
olan Yapdöksan AŞ’den büyük katkı 
ve destek görmekteyiz. Kendilerine 
hem çalışmalarında hem de bu gö-
nüllü hizmetlerinde dolayı başarılar 
diliyoruz” dedi.  Türk Kızılay Meram 
şubesi olarak Ramazan ayı boyunca 
1300 ailenin evlerine kadar gidile-
rek her gün sıcak yemek dağıttık-
larının altını da çizen Başkan Aydın, 

bu örnek yardımları devam ettire-
ceklerini ve Kurban bayramı öncesi 
de yine ihtiyaç sahibi ailelere bir kaç 
ay yetebilecek kahvaltı paketlerini 
ulaştıracaklarını sözlerine ekledi. 
Yapdöksan AŞ Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer Yapıcı’da Türk Kızılay 
Meram Şube yönetimine nazik ziya-
retleri ve plaket takdimi nedeniyle 
teşekkür ederken, “Türk Kızılay’a 
destek olmak hepimizin vazifesidir. 
Biz de maddi ve manevi bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonrada 
Türk Kızılay’a destek olmaya devam 
edeceğiz. “şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalaycı, Konya'nın Ilgın ve 
Kadınhanı ilçelerinde "Adım Adım 
2023" programında vatandaşlarla 
bir araya geldi. 

Kalaycı, Kadınhanı Millet Bah-
çesinde düzenlenen, "Adım Adım 
2023, İlçe İlçe Aydınlatma" toplan-
tısında, hükümetin enflasyondaki 
tırmanışın engellenmesi ve döviz-
deki suni yükselişin durdurulması 
amacıyla tedbirler aldığını söyledi. 
Ayrıca, hükümetin gelir artırıcı po-
litikalarla vatandaşların enflasyo-
na ezdirilmemesini amaçladığını 
vurgulayan Kalaycı, "Son günlerde 
Sayın Cumhurbaşkanımız yine müj-
deler vermiştir. Sert ekmeklik buğ-

day alım fiyatının pirim desteğiyle 
ton başına 7 bin 50 lira, arpa alım 
fiyatının ton başına 6 bin lira olarak 
açıklanması çiftçilerimizi sevindir-
miştir." dedi. Kalaycı, yeni yıldan iti-
baren 5,3 milyon kamu görevlisinin 
ek gösterge artışından yararlanacak 
olmasının hem sevindirici bir ge-
lişme hem de geçim standartlarını 
yükseltici bir hamle olduğunu belir-
terek, şunları kaydetti: 

"Sağlık personelinin özlük hak-
larında önemli ölçüde iyileşmeyi 
sağlayacak kanun teklifini dün Plan 
ve Bütçe Komisyonunda kabul et-
tik. Önümüzdeki hafta inşallah 
yasalaşacaktır. Ayrıca, emeklilerin 
ve kamu çalışanlarının aylıkları 1 

Temmuz'da yüzde 40 civarında 
artacaktır. Milliyetçi Hareket Parti-
si olarak, emeklilerin, çalışanların, 
esnafın, çiftçinin ve tüm vatandaş-
larımızın gelirini artıran ve mali 
yüklerini azaltan her karara destek 
veriyoruz." Milli teknoloji hamlesi 
kapsamında yerli ve milli üretimi 
artırma, stratejik alanlarda dışa ba-
ğımlılığı azaltma yönünde de po-
litikalar uygulandığını anımsatan 
Kalaycı, "Türkiye özellikle yerli ve 
milli savunma sanayinde zirvededir. 
Milli otomobilimiz 'TOGG' ve insan-
sız savaş uçağımız 'Kızılelma' yakın 
zamanda Türk milletine büyük bir 
gurur daha yaşatacaktır." ifadesini 
kullandı. n HABER MERKEZİ
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi ve hareketliliklerinde uyulması gereken usul ve esasları tespit etti. Kaçak hayvan hare-
ketlerinin engellenmesi, özellikle şap hastalığının yurt içi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken kurallar belirlendi

Bakanlık’tan kurban önlemleri
Tarım ve Orman Bakanlığından 

yapılan açıklamaya göre, Kurban 
Bayramı nedeniyle hayvan hare-
ketlerinde önemli bir artış olacağın-
dan, bulaşıcı ve salgın hayvan has-
talıklarına karşı yürütülmekte olan 
mücadelede istenen sonucun alı-
nabilmesi, kaçak hayvan hareket-
lerinin engellenmesi, özellikle şap 
hastalığının yurt içi hayvan hare-
ketlerine bağlı olarak yayılmasının 
önlenmesi kapsamında uyulması 
gereken kurallar belirlendi. Mükel-
lefiyetleri yerine getirmeyenler ile 
yasak ve kısıtlamalara uymayanlar 
hakkında 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu hükümleri kapsamında 
işlem yapılacak. Kurbanlık hayvan 
satış yerleri ve iller arası hayvan 
sevkleri ile muhtemel bir hastalı-
ğın bulaşması ve yayılmasının ön-
lenmesi amacıyla alınması gereken 
tedbirler ve uyulması gereken ku-
rallar şöyle sıralandı:

- Menşelerinde salgın veya 
bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, 
kayıt altına alınmamış, küpesiz ve 
yanlarında sığır cinsi hayvanlar için 
pasaport, koyun ve keçi türü hay-
vanlar için nakil belgesi bulunma-
yan hayvanların sevklerine, alınıp 
satılmalarına ve kesilmelerine hiç-
bir surette izin verilmeyecek.

-Kurbanlık hayvanların taşın-
masında kullanılacak araçlar, nakil 
öncesi ve sonrasında temizlenerek 
dezenfekte edilecek.

- Hayvanların nakil vasıtalarına 
aşırı yüklenmeleri, nakliye sırasın-
da yaralanma veya gereksiz yere 
acı ve ıstırap çekmelerine neden 
olabilecek nakil vasıtalarıyla sevk-
leri yapılamayacak.

- Kurbanlık olarak sevk edilecek 
hayvanların resmi veteriner hekim-
ler tarafından muayene ve gerekli 
kontrolleri gerçekleştirilecek, sağ-
lıklı bulunan hayvanlar için veteri-

ner sağlık raporu düzenlenerek iller 
arası nakline müsaade edilecek.

- Veteriner sağlık raporu ol-
madan iller arası hayvan nakleden 
hayvan ve araç sahiplerine, bu hay-
vanların kesiminin yapıldığı kesim-
hane sahiplerine idari para cezası 
uygulanacak.

- Kurbanlık hayvan satış yerle-
rinde bulaşıcı, salgın hastalık veya 
sebebi belli olmayan hayvan ölüm-

leri görüldüğünde, hayvan sahiple-
ri, muhtarlar, köy bekçileri, polis, 
jandarma gibi görevliler ve serbest 
veteriner hekimler bu durumu ma-
hallin mülki idare amiri veya Tarım 
ve Orman Bakanlığı il veya ilçe mü-
dürlüklerine bildirecek.

- Hayvancılık işletmelerinden 
doğrudan yapılan satışlar hariç 
kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarı 
ve canlı hayvan borsasının yanı sıra 

Kurban Hizmetleri Komisyonun-
ca alınan kararlar doğrultusunda 
belirlenen kurbanlık hayvan satış 
yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi 
yapılacak işletmelerde alınıp satı-
lacak. Bu tür önceden belirlenen 
yerlerin dışında kurbanlık hayvan 
alım ve satımlarına müsaade edil-
meyecek.

- Vatandaşlarımız kurbanlık 
hayvanlarını, şehir ve kasabalarda 

Tarım ve Orman Bakanlığından 
şartlı onay/onay belgesi almış ke-
simhaneler ile Kurban Hizmetleri 
Komisyonunun önceden belirlediği 
kesim yerlerinde kesilecek. Cadde, 
sokak ve park gibi kamu alanların-
da kurbanlık hayvan kesimine izin 
verilmeyecek.

- Kurban kesim yerlerindeki 
atıkların, kan ve diğer organların 
herhangi bir çevre kirliliğine ya 
da hastalıklara sebep olmalarının 
engellenmesi için gerekli önlemler 
alınacak.

- Kesimhanelerde kesilen kur-
banlık sığır cinsi hayvanlar ile ko-
yun ve keçi türü hayvanların kulak 
küpeleri Tarım ve Orman Bakanlı-
ğınca belirlenen usul ve esaslar ge-
reğince imha edilecek, kesilen hay-
vanların veri tabanından düşümleri 
yapılacak, sığır cinsi hayvanların 
pasaportları en yakın il/ilçe tarım ve 
orman müdürlüğüne kesim tarihle-
rinden itibaren 7 gün içinde teslim 
edilecek.

- Komisyonun belirlediği yerler 
dışında ve köylerde kesilecek kur-
banlıkların kulak küpeleri ve pa-
saportları, vatandaşlar tarafından 
köy muhtarına veya il/ilçe tarım ve 
orman müdürlüklerine teslim edi-
lecek.

- Gebe veya damızlık niteliği 
taşıyan dişi hayvanların kurbanlık 
hayvan satış yerlerine girişlerine ve 
kurbanlık olarak kesimlerine izin 
verilmeyecek. n AA

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Eskil 
75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri 
köy okulu öğrencilerini ziyaret edip 
etkinlik yaptı. 

Setik İlkokulu ziyaret edilirken, 
öğrencilerin özgüven ve sorumluluk 
duygusunu geliştirmek, öğrencilere 
yeni ilgi alanları ve beceriler kazan-
dırmak, öğrencilerin yeteneklerini 
sergilemesine imkan vermek, milli, 

manevi ve kültürel değerleri yaşat-
mak, yaygınlaştırmak ve diğer ne-
sillere aktarımı sağlamak amacıyla 
yapılan etkinliğe Eskil 75.Yıl Anado-
lu Lisesi bünyesindeki kız öğrenciler 
katıldı. Etkinlikte öğrencilere sağlıklı 
beslenmeyi teşvik için portakal süs-
lenip hediye edildi. 

Boyama, eğitsel oyunlar, yüz bo-
yama etkinliği, sokak hayvanları için 

mama hediyesi, müzik dinletisi, ma-
sal şeridi oluşturma etkinliği yapıldı. 
Etkinlik kapsamında köy halkı, okulu 
ziyaret edenler için yöresel yiyecek-
lerden ikram etti. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim 
Kılıçer, köy okulundaki öğrencilerin 
böylesine güzel etnikliklere ihtiyaç-
ları olduğunu söyledi. Okulda çok 
güzel ağırlandıklarını belirten Kılı-

çer, "Liseli öğrencilerimiz, her hafta 
farklı köy ilkokullarını ziyaret edip 
etkinlikler yapıyor. Böylesine güzel 
bir çalışma sayesinde, minikler son 
derece keyif aldığını gözlemliyoruz. 
Ayrıca Setik Köyü halkı, yöresel yi-
yecekleri olan, sıkma, gözleme ve 
böreklerle bizleri ağırladıkları için 
teşekkür ederim." dedi.
n AA

Liseli öğrencilerden örnek davranış
İl Jandarma Komutanı Çetinkaya, 
Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti

Karaman İl Jandarma Komu-
tanı Albay Mustafa Çetinkaya ve 
beraberindeki heyet, Jandarma 
Teşkilatının 183. kuruluş yıl dö-
nümü dolayısıyla Vali Tuncay 
Akkoyun'u ziyaret etti. Valilik ma-
kamında gerçekleşen ziyarette Al-
bay Çetinkaya, hafta boyunca ya-
pılacak olan etkinlikler hakkında 
bilgi verdi. Vali Akkoyun ise jan-
darmanın kuruluş yıl dönümünü 

kutlayarak, "Devletimizin bekası, 
milletimizin huzuru ve güvenliği 
için görevlerini büyük bir vazife 
bilinci ve vatan sevgisiyle yerine 
getiren jandarmamızın 183. ku-
ruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyorum, gazilerimize sağ-
lık ve sıhhat diliyorum, jandarma 
personelimize başarılar diliyo-
rum." dedi. n AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, ana dil ve yabancı dil eğitimi-
ni güçlendirmek amacıyla başlatılan 
çalışmalar kapsamında, Türkçe ve 
İngilizce dersleri için ilk kez hazır-
lanan 2. sınıf düzeyinde etkinlik 
kitapları ve öğretmen kılavuz kitap-
larından oluşan yardımcı kaynak set-
lerinin, yeni eğitim-öğretim yılından 
itibaren okutulmaya başlanacağını 
bildirdi. Özer, yaptığı açıklamada, 
Türkçe ve yabancı dil eğitimini farklı 
mekanizmalarla öğretim materyalle-
ri ile güçlendirerek ve aynı zamanda 
ölçme-değerlendirme sistemini de 
yeniden şekillendirerek daha iyi nok-
taya taşımak üzere pek çok çalışma 
yürüttüklerini anlattı. Eğitim-öğre-
tim sürecinde öğrencilere anında ve 
yerinde geri bildirim vermenin ve 
öğrencilerin süreç içindeki gelişimini 
takip etmek için sınıf içi ölçme ve de-
ğerlendirme etkinliklerinin kullanıl-
masının önemine işaret eden Özer, 
şöyle devam etti: "Bu anlayıştan ha-
reketle dil becerilerinin gelişiminin 
önemi de göz önünde bulundurarak 

Türkçe ve İngilizce dersleri için sınıf 
düzeyinde süreç değerlendirmeye 
yönelik etkinlik kitapları ve bu ki-
tapların kullanımında öğretmenlere 
rehberlik etmek amacıyla öğretmen 
kılavuz kitaplarından oluşan setler 
hazırlamaya başlamıştık. Türkçe ve 
İngilizce dersleri için ilk kez hazırla-

nan 2. sınıf düzeyinde etkinlik kitap-
ları ve öğretmen kılavuz kitapların-
dan oluşan yardımcı kaynak setleri 
tamamlandı ve yeni eğitim-öğretim 
yılından itibaren okutulmaya baş-
lanacak. Bunun yanında 3. ve 4. 
sınıflara yönelik Türkçe ve İngilizce 
yardımcı kaynak setlerinin hazırlık 

çalışmaları devam ediyor. Türkçe ve 
İngilizce Öğretim Programları temel 
alınarak hazırlanan etkinlik örnekle-
riyle sınıf içi ölçme ve değerlendirme 
uygulamalarının zenginleştirilmesi, 
öğretmenlerin süreç değerlendir-
meye yönelik yetkinliklerinin artı-
rılmasını amaçlıyoruz." Bakan Özer, 
Türkçe ve yabancı dil derslerinde ta-
mamlayıcı ölçme ve değerlendirme 
yaklaşımlarının kullanılmasını iste-
diklerini belirterek, şu bilgileri verdi: 
"Bu hedef doğrultusunda, süreç de-
ğerlendirme temel alınarak hazırla-
nan yardımcı kaynak kitapların ülke 
genelinde yaygınlaştırılmasının, sınıf 
içi ölçme ve değerlendirme uygula-
malarının geliştirilmesine ve süreç 
değerlendirmeye yönelik iyi örnek-
lerin artmasına katkı sağlamasını 
planlıyoruz. Bu bağlamda dil eğitimi, 
gelecek eğitim öğretim yılından itiba-
ren farklı mekanizmalar ve öğretim 
materyalleri ile güçlendirilerek ve 
ölçme değerlendirme sistemi yeni-
den şekillendirilerek Bakanlığımızca 
daha iyi noktalara taşınacaktır." n AA

Öğrencilere yardımcı kaynak seti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, sistemdeki bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde, verilerin kime ait 
olduğunun tespit edilmesini zorlaştırmak için bilgiler üzerinde kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme yapacak

Tapu bilgilerinde güvenlik için 
'kimliksizleştirme' yapılacak

Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü, sistemindeki tapu ve ka-
dastro bilgilerinin yetkisiz kişilerin 
eline geçmesi halinde verilerin kime 
ait olduğunun tespit edilmesini 
zorlaştıracak şekilde, bilgiler üze-
rinde kısmi kimliksizleştirme veya 
maskeleme tedbirleri uygulayacak. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce, "Tapu ve Kadastro 
Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik 
Ortamda Yapılacak İşlemler Hak-
kında Yönetmelik" bugünkü Resmi 
Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe 
girdi. Yönetmeliğe göre, Tapu ve 
Kadastro Paylaşım Sistemindeki 
(TAKPAS) veriler, taşınmazın ger-
çek ve tüzel kişiyle ilişkilendiril-
mesi ve üzerindeki hakların gös-
terilmesine ilişkin bilgileri içeriyor. 
TAKPAS'tan faydalanan kişi veya 
kurumların (alıcı) veri talebi oluş-
turması ve sorgulama yapabilmesi 
için Genel Müdürlük ile protokol 
yapması veya elektronik kabul be-
yanı zorunlu olacak. Zorunlu haller 
veya protokolde belirtilen özel haller 
dışında güvenli ve kesintisiz bir hiz-
met sunulması esas kabul edilecek. 
Genel Müdürlük tarafından merkezi 
veri tabanında tutulan veriler, alıcı 
ile yalnızca çevrimiçi olarak payla-
şılacak. Paylaşılacak veriler, alıcının 
veri kullanım amacı ve yasal daya-
nağı göz önünde bulundurularak 
belirlenecek. Alıcı, Genel Müdürlük 
ile imzalanan protokol uyarınca iş-
leme konu kişilerin bilgilerini alabi-
lecek. Söz konusu kişilerin verileri, 
kullanım amacı tanımlanmış faaliye-
tin yerine getirilmesi dışında başka 

hiçbir amaçla kullanılmayacak. Ka-
dastro verileri için arşiv onaylı olma-
sı kaydıyla Genel Müdürlük merkezi 
veri tabanından elde edilen veriler 
aksi ispatlanıncaya kadar geçerli ola-
cak.Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü, veri erişim talebi kapsamında 
elde edilen bilginin yetkisiz kişilerin 
eline geçmesi halinde kime ait oldu-
ğunun tespit edilmesini zorlaştıra-
cak şekilde, bilgiler üzerinde kısmi 
kimliksizleştirme veya maskeleme 
tedbirlerini uygulayacak. Bilgi sis-
teminden faydalan kişi ve kurumlar 
yani alıcıların, verilerin çıktılarında 
alıcı adı, varsa alt kullanıcı adı, tarih 
ve saat bilgisi yer alacak. Alıcı, aldığı 
verilerin gizliliğini sağlamakla yü-
kümlü olacak. Bu verilerin hukuka 
aykırı olarak işlenmesi ve erişilme-
sini önlemek ve muhafazasını sağ-
lamak amacıyla her türlü idari ve 
teknik tedbirleri alacak. TAKPAS'ta 
kurum ve kişilerin almaya yetkili ol-
duğu bilgiler paylaşılacak. Kurumlar 
ve kişilerle yetkisi dahilinde olmayan 
bilgilerin paylaşılması engellenecek. 

Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkla-
rı, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu 
kurum ve kuruluşların, görevleriyle 
ilgili taşınmaz verilerine erişimi pro-
tokol düzenlenerek belirlenebilecek. 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile taşınmaza ilişkin ko-
nularda faaliyet gösteren tüzel kişi-
ler kendi işleriyle sınırlı olmak üzere 
düzenlenecek protokol kapsamında 
gerekli verilere erişebilecek. Taşın-
maz malikleri ile taşınmaz üzerinde 
hak sahibi olanlar, taşınmazları hak-
kında elektronik kabul beyanına iliş-
kin verileri edinebilecek. Taşınma-
zın tanımlayıcı bilgileri ile taşınmaza 
yönelik hak ve kısıtlamalar herkes 
tarafından elektronik kabul beyanı 
ile sorgulanabilecek. Tapu siciline 
yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, 
terkin taleplerinde, TAKPAS'tan eri-
şilen taşınmaz ada, parsel ve varsa 
bağımsız bölüm bilgilerinin yanında, 
gerçek kişilerde kimlik numarası/
yabancı kimlik numarası, ad, soyad, 
baba adı gibi kimlik bilgileri, tü-
zel kişilerde ise MERSİS numarası/

vergi numarası ile tüzel kişi tanım-
layıcı bilgisinin de protokol yapılan 
kurumlarca taşınmazın bulunduğu 
tapu müdürlüğüne sunulması ge-
rekli olacak. Aksi halde söz konusu 
talepler reddedilecek.TAKPAS'tan 
yararlanmak isteyen kişi ve kurum-
lar, Genel Müdürlüğe yazılı olarak 
veya elektronik ortamda talepte bu-
lunacak. Genel Müdürlükçe proto-
kol yapılan, sistemden yararlanmak 
isteyen gerçek kişiler de kimlik nu-
marası/yabancı kimlik numarası, tü-
zel kişiler ise vergi kimlik numarası/
MERSİS numarası ile sorgulama ya-
pabilecek. Mevzuattan kaynaklanan 
görevlerini yerine getirmek amacı 
ile taşınmaz tanımlayıcı bilgileri ile 
tekil taşınmaz ve mülkiyet sorgula-
ması yapması gereken kurumların 
talepleri Genel Müdürlük Veri Pay-
laşımı Üst Komisyonunca karara 
bağlanacak. Tapu tahrir defterlerine 
ait kayıtlar elektronik ortamda TAK-
PAS üzerinden protokol düzenlenen 
alıcı ile paylaşılabilecek. Yabancı uy-
ruklu kişilerin ve yabancı sermayeli 
şirketlerin verilerinin paylaşılmasın-
da bu Yönetmelikte belirlenen usul 
ve esaslar geçerli olacak. Teknik ve 
idari tedbirlerin alınmasında, Kişisel 
Verileri Koruma Kurumunca hazır-
lanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi 
esas alınacak.Genel Müdürlük, ki-
şisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini ve erişilmesini önlemek 
ile muhafazasını sağlamak amacıyla 
her türlü idari ve teknik güvenlik 
tedbirlerini alacak, kurum ve kişi 
kullanıcılarının da bu tedbirleri al-
masını takip edecek ve denetleye-
cek. n AA

Saadet saha çalışmalarına 
durmaksızın devam ediyor

Aniden bastıran sağanak 
yağış zor anlar yaşattı

Saadet Partisi Konya İl Teşki-
latı saha çalışmalarına Ahırlı,A-
kisse,Yalıhüyük ve Akören ilçele-
rinde devam etti. Gerçekleştirilen 
esnaf ve vatandaş ziyaretlerine 
Saadet Partisi Konya İl Başka-
nı Hüseyin Saydam, İl Başkan 
Yardımcısı Abdullah Altuntaş, İl 
Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet 
Kaya, Osman Yardım, Ahırlı İlçe 
Başkanı Ali Düzgün ve il gençlik 
kolları üyeleri de katıldı. Ahırlı, 
Akisse mahallesinde esnafları ve 
Pazar yerini ziyaret eden Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam yapmış olduğu açıklama-
da şunları ifade etti; ‘’Bugün ilçe 
çalışmalarımız kapsamında Ahırlı 
İlçemizin Akisse mahallesindeyiz 
ekibimizle birlikte pazaryerini zi-
yaret ettik, vatandaşlarımızla bir 
araya geldik. Vatandaşlarımızın 
şu an en çok sıkıntı çektiği konu 
ekonomik sıkıntılar burada ziya-
ret esnasında da görüyoruz birçok 
vatandaşımız zorunlu temel ihti-
yaçları harici harcama yapmaktan 
kaçınıyor. Temel ihtiyaç maddesi 

harici ürün satan esnafımız satış 
yapamamaktan şikâyetçi. Herke-
sin ortak derdi ortak şikayet nok-
tası akaryakıt fiyatlarındaki fahiş 
artışlar ve buna bağlı olarak ciddi 
manada artan maliyetlerden şikâ-
yetçi satmış olduğu bir ürünün 
üzerine neredeyse 3-4 birim nak-
liye-ulaşım maliyetinin bindiğini 
söylüyor pazarcılarımız. Esnafla-
rımız ürünlerdeki pahalılığın ken-
dilerinden olmadığını akaryakıt ve 
girdi maliyetlerinin fahiş noktala-
ra ulaştığı için bunun hükümetin 
kendi icraatlarından kaynaklan-
dığını ifade ediyor. Eğer ülkemiz-
de akaryakıt fiyatları düşerse en 
azından bu yaz günlerinde gıda 
maddelerinde bir rahatlama fi-
yat düşüşü olacağını bizlere ifade 
ediyorlar ne esnafımız halinden 
memnun, ne de vatandaşımız ha-
linden memnun bizler burada va-
tandaşlarımızı ziyaret ederek on-
ların dertlerini dinledik, bir nebze 
olsun yaşadıkları sıkıntılara, prob-
lemlere tercüman olduk.’’
n HABER MERKEZİ

Konya şehir merkezinde bir 
haftadır aralıklarla devam eden 
sağanak, zaman zaman şiddetini 
artırıyor. Şehrin çeşitli bölgele-
rinde öğle saatlerinde etkili olan 
yağmur nedeniyle bazı yollarda 
küçük su birikintileri oluştu. Yağış 
nedeniyle trafik akışında zaman 

zaman aksamalar yaşanıyor. Cad-
de ve sokaklarda sağanağa hazır-
lıksız yakalananlar, ıslanmamak 
için duraklara sığındı. Öte yandan 
Meteoroloji Bölge  Müdürlüğü 
yetkilileri sağanak yağışların ara-
lıklarla devam edeceğini bildirdi. 
n AA
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Ürettiği sebze fidelerini çocukları pazarda satan Havva Aslan, "Bu yıl 5 milyondan fazla fide yetiştirdim. Biber, domates, patlıcan, salatalık, kabak, karnabahar, çi-
lek gibi onlarca çeşit sebze fidesi üretiyoruz. Bu yıl küçük küçük yerlerde 5 milyondan fazla fide yetiştirdim. Üretimin inceliklerini küçük yaşlarda öğrendim." dedi 

75’lik Havva nineden tarıma destek
Karaman'da yaşayan 75 yaşın-

daki Havva Aslan, ürettiği sebze 
fideleriyle tarıma katkı sunmanın 
mutluluğunu yaşıyor. Merkeze bağ-
lı Narlıdere köyünde küçük araziler-
de sebze üretimini sürdüren çiftçi-
lerden 7 çocuk annesi 75 yaşındaki 
Havva Aslan, aile ekonomisine des-
tek olmak için ilerleyen yaşına 
rağmen çalışıp, üretmeye devam 
ediyor. Aslan'ın büyük emeklerle 
ürettiği domates, patlıcan, salatalık, 
kabak, karnabahar gibi onlarca çe-
şit sebze fidesini çocukları pazarda 
satıyor.

"ÜRETTIĞIMIZ SEBZELERIN 
FIDELERINI DE KENDIMIZ 

YETIŞTIRIRIZ"
Aslan, çiftçi çocuğu olarak dün-

yaya geldiğini, çocukluğunun tarla 
ve bahçelerde ailesine yardım ede-
rek geçtiğini söyledi. Köylerinde 
eskiden şartların çok zor olduğunu 
ifade eden Aslan, "Tarla ve bahçele-
rimize yol yoktu. Ulaşım yaya veya 
yük hayvanlarıyla yapılırdı. Ailele-
rimiz de bırakacak yer olmadığın-
dan çocuklarını mutlaka yanlarında 

götürürdü. Tozun toprağın içinde 
oynayarak, onlara yardım ederek 
büyüdük. Böylece üretimin tüm 
inceliklerini çocukken öğrendik." 
dedi. Aslan, köylerinin belli bir ke-

siminde Akdeniz ikliminin hüküm 
sürdüğünü, 12 ay üretim yapıla-
bildiğini dile getirerek, bu nedenle 
devamlı çalıştıklarını belirtti. Ken-
disinin sebze fidesi yetiştirdiğini 

eşi ve çocuklarının ise bağ ve tarla 
işleriyle ilgilendiğini anlatan Aslan, 
aile içinde iş bölümü olduğunu ak-
tardı. Aslan, "Ürettiğimiz sebzelerin 
fidelerini de kendimiz yetiştiririz. 

Fide üretmek zor bir iş. Ektiğin to-
hum, toprak özenle seçilmeli. Ocak 
ayında çalışmaya başlanmalı ki ni-
san ayına fideler yetişsin. Eskiden 
civar köylerin, tanıdıkların ve ken-
di ihtiyacımız için fide yetiştirirdik. 
Son 10-15 yıldır ürettiğimiz fideleri 
Karaman merkez ve civar ilçelere 
de göndermeye başladık. Ektiği-
miz sebzeler hasat edildiğinde en 
iyilerini tohumluk ayırırız. Buradan 
elde ettiğimiz tohumları saklar fide 
olması için ekeriz. Ayrıca isteyenler 
için hibrit tohumlardan ürettiğimiz 
fideler de var." diye konuştu.

"BU YIL 5 MILYONDAN 
FAZLA FIDE YETIŞTIRDIM"

Kovid-19 salgını sürecinde in-
sanların kendini doğaya attığını dile 
getiren Aslan, böyle olunca fideye 
olan ilginin de arttığını ifade etti. 
İnsanların evlerinin önündeki kü-
çük yerlere, balkonlarındaki saksı-
lara, hobi bahçelerine fide ektiğini 
aktaran Aslan, "Köye gelmeyen in-
sanlar köylerine gelmeye başladı. 
Bu yıl küçük küçük yerlerde 5 mil-
yondan fazla fide yetiştirdim. Biber, 

domates, patlıcan, salatalık, kabak, 
karnabahar, çilek gibi onlarca çeşit 
sebze fidesi üretiyoruz. Ben yetiş-
tiriyorum, çocuklarım satıyor. Aynı 
zamanda nasıl yetiştirileceğini, ba-
kımının nasıl yapacağını insanlara 
anlatıyoruz. Köyde fide yetiştiren 
birkaç aile kaldı. En yaşlısı benim. 
Çalışmam sayesinde sağlıklıyım. 
Çalışmayı seviyorum. Gücüm yet-
tikçe üretmeye devam edeceğim." 
şeklinde konuştu.

"FIDELERLE ÇOCUĞU 
GIBI ILGILENIR"

Aslan'ın oğlu Hıdır Aslan da fide 
yetiştirmenin inceli gerektiren bir 
iş olduğunu anlatarak, annesinin 
yetiştirdiği fideleri pazarda sattık-
larını söyledi. Köylerde ailece imece 
usulü çalışıldığına işaret eden As-
lan, "Erkekler genelde bahçe, bağ 
işleriyle uğraşır, budama yapar, 
tarla sürer, sulama ve hasat yapar. 
Annem de fide zamanı bu işle ilgile-
nir. O fidelerle çocuğu gibi ilgilenir. 
Yaprağından hangi çeşit olduğunu 
bulur." ifadelerini kullandı.
n İHA

Kızılay pandemi öncesini yakaladı
Türk Kızılay Genel Başkanı Ke-

rem Kınık, kan stoklarının yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını ön-
cesindeki oranlara ulaştığını bildir-
di. Kınık, 14 Haziran Dünya Gönül-
lü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Türk Kızılayın kan bankacılığı hiz-
metlerine 1950'lerde başladığını, 
kan bağışıyla ilgili kapsamlı çalış-
maların 2005 yılından bu yana ya-
pıldığını söyledi. 

Yaklaşık 70 yılda kan bağışı ko-
nusunda oluşan sistemin sürekli ge-
liştiğini belirten Kınık, Türk Kızılayın 
gönüllü kan bağışçıların destekle-
riyle milyonları aşan ve Ulusal Kan 
Temin Programı'nda dünyada örnek 
olarak gösterilen bir kuruluş haline 
geldiğini dile getirdi. Kovid-19'un 
etkili olduğu dönemde bile küresel 
kan arzındaki sıkıntılara rağmen 
Türk Kızılayın gönüllü bağışçıları ve 
çalışanlarıyla başarılı süreç geçirdi-
ğini vurgulayan Kınık, "Gerçekten 
küresel krizlerin yaşanmış olduğu 
o dönemlerde hiçbir hastamızı kan-
sız, plazmasız bırakmamaya çalıştık. 
Yine kovid pandemisiyle beraber 
olayın ilk gününden itibaren de im-
mün plazma teminiyle sağlık ordu-
muza tedavi edici noktada da destek 
olmaya çalıştık." dedi. Kan, plazma, 
trombosit ve kök hücre bağışının 
ancak bir insandan başka bir insana 
yapılabildiğine dikkati çeken Kınık, 
"Bunlar laboratuvarlarda sentetik 
olarak yapılamaz. Bir başka insan 
eğer elini uzatmazsa o insan haya-
ta tutunamaz. Dolayısıyla bu kadar 
önemlidir. Kan bağışını sağlıklı bü-
tün bireylerimize bir vatandaşlık ve 

insanlık ödevi olarak öneriyorum." 
diye konuştu.

"KAN ACIL DEĞIL, 
SÜREKLI BIR IHTIYAÇTIR"

Kovid-19'un etkilerinin yavaş 
yavaş kaybolduğunu ve toparlan-
ma sürecinin başladığını kaydeden 
Kınık, şöyle konuştu: "Bugün se-
vinerek söyleyebilirim ki gerek as-
gari stok seviyelerimiz anlamında 
gerek bugün toplamış olduğumuz 
kan bağışları anlamında gerekse 
oluşturduğumuz ekiplerin günlük 
verimlilikleri anlamında pandemi 
öncesindeki sayıları yakalamış du-
rumdayız. Dolayısıyla tekrar kan 
bağışı noktasında da pandemi ön-
cesindeki performansımıza dönmüş 
durumdayız ama her zaman şunu 
vurguluyoruz: Kan acil değil, sü-
rekli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla bizim 

her gün bu kanı ramazan olsun, kış 
şartları olsun, yaz tatili olsun, ne 
günü olursa olsun toplamamız ge-
rekiyor ve onu bekleyen hastalara 
ulaştırmamız gerekiyor. Rehavet 
yok, bağışlamaya, dayanışmaya 
devam." Türk Kızılayın 2,3 milyon 
kan bağışçısı bulunduğunu, bağışçı-
lardan her yıl yaklaşık 3 milyon kan 
toplandığını aktaran Kınık, "Her bir 
ünite kanın eritrosit, trombosit ve 
plazmaya ayrılıp üç farklı hastaya 
takıldığını düşündüğümüzde 6-7 
milyon insana şifa vesilesi olan ba-
ğışçılarımız aracılığıyla yürütülen 
bu büyük kan temini programını 
takdirle anmamız gerekiyor. Kızılay 
aracılığıyla hastalara elini uzatan, 
onların şifasına vesile olan bütün 
kan bağışçılarımızı tebrik ediyo-
rum." ifadelerini kullandı. Kınık, he-

nüz kan bağışı yapmamış 18-65 yaş 
aralığındaki sağlıklı bireyleri Kızıla-
yın kan bankalarını ve bağış nokta-
larını ziyaret etmeye davet etti.

KADIN KAN BAĞIŞÇILARININ 
ARTMASI ÇAĞRISI

Bağışçıların büyük oranda er-
keklerden oluştuğuna dikkati çeken 
Kınık, bu vesileyle özellikle kadın 
kan bağışçılarının sayısının arttı-
rılması gerektiğinin altını çizdi. Kı-
nık, "Gençlerimizin kan bağışçılığı 
konusunu bir yaşam biçimi, pozitif 
bir yaşam kültürü olarak benimse-
mesi ve kendi sağlığına baktığı gibi 
o kanıyla diğer hasta insanlara şifa 
olabileceğini ve bunun onlara hem 
psikolojik olarak hem de bedenen 
iyi geleceğini de bir hekim olarak 
tavsiye ediyorum." şeklinde konuş-
tu. n AA

Tepekentli öğrenciler iyilikte 
Konya’da birinci oldu

Selçuklu-Tepe kent Şehit Teğ-
men Bayram Olgun İmam Hatip 
ortaokulu öğretmen ve öğrencile-
rinin ortaklaşa hazırladığı ve uy-
gulamasını gerçekleştirdiği proje 
ile Konya’da düzenlenen  “ İyilikte 
Yarışıyoruz” proje yarışmasında 
tüm rakiplerini geride bırakarak 
Konya’da birinci oldu. 

Selçuklu İle Belediyesi, Selçuk-
lu İlçe Milli Eğitim müdürlüğü uli 
Necmettin Erbakan Üniversitesi-
nin ortaklaşa organize ettiği “İyilik-
te Yarışıyoruz” proje yarışmasına 
Tepekent Şehit Teğmen Bayram 
Olgun imam Hatip Ortaokulu, Ko-
ordinatör Müdürü Yardımcısı Ya-
semin Sezer Başkanlığında Proje 
Danışman Öğretmeni Mehtap Po-
lat ile öğrencilerin katılımı ile hazır-
lanan proje Konya’da düzenlenen 
“İyilikte yarışıyoruz” proje yarış-
masına iddialı katıldılar ve Yarışma 
sonucunda Konya birincisi oldular. 
Hazırladıkları ve uygulamasını 

gerçekleştirdikleri proje ile Konya 
birincisi olduklarını ifade eden ve 
proje hakkında bilgi veren Tepe-
kent Şehit Teğmen Bayram Olgun 
İmam Hatip ortaokulu Müdür Yar-
dımcısı Yasemin Sezer “Projemizin 
amacı öncelikle okulumuzdaki en-
gelli ve yardıma muhtaç çocuklar 
ile neler yapabileceğimiz oldu daha 
sonra bu öğrenciler belirlendi ve 
öncelikle bu öğrencilerimize gör-
medikleri yerlere geziler düzenle-
dik Geçtiğimiz ramazanda topladı-
ğımız yardımlarımızı maddi olarak 
yardıma ihtiyacı olan velilerimizi 
belirledik seçtiğimiz öğrencilerimiz 
ile projemizi sürdürdük  Daha son-
ra her öğrencimizin bir ağacı olsun 
istedik iyilikte yarışanlar ormanı-
mızı oluşturduk engelli bir vatan-
daşımıza Tv Sunucusu Müge Anlı 
aracılığı ile tekerlekli sandalyesini 
hediye ettik projemiz böylece son-
landı
n HABER MERKEZİ
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U18 Türkiye Futbol Şampiyonasında 
Konya’yı temsil eden Selçuklu Belediyespor, 
Türkiye üçüncüsü olarak tarihi bir başarıya 
imza attı. Selçuklu Belediyespor, üçüncülük 
maçında İstanbul Feriköyspor’u 4-0 mağlup 
ederek buruk bir sevinç yaşadı. Şampiyon-
luğu hedefleyen mavi-beyazlı ekip yarı final-
de Atakum Belediyespor’a mağlup olurken 
üçüncülük maçını kazanmayı başardı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 
düzenlenen ve 75 ilden 116 takımın müca-
dele ettiği U18 Türkiye Futbol Şampiyonası, 
Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan dörtlü 
final müsabakalarının ardından sona erdi. 
Atakum Belediyespor (Samsun), Feriköyspor 
(İstanbul), Vefaspor (Adana) ve temsilcimiz 
Selçuklu Belediyespor’un yer aldığı dörtlü 
final müsabakaları büyük heyecana sahne 
oldu. Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor 
Kulübü yarı final karşılaşmasında Samsun 
temsilcisi Atakum Belediyespor ile karşılaştı. 
Mavi-Beyazlılar 2-0 öne geçtiği mücadelede 
skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 
3-2 mağlup ayrılarak final oynama şansını 
kaybetti. Temsilcimiz üçüncülük karşılaşma-
sında ise İstanbul temsilcisi Feriköyspor’u 
4-0 mağlup ederek şampiyonu üçüncülükle 
tamamladı. Adana Vefaspor ise finalde Sam-
sun Atakum Belediyespor’u 1-0 mağlup ede-
rek şampiyonluğa ulaştı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Sel-
çuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor Kulübü Yö-
netim Kurulu Üyeleri, Faruk Hatipoğlu, Tahir 
Taşyüz, Mehmet Yaman, Necip Yılmaz ve 
İbrahim Karabacak Mavi-Beyazlıları yalnız 
bırakmadı.

TÜM SPORCULARIMIZI VE 
ANTRÖNERLERİMİZİ KUTLUYORUM
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-

tırmacı, “U18 Futbol Türkiye Şampiyonasında 
üçüncülük elde ederek bu yaş kategorisinde 
bir ilki gerçekleştiren Selçuklu Belediyespor 

Kulübü Futbol Takımımızı, Teknik heyetimizi 
ve Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim 
Kurulumuzu tebrik ediyorum. İnşallah tüm 
gençlerimizi bu başarılı performanslarını sür-
dürerek profesyonel anlamda da en iyi yerlere 

geleceklerdir.” ifadelerini kullandı.
BURUK SEVİNÇ YAŞIYORUZ

Selçuklu Belediyespor Kulübü U18 Fut-
bol Takımı Teknik Direktörü Recep Alkan, 
“Bolu’ya şampiyonluk hedefiyle gitmiştik. 

Ancak yarı final maçında 2-0 önde olmamı-
za rağmen skoru koruyamadık. Takımımız 
gerçekten çok kaliteli oyunculardan kurulu 
ve şampiyonluğu hak eden bir takımdı ama 
nasip olmadı. Türkiye üçüncüsü olmamıza 
rağmen buruk bir sevinç yaşıyoruz. Kupa-
yı bizlere her zaman destek veren Selçuklu 
Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya 
armağan ediyoruz. Yönetim kurulumuza ve 
bizlere desteğini gösteren herkese çok teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Selçuklu Belediyespor’un Türkiye üçün-
cüsü olmasından sonra Konya Amatör Spor 
Kuüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıkla-
mada, “Şampiyona da Vefaspor başta olmak 
üzere Atakum Belediyespor ve Feriköyspor’u 
da başarılarından dolayı kutlar, U18 Türkiye 
Şampiyonası’nda ilimizi başarıyla temsil eden 
Selçuklu Belediyespor Kulübü’müzü, teknik 
heyeti ve tüm  sporcularımızı teşekkürlerle, 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” 
ifadelerine yer verildi. n SPOR SERVİSİ

Ayağınıza sağlık
Selçuklu Belediyespor U18 Türkiye Şampiyonası’nda üçüncülük maçına çıktı. Bolu’da İstabul Feriköyspor 
ile karşılaşan mavi-beyazlılar, karşılaşmayı 4-0’lık sonuçla kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Selçuklu 

Belediyespor’da Teknik Direktör, Recep Alkan yaptığı açıklamada buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade etti

Basketbola Konya
Büyükşehir damgası

Ereğlispor, Sanlav
ile devam dedi

Konya Büyükşehir Belediyespor basketbolda minikler 
ve gençler kategorilerinde elde ettiği derecelerle takdir top-
ladı. Büyükşehir Belediyespor’da U12 takımı şampiyonluğa 
ulaşırken U10 ve U14’lerin ikinci olduğu sezonda U11’ler de 
Konya üçüncüsü oldu.

Konya basketbolunda 2021-22 sezonu geride kalırken 
Büyükşehir Belediyespor, dört ayrı yaş kategorisinde se-
zonu ilk üç sırada tamamladı. Türkiye’nin güçlü altyapısı 
sloganıyla gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayan Kon-
ya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün minik ve gençleri 
sezon boyunca rakipleriyle çetin mücadele içine girerek 
takdir topladı.

ŞAMPİYON U12
Konya il şampiyonasında U10, U11, U12 ve U14 takım-

larıyla yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor’da U12’ler 
bu sezon 17 takımın katıldığı U12 yaş kategorisinde hiç ye-
nilgi almadı. Finalde Atayurt Spor Kulübü ile karşı karşıya 
gelen başarılı basketbolcular, iki maçtan da galip geldi ve 
şampiyon olarak Konya birinciliği elde etti. Rakip takıma 
karşı ortaya koydukları performansla dikkat çeken şampi-
yon basketbolcular gelecek adına umut verdi.

2 TAKIM 2’İNCİ OLDU
Normal sezonda başarılı maçların sonunda final seri-

sine kalan U10 ve U14 takımları da ikinci oldu. U10 takımı, 
finalde Konyaspor ile çıktığı iki maçta son dakikalara kadar 
mücadeleyi bırakmadı. Çekişmeli geçen seride sarı siyah-
lı ekip Konya ikincisi oldu. Bir diğer ikinci olan U14’ler ise 
final aşamasında Atayurt Spor Kulübü’yle karşılaştı. Zorlu 
maçlar sonunda sarı-siyahlılar bu kategoride de ikincilik 
elde etti.

U11 KONYA ÜÇÜNCÜSÜ
12 takımlı U11 kategorisinde yer alan Büyükşehir Bele-

diyespor ise sezonu üçüncü sırada tamamladı. Çekişmeli 
maçlara çıkan sarı-siyahlılar performanslarıyla alkış topla-
dı. Performans takımları olarak çalışmalarına devam eden 
basketbol şubesinde U9, U10, U11, U12, U14 yaş kategori-
lerinde toplam 125 sporcu yer alıyor.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına hemen başlayacak 
takımlar için haziran ayı sonunda yeniden seçmeler yapıla-
cak. n SPOR SERVİSİ

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde mücade-
le edecek Konya ekiplerinden Beta Trafo Ereğlispor Kulübü, 
Teknik Direktörü Ertuğrul Sanlav ile tekrar yola devam ka-
rarı aldı. 

Takımın tecrübeli oyuncusu Deniz Pıtır ise antrenör 
futbolcu alarak Ertuğrul Sanlav’ın yardımcılığına getirildi. 
Konuyla ilgili Ereğlispor’dan yapılan açıklamada, “Anlaş-
manın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Pazar günü Kayak Federasyonu-
nun seçimi vardı, dolayısıyla Anka-
ra’daydık…

Mevcut başkan Ali Oto 288 delege-
den 150’sinin oyunu alarak güven taze-
ledi, diğer aday Atakan Alaftargil ise 137 
oyda kaldı…

Türk kayağına hayırlı olsun.
xxx
Seçimlerde oy kullanmam müna-

sebetiyle, hatıra kalsın anlamında resim 
çektirip, kendi sosyal medyamda kulla-
nıyorum…

Daha önceki federasyon seçimle-
rinde de, kullandığım resimlerden dolayı 
rahatsız olanlar, ima şekliyle gönderme-
lerde bulundular, ciddiye almadım…

Sesimizi çıkarmayınca “tırstı” zan-
netti dallamanın biri, “Bütün federasyon 
yönetimlerinde varsın, helal olsun sana” 
diyerek, inceden inceden bel altı vurma-
ya çalıştı…

Dallama zannediyor ki, ben oy kul-
landığım bütün federasyonlarda yöne-
timdeyim!

Sözüm ona spor adamı bu dalla-
ma!

Sadece dallama değil, fesat ve mü-
nafık…

Delegelik ile yönetim kurulu üyeli-
ğini ayırt edemeyecek kadar da cahil…

Maalesef bu güzel şehirde çokça 
bunlardan!

He valla…
Ulan dallama, durup dururken, 

ayarlarımla niye oynarsın ki?
Benim bütün federasyonlarda oy 

kullanmamdan ve bunları paylaşmam-
dan rahatsız olmalı ki, aklınca aba altın-
dan sopa göstermeye niyetlenmiş…

Beni köşeye sıkıştırmaya çalışan bu 
dallamayı iki kontra kroşeyle  diz çöktür-
mekte açıkçası beni keyiflendirdi…

Mesele şu; Türkiye Spor Yazarları 

Derneği (TSYD) hemen 
hemen bütün Olimpik fe-
derasyonlarda oy kullan-
ma hakkına sahip…

Hem de kuraya gir-
meden…

Dolayısıyla TSYD’nin 
iki oy kullanma hakkı 
var…

Olimpiyat Oyunla-
rından hemen sonra ya-
pılan  Olimpik branşların 
seçimlerinde, Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi (TMOK) ve Türkiye Amatör 
Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TAS-
KK) gibi, TSYD’den de belirlenen iki üye 
oy kullanır…

Tokyo Olimpiyatlarından sonra 
yapılan federasyon seçimlerinde de, 

TSYD Genel Başkanı 
Oğuz Tongsir, Anka-
ra’dan Gökhan Akengin’i, 
Konya’dan da beni görev-
lendirdi…

Sağolsun…
Bu görevlendirme 

güvenle alakalı…
Ne oyumuzu sattık, 

ne de bize güvenip bu gö-
revi verenleri… 

Federasyonlarda oy 
kullanmak, sandığa gidip pusula atmak-
tan ibaret değil…

Büyük sorumluluğu var…
Kul ve yetim hakkı var…
Oy verdiğin insan, öncelikle liyakat 

sahibi olacak, en önemlisi de helali ha-
ramı bilecek…

Çünkü, kendilerine verilen bütçeler-
de yetimin hakkı var…

TSYD olarak, seçimlerde mantığı-
mızla hareket ettik, duygularımızı sandı-
ğa yansıtmadık…

Oyumuzu alıp kazananlar da oldu, 

kaybedenlerde oldu…
“Kazanır” gözüyle bakılan bazı 

adaylar tribüne çıkarken, “kazanamaz” 
gözüyle bakılan bazı adaylar ise sahaya 
indi…

Bizim vicdanımız rahat.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

SEÇİMLER VE DALLAMANIN BİRİ!



Engin Gençoğlu:
İnancımız tam

Türkiye Erkekler Basketbol 1.Ligi play-off final serisi 
ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, deplasmanda 
konuk olduğu Samsunspor'u uzatmada 99-96 yenerek seri-
yi 1-1'e getirdi ve saha avantajını eline aldı.

Beysu Konyaspor Basketbol Başantrenörü Engin 
Gençoğlu Süper Lig'e çıkacaklarına olan inancını dile ge-
tirdi. Gençoğlu yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir avan-
taj. Önümüzdeki 2 maç Konya'da. Aklımızı, yüreğimizi ve 
başkanımız Fatih Özgökçen'in de dediği gibi mücadelemizi 
ortaya koyup 2 maçı da kazanarak Süper Lig'e çıkacağımıza 
inanıyorum. Henüz hiç bir şeyin bitmedi. İki galibiyete daha 
ihtiyacımız var. Konya'ya gidince analizleri gözden geçire-
ceğiz.” ifadelerine yer verdi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Yasir Subaşı’nı kadrosuna kattı 

Konyaspor’da transfer çalışmaları 
devam ederken son olarak Yasir Subaşı 
kadroya dahil edildi. Bruno Paz, Ahmet 
Oğuz, Cebrail Karayel, Robert Muric ve 
Domagoj Pavicic hamlelerinden sonra 
Yeşil-Beyazlılar Guilerherme Sitya’yı 
yedekleyebilecek sol bek hamlesini de 
yaparak Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme 
imzaladı. 

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda zorlu 
mücadeleler verecek olan ve bu doğ-
rultuda işi sıkı tutan Konyaspor, altıncı 

transferini yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, son 
olarak geride kalan sezonda Kayserispor 
forması giyen sol bek Yasir Subaşı ile 3 
yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe alt-
yapısından yetişen 26 yaşındaki sol bek, 
geride kalan sezonda Kayserispor forması 
ile 2021-2022 sezonunda Kayserispor for-
masıyla 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası 
olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi 
ve 1 asist yaptı. MEDAŞ Konya Büyük-
şehir Belediye Stadı’nda yapılan imza 
törenine Konyaspor Başkan Yardımcısı 

Hakkı Polat da katıldı. İmza sonrasında 
kulübün resmi hesabında açıklamada 
bulunan Konyaspor’un yeni transferi Ya-
sir Subaşı, burada olmaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu söyledi. 3 yıllık sözleşme 
imzaladığını belirten 26 yaşındaki sol 
bek, “Bu arma için, bu şehir için elimden 
gelenin en iyisini sahaya yansıtmak isti-
yorum. Gerçekten çok mutluyum, 3 yıllık 
bir imza attık. İnşallah benim ve kulübüm 
için hayırlısı olur.  Burayı tercih etmem-
deki en büyük nedenlerden birisi, önceki 

senelerde Konyaspor’un kamuoyunda 
kendisini alkışlatarak izlettiren bir takım 
ortaya çıkarttı ve bu takım da sahada gös-
terdiği performansla kendini Avrupa’ya 
taşıdı. Avrupa’da mücadele edeceğiz. 
Lig, Avrupa ve kupa için bende elimden 
geleni ardına koymayacağım inşallah. 
Çok büyük bir camia Konyaspor. İnşallah 
daha nice mutlu yıllara ve başarılara hep 
beraber imza atarız. Bende bu başarılarda 
pay sahibi olursam ne mutlu bana.” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Önümüzdeki sezonda lig, kupa ve 
Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan 
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları 
sürüyor. Şu ana dek 6 oyuncuyu kad-
rosuna katan Yeşil-Beyazlı ekip, kale ve 
santrfor transferlerini de tamamladık-
tan sonra takımdan ayrılan oyuncula-
ra göre rotasını belirleyecek. Yabancı 
kuralından ötürü Mpoku ile yollarını 
ayırmak isteyen Anadolu Kartalı, Amir 
Hadziahmetovic’i iyi bir bedelle sat-
mak isterken beklenen teklifl erin gel-
mesi durumunda Endri Çekiçi ile de 
yolları ayırabilir. Bu bağlamda kadro 
planlamasını sürdüren temsilcimiz 18 
Haziran’dan Koyuncu Grup Kayacık 
Tesisleri’nde toplanırken yeni sezon 
çalışmalarını startı da verecek. Öte yan-
dan Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih 
Özgökçen, transfer çalışmalarının tüm 
hızla devam ettiğini ve 18 Haziran’a ka-
dar tamamlamayı planladıklarını söyle-
di. Başkan Özgökçen gelecek  sezonda 
ilk 5 içinde tamamlamayı planladık-
larını ve bunun içinde de yine Avrupa 
Kupalarına katılmak olduğunu söyledi. 
Bir televizyon programına telefon ile 
bağlanan Başkan Özgökçen, gündeme 
dair açıklamalarda bulunurken sorulan 
soruları da yanıtsız bırakmadı

“HEDEFİMİZ YİNE AVRUPA”
Geride kalan ligde başarılı bir yıl 

geçirdiklerini ifade eden Konyaspor 
Kulübü başkanı Fatih Özgökçen yeni 
sezonda da hedefl erinin Avrupa Kupa-
ları olduğunu söyledi. Özgökçen, UEFA 
Konferans Liginde de gidebildikleri en 
son noktaya kadar gitmeye çalışacak-
larını ifade ederek, “ Geçen yıl başarılı 
olduk. Bu sene içinde aynı başarıyı 
düşünüyoruz. Konya şehri nüfus ba-
kımında Türkiye’nin 6.büyük şehri. Her 
alanda başarılı olmak zorunda. Bizim 
bu sene kurduğumuz kadro ilk 5 içinde 
olmasını arzu ettiğimiz bir kadro. Yapı-
lanmayı da ona göre yapıyoruz. Tabi ki 
hedefl erimiz olacak. Bu Avrupa olacak. 
Bu sene de Avrupa’da gidebildiğimiz 
yere kadar gitme gayreti içerisinde ola-
cağız. Yapılanmada bu şekilde devam 
edecek. Bundan sonraki transferlerde 
bu amaç doğrultusunda yapılacak. 
İnşallah bundan sonra herkesin ko-
nuştuğu bir Konyaspor olacak.” diye 
konuştu.

“FORVET YABANCI OLACAK”
Şu ana kadar 6 oyuncuyu kadro-

larına kattıklarını ifade eden Başkan 
Özgökçen, iyi bir forveti daha kadrola-
rına katacaklarını söyledi. Yabancı bir 

oyuncu üzerinde görüşmelerin devam 
ettiğini ifade eden Özgökçen,“Transfer 
çalışmalarımız olumlu yönde devam 
ediyor. Scout ekibimiz ve hocamızın 

raporları doğrultusunda transferlerimiz 
devam ediyor. Şuana kadar 6 oyuncu-
yu kadromuza kattık. Şu anda da forvet 
transferi için görüşmelerimiz devam 

ediyor. Yabancı bir oyucu üzerinde yo-
ğunlaştık. İnşallah en kısa süre içerisin-
de de bu transferi sonuçlandıracağız. 
Konyaspor olarak 18 Haziran’da baş-

layacak olan yeni sezon çalışmalarına 
kadar bu transferleri gerçekleştirip lig 
hazırlıklarına eksiksiz bir şekilde başla-
yacağız“ dedi.
DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIZ

Abdülkerim Bardakcı için resmi 
teklifl er var. Bu teklifl eri değerlendi-
rirken Konyaspor'un menfaatlerini en 
üst düzeyde savunmak zorundayız. 
Daha sonra futbolcu arkadaşımızın 
isteklerine önem veriyoruz. Bu iki uyu-
şum sağlandığı zaman transfere onay 
veriyoruz. Şu an değerlendirme aşa-
masındayız. Beşiktaş'tan resmi teklif 
aldık. Fenerbahçe, gayri resmi diyelim, 
görüşmelerimiz var. Resmi teklif ya-
pılıp yapılmaması noktasında insiyatif 
tabii ki Fenerbahçe kulübünde. Değer-
lendirmelerimizi yapacağız. Şu anda 
kesinleşmiş bir durum söz konusu de-
ğil. Şu anda hiçbir teklif Konyaspor'u 
tatmin edici noktada değil. Bu teklifl er 
geldiği zaman yine bir değerlendirme 
yapacağız. Abdülkerim, Konyaspor'un 
menfaatlerini ön plana alıyor. Teklifl er 
düzeltildiği takdirde bir değerlendirme 
daha yaparız. Amir Hadziahmetovic 
için de yurt dışından gayri resmi trans-
fer teklifl eri geldi” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

‘Herkesin konuştuğu 
bir Konyaspor olacak’
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının olumlu yönde devam ettiğini 

belirten Başkan Özgökçen, santrfor pozisyonuna yabancı bir oyuncunun alınacağını söyledi. Herkesin konuştuğu bir Konyaspor yaratacak-
larını sözlerine ekleyen Özgökçen, “Abdülkerim ve Hadziahmetovic’e teklifl er var. Bu teklifl eri değerlendirme aşamasındayız.” dedi
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