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Konya aro aşkanı 
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önemli hizmetler 
er i ini belirte
rek, eni a ay 

göstermeniz büyük 
bir gurur  e i. 
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Yasadı ı steriye
 tutu lama

n ur, Konya aro 
ba anlığına tali

Yasa ışı eylem e yürüyüş ya an e olislere muka e
met göstererek hakaretler e bulunan kuytucular an  

kişi gözaltına alın ı, bunlar an   ’si tutuklan ı.
n HABERİ SAYFA 6'DA

‘NİTELİKLİ İRMALAR 
İLE ÇALI IYORUZ’

Konya’da önemli sanayi potansiyeli 
olduğunu ve bunun iyi değerlendi-
rilmesi gerektiğini işaret eden Ka-
rabağ, “İş adamları olarak üretmek 
zorundayız. ASRİAD olarak, üye sa-
yımızı kısa zamanda 73’e çıkardık. 
Nitelikli firmalar ile sürekli iletişim 
halindeyiz. Bütün sektörlerde ürün 
tedariklerini komple bir havuzda 
toplanıyoruz. Bütün firmalarımızda 
bundan faydalanıyor” dedi.

‘ÖZ SERMAYEMİZİ KULLANALIM 
İ  KAPISI OLU TURALIM’

Yeni iş kapılarının oluşturulması gerek-
tiğinin altını çizen Karabağ, “ASRİAD 
hakkı gözeten firmaların bir araya geldi-
ği önemli bir dernektir. Ticaretin devam 
edebilmesi adına hak ve niteliğin bir 
arada olması gerekiyor. Ticareti doğru 
ve düzgün yapan bir kuruluşuz. Kon-
ya’mızın ticaretine ekstra olarak katkı 
sunmaya çalışıyoruz. Kendi öz sermaye-
miz ile ticaret yapmalıyız” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

e  aremiz retme
Asrın İş Adamları Derneği Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ, ekonomi ve istihdam için birlik ve beraberlik içerisinde 

hareket edilmesi gerektiğini belirterek, İç piyasadaki sorunları çözerek, en  asyona rağmen üretmeye devam etmeliyiz  dedi

Rekolte e artış 
bekliyoruz!

(ZMO) Konya Şube Başkanı 
Burak Kırkgöz, yağışların bu yıl 
dolu dolu geçtiğini ifade ede-
rek, “Bir önceki seneye göre 
rekoltenin artacağını düşünü-
yoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 7'DE
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Musluk e etek çalan
 kişi tutuklan ı

Niya ell Turizm 
Seyahat Acentası açıl ı 

Tarım sektörümüz aha 
önemli hale gel i 

İhra atta ehrimizi ururlandırdılar
Türkiye İhracatçılar Meclisi nin TİM  . 
Ola an enel Kurulu e İhracatın am iyon
ları ö ül töreni umhurbaşkanı Rece  Tayyi  
Er o an ın katılımıyla gerçekleştiril i. Haliç 
Kongre Merkezi n eki genel kurul a, Türki
ye nin İlk  İhracatçısı  araştırması
nın sonuçları a açıklan ı. Açıklanan listeye 
göre  yılı Konya’ a en çok ihracat ya an 
irmalar arasın a ilk sıra a AYD Otomoti  
En üstri San. e Tic. A. . S.S.P.  yer alarak 
Konya ihracat şam iyonu ol u. Türkiye’ e 

ihracat şam iyonları listesin e  sıra bir en 
yükselerek . sıra a yer alan AYD Otomo
ti  En üstri San. e Tic. A. . S.S.P  Konya 
şam iyonu olurken, ikinci . sıra a yer 
alan Sey işehir ETİ Alüminyum A. . üçüncü 
ise . sıra a yer alan Konya eker San. 
Tic. A.  ol u. . YPS lobal Otom. İç e 
Dış Tic. A. ., . Derya Silah San. Tic. Lt . 
ti. e . Sıra a Hilal Deri Saka at A. . 

sıralamayı taki  e en Konya irmaları ol u.
n HABER MERKEZİ

CANLI KURBAN

KURBAN HİSSE

KURBAN DERİSİ

SAKATAT
HİSSE BEDELİ

3300 TL

0332 353 23 24

Kuran-ı Kerim

İlmihal

Çevre Bilinci

Adab-ı Muaşeret

Akaid

Akıl ve Zeka Oyunları

Sosyal Medya 
Kullanımı

İlk Yardım

Sosyal Aktiviteler

0332 353 23 24

İY  K  
İ İK K Y

Konya üyükşehir ele iye aşkanı U ur İbrahim 
Altay, tiyatronun her yaştan insanın yaşamına katkı 

sa layan kültürel bir araç ol u unu i a e etti. 
n HABERİ SAYFA 2'DE
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Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık nedeniyle geçen yıl büyük oranda suları çekilen baraj, göl ve göletlerin çoğunda kış ve ilkbahar yağışları-
nın etkisiyle doluluk oranı arttı. eoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan Su meselesi can meselesidir, hayat meselesidir.  dedi

ara , l ve letler sevindiriyor
Konya'da geçen yıl etkili olan 

kuraklık nedeniyle su varlığı dip se-
viyeyi gören baraj, göl ve göletlerin 
doluluk oranındaki önemli yükseliş 
sevinçle karşılanıyor. DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğünün verilerine göre, ön-
ceki yıl il genelindeki su kaynakları 
son 10 yılın en düşük seviyesine 
gerilerken, Türkiye'nin en büyük 
tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü, aktif 
doluluk oranında kritik eşiğin altına 
indi. Son 10 yılın ortalamasında ak-
tif doluluk oranı yüzde 42 olan gö-
lün doluluk oranı, bu yıl yüzde 74'e 
yükseldi. Yine kritik eşiğin altını 
gören Suğla depolamasının dolu-
luk oranı yüzde 89'a, İvriz Barajı'nın 
doluluk oranı ise yüzde 50'ye çıktı. 
Tarımsal sulamanın yanında kentin 
içme ve kullanma suyuna kaynak 
olan Bağbaşı Barajı'nın aktif doluluk 

oranı yüzde 15'ten 58'e, Altınapa 
Barajı'nda yüzde 51'den 84'e yük-
seldi. Çavuşçugöl depolamasında 
aktif doluluk oranı yüzde 2'den 33'e, 
Apa Barajı'nda yüzde 4'ten 47'ye 
çıktı.

YAĞI LAR YER ALTI 
SULARINA DA KATKI 

SAĞLAYA AKTIR AMA S REÇ ALIR
Jeoloji Mühendisleri Odası Kon-

ya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan, 
yüzey sularındaki yükselişin çok 
sevindirici olduğunu söyledi. Kon-
ya Kapalı Havzası'nın geçen yıl, 
yakın tarihin en kurak dönemini 
geçirdiğini anımsatan Arslan, yağış 
kıtlığından barajların kuruma nok-
tasına geldiğini dile getirdi. Yüzey 
sularının yetersizliğinin, yer altı 
sularının kullanımını ciddi oranda 
tetiklediğini belirten Arslan, "Çift-

çilerimiz geçen yıl tarımsal üretimi 
sürdürebilmek için tarlalarındaki 
sulamada yer altı sularını aşırı de-
recede kullandı. Bu yüzden bazı 
bölgelerdeki kuyularda 20 metreye 

varan çekilmeler oldu." dedi. Kış 
ve ilkbahar döneminde beklenenin 
üzerinde yağış düşmesi sayesinde 
çok bereketli bir yıl yaşadıklarını 
vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

 "Barajlarımız, göllerimiz ve 
göletlerimiz ciddi anlamda doluluk 
oranlarına ulaştı. Yağışlar, yer altı 
sularına da katkı sağlayacaktır ama 
süreç alır. Yer altı suları hızlı yük-

selmez. Barajların dolması, tarımda 
yüzey sularının kullanılma oranı-
nı da artırıyor. Bu da yer altı suyu 
kullanımını ciddi oranda azaltıyor. 
Bol yağışlı yıllarda sulama periyot-
ları da azalıyor. Yani bu yıl yer altı 
suyunu geçen yıla göre daha az 
kullanacağımız için çekilme yavaş-
layacak." Arslan, yer altı sularının 
sürdürülebilir tarım açısından öne-
mine dikkati çekerek, "Su meselesi 
can meselesidir, hayat meselesidir. 
O yüzden daha kontrollü kullanma-
lıyız ve tasarruf sağlamalıyız. Bu 
yağışlar sadece bu yılki yer altı su 
tüketimimizi bir nebze azaltır. Bu 
yılki gibi onlarca yıllık yağış lazım 
ki yer altı sularımızı kurtarabilelim. 
Bu bilinçle hareket etmeliyiz." diye 
konuştu.
n AA

o u lar tiyatroyla bulu tu Karatay’da hal  m ziği onseri 
Büyükşehir Belediyesi, “Tiyat-

roya Yolculuk” projesi ile 31 ilçeye 
bağlı mahallelerdeki çocukları tiyat-
royla buluşturarak kültür hayatına 
katkı sağlıyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, tiyatronun her yaştan insanın 
yaşamına katkı sağlayan kültürel 
bir araç olduğunu ifade ederek, bu 
doğrultuda Büyükşehir Belediyesi 
olarak çocukların ve gençlerin bu 
yönde gelişimine önem verdiklerini 
söyledi. 

“Tiyatroya Yolculuk” projesi 
kapsamında ilçelerde yaşayan ço-
cukları ilk kez tiyatro ile buluştur-
duklarını kaydeden Başkan Altay, 
“Merkeze getirdiğimiz minik öğren-
cilerimiz Konya Şehir Tiyatro’mu-
zun hazırladığı Küçük Kara Balık ve 
Pati Kardeşliği oyunlarını izledi. Bu 
sayede mahallelerimizdeki binlerce 
yavrumuzu tiyatroyla buluşturduk. 
Keyifle oyunları izleyen öğrenci-

lerimiz daha sonra Konya Bilim 
Merkezi gezisine katılarak bilimle 
de tanışmış oldu. Bu tür faaliyetleri 
önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde de çocuklarımızın kültürel 
ve sosyal yönden gelişimlerine katkı 
sağlamayı devam edeceğiz.” ifade-
lerini kullandı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından araçlarla yaşadıkları il-
çeden Konya’ya gelen ve Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde Konya Büyük-
şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile 
ilk kez tiyatroyla buluşan çocuklar 
ise oyunları çok sevdiklerini belir-
terek, Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle, 
“Aşina” adlı Türk Halk Müziği kon-
seri düzenlenecek. Akademisyen ile 
öğrencilerden oluşan 76 kişilik dev 
bir kadro, Halk Müziği’nin eşsiz ve 
unutulmaz parçalarını Konyalı halk 
müziği severleri için çalıp seslen-
direcek. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, 16 Haziran Perşembe 
akşamı saat 20:30’da Mevlana Kül-
tür Merkezi’ndeki bu unutulmaz 
geceye tüm Konyalıları davet etti. 
İlçede kültür ve sanata dair birçok 
projeye imza atan Karatay Belediye-
si, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
işbirliğinde bu kez Türk Halk Müziği 
konseri düzenleniyor. Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğ-
lu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü akademisyenleri 
ve öğrencilerinden oluşan 76 kişi-
lik dev bir kadronun sahne alacağı 
“Aşina” adlı konserin repertuarı, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mü-
zik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Soner Algı tarafından 
büyük bir özenle hazırlandı. Halk 
Müziği’nin unutulmaz daha birçok 

parçanın çalıp seslendirileceği kon-
ser, halk müziği severlerine unu-
tulmaz bir gece yaşatacak. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kon-
ya’nın kültürüne ve sanatına katkı 
yapmayı sürdürdüklerinin altını 
çizdi. Başkan Hasan Kılca; “Karatay 
Belediyesi olarak yıl içerisinde kül-
tür ve sanat etkinlikleri kapsamın-
da pek çok proje hayata geçirdik. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi ile 
işbirliği yaparak Türk Müziği Dev-
let Konservatuvarı akademisyenleri 
ve öğrencilerinden oluşan 76 kişilik 
dev kadro Perşembe akşamı bir halk 
müziği konseri verecek. Sanatçıları-
mız, Anadolu’nun dört bir yanından 
derlenen eserlerle hepimize güzel 
bir şölen yaşatacaklar. Ben, 16 Hazi-
ran Perşembe akşamı saat 20:30’da 
Mevlana Kültür Merkezi’ndeki bu 
unutulmaz geceye tüm Konyalı 
hemşehrilerimi bekliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

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

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                     16°C    21°C

Karaman               13°C 22°C

Aksaray                 14°C    23°C

Ankara                   14°C     24°C Hicrî: 16 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 2 Haziran 1438

Yalanla abâd olunmaz
Yıllara meydan okunmaz
Yalan söyleyen k rdayım sanmasın
Değer mi yalan dünyaya,aldanmasın

Alışmış dili azar azar
Ruh haline geçer ağar ağar
Alışır normale biner
Her yeri olur yalan dolan

Nefsini besler yalanla
Aldatma kendini dolanla
Aldattığın insan değil bil 
Ruhundur asıl aldanan

Zehir olur heryerin
Dolar için dışın kalp evin
Çıkamazsın boğulursun
Kurtulamaz dağılırsın

Şifa bulamazsın dilinden
Bırak kendi halıma beni
Gülünü koklamam bağından 
Batırma dikenini yeter ki 

Aldın ömrümü en derinden
Dindir acımı doğru sözünlen
Sonu yok yalan sözünün
İstemem yıkmasın h lımı , acizem .

Lafında işinde  yalan
Her başlangıcın sonun yalan
Dünyan başından beri yalan
Yeter yetti  her yalan

Gerçek mi yalan mı bilmedim
Saf gönlümle inandım dinledim 
Dermanı yok derdimin
İstemem ilaç merhem vermesin

Yalan emek ,yalan çabası
Boşa çıkartır elini, cabası
Doluyu boşaltır , ameli bitirir
Ruh hastalatır neticesi

Başın göğe ersin 
Bağın bahçan meyve versin
Ayağın taşa değmesin
Yeterki yalanın olmasın

İnsana mevl  bir ağız vermiş
İki kulak vermiş
Bir söylesin
İki dinlesin demiş

Kendini bilenlerle
Daim güler yüzün
Kendini bilmeyenlerle
Daim solar yüzün

İman ne güzel haslettir
Ondan sonrası doğruluktur
Mü’min yalan söylemez
Mü’min güvenilir kişi demektir.

Ya doğru söyle 
Ya da sus 
Festekim kem  umirte

Emrolunduğun gibi
Dosdoğru ol  H d suresi 112
Allah sadece doğrularla beraberdir

YALAN

Asrın İş Adamları Derneği Konya Şube Başkanı Karabağ, hakkı gözeten bir kuruluş olduklarını beyan ederek, Ticareti doğru ve düzgün ya-
pan bir kuruluşuz. Nitelikli firmalara sahip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız ekonomiye ve istihdama katkı sunabilmek  dedi

iteli li ti aret ya ıyoruz

K K ve ’de ayıtlar ba ladı

İş dünyasının önemli kuruluşla-
rından biri olan ASRİAD  özellikle 
son zamanlarda ticaret alanında 
önemli faaliyetlere imza atıyor. Üye 
sayısını kendinden emin firmalarla 
birlikte artırmaya devam eden As-
rın İş Adamları Derneği, ARGE’ler 
ile birlikte yeni projeler geliştirerek 
Konya başta olmak üzere Türki-
ye’ye katkı sağlıyor.  ASRİAD Kon-
ya Şube Başkanı Abdullah Karabağ, 
iş adamları olarak üretmek zorunda 
olduklarını bildirdi. Konya’da sanayi 
potansiyeli olduğunu ve bunun iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini akta-
ran Karabağ, “Derneğimizi 2021 
yazında devraldık. Yönetim kurulu 
oluşturduk. ASRİAD’A nitelikli üye-
ler kazandırmak için her hafta Salı 
günü toplantı yapıyoruz. 1 yıldır tam 
olmasa da üye sayımızı üye 73’e çı-
kardık. Tabi bu süre zarfında hemen 
nitelikli firmaları toplantılarımızda 
değerlendirmeye aldık. Bizim slo-
ganımız öncelikle zaten niteliktir. 
Nitelikli firmaları bir araya getirmek 
için çalışıyoruz. Nasip olursa basa-
makları sağlam çıkarak, Konya eko-
nomisine katkı sağlamaya devam 

edeceğiz. Nitelikli firmalara sahip 
olmak için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Türkiye genelinde 29 şubemiz 
var. Şubelerimiz ile sürekli iletişim 
halindeyiz. Bütün sektörlerde ürün 
tedariklerini komple bir havuzda 
toplanıyoruz. Bütün firmalarımızda 
bundan faydalanıyor. Bunu daha 
da geliştirmek için yeni bir ağ ku-

ruyoruz. Misal yurtdışından temin 
edilebilecek bir ürünü hatsapp 
üzerinden paylaşıyoruz. Siparişleri 
hemen temin edebiliyoruz. Alt ya-
pısını hazırlamış oluyoruz. Birçok 
firmamız güzel ticaretlere imza 
atıyor.  ASRİAD hakkı gözeten fir-
maların bir araya geldiği önemli bir 
dernektir. Ticaretin devam edebil-

mesi adına hak ve niteliğin bir ara-
da olması gerekiyor. Ticareti doğru 
ve düzgün yapan bir kuruluşuz. 
Konya’mızın ticaretine ekstra olarak 
katkı sunmaya çalışıyoruz. Çapraz 
ticareti Türkiye ile yurt dışına ithalat 
ve ihracat noktasında daha da geliş-
tirmeyi hedefliyoruz. Ülke KD ’sine 
destek oluyoruz” diye konuştu. 

‘İÇ PİYASAYI 
D ZELTMEK ZORUNDAYIZ’

Bütün STK’lara saygılı olduk-
larını kaydeden Karabağ, “Bizden 
talep edilecek bir şey olursa elimiz-
den geleni yapmaya hazırız. Çün-
kü Konya ve Türkiye ekonomisini 
düşünüyorsak, birlik ve beraberlik 
içerisinde olmamız gerekiyor. Şu an 
Türkiye’de enflasyonla mücadele 
ile alakalı bir durum var. Ama bu 
üretmeyeceğiz anlamına gelmez. 
Enflasyona rağmen bizler üretme-
ye devam edeceğiz. Yeni iş kapıla-
rı oluşturmaya çalışarak, istihdam 
sağlamayı sürdüreceğiz. Bunların 
öngörülerini ve AR-GE’lerini oluş-
turmak ve çalıştırmak zorundayız. 
Firmalar olarak öz sermaye ile iş 
yapmamız gerekiyor. Ülkenin 2021 

verilerine göre 175 milyar dolar ih-
racat hedefi 225 milyar dolar olarak 
açıklanmıştı. Beklentilerin üzerinde 
ihracatta bir rekor kırılmıştı. Bun-
dan dolayı iç piyasadaki ürünlere 
ulaşılmaz yaptık. Evet ihracatta yeni 
rekorun kırılması ülke KD ’sine 
ciddi yarar sağladı ama iç piyasada 
fiyatların yükselmesine neden oldu. 
Bu bir anlamda güzel bir şey ama 
içerdeki firmaları da düşünmek ge-
rekiyor. İhracat fazlalığından dolayı 
iç piyasada ürünlerde fiyat artışları 
meydana geldi. Mesela inşaat ma-
liyetleri çok ciddi manada yükseldi. 
İç piyasada firmaları desteklemek 
zorundayız. Ürün satanlar, yerine 
koyacak ürün bulamıyor. Bu süreç-
te kendi öz sermayen kadar ticaret 
yapmak zorundayız. Devletin özel-
likle ihale ile inşaat sektörüne yeni 
bir boyut kazandırması lazım. İnşa-
at sektöründeki tedirginliği kaldır-
mak lazım. Konut açığını gidermek 
zorundayız. Konut ne kadar çok ya-
pılırsa fiyat o kadar çok düşer. Çün-
kü konutta ciddi bir talep patlaması 
var” dedi. 
n SAMET AKTAŞ

Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları KOMEK  ile 
Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde 
ASEM  yeni dönem kayıtları başla-
dı. Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK 
ve ASEM’lerin alanında bir marka 
haline geldiğini belirterek, bugüne 
kadar 544 farklı branşta eğitim alan 
1 milyonu aşan kursiyeri ile ayrıca 
çok büyük bir aile olduğunu söyledi. 
Yaz döneminde Genç KOMEK Yaz 
Okulu ile 7-14 yaş arasına eğitim-
ler verileceğini hatırlatan Başkan 
Altay, bu dönemde yetişkinler için 
de 57 branşta eğitim planlandığını 
vurguladı. Başkan Altay, yaz döne-
minde KOMEK’ten yararlanmak 
isteyenleri 28 Haziran’a kadar kayıt 
yaptırmaya davet etti. 

UZAKTAN EĞİTİMLER 
DEVAM EDECEK 

KOMEK yaz döneminde; bilişim 
teknolojileri, kişisel gelişim, grafik 
teknolojisi, yabancı diller, muhase-

be, finansman, makine teknolojisi 
ve inşaat teknolojileri olmak üzere 
57 farklı branşta eğitim verecek. 
KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi 
KUZEM  ise kişisel gelişim alanın-
da; “Evliliğe Nasıl Hazırlanılmalı ”, 
“Meslek ve Kariyer Seçimi”, “Aile 
içi İletişim”, “Sınav Kaygısı ve Moti-

vasyon”, “Ebeveynlerde Öfke Kont-
rolü”, “Enneagram Temel Eğitimi”, 
“Kişilik ve Mizacı Bütüncül Tanı-
mak”, “Zaman Yönetimi ve Planla-
ması”, “Okul Çağı Çocuklarda Ders 
Yaptırma” gibi alanlarda da eğitim 
verecek. Yüz yüze eğitimlerini ta-
mamlayan kursiyerler sertifikalarını 

e-devlet üzerinden alabilirken; on-
line eğitimleri tamamlayan kursi-
yerler de öğrenci paneli üzerinden 
katılım belgelerine dijital olarak ula-
şabilecek. 

 YA  RU U İÇİN 
ÖZEL EĞİTİMLER 

Eğitimlerde 15-16 yaşındaki ço-

cukları da unutmayan KUZEM, yaz 
tatili döneminde daha verimli bir 
zaman geçirmeleri için özel gruplar 
hazırladı. Söz konusu yaş grubu için 
tanımlanan branşlar şu şekilde: Ar-
duino, Doodle çizim ve renklendir-
me, Anime ve Görsel Tasarım, Pho-
toshop Eğitimi, Okuma Tiyatrosu, 
Moda Tasarımı, Stilistlik, Karikatür 
Çizimi, Blog Tabanlı eb Tasarımı, 
Origami, İşaret Dili, Güzel Konuş-
ma Atölyesi, Etkili ve Hızlı Okuma, 
Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma, 
Elif-Ba Okuma, Dekoratif Örgü ve 
Aksesuar Yapımı, Makrome, Sket-
chup Modelleme, İngilizce, Alman-
ca, Rusça, Korece. Konya merkez 
ve ilçelerde faaliyetlerini sürdüren 
KOMEK ve ASEM’de yeni dönem 
kayıtları 28 Haziran tarihine kadar 
“konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” 
adreslerinden yapılabiliyor. Yaz dö-
nemi eğitimleri 4 Temmuz-25 Eylül 
2022 tarihleri arasında verilecek.
n HABER MERKEZİ
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ÖN LDEN DAMLALAR 

Kara ınar a 
şiir inletisi

Karapınar İbrahim Gündüz 
Anadolu isesi öğrencileri ve öğ-
retmenleri tarafından ilçede şiir 
dinletisi gerçekleştirildi. Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen şiir dinle-
tisine İlçe Belediye Başkanı Meh-
met Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ahmet İçalan, Okul 
Müdürü Ünal esur öğrenciler, öğ-
retmenler ve davetliler katıldı. Öğ-
rencilerin okuduğu şiirleri salonda-
ki dinleyiciler büyük bir beğeni ile 
takip ederken, etkinliğin sonunda 
öğrenciler ayakta alkışlandı. Prog-
ramın sonunda Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, programı 
hazırlayan öğretmen ve öğrencilere 
teşekkür etti. n AA

Ab ullah Karaba
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Rahmetli Ziya Gökalp ve Yahya Ke-
mal manzum şakalaşmaları ve Yahya 
Kemal’in dizelere döktüğü, Ziya Gökalp 
Yahya Kemal’e  Harabisin, harabati 
değilsin. Demiş. Yahya Kemal’de  Ne 
Harabiyim ne harabatiyim, Kökü mazide 
olan atiyim.  Şeklinde yanıt vermiştir.

Atsız’da bu dört kelimelik mısra 
yaşamak kabiliyeti olan bütün milletler 
değişmez düsturdur. Maziyi unutsak, 
atsak, ink r etsek bile kökümüz orada-
dır. Manevi kanımızda yani ruhumuzda 
olan istidatların, iyi kötü her şeyin gen-
leri oradan gelmektedir. Onları bilmek 
kusurlu olanları düzeltmek milletteki 
yaşama inancının şartı, kanunudur.

Bunun yanında geçmişe takılıp 
kalmak değildir. Yenilikleri takip etmek 
gerekir. 

Yenileşmek milletleri dinamiğidir. 
Yenileşmeye uyum sağlamak geçmişi 
ink r etmek değildir, tersine maziyi iyi 
bilmek ona göre yarına yönelmektir.

Prof. Dr. Sadık Kemal Tural  Yarın-
ların elinden tutmak olarak ifade ediyor.

Öyle ise temel hedef olarak bütün-

lük içerisinde gelişerek değişmektir. Bu 
süreç toplumun refahı demektir.

Bu bağlamda geçmişin verdiği tec-
rübelerden yararlanmadan doğru hedef 
ve ideallere dayandırılmış gelecek ATİ  
kurulamaz.  

Sonuç olarak dünü inkar ederek 
yarınların elinde tutamazsınız. Ziya Gö-
kalp ve Yahya Kemal’in ifade ettiği üzere 
KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİ MİYİZ  

Atiyiz diyebilmek için geçmişten gelen 
miraslarımızı bugünün yenilikleri örtüş-
türüp yarınları inşa etmek durumunda-
yız öyle değil mi

***
Buradan yola çıkarak hizmet adına 

daha yarınların elinden tutmak adına ço-
cukluk ve öğrencilik dönemimiz dışında 
bugüne kadar hep göz önünde olduk. 
Hep cami önünde dana kuyruğu kestik. 
Gizlimiz saklımız ve ardıl düşünce başka 
türlü hesabımız olmadı.

Uzun yıllardır hep hizmet gayesi, Al-
lah rızasına nail olma adına koştuk, çır-
pındık, ömrümüz böylesi koşuşturma 
ile geçti. Ne kendime ne yakınlarıma ne 

de çevreme menfaat temin 
etmeden çalıştık.

Hizmet etme hizmet 
üretme sevdası gece gün-
düz demeden çalışarak 
birçok hayırlı işlere vesile 
olduk. Böylesi sadakaı ca-
riye hükmünde hizmetleri 
yaparken ne hediye aldık 
ne de hediye verdik. Daha 
ötesinde kendi cebimizden 
harcadık.

Bugün vesile olduğumuz hizmetle-
rin işleyişini, devamlılığını görünce mut-
lu ve bahtiyar oluyoruz.

Biz böyle gördük ve bugünlere 
böyle geldik. Ya şimdikilerin menfaatsiz 
kılını kıpırdatmayanları görünce elbette 
üzülüyorum. Bununla birlikte yapmış 
olduklarımdan asla pişman değilim. 
Geriye dönmek mümkün olsa aynısını 
yine yaparım.

Üzüldüğüm yıllarca bir beraber 

olduğumu sandıklarımın 
bugün başka başka yol-
lara saparak buralarda yol 
başılık yapmalarına daha-
sı dününü ink r etmeleri-
ne üzülüyorum. Hakarete 
varan sözcüklerle dün 
beraber olduklarına yak-
laşımların hayretle, ibretle 
bakıyorum. Sonuçta bun-
ları Cenabı Allah’a havale 
ediyorum. Ve la havle 

vela kuvvete illa billahil aliyyiil azim  Ne 
buyurdunuz

***
Yazımıza böylesi bir girizg hla 

başladıktan sonra sohbetinden hoşlan-
dığım, bilgisinden faydalandığım esnaf-
larımızdan Ömer Özköylü Ağabeyin 24 
Ekim2014 yılında sosyal paylaşım site-
sindeki yazısını hatırladım. Bugün tekrar 
okudum. Sizlerle paylaşıyor ve sizleri 
Allah’a emanet ediyorum

Hiçbir şeyi doğru, tadında ve 
başkalarını rahatsız etmeden yapamı-
yoruz.

Mensubiyetlerimizi ve taraftar-
lığımızı kişiliğimizden, hatta insanlığı-
mızdan önde tutuyoruz. Seçimlerimizi, 
önde tuttuklarımızı, dostluklarımızı bile 
ait olduğumuz siyasi ya da basit düşün-
sel eğilimlerimiz belirliyor.

Sonrasında da ciğeri beş para et-
mez partililer, beyinsiz devrimciler, ki-
şilikten sınıfta kalmış Kemalistler, insan 
hakkı gözetmeyen dindarlar, hale göre 
şekil alan ama gerçekte şekilsiz şucu 
bucu'larla doluyor ortalık... Hukukun 
ilk adımı, başkalarının hakkını yüce tut-
maktır. Bunu bilmeden hepimiz hukuk-
tan bahseder olduk...

Su katılmamış taraftar olmak için 
harcadığımız eforu, kaliteli insan olmak 
için hiç kullanmadık, kullanmıyoruz. 
Varlığımızla çevremizdekilere huzur ver-
meyi, sevilen ve takdir edilen meziyetle-
re sahip olmayı, diğer tüm rozetleri çöpe 
atıp insan  olmayı hiç önemsemedik. 
Sevmeyi henüz öğrenip başarmadan, 

kendi egolarımızın istediği yönde hazıra 
konmuş, tepeden inme sevilmek  iste-
dik...

Okullarda hep bir şeyler öğrendik 
ama eğitilmedik.

Bugün etrafımızda zararlı gördüğü-
müz insanların hepsi biziz aslında...

Saygısız, sevgisiz, mesuliyetsiz, 
farklı düşünenlere tahammülsüz insan-
larız.

Kimse bu yaftayı başkasına yapıştır-
maya kalkmasın  o biz'iz...

Çocuğuna, yakınlarına kendisi gibi 
olmayı dayatan, hiç onların iyi insan  
olması için çalışmayan biz'iz  başkası 
değil ..

Özel insanlar olmaya çalışalım dost-
lar.

Şuna inanın ki, hepimizi özel yapan 
şey ne inançlarımız, ne giysilerimiz, ne 
siyasi taraftarlığımız, ne de cebimizi dol-
durmasını istediğimiz şeylerdir...

Bu da bize bir şekilde giydirilen 
üniformalarla düşünmek değil, yalın 
düşünmeyi başarabilmek, dayatılanlara 
direnç gösterebilmekle olur.

KÖK  MAZİDE OLAN ATİ MİYİZ

Necmettin Erbakan Üniversite-
si'nde 'Kişisel erilerin Korunması' 
paneli yapıldı. Ahmet Keleşoğlu 
İlahiyat Fakültesi Konferans Salo-
nunda gerçekleşen programda ko-
nuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Zekeriya Mızırak, programa 
iştirak eden K KK Başkanı Bilir ve 
K KK uzmanlarına teşekkür ede-
rek, üniversitenin daha iyi yerlere 
gelebilmesi için bu tür etkinliklerin 
devam edeceğini belirtti.  Prof. Dr. 
Mızırak, “Üniversitemizde İdari 
Akademi’ oluşturuldu ve çalışmalar 
çok güzel ilerliyor. Kişisel verilerin 
korunmasıyla alakalı stratejik yol 
haritası da oluşturmaya başlamıştık. 
Bu noktada K KK Başkanımızdan, 
bizleri birinci elden bilgilendirmele-
rini rica ettik, onlar da bizi kırmadı 
ve davetimizi kabul ettiler. Bu top-
lantıyla kişisel verilerin korunması 
konusunda farkındalığımız artacak 
ve merak ettiğimiz konularda soru-
larımıza cevap bulacağız. Ben tekrar 
K KK Başkanımıza ve ekibine ka-
tılımlarından dolayı teşekkürlerimi 
sunuyor, toplantının verimli geçme-
sini temenni ediyorum” dedi. K KK 
Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel 

erileri Koruma Kanunu’nun amaç-
larından bahsederek, “Kanun, iki te-
mel amaç için çıkarıldı. Birincisi; veri 
işlemede temel hak ve özgürlükleri 
korumak, ikincisi de; veri işleyenlere 
birtakım yükümlülükler getirmek. 
Kanun, veri işlemeyi yasaklamıyor, 
verisi işlenen gerçek kişileri koruyor. 

eri işlenecek, gerektiğinde yurt 
içinde ve yurt dışında aktarılacak 
ancak düzenlemeyle, kişisel verile-

rin işlenmesine bir disiplin getiri-
liyor, keyfi olarak ya da gelişigüzel 
bir şekilde veri işlemenin önlenmesi 
amaçlanıyor” şeklinde konuştu.Ya-
pay zekanın hammaddesini genel-
likle kişisel verilerin oluşturduğunu 

vurgulayan Başkan Bilir, “Bu kanun 
çerçevesinde aslında yapay zekayı, 
Metaverse’ü insan odaklı kurgula-
mamız lazım. Otomatik yollarla işle-
nen veriler sonucunda kişi aleyhine 
bir sonuç çıkar ise buna itiraz etme 

hakkımız var. Daha açık bir şekilde 
ifade etmek gerekirse, bu tür tekno-
lojiler kişileri profilliyor. Bu profille-
me bizim aleyhimize bir sonuç çıka-
rıyor ise buna itiraz etme hakkımız 
var. Teknoloji çağında, teknolojik 
gelişmelerden faydalanmak gereki-
yor ama bu çağda insan kalabilmek 
de önemli diyoruz biz. Dolayısıyla, 
bu tür teknolojilerin Kişisel erilerin 
Korunması Kanunu’na uyumluluğu 
son derece önemli” ifadelerini kul-
landı. Konuşmaların ardından K KK 
Başkanlık Müşaviri Tuğba Yiğit, 
Temel İlkeler ve Kişisel eri İşleme 
Şartları’, Kişisel erileri Koruma Uz-
manı Ahmet Sait Altun ise, Kişisel 

erilerin Korunması Mevzuatına 
Uyum’ konulu sunumlarını gerçek-
leştirdi. 
n HABER MERKEZİ

’de ‘Ki isel erilerin Korunması’ anlatıldı

Mimar Sinan İlkokulu’n a 
mezuniyet şenli i

ihanbeyli’ye  
Mahalle Kona ı

Mimar Sinan okulunda me-
zuniyet sevinci yaşandı. Okulun 
bahçesinde gerçekleştirilen etkinli-
ğe velilerde büyük ilgi gösterirken 
yaklaşık bine yakın katılım sağlan-
dı. Şenlikle katılım sağlayan herke-
se geleneksel Konya pilavı ikram 
edildi. Şenlikte müzikal gösteriler, 
bando takımı, şarkılar, şiirler, sihir-
baz gösterileri, köpük, balon şovla-
rı, Hacıvat ile Karagöz oyunu gibi 
birçok faaliyet icra edildi. 

Mezuniyet şenliği düzenle-
mekten dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını kaydeden Okul Mü-
dürü Basri Doğanay, “Bu yıl dolu 
dolu bir eğitim öğretim yılı geçir-
dik. Öğrencilerimiz bizlerin gele-
ceğidir. Geleceği onlara emanet 

edeceğiz. Ülkemizin parlayan yıldı-
zı olan öğrencilerimize eğitimciler 
olarak her noktada sahip çıkmak 
ve geleceğe en iyi şekilde hazır-
lamak zorundayız. Mimar Sinan 
İlkokulu olarak 4. sınıftan ortao-
kula geçecek öğrencilerimiz için 
çok güzel bir mezuniyet şenliği 
düzenlemek istedik. Sağolsun et-
kinliğimize velilerimizde büyük ilgi 
gösterdi. Öğrenciler, okul bahçe-
sine kurulan oyun parklarında gö-
nüllerince vakit geçirdiler. Etkinli-
ğin düzenlenmesinde emeği geçen 
hocalarımıza, öğrencilerimize canı 
gönülden teşekkür ediyor, öğren-
cilerimize eğitim hayatında daima 
başarılar diliyorum” dedi. 
n SAMET AKTAŞ

Türkiye’nin yüzölçümü bakı-
mından en büyük ilçesine sahip 
olan ihanbeyli’de tüm mahal-
lelere eşit hizmet götürme gay-
retinde olduklarını ifade eden 

ihanbeyli Belediye Başkanı Meh-
met Kale “İlçemize muhteşem 
eserler kazandırmaya devam edi-
yoruz. Aynı anda 11 adet mahalle 
konağı inşa ediyoruz. Köprübaşı 
Mahallemizde Felahiye Sosyal 
Tesisinin yapımını tamamlayarak 
hanım kardeşlerimizin hizmetine 
sunduk. Seçim öncesinde biz-
den talepte bulunmuşlardı, biz 
de kendilerine söz vermiştik. Za-
feriye, Yünlükuyu, Mutlukonak, 
Büyükbeşkavak, Ahirigüzel, Ka-
ratepe, Turanlar, Taşpınar Ka-
vaklı , Taşpınar Çandır  ve Taş-
pınar Merkez  mahallelerimizde 
yeni mahalle konaklarının yapım 

çalışmaları hız kesmeden devam 
ediyor. ihanbeyli’yi geleceğe en 
iyi şekilde hazırlıyoruz” diye ko-
nuştu. Konya Muhtarlar Derneği 
Başkanı Hamdi Demir, ihanbeyli 
Belediye Başkanı Mehmet Kale’yi 
makamında ziyaret etti. Ziyaret-
te belediye çalışmalarını anlatan 
Başkan Kale, muhtarlara bir de 
müjde verdi. Kale “Muhtarlarımız 
için ilçemizde yepyeni bir dernek 
binası yaptıracağız. Şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

ihanbeyli Muhtarlar Derneği 
Başkanı Davut Akbulut’un da ka-
tıldığı ziyarette Konya Muhtarlar 
Derneği Başkanı Hamdi Demir 
ise yeni dernek binasının müjde-
si ve misafirperverliğinden dolayı 

ihanbeyli Belediye Başkanı Meh-
met Kale’ye teşekkürlerini sundu.
n HABER MERKEZİ

Milletvekili Etyemez, düzenlenen toplantılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, mahalli idarelerin temel taşı olan 
mahalle muhtarlarıyla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi

K Parti ziyaretlerini 
s rd rmeye devam ediyor

AK Parti İl Başkanlığı tarafın-
dan Hüyük, Derebucak ve Derbent 
ilçelerinde tarım komisyonu ko-
ordinasyon toplantısı düzenlendi. 
Konya Milletvekili Halil Etyemez 
başkanlığında gerçekleştirilen top-
lantılarda, ilçe belediye başkanları 
ve mahalle muhtarları ile bir araya 
gelen komisyon üyeleri, vatandaş-
ların sorunlarını dinledi. Etyemez, 
düzenlenen toplantılara ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, mahalli 
idarelerin temel taşı olan mahalle 
muhtarlarıyla buluşmaya devam 
ettiklerini belirterek, sorunlara çö-
züm üretmeye çalıştıklarını söyledi. 
Etyemez, "Hüyük'te üreticilerimize 
2002-2021 yıllarında 53 milyon 
341 bin T  bitkisel üretim, 17 mil-
yon 283 bin T  hayvancılık desteği 
ödemesi yaptık. Tarımsal yatırım 

ve desteklerin toplamı 89 milyon 
45 bin T 'yi buldu. Sulama alanın-
da 2003-2022 yılları arasında top-
lam 153 milyon T  yatırım yaparak 
22 tesis hizmete aldık. Derebucak 
ilçemizde de üreticilerimize 2002-

2021 yıllarında 5 milyon 577 bin 
T  bitkisel üretim 6 milyon 20 bin 
T  hayvancılık desteği ödemesi 
yaptık. Tarımsal yatırım ve des-
teklerin toplamı 15 milyon 900 bin 
T 'yi buldu. Sulama alanında 2003-

2022 yılları arasında toplam 216 
milyon T  yatırım yaparak 5 tesis 
hizmete aldık. Derbent ilçemizde 
ise üreticilerimize 2002-2021 yılla-
rında 20 milyon 75 bin T  bitkisel 
üretim 13 milyon T  hayvancılık 
desteği ödemesi yaptık. Tarımsal 
yatırım ve desteklerin toplamı 40 
milyon lirayı buldu. Sulama ala-
nında 2003-2022 yılları arasında 
toplam 80 milyon T  yatırım ya-
parak 4 tesis hizmete aldık." dedi. 
Toplantılara, AK Parti Konya İl Baş-
kan Yardımcısı okman Özturhan 
ve il yönetim kurulu üyesi Tevfik 
Tığlıoğlu, ilçe belediye başkanları, 
mahalle muhtarlarının yanı sıra AK 
Parti ve MHP'li ilçe başkanları, res-
mi kurumların bölge, il ve ilçe mü-
dürleri ile çiftçiler katıldı.
n AA

haber konyayenigun.com
AHMET YILDIZ

ÇAR AM ANIN TA I
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Hadim’de üretilen ve sofraların 
vazgeçilmez lezzetleri arasında yer 
alan asma yaprağının hasadı başla-
dı. Gaziler mahallesinde yetiştirilen 
Esebalı’ cinsi üzümlerin bağından 
elde edilen yapraklar çiftçiler tara-
fından özenle hasat ediliyor. 39 bin 
dekar alanda üzüm yetiştiriciliği ya-
pılan ilçede hasat edilen asma yap-
rağı, üzümün kendisinden daha çok 
ilgi görüyor. Türk yemek kültürün-
deki sarmanın ana malzemesi olan 
yapraklar üreticiler için de önemli 
bir gelir kaynağı oluyor. Asma yap-
rağı üreticisi İlyas Topal, ilçeye bağlı 
Gaziler mahallesinde üzüm yetişti-
riciliği yaptığını ve geçimini bağcılık 
ile sağladığını söyledi. Bir bağdan 
sofralık üzüm, kuru üzüm, pekmez 
ve yaprak üretimi yapıldığını anlatan 
Topal, "Bizim ilk hasadımız yaprak-
tır. Yaprağı yaklaşık 3 sefer yolarız. 
Bugün ikinci yolumu yapıyoruz. 10-
15 gün sonra son yolumu yapacağız 

ve yaprak sezonunu kapatacağız. 
Bizim yaprağın bir özelliği var. Ha-
fızali’ dediğimiz bir cinsten yaprak 
üretiyoruz. Bu cins her yerde yetiş-
miyor. Bunun özelliği yaprağı parlak, 
damarsız ve ekşi olmasıdır. Aroması 
farklı olduğu için limona ihtiyaç du-
yulmaz. Diğer cinslerden elde edilen 

yapraklara muhakkak limon sıkılma-
sı lazım ama bizim bu yapraklara ge-
rek yok. Tarlada satış fiyatımız yak-
laşık olarak 25 liradır. Yaprak hasadı 
bittikten sonra üzüm hasat ederiz. 
Üzümün öncelikle satışını yaparız. 
Kalanı da pekmezini yaparız” dedi. 
Üzüm yetiştiriciliğini atalarından 

beri sürdürdüklerini belirten Topal, 
“Bizim köyün komple geçim kaynağı 
bağcılıktır. Köyümüzde yaklaşık 90 
hane var, hepsi üzümcülük, bağcı-
lık yapıyor. Yaprak iyi gelir getirdiği 
için önceliğimizi yaprağa veriyoruz. 
Bu sene mahsul de iyi fiyatlar da iyi. 
Müşteri sıkıntımız yok. Yaprak işi bi-
zim için çok iyi” diye konuştu. Üzüm 
üreticiliği yapan Şengül Şahin ise 
bağcılığın zahmetli bir olduğunu be-
lirterek, “Bugün topladığımız mah-
sulü serin bir yere sereceğiz. Allah’a 
şükür akşam üzeri müşteri geliyor, 
satacağız, rızkımızı sağlayacağız. Biz 
bu işlerin peşinde dönüyoruz. Yap-
rak işi bittikten sonra üzüm kese-
ceğiz. Üzümüm müşterisini burada 
bulabilirsek satacağız, bulamazsak 
meyve haline götüreceğiz. Kalanı 
da pekmez yapacağız. Yiyeceğimizi 
de ayırırız. Halimize bin şükür, Allah 
daha beterinden saklasın” ifadeleri-
ne yer verdi. n İHA

Kulu’da etkili olan yağmur son-
rası bazı ev ve iş yerlerinde su bas-
kınları meydana geldi, vatandaşlar 
evlerinden çıkamadı. İlçede öğle 
saatlerinde etkili olan sağanak, za-
man zaman şiddetini artıyor. adde 
ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 
sürücüler yollarda güçlükle ilerledi. 
Bazı mahallelerdeki evlerde ve iş 
yerlerinde su baskınları oluştu. İlçe 
merkezindeki Ahmet Baran adde-
si'ndeki 5 katlı bir binanın zemin katı 
da tamamen su dolunca vatandaşlar 
evlerinden çıkamadı. İhbar üzerine 
bölgeye giden itfaiye ve belediye 
ekipleri, su tahliye çalışması sürdü-
rüyor. Şiddetli yağışın devam ettiği 
bölgede, belediye ekiplerinin çok sa-
yıda yardım çağrısı aldığı öğrenildi. 
n AA

z m ya rağı hasadı ba ladı

ağana  bu ez Kulu’yu vurdu 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, birliğin Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında düzenlenen Akdeniz Kentsel Göç Forumu’na katıldı

‘Karar alma e li 
deği tirilmeli’

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler Dünya Teşkilatı U G  Eş 
Başkanı ve Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
U G Yönetim Kurulu Toplantısı 
kapsamında düzenlenen Akdeniz 
Kentsel Göç Forumu’na katıldı. İs-
panya’nın Sevilla şehrinde gerçek-
leştirilen forumda konuşan Başkan 
Altay, son yılların herkes için olağa-
nüstü ve çok zorlu geçtiğini, bu du-
rumdan en fazla etkilenenlerin yine 
en hassas gruplar olduğunu söyledi. 
Özellikle pandemi sürecinde dün-
yanın kötü günler yaşadığına şahit-
lik ettiklerini belirten Başkan Altay, 
“Yerel yöneticilerin devletin halka 
en yakın temsilcileri olarak pande-
minin etkilerini bizzat sokaklarımız-
da yakından hissettik. Bu süreçte 
özellikle göçmenler bu güçlükleri en 
yakından hisseden grupların başın-
da geldi.” diye konuştu. Göçten en 
fazla etkilenen bölgelerin başında 
gelen U G ME A Ortadoğu ve 
Batı Asya  bölgesinin uluslararası 
camiadan yeterince destek alama-
dığına dikkat çeken Başkan Altay, 
“Göç ve yerinden edilmenin küresel 
yönetişiminde yerel ve bölgesel yö-
netimlerin rolünü tanımlamak için 
birçok adım atıldı. 

Ancak karar masasında bir yer 
edinebilmek için daha yapılması 
gereken çok şey var. Bizler yalnız-

ca uygulama ortakları değiliz. Aynı 
zamanda sahadan edindiğimiz tec-
rübelerin ve bizlere rehber olan de-

ğerlerimizin nasıl yenilikçi, etkin ve 
pragmatik sonuçlar doğurduğunu 
da gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Göç olgusunun herkes adına doğ-
ru bir şekilde yönetilmesi için yerel 
yönetimlerin devletler ve paydaşla-
ra ihtiyacı olduğu kadar, onların da 
yerel yönetimlere ihtiyacı olduğunu 
dile getiren Başkan Altay, “Tüm 
halklarımızın sağlığa ve temel hiz-
metlere eşit imk nlarla ulaşmaları-
nın en büyük öncelik olduğuna ve 
bu çabanın yönetimin tüm katman-
ları tarafından üstlenilmesi gerek-
tiğine inanıyoruz. Bu konuda karar 
alma şeklini değiştirmenin ve top-
lumlarımızı karar alma süreçlerinin 
merkezine koymanın zamanı çoktan 
geldi.” sözleriyle konuşmasını ta-
mamladı.
n HABER MERKEZİ

Ere li yi güzelleştirmeye
kararlılıkla e am e iyoruz

Jan arma Teşkilatı’nın . 
kuruluş yıl önümü kutlan ı

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, ilçede düzenlenen 
“Ereğli’nin Tarih ve Kültürü” adlı 
konferansa katılarak, Ereğli tarihi 
ile ilgili sunum yaptı ve belediye 
hizmetleri hakkında bilgiler verdi. 
Ereğli belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, Selçukya Kültür Sanat 
Derneği tarafından düzenlenen 
"Ereğli'nin Tarih ve Kültürü" adlı 
konferansa katıldı. Ereğli’ye be-
lediye başkanı olmanın şerefi-
ni yaşadığını ifade eden Başkan 
Oprukçu, daha önceki belediye 
başkanlığı döneminde; Oğuz Ata 
Sosyal Tesisleri, Uğurlu ami, Ulu 

ami önündeki 20 yıldır bitirile-
meyen ve kirlilik arz eden binanın 
ortadan kaldırılarak yapılan Ulu 

ami Devlet Bahçeli Meydanı gibi 
birçok önemli hizmetleri hayat 
geçirdiklerini söyledi. Ereğli’nin 
tarihi geçmişinden bahseden 
Başkan Hüseyin Oprukçu, Ereğ-
li’nin mübarek bir şehir olduğunu 
belirterek doğal güzelliklerini ve 
potansiyelini gözler önüne serdi. 
Ereğli’ye yapılan hizmetlere de 
değinen Başkan Oprukçu, daha 
önceki hizmet döneminde Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde 100 hek-
tarlık alana 158 hektarlık alan ek-
leyerek 258 hektara çıkarıldığını, 
şimdi ise 139 hektarlık bir alanı 

daha ilave etmeye uğraştıklarını 
aktararak ciddi manada fabrika 
kurulması ile tarımsal üretime 
katma değer katmasını amaç-
ladıklarını kaydetti. Akhüyük’te 
yaptıkları çalışmaları anlatan Hü-
seyin Oprukçu, termal havuzlar 
yaparak hemşehrilerinin istifade 
ettiğini, açtıkları sondaj kuyuları 
ile daha yükseklikte sıcaklığa eriş-
mek suretiyle bir taraftan termal 
sera olarak, bir yandan şehrin ısı-
tılmasıyla enerjinin kullanılması 
ve istihdam imkanı sağlamasını 
amaçladıklarını belirtti. Yoğun 
uğraşlar sonucunda Adabağ’da 
2 milyon 700 bin metrekarelik 
bir alanın 30 yıllık irtifak hakkını 
belediyeye alarak organik tarım 
yapılması ve istihdama katkı sun-
ması için kullandıklarını ve şu an 2 
milyonun üzerinde bir fide ekimi 
gerçekleştirdiklerini, Taş Evler’de 
de Korkut Ata Sosyal Tesisleri’ni 
Ereğli’nin geleceğine armağan 
edeceklerini anlatan Oprukçu, 
Ereğli’yi güzelleştirmeye, karan-
lık ve kirli bir alan bırakmamaya 
azami gayret gösterdiklerini ifade 
etti. Program, Selçukya Kültür Sa-
nat Derneği Fatma Polat’ın Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin Opruk-
çu’ya plaket takdimiyle sona erdi.
n İHA

Karaman'da Jandarma Teş-
kilatı'nın Kuruluşunun 183'üncü 
yıl dönümü düzenlenen törenle 
kutlandı. umhuriyet Parkı'ndaki 
tören İl Jandarma Komutanı Jan-
darman Kıdemli Albay Mustafa 
Çetinkaya'nın, Atatürk Anıtı'na 
çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından 
Teğmen Elif Baltacıoğlu yaptığı 
konuşmada, başarılarla dolu 183 
yıllık köklü bir tarihe sahip olan 
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 
kuruluşundan bugüne kadar yüce 
milletin engin sevgi ve güvenine 
mazhar olduğunu söyledi. Jandar-
ma teşkilatının fedakarca görev 
yaptığını ifade eden Baltacıoğlu, 
"Bu anlamlı gün vesilesiyle jan-

darma teşkilatının ulaştığı bugün-
kü onurlu seviyede emek, gayret 
ve alın terleri bulunan saygıdeğer 
komutanlarımıza ve değerli men-
suplarımıza müteşekkir olduğu-
muzu ifade etmek isterim. Bizlere 
bırakılan bu güçlü ve değerli mi-
rastan dolayı jandarma teşkilatı 
onları daima minnetle anacaktır 
“dedi. Yapılan konuşmaların ar-
dından jandarmanın kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla çeşitli yarış-
malarda dereceye giren öğrenci-
lere protokol üyeleri tarafından 
ödülleri verildi. Kutlama törenine, 
İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, 
daire müdürleri, gaziler, askeri 
personel ile emniyet mensupları 
ve vatandaşlar katıldı.
n İHA
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 
Meram ilçesinde bir evde yapılan 
aramada çok sayıda sikke ve tarihi 
obje ele geçirildi. Geçtiğimiz günler-
de Konya merkezli Miras operasyo-
nu düzenlenmiş, 38 ilde 143 şüpheli 
yakalanarak ülke gündeminde yer 
almış, sonrasında sadece Konya'da 
adliyeye sevk edilen 34 kişiden 17'si 
tutuklanmış ve umhuriyet tari-
hinin tek seferde en yüksek Tarihi 
Eser Kaçakçılığı tutuklaması olarak 
kayda geçmişti. Operasyonlarına 
aralıksız devam eden KOM ekipleri 
Meram ilçesinde belirlediği bir ad-
rese şafak operasyonu düzenledi. 
Evde yapılan aramada 268 adet ta-
rihi eser niteliğinde obje, 106 adet 
çeşitli dönemlere ait sikke, bir adet 
yüzey dedektörü ve hassas terazi ele 

geçirilerek el konuldu. Konuyla ilgili 
bir kişiye "Kültür ve Tabiat arlıkla-

rını Koruma Kanuna Muhalefetten" 
işlem yapılarak adlı makamla sevk 

edildi.
n HABER MERKEZİ

arihi eser a a ılarına darbe

Polislere hakaret ederek karşı gelen ve yasadışı eylemlerini sonlandırmayan gruba polis ekipleri müdahale etmiş, yaklaşık 50 
kişinin katıldığı yasadışı gösteride eyleme devam etmek isteyen ve polise mukavemet gösteren 23 kişi gözaltına alınmıştı

Kuytul ulara  tutu lama
Konya’nın Kule Site yakınların-

da yasadışı eylem ve yürüyüş yapan 
ve polislere mukavemet göstererek 
hakaretlerde bulunan kuytucular-
dan 23 kişi gözaltına alındı, bunlar-
dan   7’si tutuklandı. Konya Emniyet 
Müdürlüğü ve yetkilileri hakkında 
sosyal medya üzerinden akıl almaz 
iftira niteliğinde paylaşımlar yapıldı.

 Konya Emniyet Müdürlüğü yet-
kilileri, aslı olmayan ve yalan pay-
laşımları yapan hesaplarla ilgili suç 
duyurusunda bulundu. Pazar Günü 
Kuytulcular olarak bilinen grup, söz-
de örgüt lideri Alparslan Kuytul’un 
tutuklamasını protesto etmek için 
boyunlarında Alparslan Kuytul at-
kılarıyla sloganlar atarak Nalçacı 

addesi üzerinde gösteri ve yürüyüş 
yapma istemişti. 

Yapılan yürüyüşün izinsiz, ya-
sadışı olduğunu ve yürüyüşü son-
landırmaları gerektiğini söyleyen 
polislere karşı gelen göstericiler, 
sloganlar atarak polis ekiplerine 
direndi. Polislere hakaret ederek 
karşı gelen ve yasadışı eylemlerini 
sonlandırmayan gruba polis ekipleri 
müdahale etti. Yaklaşık 50 kişinin 
katıldığı yasadışı gösteride eyleme 
devam etmek isteyen ve polise mu-
kavemet gösteren 23 kişi gözaltına 
alındı.

İNSANLARI KI KIRTARAK 
MAĞDUR ROL  YAPIYORLAR
Kulesite Önünde ellerinde ve 

boyunlarında sözde örgüt lideri Al-

parslan Kuytul atkılarıyla sloganlar 
atarak polisi tahrik eden kuytulcular, 
çocukları ve kadınları ön plana süre-
rek kendilerine müdahale edilmesi 
esnasında video çekerek kendilerini 
mağdur olarak göstermeye çalıştı. 

Daha önce de Adana ve An-
kara’dan gelerek Konya’da değişik 
tarihlerde Hacıveyiszade ami önü, 
Anıt alanı, Karatay Belediyesi önü, 
Alaaddin tepesi, Kayalıpark, Kılın-
çarslan Meydanı, Aziziye ami önü 
ve şehir merkezinde basın açıklama-

sı yapan ve son dönemlerde 2911 
Sayılı Toplantı e Gösteri Yürüyüş-
leri Kanununa muhalefet göstererek 
yürüyüş yapmaya çalışan Kuytulcu-
lara polis müdahale etmiş ve top-
luluğu dağıtmıştı. Özellikle uma 
namazı vakitlerinde cami çıkışında 
cemaati de tahrik ederek toplumsal 
olay yaratmak için halkı provoke 
eden Kuytulculara vatandaşlar tepki 
göstermişti.

HAKİM KAR ISINA ÇIKARILAN  
KUYTUL UDAN ’İ ADLİ KONTROL, 

 TUTUKLAMA
Adana ve Ankara’dan gelerek 

Konya’yı son günlerde kendilerine 
hedef seçen Kuytulcular Emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilerek 10 kadın, 12 erkek 
olmak üzere devletin kurumlarına 
karşı gelen ve iftira atan 22 kişi ha-
kim karşısına çıktı. 15 şüpheli adli 
kontrol şartıyla serbest kalırken 7 
kişi tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi.
n HABER MERKEZİ

as  ettikleri araçla husumetlisini
öl üren zanlılar yakalan ı

İki tır ile bir otomobilin 
karıştı ı kaza a  kişi öl ü

Konya’da gasp ettikleri araçla 
gittikleri husumetlisini tabancayla 
vurup öldüren ve kaçtıkları sırada 
bir köpeği de silahlı vurarak öl-
düren 2 şüpheli, polis ekiplerin-
ce yakalandı. Olay, Karatay ilçesi 
Sultan Mesut Mahallesi Aybastı 
Sokak üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Nakipoğlu 
Mahallesi ihangir addesi üze-
rinde, A.S. idaresindeki 42 A G 
724 plakalı aracı Medet M., arka-
daşı oşkun A. ile birlikte silah zo-
ruyla durdurup gasp etti. Sürücü 
A.S.’nin ihbarı üzerine olay yerine 

polis ekipleri sevk edildi. Polis, sü-
rücünün eşkal ve aracın gidiş isti-
kametinde şüphelileri yakalamak 
için araştırma başlattı. Aracı gasp 
eden şüphelilerin Sultan Mesut 
Mahallesi Aybastı Sokak üzerinde 
Halis Tatlı'yı 27  göğüs ve baca-
ğından tabanca ile vurduğu ihbarı 
üzerine olay yerine polis ekipleri 
sevk edildi. Uğradığı silahlı saldırı 
sonrası ağır yaralanan Halis Tat-
lı, yakınları tarafından kaldırıldığı 
Konya Numune Hastanesinde 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. n İHA

Seydişehir’de 2 tır ile 1 otomo-
bilin karıştığı trafik kazasında, 1 
kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yara-
landı. Ferhat Koyak yönetiminde-
ki 01 ADT 767 plakalı güneş pa-
neli yüklü tır, Seydişehir - Antalya 
kara yolunun 25. kilometresinde, 
karşı yönden gelen Ramazan Öz-
kul'un kullandığı 51 BG 620 pla-
kalı otomobille çarpıştı. Savrulan 

iki araç da Mehmet Bozyar yöne-
timindeki 70 AG 050 plakalı tırla 
çarpıştı. Kazada otomobil sürücü-
sü Özkul hayatını kaybetti, araçta-
ki eşi Aynur Özkul yaralandı. Olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yaralı Özkul, ambulansla 
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
n AA

Kalori er eteği ve muslu
 alan  heli tutu landı

ulduğu altın eleri
zabıtaya teslim etti

Karapınar’da bir kadın, yolda 
bulduğu altın küpeleri Karapınar 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 
teslim etti. Ayşe İçöz, umhuriyet 
Meydanı'nda yerde bulduğu kutuda 
5 çift altın küpe olduğunu gördü. 
İçöz, Belediye Zabıta Müdürlüğü-
ne giderek bulduğu küpeleri teslim 
etti. Belediye hoparlöründen anons 

yapılınca, küpelerin sahibi Muham-
met Yerlikaya, belediyeye giderek 
küpeleri teslim aldı. Yerlikaya, "Bir 
anlık dalgınlıkla cebimden düşür-
düm. Yapılan anonsla haberdar ol-
duğum altınları teslim aldım. Küpe-
leri bulan Ayşe İçöz kardeşime ve 
zabıta ekiplerine teşekkür ederim." 
diye konuştu. n AA

Kulu’da kalorifer petekleri ve 
musluk bataryaları çaldıkları iddia-
sıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tu-
tuklandı. Alpaslan ve Yeni mahalle-
de oturulmaya hazır apartmanların 
kalorifer peteklerini ve musluk ba-
taryalarını çaldıkları iddia edilen 17 
yaşındaki A.B. ve Y.U, malzemeleri 

hafif ticari araca yüklemeye çalış-
tıkları sırada polis ekiplerince ya-
kalandı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen şüp-
helilerden Y.U. çıkarıldığı sulh ceza 
hakimliğince tutuklandı, A.B. adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
n AA
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Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında zaman zaman etkili olan yağmur yağışlarının rekolte artışına olumlu katkı sağlayacağı tahmin 
edilirken, lokal olarak bazı ilçelerde etkili dolu yağışı ekili ürünlere zarar verdi. Yaklaşık 5 bin dekarlık bir arazide yüzde 10 ila yüzde 60 arasında bir hasar var

vada bere et ve a et i i e
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 

bilinen Konya Ovasında zaman za-
man etkili olan yağmur yağışlarının 
rekolte artışına olumlu katkı sağla-
yacağı tahmin edilirken, lokal olarak 
bazı ilçelerde etkili dolu yağışı ekili 
ürünlere zarar verdi. Yüzölçümü-
nün yüzde 67’si tarım arazisi olarak 
kullanılan Konya'da, geçtiğimiz dö-
nemlere göre bu yıl yağışlar çiftçile-
rin yüzünü güldürüyor. İç Anadolu 
Bölgesinde etkili olan yağmur ya-
ğışları yerini lokal olarak bazı bölge-
lerde zaman zaman doluya bıraktı. 
Özellikle doludan etkilenen Çumra 
ilçesinde ise zarar tespit çalışmaları 
devam ediyor. Dolu yağışının bura-
larda yüzde 10 ile 60 arasında zara-
ra neden olduğu değerlendiriliyor. 
Son yağışların rekoltede geçen yıla 
göre daha fazla artış sağlayacağını 
belirten Ziraat Mühendisleri Odası 
ZMO  Konya Şube Başkanı Burak 
Kırkgöz, "Şu anda Konya yöresinde 
hububatta yüzde 65 civarında kıraç 
alanda ekim yapılıyor. Hububat ko-
nusunda kıraç alanlarda bu sene, di-
ğer illere baktığımız zaman İç Ana-
dolu’da Konya ciddi anlamda yağış 

aldı. Bahar yağışları arkasından bir 
nebze daha devam etti. Bunlar bir 
önceki yıla göre baktığınız zaman 
rekolteyi arttıracak. Bir önceki yıl ya-
şanan kuraklık ciddi anlamda çiftçi-
lerimizi zarara uğratmıştı. Tarlasına 
hiç biçerdöver girmeyen çiftçilerimiz 
vardı. Ama şu anda gözüken durum 
rekoltenin bir nebze daha artacağı" 
dedi.

UNDAN SONRAKİ A AMADA 
Çİ TÇİNİN HASAT ZAMANINI İYİ 

AYARLAMASI EREKİYOR
Ovada üretim yapan çiftçilerin 

hasat zamanını iyi ayarlaması ge-
rektiğini vurgulayan Burak Kırkgöz, 
"Çiftçinin yapabileceği fazla bir şey 
kalmadı çünkü hububat tarlaları ta-
mamen başağı oluşturdu.

 Bundan sonraki aşamada çift-

çinin hasat zamanını iyi ayarlaması 
gerekiyor. 

Ürünü fazla kurutmadan ve çok 
fazla da ıslak hasat etmemek için 
zamanında hasat etmesi gerekiyor. 
Tabii burada biçerdöver ayarlarının 
iyi yapılması gerekiyor, danelerin 
dökülmemesi, israfı önlemek için. 
Çiftçimizin şu anda yapabileceği faz-
la bir şey yok" şeklinde konuştu.

 İN DEKARLIK İR ARAZİDE 
Y ZDE  İLA Y ZDE 

 ARASINDA İR HASAR VAR
Bu dönemlerde yağan yağışların 

bölgesel olarak bazen doluya çevi-
rebildiğini aktaran Burak Kırkgöz, 
"Konya’nın da birçok ilçesinde şu 
anda doludan dolayı bir zarar ya-
şandı. Bu zararın en çok yaşandığı 
yer de Çumra ilçesi oldu. Yaklaşık 

5 bin dekarlık bir arazide yüzde 10 
ila yüzde 60 arasında bir hasar var. 
Şu anda ziraat mühendisleri bunun 
tespitiyle ilgili çalışmalara devam 
ediyor. Bu konuda çiftçilerin de ya-
pacakları aslında çok fazla bir şey 
yok. Çünkü dolu yağışı gibi bir afete 
karşı yapılacak pek bir şey yok. Üstü 
açık bir sera, üstü açık bir fabrika 
sonuçta. Çiftçilerimize buradan öne-
rim TARSİM sigortalarını yapmaları 
olur. Çünkü sigorta bu tarz sıkıntılı 
durumda en azından çiftçinin biraz 
maliyetini karşılaması için yarasına 
su serpmek gibi bir şey oluyor. Sıkın-
tılı olan yerler var ama Çumra’daki 
yaşanan sıkıntı kadar büyük sıkıntı-
lı yerler yok. Diğer taraflarda da bir 
kısım arazilerde dolu özellikle buğ-
daylarda ve arpalarda tane dökme 
tarzında zarar verdi. Yeni yeşil mah-
sullerin yoğun bir zarar durumu var. 
Pancarlarımızda çok fazla bir zarar 
tespit edilmedi. Çünkü pancar biraz 
daha küçüktü ama mısırlarda sap 
boyu biraz olan mısırlarımızın zararı 
yüksek seviyede, bozulacak tarlala-
rımız var gibi gözüküyor" ifadelerini 
kullandı. n İHA

‘ arım se t r m z 
daha nemli hale eldi’

el u lu araybosna arasında i 
tarihi bağlar uvvetleniyor

Aksaray Ticaret Borsası ile Tica-
ret ve Sanayi Odası tarafından ken-
te kazandırılan proje ve yatırımların 
açılış törenleri TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla ger-
çekleştirildi. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği TOBB  Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu ve eski TBMM Başkanı 

emil Çiçek bir dizi ziyaret ve açılış-
lar yapmak için Aksaray’a geldi. Hi-
sarcıklıoğlu ve Çiçek’in Aksaray’da-
ki ilk durağı Ticaret ve Sanayi Odası 
oldu. Burada “Aksaray iş dünyası ile 
buluşuyor” programı çerçevesinde 
düzenlenen 4 farklı açılışa katılan 
Hisarcıklıoğlu ve Çiçek, ATSO’daki 
Tahkim ve Arabuluculuk Merkezini, 
daha sonra Güneş Enerjisi Elekt-
rik Üretim Tesisi ile Elektrikli Araç 
Şarj İstasyonu ve Meclis Salonu’nun 
açılışını yaptı. Daha sonra Aksaray 
Ticaret Borsası’nda, “Şehrin loko-
motifi, şehrine değer katıyor” isimli 
programa katılan Hisarcıklıoğlu ve 
Çiçek, burada da Tarımsal Depolar 
ve İş Yerleri, Organize Besi Tesis-
leri, isanslı Depolar ve ilçelerdeki 
tarımsal depoların açılışını yaptı 
ve Tohum Eleme Tesislerinin te-
mel atma törenine katıldı. "Gıdada 
kendine yeten ülke olmanın öne-

mini hep beraber tekrar hatırladık" 
diyen Başkan Hisarcıklıoğlu, “Bu 
sektör başka hiçbir sektöre benze-
miyor. Allah yokluğunu gösterme-
sin. Dolayısıyla tarım sektörümüzü 
geliştirecek adımlar artık çok daha 
önemli hale geldi. Bu konuda Aksa-
ray Ticaret Borsamızın ortaklığında 
çok önemli adımlar attık. Toprak 
Mahsulleri Ofisiyle beraber Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği olarak li-
sanslı depoculuğun ana şirketi olan 
İDAŞ’ı beraber kurduk. Yine bor-

samızla birlikte Türkiye Ürün İhtisas 
Borsasını beraber kurduk” dedi. “Bir 
ülke nasıl kalkınır, bir ülke sorunları 

nasıl çözer” diyen eski TBMM Baş-
kanı emil Çiçek ise, “Nasıl güçlü 
bir devlet olur sorusunun cevabını 
bilmek isteyenler varsa, ben olsam 
üniversitelerde Aksaray’ı yüksek 
lisans tezi, doktora yaparım. Gelip 
buradaki çalışmaları, gayretleri in-
celesinler. Şu unutulmasın, hepimiz 
iş dünyasındayız. Bu ülke buralara 
geldiyse nal çivisini bile dışardan it-
hal eden toplu iğneyi bile dışardan 
getiren bir Türkiye’den en az 20 
bin çeşit sanayi malını 200’e yakın 
dünya ülkesine ihraç yapan hale 
geldiyse sizlerin sayesindedir” diye 
konuştu. n İHA

Konya'da Selçuklu Belediyesinin 
kardeş şehri olan Stari Grad Bele-
diyesi ile farklı ülke ve kültürden 
öğrencilerin karşılıklı olarak bir ara-
da güzel paylaşımlarda bulunarak 
tarihi bağların kuvvetlenmesinin 
hedeflendiği "Saraybosna Kardeş-
lik Köprüsü" projesinin ilk etabı ta-
mamlandı.  "Saraybosna Kardeşlik 
Projesi" Selçuklu Belediyesi, Stari 
Grad Belediyesi, Selçuklu İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna 
Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna 
Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik 
Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. 
Proje ile Selçuklu'dan 107 öğrenci 
Bosna'ya gitti 130 öğrenci de Bos-
na'dan Konya'ya gelerek toplamda 
237 öğrenci kültür elçisi oldu. Sabah 
erken saatlerde Bosnalı öğrencileri 
Konya Havaalanından uğurlayan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı Bosna’daki kültür ge-
zisini tamamlayan Konyalı öğrenci-
leri de havaalanında karşıladı. Hem 
giden öğrencilerle hem de dönen 
öğrencilerle sohbet eden Başkan 
Pekyatırmacı projeye katılan öğren-
cilerin duygu ve düşüncelerini aldı. 
Selçuklu Saraybosna kardeşlik köp-
rüsü projesinin  ilk etabının tamam-
landığını ifade eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 
“Saraybosna’dan gelen öğrencileri-
miz uçağa bindiler ve Saraybosna’ya 
doğru gidiyorlar. Bugün inşallah 
Saraybosna’daki Türk öğrencileri-
miz de oradan Konya’mıza gelmiş 
olacaklar. 130 öğrencimiz Saraybos-
na’dan Konya’ya geldi. 107 öğren-

cimiz de Konya’dan Saraybosna’ya 
gitti. 237 öğrencimiz Konya’da ve 
Saraybosna’da kardeş öğrencilerle 
buluştular. İnşallah bundan sonra 
kardeş öğrencileriyle ilişkilerini sü-
rekli hale getirecekler. İletişimleri 
sürekli olacak. Biz Saraybosna ile 
Konya arasında, Selçuklu arasında 
bir kardeşlik köprüsünü kurduk. 
İnşallah bu ilişkiler ilelebet devam 
edecek ve bu kardeşlik köprüsü iliş-
kilerinde bu ilk etabı tamamladıktan 
sonra bundan sonraki süreçte de 
inşallah bu etapları devam ettir-
meyi planlıyoruz. Tabi çok önemli 
bir operasyonu, çok önemli bir or-
ganizasyonu gerçekleştirdik. Bu or-
ganizasyonda görev alan, yer alan 
paydaşlarımıza, başta Stari Grad 
Belediyemize, Yunus Emre Ensti-
tümüze, Saraybosna Kantonu Milli 
Eğitim Bakanlığımıza, Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze, be-
lediye yetkililerimize ve belediyede 
bu organizasyon için çaba sarf eden 
tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibimize 
yürekten teşekkür ediyorum. Haki-

katen burada çok güzel anılar birik-
tirdi gelen çocuklarımız, çok güzel 
vakitler geçirdiler. Okullarda arka-
daşlarıyla buluştular.  Tarihi kültürel 
mekanları ziyaret etme imkanına 
sahip oldular. Türkiye’mizi tanıdılar, 
Türk insanını tanıdılar, Konya’yı ta-
nıdılar.  İnşallah bundan sonra ki sü-
reçte de bu ilişkileri en güzel şekilde 
devam ettirecekler. Bosna Hersek 
bizim kardeş ülkemiz. Boşnak Müs-
lüman kardeşlerimiz bizim yüzyıl-
lardır kardeşimiz olan bir topluluk, 
bir millet ve biz onlarla ilişkilerimizi, 
diyaloglarımızı sürekli devam etti-
receğiz. Biz her zaman Bosna Her-
sek’in yanındayız. Biz her zaman Sa-
ray Bosna’nın yanındayız. Oradaki 
Boşnak kardeşlerimizin, Müslüman 
kardeşlerimizin yanındayız. Bunu 
her zaman ifade ediyoruz, söylüyo-
ruz. Bunu sadece sözle değil, bütün 
eylemlerimizle ve bütün icraatla-
rımızla da bunu ortaya koyuyoruz. 
Bundan sonra da inşallah en güzel 
şekilde bu kardeşliğimiz ve ilişkileri-
miz devam edecek” dedi. n İHA

urak Kırkgöz
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Konya OS  İhsan e e a . . Sokak No  
   Selçuklu  KONYA     wTel: 03322391913-2391914

AL MİNYUM TESİSİMİZDE ÇALI TIRILMAK ZERE

• 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 IDA SAN. VE Tİ . LTD. Tİ.
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

                    Kİ İ



ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ444 51 58

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

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

MAKİNE MÜHENDİSİ
• Üretim ve İmalat Organizasyonuna 

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

yetiştirilmek üzere ÇIRAK
• MAKİNA RESSAMI veya
  TEKNİK RESSAM alınacaktır.

3. Organize Sanayi Bölgesi 19. Sokak No:14

0532 736 03 88

BAY - BAYAN 
VASIFLI - VASIFSIZ ELEMANLAR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

  

 İ ALE SA İBİ ŞİRKETİN
 ADI MERAM ELEKTRİK DA ITIM A.Ş.
 ADRESİ San ak Ma . Yen� İs an ul Cad. No: 2 Sel uklu  KONYA
 TEL 0 0 2 1 30 00   A : 0 332 2  00 
 KAYITLI E P STA . . .
 İ ALE K N S  İŞLERİN

İ ALE N ADI TÜRÜ  NİTELİ İ İŞİN SÜRESİ İŞİN YAPILACA I YER
YZLM Ara  Tak�  C� az Yaz l  Al  İ � 3 YIL MEDAŞ GM

 İ ALE S LÜ A k İ ale
 İ ALE 

D KÜMANINA 
LAŞIM

 İ za kar l  elden MEDAŞ GM Sa nal a B�r� �  
KE  zer�nden  
 İadel� Taa l  os a �le ale  ed�le �l�r.

 İ ALE İLGİLİSİ Kevser KELEŞ
kevser.keles era edas. o . r

 İ ALENİN YERİ MEDAŞ GM To lan  Salonu  KONYA
 İ ALENİN ZAMANI 1 06 2022   1 :00
 İ ALE D SYASININ 

TESLİM RMATI VE 
TESLİM YERİ VE SAATİ

Ka al  ar   MEDAŞ GM Mu a era  �r� � KONYA  
1 06 2022 saa  12:00 a kadar

 İ ALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER
a Mevzua  gere � kay l  oldu u T� are  ve veya Sanay� Odas  Belges�
 Ger ek k� � ol as  al�nde  �lk �lan ve � ale ar� �n�n � er�s�nde ulundu u y lda al n  �lg�s�ne göre 

T� are  ve veya Sanay� Odas na veya �lg�l� Meslek Odas na kay l  oldu unu gös er�r elge
T zel k� � ol as  al�nde  evzua  gere � zel k� �l� �n s� �l�ne kay l  ulundu u T� are  ve veya 

Sanay� Odas ndan  �lk �lan veya � ale ar� �n�n � er�s�nde ulundu u y lda al n zel k� �l� �n s� �le 
kay l  oldu una da�r elge

Tekl�  ver eye ye k�l� oldu unu gös eren İ za Beyanna es� veya İ za S�rk ler�
 Ger ek k� � ol as  al�nde  no er asd�kl� İ za Beyanna es�
T zel k� � ol as  al�nde  �lg�s�ne göre zel k� �l� �n or aklar  yeler� veya kuru ular  �le zel 

k� �l� �n yöne � �ndek� görevl�ler� el�r en son duru u gös er�r T� are  S� �l Gaze es� ve u ususlar  
evs�k eden elgeler �le zel k� �l� �n no er asd�kl� � za s�rk ler�
Ka u � aleler�nden yasakl  ol ad n  gös er�r elge  EKA dan İ ale S re � İ er�s�nde al n  

ol as  gerek�r
d İs ekl� en az ekl�  u ar n n 0 s� oran nda  İ  Deney�  Belges� sun al d r. 
İ  Deney�  Belges� N� el� İ: Yaz l  Gel� �r e İ ler� ve Yaz l  Sa  İ ler� ne a�  a uralar İ  

Deney�  olarak ka ul ed�le ek �r.

İ ALE İPTAL İLANI 
BASIN İLAN K R M  RESMİ İLAN P RTALI . .  

TARİ Lİ  N L  İ ALE İLANINA AİT İPTAL İLANI

R  İ  . . .          B  

MERAM ELEKTRİK DA ITIM A.Ş. DESİNDE . .  TARİ İNDE İ ALESİ YAPILACAK 
AŞA IDAKİ ARAÇ TAKİP Cİ AZ YAZILIMI ALIM İŞİ  ARAÇ SAYISI DE İŞİKLİ İ NEDENİYLE 
İPTAL EDİLMİŞTİR.

Yeni nesil fast food iya ell urizm a ıldı
Çiğköfte ve farklı lezzetler ala-

nında genç yaşlardan başlayarak 
uzun süre araştırmalar yapan Murat 
Babacan, “Yüzde yüz doğal çiğköf-
te” sloganıyla girdiği sektöre yeni 
bir soluk getirmeyi başardı. “Yüzde 
yüz doğal” sloganının hakkını vere-
rek çiğköftenin içerisine nar ekşisi 
dahi koymayan Murat Usta bunun 
nedenini “Nar ekşisinin içerisinde 
glikoz vardır, bu nedenle nar ek-
şisi girdiğinde çiğköfte yüzde yüz 
doğal olmaz. Biz doğal olması için 
çiğköftenin içine koyacağımız her 
malzemeyi titizlikle seçiyoruz.” söz-
leriyle açıklıyor. Yeni nesil çiğköfte-
nin mucidi olan Murat Usta patenti 
kendisine ait olan yüzde yüz doğal 
el yapımı yeni nesil çiğköfte, kovada 
çiğköfte, pastırmalı kaşarlı çiğköfte, 
Osmanlı sac ocağında çiğköfte, piz-
za çiğköfte ve sosları ile yeni bir fast 
food tarzını da ortaya çıkardı.  Türk 
fast food sektöründe bir inovasyon 
yaparak farkını ortaya koyan ve sek-
törde yeniliği canlı tutmak isteyen 
Murat Usta bunlarla da yetinmeyip 
müşterilerinden gelen etli çiğköf-
te isteklerine cevap vermek adına, 

“Bunu en sağlıklı nasıl yapabilirim ” 
sorusuna yanıt aramaya başladı.

DAHA SAĞLIKLI, 
DAHA HİJYENİK, DAHA LEZİZ…
Araştırmaları neticesinde etli 

çiğköftenin yasaklanma sebebinin 
2004 yılında İzmir’de bir çiğköfte-
cinin farklı etleri kullanarak çiğköfte 
yapması olduğunu, bu ürünü yiyen 
yüzlerce insana “trichinella spiralis” 
hastalığı bulaştığını ve bu yüzden 
çiğ et ile çiğköfte yapımının ya-
saklandığını öğrendiğini açıklayan 
Babacan, içinde ne olduğu ve ne-
reden alındığı bilinmeyen ürünleri 
müşterilerine sunmamak için yo-
ğun ARGE çalışmalarını yürütüyor.  
Murat Usta ilk etapta ambalajlı TK 
kayıt belgesi olan, ulusal marketler-
de satılan dana yaprak döneri kıyma 
haline getirerek “Yeni nesil köfteyi” 
buldu. Böylece pişmiş dana yaprak 
dönerinden; daha sağlıklı, daha hij-
yenik bir “Yeni nesil çiğköfte” yine 
Murat Usta tarafından tüketime 
sunuldu. “Bu sayede halkımız ne 
yediğini bilecek, sağlıkla tükecek” 
diyen Murat Usta sektöre bir yenilik 
daha kazandırarak, çiğ etten yapılan 

çiğköftelerden çok daha lezzetlisini 
yaptığını iddia ediyor. 

ÇİĞ ETTEN YASAK OLANI 
YAPRAK DÖNERDEN YAPTI!

Gün içerisinde tüketildikçe 5’er 
kiloluk yoğrulan ürünleri müşte-
rilerine hem sağlıklı hem de taze 
olarak ulaştıran Murat Usta, pişmiş 
etli yeni nesil köfte ile ilgili Tarım 
Bakanlığı’ndan da onayını aldı. Pa-
tent başvurusunu da tamamlayan 
Babacan, bu müthiş inovasyonu 
çok yakında müşterileri ile buluştu-
racak. “Buradaki en önemli husus, 
sağlıklı dana yaprak dönerinden 
yapılan köfte, çiğköfte değildir. Çiğ 
olmadığı için de bu yeni ürün Yeni 
nesil köfte’ olarak piyasada yerini 
alacaktır. Yeni nesil pişmiş yaprak 
dönerinden köfte. Her zaman ye-
nilikçi olan markamız çok yakında 
72 derecede pişirilen sağlıklı bütün 
ürünlerden çiğköfte çeşitliliği sağla-
yacaktır” ifadelerini kullanan Murat 
Babacan, bu gelişmelerle birlikte 4 
bin yıllık çiğköfte sektörünün zirve-
sine yeni nesil yaklaşımla imzalarını  
attıklarını söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Konya beş yol mevkii civarın-
da açılan Niya ell Turizm Seyahat 
Acentası birçok alanda hizmet ver-
meyi amaçlarken, turizm noktasın-
daki açıkları da kapatmayı hedefli-
yor. 

Nisa Yanar ve Yasin Yanar ön-
cülüğünde hizmete giren Niya ell 
Turizm Seyahat Acentası, henüz 
yeni olmasına rağmen şimdiden 
büyük ilgi görüyor. Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği’ne TÜRSAB  bağlı 
olduklarını hatırlatan Niya ell Tu-
rizm Seyahat Acentası sahiplerin-
den Nisa Yanar, Konya başta olmak 
üzere Türkiye turizmine en iyi şekil-
de katkı sunmak istediklerini bildir-
di. Henüz yeni olmalarına rağmen 
vatandaşlardan büyük ilgi gördükle-
rini kaydeden Nisa Yanar, “Turizm 
noktasında müşteri memnuniyetini 
hedefleyen, insanların sosyal yaşı-
ma destek olan, gerek yurt içi ge-
rekse yurt dışında önemli hizmetler 
sunmayı hedefleyen bir firmayız. 
Bu düsturla yola çıktık. Profesyonel 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. Tu-
rizmi Konya’da en iyi şekilde temsil 
etmek istiyoruz” dedi. 

‘KONYA’DA TURİZM 
POTANSİYELİ VAR’

Konya’da önemli bir turizm po-
tansiyeli olduğunu ve şehri daha 
çok tanıtma adına önemli organi-
zasyonlar yürüteceklerini kaydeden 
Nisa Yanar, “Bu noktada Konya’da 
tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
içinde olarak, Konya turizmine kat-
kı sunmak istiyoruz. Konya’da Hz. 
Mevl na gibi evrensel bir değer var. 
Onun dışında sosyal anlamda bir-
çok aktivite yürütülüyor. Konserler, 
festivaller oluyor. Bizlerde Niya ell 

Turizm Seyahat Acentası olarak, 
Konya’yı uluslararası arenada en iyi 
şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. 
Şehir ekonomisine girdi sağlamak 
istiyoruz. Bunun için önemli mar-
kalar arasında yer alan Türk Hava 
Yolları, Anadolu Jet, Pegasus, Su-
nE press, gibi önemli firmalarla iş 
birliği yürütüyoruz. Yurt içinde ve 
dışında otel rezervasyonları yapıyo-
ruz. Ferhuniye Mahallesi, Hastane 

addesi üzeri, Akyol İşhanı’na tüm 
misafirlerimizi bekliyoruz” dedi. 
n SAMET AKTAŞ
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1991-2020 dönemi uzun yıllar mayıs ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 52,7 kilogram olarak hesaplandı. Geçen yıl mayısta metrekareye 21,6 kilog-
ram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 44,1 kilogram oldu. Geçen yıl mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti

ayısta yağı lar y zde  arttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-

şikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünün Mayıs 2022 Alansal 
Yağış Değerlendirmesi verilerinden 
derlediği bilgilere göre, 1991-2020 
dönemi uzun yıllar mayıs ayı ortala-
ma yağış miktarı metrekareye 52,7 
kilogram olarak hesaplandı. Geçen 
yıl mayısta metrekareye 21,6 ki-
logram yağış düştü. Bu sene aynı 
dönemdeki yağış miktarı ise 44,1 
kilogram oldu. Yağışlarda norma-
line göre yüzde 16 azalma, geçen 
yıl mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 
100'den fazla artış gerçekleşti.
MARMARA ÖL ESİ, SON  YILIN 

EN D K MAYIS AYI YAĞI INI ALDI
Bölge genelinde normaline göre 

en fazla artış yüzde 40 ile Güneydo-
ğu Anadolu, en fazla azalma ise yüz-
de 61 ile Marmara bölgelerinde ger-
çekleşti. Marmara Bölgesi, son 24 
yılın en düşük mayıs ayı yağışını aldı. 
Yağışlar, Akdeniz ve Ege bölgeleri-
nin batı kesimlerinde, Marmara'nın 
güneyi ve Ankara çevrelerinde nor-
mallerine göre yüzde 60'ın üzerinde 
azalırken, azalma oranının Aydın, 
Muğla, İzmir, Manisa ve Balıkesir 
çevrelerinde yer yer yüzde 80'lerin 
üzerine çıktığı görüldü. Normalleri-

ne göre uzun zamandır yağış azlığı 
gösteren Şanlıurfa çevrelerinde ise 
mayıs ayında yüzde 100'den fazla 
artış gerçekleşti. İl genelinde en faz-
la yağış, metrekareye 97 kilogram ile 
Rize'de, en az yağış ise 9,3 kilogram 
ile Balıkesir'de kaydedildi. Yağışlı 
gün sayısı mayıs ayında Türkiye ge-
nelinde ortalama 9,6 gün olarak ger-
çekleşti. Doğu Anadolu'nun doğusu, 

Giresun, Rize, Erzurum çevrelerinde 
15 günün üzerinde yağışlı gün görü-
lürken, Marmara Bölgesi'nin güne-
yi, Ege Bölgesi kıyı kesimi, Antalya, 
Edirne, Çanakkale çevrelerinde 5 
günün altında gözlendi.

BÖLGELERE GÖRE
MAYIS AYI YAĞI LARI

Marmara Bölgesinde mayıs 
yağışı metrekareye 17,5 kilogram 

olarak hesaplandı. Uzun yıllar or-
talaması 45,1 kilogram, geçen yıl 
mayıs ayı yağışı 44,5 kilogram oldu. 
Bölgede yağışlar, normaline ve 2021 
yılı mayıs ayı yağışına göre yüzde 61 
azaldı. Ege Bölgesinde ise mayıs ayı 
yağışı metrekareye 20,9 kilogram, 
normali 44,8 kilogram ve geçen yı-
lın mayıs yağışı 6,9 kilogram oldu. 
Yağışlarda normaline göre yüzde 53 

azalma, 2021 Mayıs yağışlarına göre 
yüzde 100'den fazla artma gözlendi. 
Mayıs ayı yağışı metrekareye 36,4 
kilogram, normali 43,9 kilogram ve 
geçen yılın mayıs ayı yağışı 6,9 ki-
logram olarak hesaplanan Akdeniz 
Bölgesinde ise yağışlar normaline 
göre yüzde 17 azalırken, geçen yılın 
yağışlarına göre yüzde 100'den fazla 
arttı. İç Anadolu Bölgesi'nin mayıs 

ayı yağışı ise metrekareye 37,5 ki-
logram olarak kaydedildi. Normali 
50,2 kilogram ve 2021 yılı mayıs ayı 
yağışı 14,8 kilogram oldu. Bölgede 
yağışlar normaline göre yüzde 25 
azaldı, geçen yılın mayıs ayına göre 
100'den fazla artış gerçekleşti. Ma-
yıs ayında Karadeniz Bölgesinde ise 
metrekareye 59 kilogram yağış düş-
tü. Normali 62,2 kilogram ve 2021 
Mayıs yağışı 47,6 kilogram oldu. 
Yağışlarda normaline göre yüzde 5 
azalma, 2021 Mayıs ayı yağışlarına 
göre yüzde 24 artış meydana geldi. 
Doğu Anadolu Bölgesinde de mayıs 
yağışı 68,1 kilogram, normali 65,3 
kilogram ve geçen yıl mayıs yağışı 
22,4 kilogram olarak hesaplandı. Ya-
ğışlarda normaline göre yüzde 4, ge-
çen yılın mayıs ayı yağışlarına göre 
yüzde 100'den fazla arttı. Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesinde de mayıs ayı 
yağışı metrekareye 56,6 kilogram 
olarak gerçekleşti. Yağışların nor-
mali metrekareye 40,4 kilogram ve 
2021 Mayıs ayı yağışı 6,1 kilogram 
oldu. Bölgede yağışlarda normaline 
göre yüzde 40, 2021 yılı mayıs ayı 
yağışlarına göre yüzde 100'den fazla 
artış kaydedildi.
n AA

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Yücel, fırtınada binalardan düşen parçaların yol açtığı hasardan bina-konut 
sahiplerinin sorumlu olduğunu belirterek, iş yeri, konut ve apartman ortak alanlarının da sigorta ettirilmesi gerektiğini söyledi

i orta ılardan 
a et n esi uyarı

Başkent Sigorta Acenteleri Der-
neği BASİAD  Başkanı Hacı Ali Yü-
cel, fırtınada binalardan düşen par-
çaların yol açtığı hasarlar nedeniyle 
bina ve konut sahiplerinin sorumlu 
olduğunu belirterek, "Artık arabanın 
kaskosu kadar iş yerlerinin, konutla-
rın ve apartman ortak alanlarının da 
sigorta edilmesi önemli ki insanlar 
mağduriyet yaşamasın." dedi. Yücel, 
yaptığı açıklamada, Ankara başta 
olmak üzere bazı kentlerde yaşanan 
sel felaketleri ve fırtınadan etkilenen 
araç, konut ve iş yerlerine ilişkin 
değerlendirmede bulundu. Türkiye 
gibi sık sık afet yaşanan bir ülke-
de kimsenin "Benim malıma zarar 
gelmez" yaklaşımıyla hareket etme-
mesi gerektiğini ifade eden Yücel, 
Ankara'nın göbeğinde, en olmaması 
gereken mevsimde ciddi bir fırtına 
ve afet yaşandığını söyledi. Yücel, bu 
nedenle deprem ve sel gibi afetlerin 
sık yaşandığı Türkiye'de sigortacılı-
ğın büyük önem taşıdığına dikkati 
çekti. Fırtınada çatılardan ve bina-
lardan fırlayan parçaların araçlar ve 
insanlar için büyük risk oluşturdu-
ğuna işaret eden Yücel, "Böyle du-
rumlarda aracın kaskosu varsa zaten 
binadan düşen cisimle aracın hasar 
aldığını bildirecek. Sigorta şirketi de 
bu hasarı cisim düşen binanın sahip-
lerine rücu edecek. Bu gibi durum-
larda bina sahipleri sorumlu duruma 
düşüyor. Sel nedeniyle benim aracı-
ma çarpan araç nedeniyle de karşı 
araç sorumlu durumda." diye konuş-
tu. Araç kaskosu kadar apartmanlar, 
site ortak alanları ve apartman ortak 
alanlarında konut sigortasının da 
büyük önem taşıdığını vurgulayan 
Yücel, şu değerlendirmede bulundu: 
"Fırtınada binalardan düşen parçala-
rın yol açtığı hasar nedeniyle bina ve 

konut sahipleri sorumlu. Artık ara-
banın kaskosu olacak ama iş yerleri-
nin, konutların ve ortak alanların da 
bu afetleri gördükten sonra sigorta 
edilmesi önemli ki insanlar mağdu-
riyet yaşamasın. Binadan kaynaklı 
hasarlarda, hasar tutarı kat malik-
leri arasında bölüştürülüyor. Burada 
'kusursuz sorumluluk' söz konusu. 
Bu sigortanın zorunlu hale getiril-
mesini talep ediyoruz. Bu konudaki 
teklifimizi Hazine ve Maliye Bakan-

lığına sunduk. Artık her binada bu 
tür sigortanın olması lazım. Yoksa 
konular davalık oluyor, daha büyük 
maliyet yaratıyor. Aynı zamanda 
kişilerin ferdi kaza sigortası da yapıl-
malı. Kafamıza bu tür fırtınalarda bir 
şeyler düşebiliyor, belki de kişiler iş 
kaybına uğrayıp işinden dahi olabi-
lir. Bu zararın karşılanması lazım." 
Yücel, fırtınada araçların üzerine dü-
şerek hasara neden olan ağaçlar ne-
deniyle de sorumluluğun belediyeye 

ait olduğunu belirterek, "Kaskosu 
olmayanlar bu hasarı dava açarak 
talep edebilir ancak bu yıllar sürer. 
Kaskon varsa bu hasar sigortadan 
hızlıca karşılanır." ifadelerini kullan-
dı. Fırtına ve sel kaynaklı duvarla-
rın devrildiği durumlarda da duvar 
kime aitse onun sorumlu olacağına 
işaret eden Yücel, bu noktada yine 
site ve apartman ortak alanları için 
yapılacak sigortanın önem taşıdığını 
dile getirdi. Yücel, bina yapım halin-
de ise sorumluluğun müteahhitte 
olacağına dikkati çekerek, "Oturulan 
binaysa kat malikleri para toplayıp 
hasarı ödeyecek." dedi.

PRO ESYONEL A ENTEDEN 
Sİ ORTA YAPTIRIN

Sel ve fırtınadan etkilenen iş 
yerleri için de yine sigortanın önem 
taşıdığını vurgulayan Yücel, şunları 
kaydetti: "İş yeri sigortası yapılmalı, 
sigortanız varsa hasarınız telafi edilir 
ancak burada sigorta edilecek şeyin 
değerinin doğru beyan edilmesi bü-
yük önem taşıyor. Aksi takdirde, dü-
şük beyan ettiğiniz değer üzerinden 
düşük ödeme alırsınız. Sigorta de-
ğeriyle sigorta bedelinin eşit olması 
gerekiyor. Dükkanın değerinin doğ-
ru beyanı önemli. Bunun için de si-
gortanın, sigortacılığı bilen doğru ve 
profesyonel acentelerde yapılması 
gerekiyor. Aksi takdirde yanlış poliçe 
düzenlenebilir ve hasarınız yeterin-
ce karşılanmaz. Sorumluluk sigor-
talarında limitlere dikkat edilmeli." 
Selde araca başka bir aracın zarar 
vermesi halinde, çarpan aracın trafik 
sigortasının kullanılacağını, yetmez-
se kaskosunun devreye gireceğini 
anlatan Yücel, iş yeri sigortalarında 
sel ve su basmasında hasarın yüzde 
80 karşılandığını dile getirdi.
n AA
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efa Hukuk Derneği tanıtım 
ve danışma toplantısı önceki gün 
gerçekleştirildi. Konya Baro Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe; 
Konya Baro Başkanı Mustafa Ala-
dağ, efa Hukuk Derneği Başkanı 

engiz Erkoyuncu, avukatlar ve çok 
sayıda davetli katıldı.

 efa Hukuk Derneği Başkanı 
engiz Erkoyuncu, hukukun üs-

tünlüğünü korumak zorunda ol-
duklarını söyledi. Bir milletin devlet 
olabilmesi adına hak ve hukukun 
şart olduğuna işaret eden Erkoyun-
cu, “Hukukun üstünlüğüne sahip 
çıkmalıyız. Bunun için baroya, baro 
için avukatlara, avukatlar için efa 
Hukuk Derneği’ne gelin hep birlikle 
sahip çıkalım. 

Burada genç olan arkadaşlarımız 
var. Onlara bunu tavsiye ediyorum. 
Hukuk ilkesini düşünecek olursak, 
Danimarka, İsveç ve Almanya gibi 
ülkelerin hukuk noktasında bizde 
daha iyi olduğunu görüyoruz. Türki-
ye dünya sıralamasında hukuk nok-
tasında geride” dedi. 

‘ U İR VEDA DEĞİL’
Konya Baro Başkanı Mustafa 

Aladağ ise, yeni yapılacak olan se-
çimlerde aday olmayacağını belirtti. 
Aladağ, “Bu bir bayrak yarışı. Kon-
ya Barosu’na ben ve yönetim ku-
rulundaki arkadaşlarımız ile birlikte 
önemli hizmetler verdik. Türkiye 
Barolar Birliği’nde Konya’yı en iyi şe-
kilde temsil ettik. Hakkı ve hukuku 
gözeten bir yönetim oluşturduk. Bu 
kararı alırken gerçekten çok düşün-

düm. Ama neticede bu bir hizmet 
yarışı. Benden sonraki yönetiminde 
en iyi şekilde hizmet edeceğini dü-
şünüyorum. Aranızda belki fark et-
meden sizi üzdüğüm şeyler olabilir. 
Ben sizlerin abisi olmaya çalıştım. 
Genç avukat adaylarımıza gerek 
stajyerlik döneminde gerekse mes-
leki hayatında hep yardımcı olmaya 
çalıştım. Tabi bu bir ayrılık değil, ben 
yine sizlerle beraber olmaya devam 
edeceğim. Hakkınızı helal edin” 
dedi. 

‘MUSTA A A KANIMIZA 
NE KADAR TE EKK R ETSEK AZ’
Konya Baro Başkan Adayı Oktay 

Unkur ise, Mustafa Aladağ’ın Konya 
Barosu’na önemli hizmetler verdiği-
ni söyledi. Konya Barosu’nda Mus-
tafa Aladağ’ın herkese abilik yaptı-
ğını kaydeden Unkur, “110 yıllık bir 
köklü bir maziye sahip ve ülkemizin 
köklü kuruluşlarından biri olan Kon-
ya Barosu Başkanlığına aday olarak 
göstermeniz benim için büyük bir 
gururdur. Bunun için size sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum. Meslek-

taşlarımızın gelişimine katkı sağla-
mak amacıyla, hukuk üstünlüğünü, 
yargı bağımsızlığını, insan haklarını 
koruyan ve buranın bir parçası ol-
maktan dolayı son derece mutlu-
yum. 2002 yılında sandık görevlisi 
olarak başladığımız bu yolculuktan 
buralara kadar geldik. Beklentisiz 
yürüttüğümüz baro mücadelemiz 
hizmet anlayışı taşıyor. Meslektaş-
larımıza en iyi şekilde hizmet etmek 
istiyoruz. Bizler baroyu kale olarak 
değil, hizmet edecek olan kurum 
olarak görüyoruz. Mustafa başkanı-
mızın göreve devam etmesi hepimi-
zin beklentisi ve isteğiydi. Daha bir-
çok seçilebilme imkanına sahipken, 
bunun bir bayrak yarışı olduğunu 
beyan etti. Kendisini kutluyor ve 
takdir ediyorum. O baro penceresin-
den yüreğiyle gülümseyen hepimi-
zin başkanı olarak kalmaya devam 
edecek. Mustafa Başkanımız Türki-
ye’de baromuzu en iyi şekilde temsil 
etti. Kendisine ne kadar teşekkür et-
sek az” dedi.
n SAMET AKTAŞ

n ur, aro a anlığı’na aday oldu

Karatay Belediyesi  Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 
Yetenekli Eller  Ahşap Yakma, Naht, Ebru, Tezhip ve Resim  adlı sergiye ev sahipliği yapıyor

Karatay’dan eğitim 
ve sanata deste

İlçenin kültür, sanat ve sosyal 
alanlarına yönelik önemli doku-
nuşlarıyla vatandaşlardan büyük 
takdir toplayan Karatay Belediye-
si; Selahaddin Eyyubi İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencileri tarafından 
hazırlanan “Yetenekli Eller; Ahşap 
Yakma, Naht, Ebru, Tezhip ve Re-
sim” adlı sergiye ev sahipliği ya-
pıyor. 17 Haziran uma gününe 
kadar açık olacak sergi, Karatay 
Belediyesi hizmet binasında gezile-
bilecek.  Karatay Selahaddin Eyyubi 
İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim 
gören öğrenciler tarafından hazır-
lanan “Yetenekli Eller; Ahşap Yak-
ma, Naht, Ebru, Tezhip ve Resim 
Sergisi”, Karatay Belediyesi hizmet 
binasında açıldı. 17 Haziran uma 
gününe kadar açık kalacak serginin 
açılışı; Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-

dürü Sami Sağdıç, Karatay Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Osman iğer, 
Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Or-
taokulu yöneticileri, öğretmen ve 
öğrencileri ile öğrencilerin aileleri-
nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açı-

lış programında konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, 2021-
2022 Eğitim ve Öğretim Döne-
minin son günlerinde olduklarına 
vurgu yaparak bu günlerde okulla-
rın yıl boyunca yaptıkları çalışma-

ları böyle etkinliklerde sergileme 
imk nı bulduklarını aktardı. Sami 
Sağdıç, “TÜBİTAK Bilim Fuarları, 
kermesler, sergiler ve daha birçok 
programla çocuklarımız faydalı bir 
dönem geçiriyor. Sergide emeği 
geçen herkesi kutluyorum. Çok 
güzel işler ortaya çıkmış. İnşallah 
bugünden başlattığınız bu hazırlık-
larınız geleceğinizi en güzel şekil-
lendirecektir. Bu vesileyle sergi için 
kapılarını okulumuza açan Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca’ya da teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı. Karatay Selahad-
din Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu 
yöneticileri, öğretmenleri ve öğren-
cileri de serginin düzenlenmesinde 
katkıları bulunan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür 
ettiler. n HABER MERKEZİ

eyşehir e  kişilik 
ö renci korosu konser er i

isikletle ünya turun aki  
Ar antinli çi t Kara ınar a gel i

Beyşehir’de, farklı okullarda 
öğrenim gören 115 öğrenciden 
oluşan koro ve orkestra toplulu-
ğu ilk kez seyirci karşısına çıktı. 
Beyşehir Kültür ve Yaşam Merke-
zi'nde Beyşehir Belediyesi ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile "Yaza Merhaba Konseri" ger-
çekleştirildi. Konserde ilçedeki 
okullarda eğitim gören öğrenci-
lerden oluşan koro ve orkestra 
sahne aldı. Öğrenci korosu, Türk 
Sanat Müziği, Türk Halk Müziği 

ve güncel eserlerini salonu dol-
duran kalabalık için seslendirdi. 
Program sonunda dinleyicilerden 
yoğun alkış alan öğrenci korosu 
ve orkestrası beğeni topladı. Ko-
royu oluşturan müzik öğretmeni 
Tayfun Korkmaz, ilçenin yetenekli 
çocuklarından oluşturdukları koro 
ve orkestranın yaklaşık 2,5 ay 
süren bir provanın ardından ça-
lışmalarını tamamlayarak ilk kez 
seyirci karşısına çıktığını söyledi.
n AA

Bisikletle dünya turuna çıkan 
Arjantinli çift Karapınar'da Meke 
krater gölünde kamp kurdu.

Fotoğrafçı arla ales 34  ve 
gıda mühendisi olan eşi eonardo 
Santi 34 , 2019 yılında çıktıkları 
dünya turunda son durakları Ka-
rapınar oldu. 

Piri adını verdikleri köpekleri 
ile Meke Gölü'nde gün batımını 
izleyerek bol bol fotoğraf çeken 
Arjantinli çift, günde 8 saat pe-
dal çevirerek 25 bin kilometre 
yol aldıklarını söyledi. arla a-
les yaptığı açıklamada, "Bisiklet-
le seyahat ediyoruz. Çünkü hem 
ekonomik hem ekolojik anlamda 
çevreyi kirletmiyor. Çadırda kalı-
yoruz. Hem de bu insanlara daha 
yakın olmamızı sağlıyor. Meke 
Gölü fotoğrafçılar için çok güzel 

bir yer, ışığı çok güzel." dedi.
Türk insanının çok misafirper-

ver olduğunu belirten arla ales, 
"Dünya'yı gezme fikrini gerçekleş-
tirmek için, yaşamak için önemli 
olduğunu düşündüğümüz birkaç 
şeyi bisikletlerimize yükledik ve 
turumuza başladık. Sayısız şüphe 
ve korkuyla birlikte belirsizliğe, 
bilinmezliğe doğru yöneldiğimizi 
biliyorduk. Ama 3 yılda çok güzel 
insanlarla tanıştık. Neyle ve ki-
minle buluşacağımızı bilmeden, 
hayatımızdaki tek kesinlik, dün-
yayı görmeye gitme kararımızdı. 
Gittiğimiz ülkeler hakkında çok 
şeyler öğrendik. İnsanlarıyla kay-
naştık, bir buçuk aydır Türkiye'de-
yiz. Bir çok şehrini gezdik, Türkiye 
unutamayacağımız bir ülke." dedi.
n AA

Oktay Unkur
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Konya’da yılda yaklaşık 35 bin doğumun gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Koç, Bu kadar yüksek sayıda 
doğum olayının yaşandığı ilimizde, anne ölümleri çok önemli bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır.’’ dedi

ehmet Ko  ‘ oğum 
ertelenemeyen s re tir’

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tara-
fından Anne Ölümlerini Önlemede 
Gebelik Sürecine Yaklaşım’ konulu 
sempozyum düzenlendi. İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve 
Üreme Sağlığı Daire Başkanı Dr. 
Tuba Esra Şahlar ve hizmet başkan-
ları ile birlikte çok sayıda hekimin ta-
kip ettiği sempozyum, Konya Şehir 
Hastanesi konferans salonunda ger-
çekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Koç, Konya’nın alanında çok 
değerli hocalarını böylesine bilim-
sel bir ortamda ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Konya’da yılda yaklaşık 35 bin 
doğumun gerçekleştiğini ifade eden 
Prof. Dr. Koç, “Bu kadar yüksek sayı-
da doğum olayının yaşandığı ilimiz-
de, anne ölümleri çok önemli bir risk 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
önem arz eden konunun en temel 
bilimsel yaklaşımlarla ele alınarak 
farkındalık oluşturacağı toplantının 
son derece verimli olacağına inanı-
yorum” dedi. Kamu, üniversite ve 
özel hastanelerle birlikte pandemi 
döneminde kadın doğum hastaları-
na gerekli olan hizmetin Konya’da 
nitelikli bir şekilde sunulduğunu 
belirten Prof. Dr. Koç, “Kadın has-
talıkları ve doğum durmayan ve 
ertelenemeyen bir süreç olduğu için 
pandemiye rağmen kamu, özel ve 

üniversite hastanelerinden hasta-
larımız gerekli olan hizmeti aldılar. 
Emeklerinizden dolayı hepinize te-
şekkür ediyorum. Hep birlikte çok 
yorulduk ama çok şükür bu günleri 
gördük. 

Bugün artık çok rahat bir şekil-
de farklı konuları konuşabilir hale 
geldik” diyerek sözlerini tamamla-
dı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Baş-
kanı Dr. Tuba Esra Şahlar’da yaptı-
ğı konuşmada Dünyada en önemli 
gelişmişlik göstergelerinden birinin 
anne ölüm oranı olduğunu söyledi. 
Milenyum kalkınma hedeflerinin 5. 

Maddesinin anne sağlığının iyileşti-
rilmesi olduğunu hatırlatan Başkan 
Şahlar, “Bu alanda dünyada örnek 
gösterilen bir ülkeyiz. Milenyum 
kalkınma hedefleri ile Dünya anne 
ölümlerini yüzde 75 oranında azalt-
mayı hedeflemişti. Dünya da bu 
hedefe ulaşabilen 16 ülkeden birisi 
ülkemizdir. 

Hedefimiz daha da iyiye ulaşa-
bilmektir” diyerek sempozyumun 
düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Açılış konuş-
malarının ardından toplantı da anne 
ölümlerinin azaltılmasına yönelik 
sunumlara geçildi. Selçuk Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Meram Tıp Fa-
kültesi, Başkent Üniversitesi Konya 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Konya Şehir Hastanesi ile Dr. 
Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’n-
deki Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı Kliniği ile Aneste-
ziyoloji ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı  Kliniklerinden 30 akademisyen 
ve klinisyenin oturum başkanı ve 
konuşmacı olarak katılımları ile ta-
mamlandı.
n HABER MERKEZİ

elece e ayak 
uy urmalıyız

AK Parti Konya Milletvekili 
ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altun-
yaldız, İzmir’de Konrad-Adenauer 
Stiftung Türkiye, Bilkent Üniver-
sitesi ve Berlin Teknik Üniversi-
tesi’nin iş birliğinde düzenlenen 
“Yapay Zek  ve Sürdürülebilir Ya-
şam Paneli”nin açış konuşmasını 
gerçekleştirdi. Bilgiye sahip olmak 
kadar kullanabilmenin de önemli 
olduğuna işaret eden Altunyaldız, 
“İnsanlığı diğer türlerden ayıran 
özellik düşünme, değerlendirme, 
öğrenme ve muhakeme etme ye-
tenekleri. Eğer bir insan düşünme 
yeteneğini sahip olduğu bilgiyle 
yoğurabilirse dünyayı fethedebi-
lir. Öyle ki, bugün insanlık gözünü 
gökyüzüne çevirdi ve k inatı keş-
fediyor. Dünya döndükçe gelişim 
ve değişim süreçleri de aynı hızda 
devam ediyor. İşte bu dönüşüm 
sürecinde bilgi zekaya dönüşüyor. 
Bugün dijital dünyada zeki insa-
nın yanında bir de arkadaşı var: 
yapay zek . Yapay zek , toplanan 
bütün verileri insanlıktan daha 
hızlı bir sürede değerlendirebili-
yor ve sonuca ulaşabiliyor. Bütün 
bu gelişmelerle birlikte dünya gi-
derek daha büyük bir hızla dönü-
yor. Bugünün dünyasında yapay 
zekanın kullanım alanlarına bak-
tığımızda aslında hayat ile iç içe 
olduğunu görüyoruz” dedi. Diji-
tal dünyada dönüşümün çok hızlı 
olduğunu ve insanların ona ayak 
uydurması gerektiğini kaydeden 
Altunyaldız, “Bugün dönüşüm 

sürecine baktığımıza gürül gürül 
akan bir şelaleyi anımsıyorum. 
Önünde durmak mümkün değil. 
Ancak ona eşlik etmeniz, onun-
la birlikte uyum içerisinde hare-
ket etmeniz gerekiyor. Ben, hem 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tekno-
loji Başkanı olarak hem Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi 
çatısı altında iki yıl boyunca Yapay 
Zek  Alt Komisyon Başkanlığını 
yürütmüş bir parlamenter olarak 
hem de bu alana gönül vermiş 
birisi olarak ülkemizin yapay ze-
kadaki ilerlemesini çok önemli 
buluyorum. Komisyonumu olarak 
kamu kurum ve kuruluşlarımız-
la, sektör temsilcileriyle ve ala-
nın her paydaşıyla yakın iş birliği 
içerisinde geleceğin anahtarı bu 
alandaki gelişimimizi en iyi nasıl 
şekillendirebiliriz diye çalışmala-
rımızı durmaksızın sürdürüyoruz. 
Bugün burada çok değerli aka-
demisyenlerle bir araya gelen ve 
heyecanları gözlerinden okunan 
öğrencilerimizi görüyorum. Onla-
rın pırıl pırıl beyinlerinde uyanan 
yenilikçi fikirlerle birlikte dijital 
dünyanın sunduğu avantajları en 
iyi şekilde değerlendireceğimize 
inanıyorum. Bu sebeple, bu tür 
organizasyonların etkili ve kararlı 
bir iş birliği ve çalışma ortamı te-
sis etmesi açısından büyük öneme 
sahip olduğunu düşünüyorum. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” diyerek sözlerini ta-
mamladı. 
n MERVE DURGUT

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Kültigin Türkmen:  Ancak ikiz kardeşinden alabilecek düzeyde, altıda altı uyumu olan bir böbrek çıktı. Tabii bu belki milyonda bir 
olasılık. Hastamız için büyük bir şans  dedi. Muammer Gökçelik: Organı bağışlayan aileden Allah razı olsun. Kardeşimize Allah rahmet eylesin, Allah ailesine sabırlar versin.  dedi

Kadavradan na ille hayata tutundu
Ereğli’de yaşayan 3 çocuk baba-

sı Muammer Gökçelik, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesinde kadavradan 
tam uyumlu yapılan böbrek nakliyle 
sağlığına kavuştu. Bir şirkette bek-
çilik yapan 37 yaşındaki Gökçelik, 
çalıştığı sırada aşırı terleme ve ateş 
şikayetiyle 10 ay önce başvurduğu 
hastanede yüksek enfeksiyona bağ-
lı tedavi görmeye başladı. Bu sırada 
böbrek rahatsızlığı ortaya çıkan ve 
diyaliz tedavisi alan Gökçelik, ka-
davradan uygun böbrek bulunduğu 
haberini aldı. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde gerçekleştirilen na-
kille sağlığına kavuşan gökçelik, 
herkese organ bağışı konusunda 

duyarlı olma çağrısında bulundu.
ALLAH A K R İYİYİM, 

KURTULDUM
Gökçelik,  rahatsızlığının ortaya 

çıkmasının ardından 3 ay içerisinde 
nakil için uygun böbrek bulundu-
ğu haberinin geldiğini söyleyerek, 
"İstanbul'dan böbrek geldi. Ben 
de Ereğli'den geldim. Kadavradan 
nakli 26 Mayıs'ta oldum. Yüzde 100 
uyumlu oldu. Allah'a şükür iyiyim, 
kurtuldum." dedi. Ailesinin de se-
vinçle kendisini beklediğini aktaran 
Gökçelik, "Organı bağışlayan aile-
den Allah razı olsun. Kardeşimize 
Allah rahmet eylesin, Allah ailesine 
sabırlar versin. Ben kim olduğunu 
bilmiyorum. Allah'ın nur cemalini 
görsün. Allah Peygamber Efendi-

mize komşu eylesin." ifadesini kul-
landı.

ALTIDA  UYUMLU 
ELEN İR Ö REKTİ

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Meram Tıp Fakültesi Nefroloji ve 
Organ Nakli Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Kültigin Türkmen, üniver-
sitede organ nakillerinin 2001'de 
başladığını, Organ Nakli Ünitesi-
nin 2012'de kurulduğunu kaydet-
ti. Yeni tip koronavirüs Kovid-19  
salgını nedeniyle 2020-2021'de 
nakil yapmadıklarını anlatan Türk-
men, şunları kaydetti: "Kovid'in ge-
rilemesiyle organ nakillerini tekrar 
aktif hale getirdik. Merkezimizde 
şubattan itibaren 4 canlı, 3 kadav-
ra olmak üzere nakillerimizi yaptık. 

Bekleme listesinde 400'e yakın has-
tamız var. Avrupa'da nakillerin yüz-
de 80'i kadavradan yüzde 20'si can-
lıdan yapılıyor. Türkiye'de ise yüzde 
80 canlıdan, yüzde 20 kadavradan 
nakil yapılıyor. Kadavradan nakil 
aslında istediğimiz öncelik. Kadav-
ra bağışının artırılması gerekiyor. 
Toprak olacak bir beden, nakil bek-
leyen hastalara umut olabilir." Na-
kil yapılan Gökçelik'in genel sağlık 
durumunun iyi olduğunu belirten 
Türkmen, "Bekleme listesinde olan 
bir hastamızdı. Ancak ikiz kardeşin-
den alabilecek düzeyde, altıda altı 
uyumu olan bir böbrek çıktı. Tabii 
bu belki milyonda bir olasılık. Has-
tamız için büyük bir şans." diye ko-
nuştu. n AA

Pro . Dr. Kültigin Türkmen
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturacağız. Tüm sektör temsilcileri, oda başkanları, borsa başkanları kafa kafaya 
vereceğiz, artık bu ülkede 'aradığım elemanı bulamıyorum' sözü tarihe çöp olup gidecek. Sektörün güçlü temsilcileriyle iş birliği yapmadığımız tek bir mesleki eğitim alanı yok  dedi

‘ leman bulamıyorum s z   ola a ’
Milli Eğitim Bakanı Mahmut 

Özer, "2022 yılı sonuna kadar 1 mil-
yon genci mesleki eğitimle buluştu-
racağız. Tüm sektör temsilcileri, oda 
başkanları, borsa başkanları kafa ka-
faya vereceğiz, artık bu ülkede 'ara-
dığım elemanı bulamıyorum' sözü 
tarihe çöp olup gidecek" dedi. Bakan 
Özer, sektör temsilcilerine “Gelin 
birlik ve beraberlik içinde olalım, 
ülkemizi daha güçlü hale getirelim” 
ifadelerini kullandı. Mesleki eğitim 
konusunda geçmişteki yanlış eğitim 
politikaları nedeniyle iş gücü piyasa-
sında ihtiyaç duyulan insan kaynak-
larının yetişemediğini vurgulayan 
Bakan Özer, 2012 yılında kaldırılan 
kat sayı uygulaması sonrası tüm 
bakanlıklar ve sektör temsilcileriyle 
bir araya gelindiğini ve mesleki eği-
tim programıyla ilgili düzenlemeleri 
yapıldığını vurguladı. Kısa sürede 
mesleki eğitim verilen tüm alanlar-
da sektörün güçlü temsilcileriyle iş 
birliğini tamamladıklarını söyleyen 
Özer, “Şu anda eğitim verip de sek-

törün güçlü temsilcileriyle iş birliği 
yapmadığımız tek bir mesleki eğitim 
alanı yok” diye konuştu.

MESLEĞİ EĞİTİMDE  İROSU 
 MİLYAR  MİLYON LİRA

Bakan Özer, meslek liselerinin 
çok önemli üretim kapasitesi oldu-
ğunu dile getirerek, “Mesleki teknik 
Anadolu liselerinde döner sermaye 
çerçeveli üretim yapıyor. Göreve 
geldiğimiz zaman yıllık üretim ka-
pasitesi 200 milyonlar civarındaydı. 
3 bin 574 tane mesleki teknik Ana-
dolu lisesinin cirosu. 2021 yılında 1 
milyar 162 milyonla kapattık. Döner 
sermaye dahilinde üretimin fayda-
sı nedir  Öğrenci yaparak üreterek 
öğrenir yani beceri kalıcı olur, iş 
gücü piyasasının talep ettiği ürünler 
ürettiği zaman istihdam oranı artar, 
en önemlisi öğretmenlerimiz ve öğ-
rencilerimiz üretimden yaptıkları 
kadar pay alırlar. 2021 yılında öğ-
rencilerimiz 55 milyon T  pay aldı-
lar, öğretmenlerimiz de 112 milyon 
T  pay aldılar” ifadelerini kullandı. 

ovid-19 salgın dönemine deği-
nen Bakan Özer, salgının etki ettiği 
toplumsal ve ekonomik kırılmala-
rın hızla atlatılmasını açık tutulan 
eğitim sürecine bağlayarak, “Eğer 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında 
dirayetli bir şekilde okulları açık tut-

masaydık Türkiye bu kadar hızlı bir 
şekilde normalleşemezdi” şeklinde 
konuştu. 25 Aralık’ta düzenleme 
yapılan 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu'yla işveren ve öğrenciler 
için cazip bir mekanizma oluştur-
mak istediklerini vurgulayan Bakan 

Özer, “İşverenlerin üzerinden asgari 
ücretin yüzde 30’u kadar olan yükü 
devlet olarak biz üstlendik. İkinci 
bir düzenleme daha yaptık, üçüncü 
sınıfın sonunda kalfa olanlar da as-
gari ücretin yüzde 30 almaya devam 
ediyordu, onu yüzde 50’ye çıkardık. 
Mesleki eğitim merkezine kayıt yap-
tıran bir gencimiz aylık bin 275 T  
para alıyor ve bunu işveren katiyen 
vermiyor, devlet veriyor. Devlet aynı 
zamanda iş kazalarına ve meslek 
hastalıklarına karşı sigortasını yapı-
yor. Eğer kalfaysa 2 bin 175 T  para 
alıyor ve eğitimini devam ettiriyor. 
Mesleki eğitimden mezun olanla-
rın eğitim aldıkları alanda istihdam 
oranı yüzde 88. Dört yıl eğitim aldı-
ğı işletmedeki istihdam oranı yüzde 
75 çünkü her şeyi yüklüyor o gen-
ce” diye konuştu. Bakan Özer, ko-
nuşmalarına şu şekilde devam etti: 
“Devlet diyor ki sen çırağı al, paranı 
ben vereyim, sigortasını ben yapa-
yım. Bakın 25 Aralık 2021 tarihinde 
mesleki eğitim merkezlerindeki çı-

rak ve kalfa sayısı 159 bindi, bugün, 
510 bin. umhurbaşkanımız açıkla-
dı, 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon 
genci mesleki eğitimle buluşturaca-
ğız. Tüm sektör temsilcileri, oda ba-
kanları, borsa başkanları kafa kafaya 
vereceğiz, artık bu ülkede 'aradığım 
elemanı bulamıyorum' sözü tarihe 
çöp olup gidecek. Bunda kararlıyız, 
takvimin de çok önünde gidiyoruz. 
Daha hazirana gelmeden yüzde 
50’yi aştık.” Sektör temsilcilerine bu 
imk ndan yararlanmalarını söyleyen 
Özer, “Bakın hiçbir şekilde sınırlama 
yok. Bir işletmede bir usta öğretici 
başına 12 tane çırak alabilme imk nı 
varken yönetmeliği biz değiştirdik, 
40’a çıkardık. Gelin el birliği yapa-
lım, gençlerimizi, bu ülkenin genç 
istihdamı ile ilgili, işsizlik ile ilgili el 
birliğiyle devletin bu teşvikini de 
kullanarak bu gençlerimizi seferber 
edelim, işletmelerimize alalım ve 
biz onların hem ücretlerini verelim 
hem sigortalarını yapalım” şeklinde 
konuştu. n AA

i r i imar 
bulu maları ba ladı 

ey ehir l nde yavru 
su u ları il i e iyor

Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği TMMOB , Mimar-
lar Odası Konya Şubesi her yaştan 
üyelerinin katıldığı Fikr-i Mimar bu-
luşmalarının ilkini No15’te gerçek-
leştirdi. Meslektaşların birbirleriyle 
tanıştığı, fikir alışverişinin yapıldı-
ğı, oda çalışmalarının paylaşıldığı, 
mesleki sorunların dile getirildiği, 
çözüm önerilerinin tartışıldığı Fikr-i 
Mimar buluşması Konya Şube üye-
lerine sıcak bir sohbet ortamı sun-
du. Düzenli aralıklarla sektörün her 
alanından üyeyi Fikr-i Mimar bu-
luşmalarına davet etmeyi sürdüre-
ceklerini söyleyen Başkan Armağan 
Güleç Korumaz davetlilere teşekkür 
ederek yönetim kurulu adına birlik-
te olmaktan mutluluk duyduğunu 
ifade etti. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Gölü'nde gözlerini 
dünyaya açmaya başlayan yavru su 
kuşlarının ebeveynleri ile kıyılarda 
yaptığı gezinti görenlerin ilgisini 
çekiyor. Beyşehir Gölü kıyıları son 
yıllarda onlarca su kuşu türüne ya-
şam alanı oldu. İlçe merkezindeki 
kıyılarda gezinti yapan vatandaşlar, 
kuluçkadan çıkan yavrularıyla su 
yüzeyinde yiyecek arayışında olan 
su kuşlarını yakından görme imkanı 
buluyor. Sakar meke ile halk arasın-
da “dalağan” olarak bilinen bahriler, 
su yüzeyinde dalışlar yaparak aileye 
katılan yeni yavru bireylerini sucul 
bitkilerle besliyor.

Sazlıkların arasında bitki örtü-
sünden oluşturdukları yuvalarında 
kuluçkaya yatan bazı sakar mekeler 
de dikkat çekiyor. n AA
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Önemli başarılara imza atarak Tür-
kiye şampiyonluğunu kaçıran ardından 
Türkiye üçüncüsü olan Selçuklu Bele-
diyespor U18 Futbol Takımı elde ettik-
leri kupayı Selçuklu Belediyesi Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’ya götürdü. 11-12 
Haziran tarihlerinde Bolu’da oynanan 
U18 Türkiye Futbol Şampiyonası dörtlü 
final müsabakalarında, Konya’yı başa-
rıyla temsil ederek Türkiye üçüncüsü 
olan Selçuklu Belediyespor Kulübü U18 
Futbol Takımı, Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret ederek 
üçüncülük kupasını takdim etti. Selçuklu 
Belediyesi Meclis Salonunda gerçek-
leştirilen ziyarette, Konya ASKF Başkanı 
Remzi Ay, Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Selçuk-
lu Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet 
Ali Çakar, Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri 
Muhammed Eken, Cem Hayırlıoğlu ve 
Mehmet Ali Kolay da hazır bulundu.

ÖN M ZDEKİ YILIN AMPİYONLUK 
SÖZ N  VERİYORUM  

Uzun yollardan geçilerek, zorlu mü-
cadelelerin ardından bu başarıyı elde et-
tiklerini ifade eden Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan,  
Gönül isterdi ki şampiyon olalım ama in-
şallah bunda da bir hayır vardır. Bu bizim 
için büyük bir tecrübe oldu. Hepinize tek-
rar teşekkür ediyorum. Hepinizin emeği-
ne sağlık. Bize her konuda destek veren 
ASKF Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Sağ olsun yönetimdeki arkadaşlar tur-
nuvalarda bizim hep yanımızda oldular, 
bize destek verdiler.  Tabi ki en büyük 
teşekkürü de belediye başkanımıza ve-
riyorum. O bizim yolumuzu açmasa, 
o bize destek vermese bu başarıyı elde 
edemezdik. Kendisine de çok teşekkür 

ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl için 
şampiyonluk sözünü şimdiden veriyo-
rum başkanım  diye konuştu. 

 KONYA’MIZA Y K 
İR SEVİNÇ YA ATTINIZ

Konya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu Başkanı ASKF  Remzi Ay 
 Benim gözümde Türkiye Şampiyonu 

olan Selçuklu Belediyedir. Buraya kadar 
gol yemeden gelen bir takım bana göre 
Türkiye Şampiyonu olmuştur. Ama 
her maç bir tecrübedir. İnsan bazen 
kilitlenir, hiçbir şey yapamaz, elinden 
bir şey gelmez. O dakikaları ben futbol 
oynadığım için çok iyi biliyorum. Onun 
için üzülecek hiçbir şey yok. Değerli ar-
kadaşlar 1973 74 yılında Konya’da De-
mirspor Şampiyon olmuş. Gençlerde, 
18 19 yaşlarda. Yıl kaç arkadaşlar. 2022. 
Selçuklu Belediyesi Türkiye’de ilk 3’ün 
içerisinde. Bu başarıdan dolayı hepinizi 
yürekten kutluyorum. Selçuklu Belediye 

Başkanımız bu gençlere büyük yatırımlar 
yaptı. Spor okullarında binlerce çocuğu-
muz ahlaklı eğitim görüyor. Bunlar bizim 
gençliğimize lazım olan işler. Gençliği-
mize nasıl sahip çıkacağız  Böyle çocuk-
larımıza sahip çıkarak. Sporcu olan bir 
yerde kötülüğün olması mümkün değil. 
Gerçekten belediye başkanımıza, kulüp 
başkanımıza, hocalarıma, emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum ve sizleri 
alınlarınızdan öpüyorum. Konya’ya bu 
sevinci yaşattınız.  şeklinde konuştu. 

 İZİM İÇİN ÖN LLERİN 
AMPİYONUSUNUZ

Selçuklu Belediyespor U18 Futbol 
Takımı oyuncu, teknik heyet ve yöneti-
mini elde edilen başarıdan dolayı kutla-
yan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,  Hakikaten Selçuklu Bele-
diyesi Spor Kulübü U 18 Futbol Takımı 
çok büyük bir başarıyı elde etti. En başta 
Konya’da şampiyonluk elde ederek Tür-

kiye yarıfinal ve final müsabakalarında 
oynama şansını elde etti ve sonra da 
Türkiye’nin en iyi 3. Takımı oldu. Bu 
büyük bir başarı. Onun için emekleriniz-
den, gayretlerinizden ve bize bu başarıyı 
getirdiğiniz için başta tabi ki yöneticileri-
miz ve hocalarımız olmak üzere bütün 
sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum, 
teşekkür ediyorum. Tabi ki her müsa-
bakada, her yarışmada her yola çıkışta 
hedef şampiyonluktur. Şampiyonluk 
hedefini koymadan başarı elde etmek 
mümkün değildir. Bu noktada ben sizin 
hedefinizin şampiyonluk olduğunu çok 
iyi biliyordum. Bu amaç doğrultusunda 
müsabakalara katıldığınızı, bu maksatla 
mücadele ettiğinizi de biliyorum. Ama 
futbolda her zaman iki kere iki dört etmi-
yor. Belki çok güçlü olmanıza ve önde de 
gitmenize rağmen böyle sonuçlar ortaya 
çıkabiliyor. Bu noktada Türkiye Şampi-
yonası’nda yarı final müsabakalarına, fi-

nal müsabakalarına katılmış olmak zaten 
büyük bir başarı. O yüzden bizim gözü-
müzde Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 
U 18 Futbol Takımı zaten Türkiye Şam-
piyonudur. Bu noktada bizim en ufak 
bir tereddüdümüz yok. Sizler elinizden 
gelen gayreti gösterdiniz ve Türkiye 3. 
olarak da Konya’mıza döndünüz.  Dedi.

KONYA VE ENÇLER İÇİN 
ÖRNEK İR TAKIMSINIZ

Gelecek yıllar için yeni hede ere 
odaklanmak gerektiğini ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, Artık bundan son-
rasına da bakmak gerekiyor. Yapılacak 
çalışmalar, ortaya koyacağımız çaba 
ve elde edeceğimiz sonuçlar da bizim 
için önemli. Sizin örnekliğiniz bizim için 
önemli. Siz artık Konya’mız ve gençler 
için örnek bir takımsınız. U18’de mü-
cadele edip ilk 3’e girmiş olmak sizden 
sonraki kardeşleriniz için bir örneklik 
teşkil edecek. Ben inanıyorum ki bizim 

spor okullarımızda futbolda eğitim alan, 
futbolda mücadele eden çocuklarımız 
sizin başarılarınızı örnek gösterecekler 
ve bu noktada onlarda hede erini belir-
leyecekler. İnşallah önümüzdeki süreçte 
sizlerden yine bu sene olduğu gibi ba-
şarılar ve güzel mücadeleler bekliyoruz. 
Yine hedefimiz her zaman olduğu gibi 
şampiyonluk. Şampiyonluk hedefi 
doğrultusunda çalışmalarımız inşallah 
devam ettireceğiz.  Tekrar tüm futbolcu-
larımızı, değerli hocalarımızı üstün gay-
ret ve çabalarından dolayı ayrı ayrı tebrik 
ediyorum. Tabi Federasyonumuz bu or-
ganizasyonda büyük bir görevi üstlendi. 
Federasyonumuza, ASKF Federasyonu 
Başkanımıza ve şahsında bütün yöneti-
mine teşekkür ediyorum. 

Bizim Selçuklu Belediyesi Spor Ku-
lübümüzün yönetimi her alanda olduğu 
gibi futbolda da sizin yanınızdaydı. Yö-
netim kulübü üyelerimizle, spor müdü-
rümüzle ve başkan yardımcımızla sizin 
yanınızdaydı, desteklerini hiçbir zaman 
eksik etmediler. Onlara da bu süreçte 
emeklerinden, çabalarından, gayretlerin-
den dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Başarı hiçbir zaman tek başına değildi. 
Başarı birlikte elde edilen ve paylaşılan 
bir unsurdur. O yüzden burada bir başarı 
varsa bir netice varsa herkesin emeği ve 
gayreti var. O yüzden emeği olan herke-
se teşekkür ediyorum ve sizi alkışlıyo-
rum  dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye 
3.’sü olan Selçuklu Belediyespor U18 
Futbol Takımı kupalarını Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya tak-
dim etti. Program toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi. 
n SPOR SERVİSİ

‘ izim z m zde 
r iye am iyonusunuz’

am iyonluk he e yle gitti i şam iyona a Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atan Selçuklu ele iyes or 
U  utbol takımı, ku ayı Selçuklu ele iye aşkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya götür ü. Oyuncuları tebrik e en Pekyatırmacı, 

izim gözümüz e Selçuklu ele iyesi S or Kulübü U  utbol Takımı zaten Türkiye am iyonu ur.  i a elerini kullan ı

Samsun maçının
biletleri satışta 

eysu Konyas or asket’in Samsuns or la oynayaca-
ı maçın bile satışları başla ı.

Misli.com Türkiye asketbol Ligi lay o  inal se-
risi üncü maçın a eysu Konyas or asket’in Sam-
suns or la oynayaca ı maçın bilet satışları  TL’ en satışa 
çıktı. Yeşil beyazlıların lay o  inal serisi üçüncü maçı 
biletleri, . Yıl esti al alanın aki Konya Store otobü-
sün e  TL en satışa sunul u. ç galibiyet alan takımın 
şam iyonlu a ulaşaca ı inal serisinin üçüncü maçı, 
Selçuklu ele iyesi S or Salonu n a yarın saat . a 
başlayacak. n SPOR SERVİSİ

K den n in en oğlu’na eza
Türkiye asketbol e e-

rasyonu Disi lin Kurulu ger-
çekleştir i i to lantı sonrası 
Samsuns or eysu Konyas or 

asketbol misli.com Türkiye 
asketbol Ligi Play O  inal 

müsabakasın a çıkan olaylar 
ne eniyle al ı ı kararları açık-
la ı. Disi lin Kurulu Konyas or 

asketbol antrenörü Engin 
enço lu’nu ara cezasına 

çar tır ı.
T  Disi lin Kurulun an ya-

ılan açıklama a,
Samsuns or Kulübü’nün, 

. .  tarihin e Sam-
sun’ a oynanan Samsuns or 
 eysu Konyas or asketbol 

misli.com Türkiye asketbol 
Ligi Play O  inal müsabakası 
ile ilgili olarak, Sözleşmeli as-
ketbol Ligleri Yönetim Esasları 
Talimatı’nın . . ma esine 
aykırı biçim e mer i enlerin 
boş bırakılmaması ne eniy-
le aynı ihlale ilişkin Disi lin 
Kurulu’nun E.  sayılı 
osyasın an erilen kararı mü-

sabaka tarihi olan . .  
tarihin e henüz kesinleşmemiş 
ol u un an, asketbol Disi lin 
Talimatı’nın . ma esin e 

üzenlenen tekerrür  hükmü-
nün uygulanamayaca ı ikkate 
alınarak  asketbol Disi lin 
Talimatı’nın . e . ma e-
leri gere ince ihtar cezası ile 
cezalan ırılmasına, oybirli i ile  
K.

   Konyas or Kulübü ant-
renörü Engin enço lu’nun, 

. .  tarihin e Sam-
sun’ a oynanan Samsuns or 
 eysu Konyas or asketbol 

misli.com Türkiye asketbol 
Ligi Play O  inal müsabaka-
sın aki sal ırı boyutuna ulaşan 
ili mü ahalesi ne eniyle e 

ihlalin  sezonu içe-
risin e ilk e a gerçekleştiril-
i i ikkate alınarak e eylem 

s ortmenli e aykırılık ihlali ile 
e bütünlük arz etti in en as-

ketbol Disi lin Talimatı’nın ., 
. e . ma eleri gere-

ince . , TL ara cezası 
ile cezalan ırılmasına, illerin 
müsabaka göre lisine yönelmiş 
olması ikkate alınarak erilen 
ceza  oranın a arttırılarak neti-
ceten . , TL ara cezası 
ile cezalan ırılmasına, oybirli i 
ile karar erilmiştir.  i a elerine 
yer eril i. n SPOR SERVİSİ



‘İlhan Palut’u beğeniyorum’ Yasir, Kayseri’ye veda etti

Trabzonspor Teknik Direktörü 
Ab ullah A cı, katıl ı ı tele izyon 
rogramın a gün eme air açık

lamalar a bulunurken, Konyas or 
Teknik Direktör İlhan Palut’u çok be
en i ini söyle i.

Tecrübeli teknik a am, Trans er 
çalışmalarının e am etti ini i a e 
e erek, u ana ka ar bitmiş bir 
trans er yok ancak tara tarlarımız 

en işe etmesin. eçen sezon an 
bir iskeletimiz ar. Trans er işleri e 
belli olmaz. akarsınız bir gün e  
trans er bir en bile olabilir  e i.

Konyas or Teknik irektör İl
han Palut’u çok be en i ini i a e 
e en Ab ullah A cı, bu sezon lig e 
başarılı ol u unu e ken isini çok 
be en i ini söyle i. İlhan Palut’un 
 yıl aha lig ikincisi olması halin e 

Türkiye’ e başarısız sayılaca ının 
altını çizen A cı,  u an a İlhan Pa
lut u başarısız sayabilir miyiz  elli 
bir else esi ar e ben çok be eni
yorum. Ama inanın  sene aha 
lig ikincisi olsun başarısız sayılacak. 
Ne en bazı kulü ler hem antrenör
lü ü hem e ikincili i lkemiz e 
itibarsızlaştırmaya çalışıyor.  iye 
konuştu. n SPOR SERVİSİ

Kayseris or ile sözleşmesi son
lan ıktan sonra Konyas or ile söz
leşme ya an Karahan Yasir Subaşı, 
sarı kırmızılı camiaya e a etti.

Kayseris or ile sözleşmesi sona 
eren e yeni sezon a Konyas or or
ması giyecek olan e ans oyuncusu 
Yasir Subaşı, Kayseris or camia
sına e a etti. Son  sezon ur Kay
seris or orması giyen Yasir Subaşı, 

sarı kırmızılı kulübe e a etti ini 
açıkla ı. Karahan Yasir Subaşı ya
tı ı aylaşım a,  yıl ır ormasını 
giymekten mutluluk uy u um e 
utbol hayatım a ına önemli tecrü
beler e in i im Kayseris or a e a 
e iyorum. 

Her şeyin en güzeline layık olan 
başta tara tara, başkana, yöneticile
re, beraber çalıştı ım bütün hoca

lara, aynı ormayı terletti im takım 
arka aşlarıma, bize emek e estek 
eren ersonelimize teşekkür e i

yorum. Tüm Kayseris or camiasına 
bun an sonraki sezonlar a başarılar 
iliyorum. Hoşça kalın  e i.

Karahan Yasir Subaşı, Kayse
ris or orması ile  yıl a hem lig e 
hem e ku a a olmak üzere  maç
ta orma giy i. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’u kura heyecanı sardı. Yeni 
sezon hazırlıkları kapsamında transfer ça-
lışmalarını sürdüren ve birçok eksik mevki-
isini kapatan Anadolu Kartalı, UEFA Konfe-
rans Ligi için kolları sıvarken 18 Haziran’da 
da Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri’nde 
toplanarak 2022-2023 sezonu hazırlıkları-
na başlayacak. Bu bağlamda önümüzdeki 
sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve 
UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek 
Yeşil-Beyazlıların bugün Avrupa arenasın-
daki ilk rakibi de belli olacak. 

Konuyla ilgili resmi internet sitesinden 
bir paylaşımda bulunan Konyaspor, şu 
ifadeleri kullandı: UEFA Konferans Ligi 2. 
Ön eleme turundaki rakibimiz 15 Haziran 
Çarşamba günü belli oluyor. Konyaspor’u-
muz, geride bıraktığımız sezonu 3. sırada 
tamamlayarak UEFA Konferans Ligi’ne 
katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Konferans 
Ligi 2.Ön eleme turu kura çekimi, Çarşam-
ba günü İsviçre’nin Nyon kentinde gerçek-
leştirilecek.

Konferans Ligi’nde ikinci ön eleme 
turunda 90 takım olacak. 1. Ön eleme tu-
runda eşleşen ve bu eşleşme sonunda 
turu geçecek takımla, 2. ön eleme turunda 
karşılaşacak. 15 Haziran’da çekilecek olan 
kura çekimi sonunda 2. Ön eleme turu 
karşılaşmaları 21 ve 28 Temmuz tarihleri 
arasında oynanacak. Nyon'da TSİ 14.00'de 
gerçekleşecek kura çekimini kulübümüz as 
başkanlarından Gökhan Çelik ve profesyo-
nel işler sorumlumuz Hüseyin Bilgin takip 
edecek.

HEDE  RUPLAR
Bugün Avrupa arenasındaki ilk rakibi 

belli olacak Konyaspor hedefi ni gruplar 
olarak belirledi. Gruplara kalmak adına 3 
ön eleme oynayacak Yeşil-Beyazlılar, yeni 
sezon planlamasını bu yönde gerçekleşti-
rirken transferlerde ise sona geldi. Şu ana 
dek Bruno Paz, Ahmet Oğuz, Cebrail Kara-
yel, Robert Muric, Doagoj Pavicic ve Yasir 

Subaşı’nı kadrosuna katan Anadolu Kartalı, 
kale ve santrfor mevkiilerine de transferleri 
gerçekleştirdikten sonra beklemeye geçe-
cek. Amir Hadziametovic’in ayrılması du-
rumunda başarıı futbolcunun alternatifi ne 
yönelecek olan Konyaspor Amir’in yerini 
dolduracak bir ismi kadrosuna katacak. 
Öte yandan orta alandan Mpoku ile de 
yolları ayırmak isteyen temsilcimiz, stoper 
hattına da bir yabancı takviyesi yapacak. 
Sven Karic ile ilgilenen Konyaspor önü-
müzdeki günlerde oyuncu ile bir kez daha 

görüşecek.
AVRUPA KON ERANS Lİ İ MAÇLARI 

NE ZAMAN OYNANA AK
İlk eleme turu: 7 ve 14 Temmuz
İkinci eleme turu: 21 ve 28 Temmuz
Üçüncü eleme turu: 4 ve 11 Ağustos 

2022
Play-Off'lar: 18 ve 25 Ağustos 2022

RUP A AMASI
1. Maç günü: 8 Eylül 2022
2. Maç günü 2: 15 Eylül 2022
3. Maç günü 3: 6 Ekim 2022

4. Maç günü: 13 Ekim 2022
5. Maç günü: 27 Ekim 2022
6. Maç günü: 3 Kasım 2022
Üçüncü kez Avrupa kupalarında mü-

cadele edecek Konyaspor,  kamp sürecini 
iyi atlatıktan sonra geride kalan sezondaki 
başarılı performansını sürdürmenin planla-
rıı yapıyor. Bu bağlamda en az Konferans 
Ligi’nde gruplarda mücadele etmek isteyen 
Yeşil-Beyazlı temsilcimiz 3 kulvarda müca-
dele edebilecek kadro yapılanmasını sağla-
mak istiyor. n İLHAN ATLI

Kura zamanı 
eri e kalan sezonu  uanla üçüncü sıra a bitiren Konyas or’un UE A Kon erans Ligi .ön eleme turun aki rakibi bugün 

belli olacak. Türkiye saati ile . ’te İs içre’nin Nyon kentin e çekilecek kura çekimin e Konyas or’u As aşkan ökhan 
Çelik e ro esyonel işler sorumlusu Hüseyin ilgin temsil e ecek. Yeşil eyazlılar ilk maçına  Temmuz’ a çıkacak

öksel e Manga 
konseri alkış to la ı

Marin Anicic
ülkesine döndü

Konyas or un üncü yıl kutlamaları tüm hızıyla 
e am e iyor.  Haziran’ a başlayan .yıl kutlama

ları ka samın a en yo un gün  Haziran’ a gerçekleşti. 
esti al alanın a Ey io sahne alırken sta yum içerisin e 
üzenlenen konser e öksel e Manga ikilisi sahne ey i. 

Yaklaşık  bin kişinin izle i i öksel Manga konseri büyük 
be eni to la ı.

Kutlamalar ka samın a üzenlenen esti al e, Konya 
üyükşehir Sta yumu nun için e e ışın a çeşitli etkinlik

ler gerçekleştiriliyor. Çok sayı a kişinin katıl ı ı esti al e 
Işık, lazer e görsel şo ların yer al ı ı kutlamaların üçüncü 
günün e, öksel, Manga e Ey io sahne al ı.

inlerce kişinin katıl ı ı konser sonrası Konyas or yö
neticisi Ali amgöz sanatçılar, öksel, Manga e Ey io’ya 

 numaralı Konyas or orması he iye etti.
Öte yan an Manga, konsere Konyas or’un rahmetli ut

bolcusu Ahmet Çalık  numaralı siyah ormasıyla çıktı. ü
yük alkış to layan Manga grubunun solisti erman Akgül, 
seyircileri hem uygulan ırırken hem e se in ir i.

Konserin ör üncü günü ün gerçekleşirken esti al 
alanın a Kutsi sahne al ı. Sta yum içerisin eki konser e 
urcu üneş ile Ser ar Ortaç yer alırken izleyiciler e len

meye oy u. ununla birlikte .yıl kutlamaları bugün 
e am e ecek. ugün esti al alanın a Ça atay Akman 

sahne alacakken sta yum içerisin e ise Teoman e Meh
met Er em se enleriyle buluşacak. n SPOR SERVİSİ

Konyas or un eski oyuncusu Marin Anicic, osna Her
sek in Sare e o Saraybosna utbol Kulübü  ile anlaştı. 
Kulü  tara ın an ya ılan açıklamaya göre,  sezon Kon
yas or a oynayan  o umlu osna Hersekli oyuncu 
Anicic,  yıl yurt ışı eneyimi sonrası tekrar ülkesin e to  
oynayacak.

Pro esyonel kariyerine e Zrin ski Mostar Kulü
bün e başlayan Anicic in Saraybosna utbol Kulübü ile  
yıllık sözleşme imzala ı ı e gerekli görülmesi urumun a 
sözleşmenin bir yıl aha uzatılaca ı kay e il i.
n SPOR SERVİSİRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPSSSSSSSSSPPPSPPPSPPPSPPPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPSPPPSPPPSPPPSSSSSSSSSSSSPPPSPPPSPPPSPPP


