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İKİNCİ EL PİYASASI YÜKSELİYOR
Türkiye’de ikinci el otomobil fiyatları 
her geçen gün artmaya devam eder-
ken, bu durum vatandaşlar üzerinde 
tedirginlik oluşturuyor. Ülkede yeteri 
kadar sıfır araç bulunmaması ikinci 
el otomobile ilgiyi daha da artırıyor. 
Bundan 2 yıl öncesine kadar sıfır oto-
mobil ve ikinci el araçları fiyatları belli 
bir seviyede seyrederken, son yaşa-
nan gelişmelerinden ötürü fiyatlar ise 
tam olarak kestirilemiyor. Buda ikinci 
el piyasasını daha da yükseltiyor.

SI IR ARAÇ TÜM DÜNYANIN SORUNU
Sıfır otomobil sıkıntısının sadece Tür-
kiye değil, tüm dünyada da yaşanan 
bir sorun haline geldiğini anlatan 
Çorumlu, “Şu an arz talep noktasında 
bir dengesizlik var. Sıfır araç pazarı 
dünya genelinde yüzde 30 civarında 
sekteye uğradı. Özellikle pande-
miden sonra çip krizinin meydana 
gelmesi, dövizin artması sektörde 
pahalılığa neden oldu. Fiyatların yük-
selmesini bizlerde istemiyoruz” diye 
konuştu. n HABE İ SAY A 15’TE

Dünya genelinde sıfır otomobil pazarının yüzde 30 civarında daraldığını ifade eden Koyuncu iat İkinci El Satış Müdürü iya Çorumlu, 
“Yaşanan çip krizi ve döviz artışı ikinci el araç piyasasını yükseltti. Bizlerde sıfırda olduğu gibi ikinci el araçlarımıza garanti veriyoruz” dedi

Karatay a altya ı 
alış aları s r y r

Sağlıklı bir altyapı oluşturmak 
için çalıştıklarını kaydeden Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Son 3 yılda, 650’ye yakın 
sokakta yol çalışması yaptık” 
dedi.
n HABE İ SAY A ’TE
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Şehrin çehresini değiştirecek cesur adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Başşehri Konya’yı adeta yarınlara hazırlıyor. Konya’nın tarihi dokusunu modern 
belediyecilik anlayışıyla bütünleştiren Büyükşehir Belediyesi, biryandan şehrin çehresini değiştirirken diğer yandan donanımlı nesiller için farklı proeler üretiyor 

‘ n a’ arınlara azırlanı r
Yeni model belediyecilik anlayı-

şıyla son yıllarda hizmet anlamında 
büyük başarılan kaydeden Konya, 
Türkiye başta olmak üzere tüm dün-
yada etkin rol oynamaya başladı. 
Altyapı ve üstyapı yatırımlarının ya-
nısıra, sosyal, spor ve diğer alanlar-
da da büyük hizmetler veren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, yapmış oldu-
ğu projelerle dikkat çekiyor. Şehrin 
çehresini değiştirecek cesur adımlar 
atan Büyükşehir Belediyesi, Selçuk-
lu Başşehri Konya’yı adeta geleceğe 
hazırlıyor. Özellikle Millet Bahçesi, 
Mevlâna Çarşısı ve Altın Çarşı yeni-
leme projesi, Yeni Sanayi Sitesi, Za-
fer Meydanı Cephe düzenlemesi ve 
dünyanın göz bebeği olan Çatalhü-
yük’te inşa edilen Çatalhüyük Kar-
şılama Merkezi projeleri, Konya’nın 
vizyon projeleri olarak öne çıkıyor. 
Fiziki çalışmaların yanında gençliğe 
ve insana da yatırım yapan Büyük-
şehir Belediyesi, gelişen ve değişen 
teknolojiyi de göz önüne alarak, 
insanı farklı alanlarda geliştirecek 
adımlar atıyor. Tüm bu projelerle 
Konya, başarılı belediyecilik gelene-
ğinin çıtasını daha da yükseltiyor. 

MİLLET BAHÇESİ NE ES OLACAK
Konya’nın önemli projelerinden 

olan eski stadyum alanına inşa edi-
len Millet Bahçesi hızla yükseliyor. 
Projenin Konya’ya önemli bir ivme 
kazandıracağını ifade eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Böyle bir güzel pro-
jeyi Konya ile buluşturmaktan dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. Şehre 
nefes aldıracak projelerimiz devam 
edecek. Bu Millet Bahçesi projemiz-
de şehre önemli bir değer daha ka-
tacaktır. Millet bahçeleri yeni yaşam 
alanları ile beraber yeni model be-
lediyeciliğin en önemli eserlerinden 
biridir. Millet Bahçemizde 45 bin 
metrekarelik alan yeşil alandan olu-
şacak. İçerisinde kafeterya, restoran, 
basketbol sahaları, tenis kortları, yü-
rüyüş yolları gibi sosyal olarak birçok 
önemli hizmet yer alacak” ifadelerini 
kullandı. 

MEVLANA ÇARŞISI VE 
ALTIN ÇARŞI DÖNÜŞÜYOR 

Konya’nın merkezine adeta neş-
ter vuran Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, Mevlana Müzesi çevresine 
yeni bir soluk getirecek olan önemli 
bir projeyi hayata geçirdi. Konya’nın 
önemli merkezlerinden biri olan 
Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da 
dönüşüm çalışması başlatan Büyük-
şehir Belediyesi, projede sona gel-
di. Daha önce örnek bir çalışmayla 
Konya’nın tarihe açılan kapısı haline 
gelen Tarihi Bedesten’le de bütün-
leşecek olan projeyle ilgili konuşan 
Başkan Altay, “Bu dönüşümle be-
raber Mevlâna Türbesi etrafındaki 
uygunsuz görüntüyü tamamen or-
tadan kaldırdık. Mevlâna Çarşısı ve 
Altın Çarşı’yı yıkarak yerlerine yatay 
mimaride ve tarihi dokuya uygun 
şekilde projeyi hayata geçirmenin 
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 
Bu proje Konya’nın en kıymetli eser-
lerinden biridir. Tarihi misyon ve 

vizyona inşa ettiğimiz Mevlana Çar-
şısı ve Altın Çarşı’da ticaret canlana-
cak. Esnafımızın da iş yapabileceği 
önemli bir eser inşa ettik. Sadece 
Konya değil gerek şehir dışından ge-
rekse yurt dışından gelen turistleri-
mizde burada güzel vakit geçirecek. 
Şimdiden Konya’mıza hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” dedi. 

A ER MEYDANI NIN 
ÇEHRESİ DEĞİŞTİ 

Konya’nın en meşhur yürüyüş 
alanlarından biri olan Zafer Meydanı 
da Çevre Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi öncülüğünde yenilendi. 
Konya başta olmak üzere, yerli ve 
yabancı turistlerin yoğun olarak uğ-
radığı ve gezdiği meydanlardan biri 
olan Zafer Meydanı, eski harabe gö-
rüntüsünden uzaklaşarak, modern 
bir yapıya kavuştu. Şehrin en işlek 
meydanlarından biri olan içerisinde 
gıdadan, giyime kadar birçok sektö-
rü içinde barındıran Zafer Meydanı, 
nezih görüntüsüyle göz doldurdu. 
Özellikle akşam ışıklandırma çalış-
maları ile birlikte güzel bir görün-
tüye kavuşan Zafer Meydanı’nda ki 
birçok dükkâna dış cephe çalışması 
yapılmıştı. Şehir estetiğine uygun bir 

şekilde yapılan dış cephe çalışması 
vatandaşlardan da büyük takdir top-
ladı. 

ÇATALHÖYÜK TANITIM VE 
KARŞILAMA MERKE İ

Konya’da UNESCO Dünya Mira-
sı Listesi’ndeki tek eser olan Çatal-
höyük’ün tanıtılmasında büyük öne-
me sahip olacak Çatalhöyük Tanıtım 
ve Karşılama Merkezi’nin inşaatı ise 
tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve 
yabancı turistlerin bölgede rahat-
ça dinlenebileceği ve Çatalhüyük’ü 
inceleyebileceği bir alan olarak inşa 
edilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşı-
lama Merkezi’nin en kısa sürede ise 
bitirilmesi hedefleniyor. 9 bin 500 
yıllık tarihe sahip olduğu belirtilen 
Çatalhüyük, insanlık tarihinin ilk 
yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. 

Konya turizmine katkı sunma-
ya devam edeceklerini kaydeden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Bu projemizde ise 4 
bin metrekarelik alanda gelen ziya-
retçilerin tüm ihtiyaçlarının karşıla-
nabildiği, kafeteryaların ve özellikle 
sergi alanlarının olduğu Türkiye’ye 
örnek bir sergiliyoruz. Bölgeye uy-
gun bir şekilde yaptığımız ve tama-
mı ahşaptan olan bu merkezimiz 

Konya turizmi adına önemli bir hiz-
met olacak inşallah. İnşallah proje-
mizi yıl sonuna kadar tamamlamayı 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

TOPLU TAŞIMADA KALİTEYİ 
YÜKSEK TUTUYORU

Toplu taşımada örnek şehirler-
den biri olan Konya’da Büyükşehir 
Belediyesi, vatandaşların ulaşımda 
daha rahat etmeleri için çalışmala-
rını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kap-
samda Konya Büyükşehir Belediye-
si, yeni otobüs siparişleri vermişti. 
31’i solo 21’i körüklü olmak üzere 
siparişi verilen 52 otobüsün ilk par-
tisi Ankara’dan geldi. Konuya ilişkin 
açıklama yapan Başkan Altay, “Şeh-
rimizin toplu taşıma kalitesini daima 
yüksek tutmak istiyoruz. Bu manada 
vatandaşların konforlu bir yolcu-
luk yapabilmeleri adına yeni sipariş 
otobüslerimiz Konya’ya gelmeye de-
vam ediyor. Yeni otobüslerle birlikte, 
yeni güzergahlarda oluşturuyoruz. 
Bugün Konya’mızın her bölgesinde 
toplu taşıma hizmetimiz var” ifade-
lerini kullandı. 

TEKNOLO İ PLAT ORMU 
TÜRKİYE DE TEK

Konya Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde önemli bir proje olan 
ve Milli teknoloji hamlesi olarak 
nitelendirilen KAPSÜL Teknoloji 
Platformu Zindankale Yerleşkesi ise 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın gelişiyle hizmete kazandı-
rılmıştı. 

Açıldığı günden beri Türkiye’nin 
belediye destekli ilk teknoloji platfor-
mu olan KAPSÜL Teknoloji Platfor-
mu, öğrencilerden oluşan takımlarla 
TEKNOFEST başta olmak üzere ulu-
sal ve uluslararası birçok yarışmaya 
katılmaya yönelik çalışmalar yürü-
tüyor. Konu ile ilgili konuşan Başkan 
Altay, “İlimizi uluslararası arenada 
teknoloji üssü haline getirmek için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Yeni AR-GE çalışmaları yaparak, mili 
teknoloji hamlesine bizlerde destek 
olmaktan büyük onur ve gurur du-
yuyoruz. Bu süreçle öğrencilerimiz 
ile sürekli iş birliği yapıyoruz. Mo-
dern ve günümüz teknolojine ayak 
uydurarak yeni projeler geliştirmek 
ve sunmak temel amaçlarımızdan 
biri” şeklinde konuştu. 
n SAMET AKTAŞ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                     16°C    21°C

Karaman               13°C 22°C

Aksaray                 14°C    23°C

Ankara                   14°C     24°C Hicrî: 18 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 4 Haziran 1438

Uğur İbrahim Altay…
Başarılı bir Selçuklu Belediye Baş-

kanlığı dönemi geçirdi…
Tahir Başkandan sonra da Kon-

ya Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
oturdu…

Hızını alamamış olmalı ki, şimdi 
de 250 bin civarında üyesi bulunan 
Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı 
görevine getirildi…

Tebrik ederiz, hayırlı olsun…
Dünya Başkanlığının ülkemize ve 

şehrimize ne gibi getirisi olacak, açık-
çası merak ediyorum…

Bu birliğin kuruluş amacını so-
kaktaki insanlar bilmeyebilir, bu konu-
da Uğur Başkan, bir basın toplantısı 
ile insanları bilgilendirebilir…

Özellikle ekonomik anlamda Kon-

ya’ya ne gibi yararlar sağlayacak…
Daha açık konuşmak gerekirse, 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın, Dünya Başkanı 
olmasıyla birlikte kendisini mi parlata-
cak, Konya’yı mı parlatacak?

Benim şahsi görüşüm; Uğur Baş-
kan öncelikli olarak “Konya” diyecek-
tir…

Sevgili Başkan, birliğin toplantı-
larında mutlaka Konya’yı anlatacaktır 
yabancılara…

Konya’nın ve Mevlana’nın hoş-
görüsünü, tarihini, kültürünü, turistik 
bölgelerini, yemek kültürünü…

İnanıyorum ki yabancılar heye-
canla, “bekle bizi Konya” diyerek, 
mutlaka şehrimize geleceklerdir.

***

ŞEHİR MEYDANLARI
Şehir meydanları ge-

rek mimari, gerek kültürel, 
gerekse de bir şehrin tarihi 
açısından önem taşıyan 
mekanlardır…

Konya’nın da vardır 
böyle meydanları…

Mevlana Meydanı ya da 
Kılıçarslan Şehir Meydanı 
gibi…

Görüntü olarak benim 
gözüme hiç hoş gelmezler…

Çünkü, beton ve taşlardan ibaret 
oldukları için…

Uzun zamandır Amerika’da yaşa-

yan ve uzun zaman-
dır Konya’dan uzak 
kalan bir arkadaşım 
ile biraz sohbet et-
tik…

2-3 saat gibi bir 
zaman geçirdik ve 
kendisini yolcu et-
tim…

Dedi ki, “şehrimi 
betonlaştırmışlar, ya-
zık etmişler” dedi…

“Dünyanın birçok bölgesine gi-
diyorum, ülkeler, şehirler yeşillenme 
konusunda yarışırken, benim şehri-
min betonlaşmasını anlamıyorum” 

diyerek biraz sitem etti…
Katılmamak mümkün değil…
Ancak, bu dostum, Mevlana 

Çarşısı gibi bir ucubenin yerine güzel 
eserlerin yapıldığına dikkat çekerek, 
bu dönüşümün şehre kesinlikle bir 
katma değerinin olacağının altını çiz-
di…

Ama, yeşillendirme konusunda iyi 
not vermedi…

Diyecek bir şey bulamadım.
***

ÇAĞDAŞ ÇANKAYA
Etkisiz ve yetkisiz Başkanın bir 

alt kümeye düşürdüğü 1922 Kon-
yaspor’un yeni teknik direktörlük gö-
revine, memleketin çocuğu Çağdaş 
Çankaya getirilmiş…

Memnun oldum mu?

Kesinlikle…
1922’nin yetkisiz ve etkisiz Baş-

kanı, genç hocanın işine karışmazsa, 
kapris yapmazsa ve isteklerini yerine 
getirirse, Çağdaş Hoca bu işin altın-
dan rahatlıkla kalkar…

Yukarıya oyuncu atarlar mı?
Bilemem…
Kulüplerin ekonomik olarak zor-

luklarla karşı karşıya kaldığı bu gün-
lerde,  yönetenler, altyapı konusunu 
ağızlarından düşürmüyorlar!

Hepsi o kadar…
Bu üç büyükler için de geçerli, 

Anadolu takımları için de…
Çağdaş Çankaya, inşallah kendi-

sine verilen bu şansı iyi kullanır ya da 
genç hocanın arkasında dururlar da, 
Konya iyi bir teknik adam kazanır.

UĞUR BAŞKAN DÜNYA BAŞKANI

haber@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri değerlendiren TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi’ni görüşen Adalet Komisyonu’nun, çeşitli maddelerde düzenleme yapsa da, değişiklik taleplerinin önemli bir kısmının göz ardı ettiğini söyledi

‘Yerel basın kapanma eşiğinde’
Türkiye Gazeteciler Konfederas-

yonu TGK  Genel Başkanı Nuri Ko-
laylı, TBMM Adalet Komisyonu’n-
dan geçen “Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi”nin, yerel gaze-
teleri ekonomik olarak kapanmanın 
eşiğine getirecek maddeler içerdiği-
ni söyledi .Kanun teklifinin TBMM 
Genel Kurulu’nda da aynı şekliyle 
kabul edilmesi halinde Anadolu’da 
yayın yapan gazetelerin ekonomik 
olarak çıkmaza gireceğine dikkat 
çeken Kolaylı, Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu’nun değişiklik ta-
leplerinin dikkate alınmasını, yerel 
gazetelerin feda edilmemesini is-
tedi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile 
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 
2  Mayıs’ta TBMM’ye sunulan 40 
maddelik “Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi”, Abdullah Güler 
Başkanlığında toplanan TBMM Ada-
let Komisyonu’nda, bazı maddeler-
de değişiklik yapılarak kabul edildi. 
Adalet Komisyonu toplantısına TGK 
Genel Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı 
sıra Basın İlan Kurumu Anadolu 
Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa 
Arslan ve TGK Genel Koordinatörü 
Sinan Tunç da katıldı. Adalet Komis-
yonu’ndaki görüşmeleri değerlen-
diren Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’ni görüşen TBMM Adalet Ko-
misyonu’nun, bazı maddelerde dü-
zenleme yapsa da, Türkiye Gazete-
ciler Konfederasyonu’nun değişiklik 
taleplerinin önemli bir kısmının göz 
ardı ettiğini söyledi. Adalet Komis-
yonu’ndan geçen kanun teklifinin 
TBMM Genel Kurulu’nda da aynı 
şekliyle kabul edilmesi halinde Ana-
dolu’da yayın yapan gazetelerin ka-
panma noktasına geleceğine vurgu-
layan Kolaylı, yerel gazetelerin feda 
edilmemesini istedi. Kolaylı, Türkiye 
genelinde örgütlü 9 gazeteciler fe-
derasyonu ile bu federasyonlara üye 

ve temsil yetkisi veren toplam  
gazeteciler cemiyeti ile basın mes-
lek örgütünün üye olduğu Türkiye 
Gazeteciler Konfederasyonu’nca ha-
zırlanan raporun birçok maddesinin, 
Adalet Komisyonu’nca dikkate alın-
mamasının üzücü olduğunu söyledi. 
Nuri Kolaylı, “Yoğun çabalarımız bir 
ölçüde yararlı olsa da, istediğimiz so-
nuçlara henüz tam anlamıyla ulaşa-
madık. Şimdi gözümüz TBMM Ge-
nel Kurulu’nda. Umuyoruz TBMM 
Genel Kurulu önerilerimizi dikkate 
alır ve yerel gazeteler kapanmanın 
eşiğine gelmez. Yaptığımız görüş-
meler, görüşlerimizin dikkate alına-
cağı yönünde olsa da, TBMM Genel 
Kuruluna kadar yerel gazetecilerin 
rahat uyku uyuyamayacağına dik-
kat çekmek istiyorum. Basın İlan 
Kurumu mevzuatı ile ilgili bölümü, 
BİK Anadolu Gazete Sahipleri Tem-
silcisi Mustafa Arslan’ın katkılarıyla 
hazırlanan raporda yer alan öneriler, 
basın özgürlüğü, basın çalışanlarının 
özlük hakları ve yerel gazeteler açı-
sından büyük önem taşıyor. Adalet 
Komisyonu’ndan geçen Basın Ka-
nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi, 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-
nu olarak defalarca dile getirdiği-
miz sorunlardan bazılarına çözüm 
getirse de, beklentilerimizi tam 
olarak karşılamamaktadır” diye ko-
nuştu. Açıklamasında yasa teklifinin 
olumlu ve olumsuz yanlarına vurgu 
yapan TGK Genel Başkanı Nuri Ko-
laylı şunları söyledi  “İnternet Yasası 
çerçevesinde beklediğimiz bazı yasal 
düzenlemelerin kanun teklifinde yer 
alması, bu mecrada görev yapan 
meslektaşlarımızın gazeteci sayı-
lacak olması sevindiricidir. Ancak, 
meslektaşlarımızı zor durumda bı-
rakma ihtimali olan  “Halkı yanıltıcı 
bilgiyi alenen yayma” başlıklı yeni 
bir suç oluşturulması, bizleri endi-
şelendirmektedir. Yoruma açık olan 
bu düzenleme, somut olmayan ge-
rekçelerle gazetecilerin cezalandırıl-
malarının yolunu açabilecektir. Bu 
konuda Adalet Komisyonu üyelerini 
detaylı olarak bilgilendirdik. Meslek-
taşlarımızın haber kaynağını açıkla-
mak zorunda kalmamalarına yönelik 
değişiklik yapılması sevindiricidir. 
Ancak, 29. maddenin üzerinde daha 

detaylı çalışılması gerektiğini düşü-
nüyoruz. Basının sansürlenerek de-
ğil, özgürleşerek topluma ve demok-
rasiye katkı sağlayabileceğini tekrar 
hatırlatmak istiyorum.”
KOLAYLI, DİĞER MADDELERE İLİŞKİN 

ÇEKİNCE VE ÖNERİLERİNİ 
ŞÖYLE SIRALADI:

“Öncelikle, basın sektöründe 
fikir işçisi olarak çalışan meslektaş-
larımızın yıpranma hakkından ya-
rarlanabilmesi için, Basın Kartı şar-
tının kaldırılarak 5953 sayılı yasaya 
tabi olmalarının yeterli sayılmasını 
öneriyoruz. 5953 sayılı Basın Mes-
leğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkında Kanun’un ilgili maddesi, 
“Bu Kanunun şümulüne giren fikir 
ve sanat işlerinde ücret karşılığı ça-
lışanlara gazeteci denir” diyor. Bu 
tarif çerçevesinde görev yapan mes-
lektaşlarımızın yıpranma hakkından 
yararlanmasını, meslektaşlarımız 
adına talep ediyoruz. Yine teklifin 
14. Maddesine göre Basın Kartları 
Komisyonu’nun 9 üyesinden 5’i İle-
tişim Başkanlığınca atanmaktadır. 
Komisyonun geniş katılımlı olarak 

meslek örgütlerinin temsilcilerinden 
oluşmasını öneriyoruz. Teklifin 1 . 
Maddesine göre Basın Kartı’nın Ba-
sın Ahlak Esaslarına göre iptal edilip, 
5 yıl süreyle verilmemesi kesinlikle 
kabul edilemez bir düzenlemedir. 
Madde tümüyle kaldırılmalıdır. Yine 
kanun teklifinde yer alan 25. mad-
dedeki “gazete veya internet haber 
sitesi” bölümünün, “gazete ve in-
ternet haber sitesi” olarak değiştiril-
mesini öneriyoruz. Ayrıca, “Toplam 
muhammen bedeli beş yüz bin Türk 
Lirasının altında” ibaresinin, “Top-
lam muhammen bedeli elli bin Türk 
Lirasının altında  şeklinde değiştiril-
mesi, daha hakkaniyetli olacaktır.27. 
maddedeki talebimiz ise, “gazetele-
rin en az ikisinde ve internet haber 
sitesinde” olarak düzenlenmesidir. 
”Adalet Komisyonu’ndan geçen 
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Teklifi’ne ilişkin bilgi veren 
Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete 
Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan 
da, görüşlerini şöyle açıkladı  “İn-
ternet alanının bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler ’ yaklaşımından 

uzaklaşılarak düzenlenip denetlen-
mesi ve desteklenmesi önemli bir 
gelişmedir. Radyo ve televizyonla-
rın da desteklenmesine dönük adım 
atılmasını da beklemekteyiz. Ne var 
ki internet alanına destek verirken, 
yazılı basını dolayısı ile kamu menfa-
ati olan koskoca bir alanı yok edecek 
bir süreçle karşı karşıya bulunmak-
tayız. Tarımsal destekler, sanayi te-
sisleri ile istihdamı artırıcı teşvikler 
ne için yapılıyorsa çok daha fazlası 
yazılı basınımız özellikle Anadolu 
Basını için söz konusu olmalıdır. Zira 
en kayıtlı sektör olarak, alınan resmi 
ilan gelirlerinin daha fazlası kamuya 
geri döndürülmekte, haberleşme 
Anayasal görevi ile birlikte, katma 
değer üretilmekte, istihdam oluştu-
rulmaktadır. Özellikle 25, 27ve 2 . 
Maddelerde gerekçeleri ile arz et-
tiğimiz değişikliklerin yapılmaması 
gazete kapanmalarına yol açacaktır. 
Bu durumdan en çok demokrasimiz 
zarar görecek. Yerel siyaset ve sivil 
toplum önemli bir çözüm ortağını 
kaybedecektir. İnanıyoruz ki Genel 
Kurul’da gerekli müdahaleler yapı-
lacak ve sektörümüz, siyaset, sivil 
toplum, iş dünyası ve nihayet tüm 
toplum kesimleri kayıp yaşamaya-
caktır.” Yasa teklifinin ilk imza sahi-
bi olan Milletvekilleri Fethi Yıldız ve 
Ahmet Özdemir’in de katıldığı Ab-
dullah Güler Başkanlığındaki TBMM 
Adalet Komisyonu, yapılan değişik-
liklerin ardından teklifi TBMM’ye 
sunacak. TBMM Adalet Komisyonu 
şu milletvekillerinden oluşuyor  “Ra-
mazan Can, Gülay Samancı, Belgin 
Uygur, Muhammed Fatih Toprak, 
Emine Yavuz Gözgeç, Oğuzhan 
Kaya, Sabri Öztürk, Abdulkadir Özel, 
Mahmut Atilla, Bülent Tüfenkci, Or-
han Kırcalı, Mustafa Arslan, Rafet 
Zeybek, Süleyman Bülbül, Tufan 
Köse, Turan Aydoğan, Zeynel Emre, 
Alpay Antmen, Abdullah Koç, Meh-
met Rüştü Tiryaki, Züleyha Gülüm, 
Hayati Arkaz, Halil Öztürk, Ayhan 
Erel ve Hasan Subaşı.
n İHA

Okul öncesi, ilköğretim ve or-
taöğretim okullarındaki yaklaşık 1  
milyon öğrenci, yarın karne alarak 
yaz tatiline girecek. Kovid-19 salgını 
nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın 
ardından 2021-2022 eğitim öğre-
tim yılı,  Eylül 2021de yüz yüze ve 
tam zamanlı başlatıldı. Birinci dö-
nem ara tatili, 15 Kasım-19 Kasım 
2021de, ikinci dönemdeki ara tatili 
11 Nisan-15 Nisan 2022de yapıldı. 
7 Şubat 2022de başlayan ikinci dö-
nem yarın sona erecek. Öğrenciler, 
eğitim öğretim yılının yorgunluğu-
nu yaz tatilinde atacak. Bu yaz tati-
linde öğretmenlere yönelik mesleki 
gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim 
Ağı ÖBA  üzerinden uzaktan eği-
tim yöntemiyle yapılacak. Ortaokul 
son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş 
Sistemi LGS  kapsamında yapılan 
merkezi sınav sonuçlarını 30 Ha-
ziranda öğrenecek. Lise son sınıf 
öğrencileri ile mezunlar, 1 -19 Ha-
ziranda Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı YKS  heyecanını yaşayacak. 
YKS birinci oturum Temel Yeterlilik 
Testi TYT  1  Haziranda, ikinci otu-
rum Alan Yeterlilik Testleri AYT  

ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi 
YDT  19 Haziranda yapılacak. YKS 
sonuçları, 20 Temmuzda açıklana-
cak. Öğrenciler, LGS kapsamındaki 
merkezi sınav ve YKS sonuçlarının 
açıklanmasının ardından tercih, 
ardından da yerleştirme heyecanı 
yaşayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 
MEB , bu yıl ilk kez yaz tatilinde 
destekleme ve yetiştirme kurslarının 
yanı sıra yaz okulları açacak. Temel 
eğitim düzeyinde 4, 5, , 7 ve inci 
sınıflara, ortaöğretim düzeyinde ise 
9, 10, 11 ve 12nci sınıflara yönelik 
matematik ve İngilizce derslerinden 
açılacak yaz okullarına başvurular 

1  Hazirana kadar sürecek. MEBin 
başlattığı matematik seferberliği  
kapsamında matematik dersinden, 
yabancı dil öğretiminde konuşma 
ve etkili iletişim becerilerinin gelişti-
rilmesi amacıyla İngilizce dersinden 
hazırlanacak etkinlik temelli çerçe-
ve programları doğrultusunda yaz 
okulları, haftada 12 saat, toplam 4  
saat uygulanacak. Yaz okulları, öğ-
retmen ve öğrenci başvurularının 
yoğunluğuna göre 4 Temmuz-2  
Ağustosta okul idarelerince belirle-
nen tarihler arasında açılacak. Özel 
yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin 
desteklendiği bilim ve sanat mer-

kezlerinde BİLSEM  yapılacak yaz 
okulları için öğrenci başvuruları, 
25 Haziran-2 Temmuzda alınacak. 
Kurslar, 1  Temmuzda başlaya-
cak, 14 Ağustosta sona erecek. Yaz 
okulları, 4 Temmuz-2  Ağustosta 
öğretmen ve öğrenci başvurularının 
yoğunluğuna göre, okul idarelerince 
belirlenen tarihler arasında açılacak. 
Öğretmen ve öğrenciler, yaz dönemi 
sürecinde istedikleri ilde seviyelerine 
uygun okul türlerinde yaz okullarına 
katılabilecek.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ 12 
EYLÜL'DE BAŞLATILACAK

MEBin çalışma takvimine göre, 
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 
Eylül 2022de başlayacak ve 1  Ha-
ziran 2023te sona erecek. Öğret-
menlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 
itibarıyla başlayacak. Ana okulları ve 
1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 
5-9 Eylülde yapılacak. Birinci dönem 
ara tatili 14-1  Kasım 2022de, ikinci 
dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023te 
yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, 
Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. 
Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 
tarihleri arasında uygulanacak. n AA

Öğrencilerin 'karne zili' bugün çalacak Ukrayna savaşını 
tuvale yansıttı

Konyada düzenlenen Ulusla-
rarası Sanat Çalıştayına katılan 5 
Ukraynalı Ressam, Ukrayna-Rusya 
savaşındaki kaygılarını yaptıkları 
resimlerle aktarıyor. Selçuk Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si Resim Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu koor-
dinesinde, İlknur Bükmeydan, Gü-
nay Cebrailoğlu ve Dilek Başoda 
küratörlüğünde Konyada bir ara-
ya gelen 5 Ukraynalı sanatçı ayın 
13ündeki çalıştayda fikir alışverişi 
yaparak, duygularını tuvale yansıt-
tı. Bir otelde açılan sergideki 10 re-
sim beğeniye sunuldu. Bir Türk ile 
evli olan 2 çocuk annesi Yulia Beş-
tav,  10 yıldır Türkiyede yaşadığını 
söyledi. Ablasının eşi, teyzesinin 
ailesi ve arkadaşlarının Ukraynada 
olduğunu aktaran Beştav, Annem 
savaş başladıktan sonra Türkiyeye 
geldi. Ukraynadaki yakınlarımızla 
görüşüyoruz ama çok zor oluyor.  
dedi. Beştav, Uluslararası Sanat 
Çalıştayında resim yaparken ül-
kesinin durumunu anlatmaya 
çalıştığını belirterek, Resmimde 

siyah ve gri fonda kırmızı gelincik-
ler bulunuyor. Acı var, mutluluk 
da var. Bir karanlık var. Sabahları 
uyanıyoruz, güneş var ama duygu-
larımız biraz karanlık. Resimde kır-
mızı noktalar var kan gibi.  ifadele-
rini kullandı. Diğer Ukraynalı Olha 
Sandal, Svitlana Büyük, Diana 
Shakhina ve Günay Cebrailoğlu da 
ülkelerindeki savaşın bir an önce 
bitmesini istediklerini, yaşadıkları 
endişenin ortaya çıkardıkları re-
simlere de yansıdığını bildirdi. Prof. 
Dr. Orhan Cebrailoğlu da Konyada 
yerli ve yabancı sanatçıların etkile-
şimini artırmak için çeşitli etkinlik-
ler yaptıklarını söyledi. n AA
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Konya hareketli ve enerjisi yüksek 
günler yaşıyor. Konyaspor’un 100. Yıl 
kutlamaları hatırı sayılır bir bütçeyle de-
vam ediyor. 

Yıllardır Konya’da bu kadar yoğun 
ve özellikle bu tarz bir kutlama yaşan-
mamıştı desem yeridir. Konya kabuğu-
nu mu kırıyor yoksa o yapılan başka yo-
rumların sebebi midir bilemem ama bu 
kutlamalar Konya halkına çok iyi geldi. 

Gençler, çocuklar yaşlılar… Yedi-
den yetmişe herkesin büyük ilgi göster-
diği panayır alanından, ülke starlarının 
yer aldığı konserlerde izleyici sayısı ol-
dukça fazla ve güzel. 

Kısa bir süre sonra bitecek olan 
kutlamalar toplumun stresini attı sanki. 

İnsanlar gülümsüyor ve mutlu. Çünkü 
gerçekten artık ener i sıkışması yaşayan 
toplumun bu rahatlamaya ihtiyacı var-
mış. Bu kutlamaların getirisi rakamsal 
olarak ne oldu bilmiyoruz ama ücretsiz 
alandaki kutlamalar da halka çok iyi gel-
di. Gündüz ayrı gece ayrı kalabalıkların 
oluşturduğu ortamda küçük esnaf da 
nasiplendi. anayır alanında çocukluğu-
muzun uçan salıncağı bile kıymete bindi 
desem yeridir. Stadyum çevresinde 
bulunan küçük esnaflar da bu hareketi 
sıcak para olarak bütçelerine yansıtmayı 
bildiler. Sporun ve müziğin bütünleşti-
riciliği, ortamlara kattıkları ener i çevre 
esnafının da yüzünü güldürdü.

Bütün bu kutlamalarda emeği ge-

çenleri kutlamak, toplum-
daki bu açıkları görmenin 
bir yöneticilik başarısı ol-
duğunu söylemek de bize 
düşen görev olsun. Bu 
toplumun mutlu olmaya 
gülümsemeye birbirini 
sevmeye ihtiyacı var. Çün-
kü orada oluşan kalaba-
lıklarda birbirini hiç tanı-
mayan gençlerin bir araya 
gelip dans edip oynadık-
larına, birbirlerini kucakladıklarına şahit 
olduk. Ne bir gerginlik, ne bir kavga 

herhangi bir tartışmaya 
dahi şahit olmadık. 

Yetkililerin bu çalış-
ma d hilinde aldıkları ön-
lemler, güvenlik tedbirle-
ri, ambulans, itfaiye gibi 
anında müdahale edecek 
çalışmaları da son derece 
güzeldi. Gecenin saba-
hında belediyenin çevre 
temizlik birimleri de or-
tamı güne hazırlamanın 

çalışmasını gerçekleştirince gençlere, 
vatandaşa bu ortamın güzelliğini yaşa-

mak kalıyor.
Konyaspor’un  yüzüncü yılında 

elde edilen başarı ve gelinen noktayı 
değerlendirmek, bizden çok spor ya-

zarlarına düşer ama gelinen noktada 
ulaşılan başarı da son derece güzel. s-
telik büyük bütçeli İstanbul takımlarını 
düşündüğümüzde bu yükseliş daha da 
bir anlam kazanıyor.

Bundan sonra Konya’nın, Kon-
yaspor’a vereceği destek, güzelim 
stadyumun izleyici ile dolması, yani 
taraftar desteği çok önemli. Kadın izle-
yicilerin Konyaspor’un yanında olması 
çok önemli. 

Artık toplum sporun bütünleştiricili-
ği ile stadyumlarda bir araya gelmeli, ya-

şadığı şehrin takımına maddi ve manevi 
destek vermeli ki böyle güzel ortamları 
yaşama şansını da yakalayabilsin. Eme-
ği geçenleri bir kez daha kutluyor, Kon-
yaspor’umuzun önümüzdeki sezonda 
daha önemli başarılara imza atmasını 
diliyoruz.

Konyaspor’un 100. Yılında bir ba-
şarı da basketbolda yaşanıyor. Süper 
lige çıkması için iki galibiyete ihtiyaç 
var. Bu yazı yazıldığı günün akşamında  
Samsunspor’u konuk edecek olan Kon-
yaspor basketbol takımı oynayacağı iki 
karşılaşmadan da  galibiyet alırsa futbol-
da elde edilen başarıya bir yenisini ekle-
yecek. Umarım basketbolda da o başarı 
elde edilir…

KONYASPOR’UN 100. YIL KUTLAMALARI

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin yeni yerine taşın-
masının Türkiye’nin en büyük sanayi taşıma proelerinden biri olduğunu söyledi.

ürki e’nin en bü ük pr esi
Büyükşehir Belediyesi’nin arsa 

tahsisini yaptığı TOKİ tarafından 
şehre kazandırılacak Konya Yeni 
Sanayi Sitesi’nin yapım çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Eski Sanayi ve Karatay 
Sanayi’nin yeni yerine taşınması-
nın Türkiye’nin en büyük sanayi 
taşıma projelerinden biri olduğunu 
belirterek, yatırım tamamlandığın-
da esnafın modern iş yerlerinde 
daha güzel imkanlarda hizmetlerini 
sürdüreceğini söyledi. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin arsa des-
teğiyle Toplu Konut İdaresi TOKİ  
tarafından şehre kazandırılacak 
Yeni Sanayi Sitesi’nin yapım çalış-
maları sürüyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya Modeli Belediyecilik 
kapsamında bir taraftan şehrin ta-

rihi dokusunu koruyacak çalışmalar 
yürütürken bir taraftan da Konya 
tarihine iz bırakacak yatırımları ha-
yata geçirdiklerini ifade etti. Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı işbirliğiyle sürdürdükleri 
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin 
yeni yerine taşınması projesinin 
Türkiye’nin en büyük sanayi taşı-
ma projelerinden biri olduğunu dile 

getiren Başkan Altay, “Büyükşehir 
Belediyemiz mülkiyetindeki 2 mil-
yon 0 bin metrekarelik araziyi TO-
Kİ’ye devrederek bu önemli projeye 
katkı verdik. Yine bu süreçte esnaf-
larımızla görüşerek anlaşmaya var-
dık. Yeni Sanayi Sitemizde imalat 
çalışmaları hızla devam ediyor. Ta-
mamlandığında esnaflarımız mo-
dern iş yerlerinde daha güzel im-
kanlarda hizmetlerini sürdürecek. 
Ayrıca, şehrin merkezinde görüntü, 
gürültü ve çevre kirliliğine neden 
bir alanı da ortadan kaldırmış ola-
cağız.” ifadelerini kullandı. Konya 
Yeni Sanayi Sitesi’nde dört etapta 
2 bin 90 sanayi dükkanı ve 134 
ticari dükkan yapıldığını belirten 
Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a 
teşekkür etti. n HABE  ME KE İ

an ar a Teşk latı nın 
1  Kuruluş Yıl D n

Vali Vahdettin Özkan, andar-
ma Teşkilatı’nın 1 3. kuruluş yıl 
dönümü münasebetiyle İl andar-
ma Komutanı Tuğgeneral Şakir 
Uslu ve beraberindeki heyeti ma-
kamında kabul etti. Kabulde yaptı-
ğı konuşmada, ilimizdeki huzur ve 
güven ortamının tesisinde göster-
dikleri gayretten dolayı İl andar-
ma Komutanı Tuğgeneral Şakir 
Uslu şahsında tüm teşkilat men-
suplarına teşekkür etti. İnsanların 
yaşam kalitesinin artırılması ve 
insanın ihtiyaç duyduğu en önemli 
hususlardan biri olan güven içinde 
yaşamanın önemine değinen Vali 
Vahdettin Özkan  “Geleceğe gü-
venle bakmak ihtiyacı ilk insandan 
günümüze kadar süre gelmiştir. 
Bu ihtiyaç aynı zamanda kamu 
düzenini gerektirmektedir. Kamu 
otoritelerinin inşa etmiş olduğu 
insan haklarına dayalı hukuk sis-
teminin işleyişi özellikle andarma 
ve Emniyet gibi kolluk birimleri 
marifetiyle sağlanmaktadır. Türk 
andarma Teşkilatı görevini bihak-

kın ifa ederek güvenlik kamu hiz-
metini çok güzel bir şekilde yerine 
getirmektedir. Gerek önleyici ted-
birlerle yaptığı nitelikli hizmetler, 
gerekse olay sonrası adl  işlemlerin 
yürütülmesinde gösterdikleri ba-
şarı ile milli hedefler doğrultusun-
da teknolojik altyapısı ve nitelikli 
insan kaynakları ile verilen hizmet 
kalitesi artarak devam etmekte-
dir.” şeklinde konuştu. İlimizde 
özellikle İl andarma Komutanı 
Tuğgeneral Şakir Uslu’nun emir 
ve komutasında tüm andarma 
personelimizin canla başla çalıştı-
ğını ifade eden Vali Özkan  “Kon-
yalı hemşehrilerimizin huzur ve 
güvenliğinin sağlanarak yaşam ka-

litesinin artırılması için canla başla 
etkin bir çalışma sürdürülmek-
tedir. İnsanlarımızın jandarmaya 
güvenle bakması, onlara teveccüh 
içinde olması hizmet şevkimizin 
ana kaynağıdır.” dedi. Vali Özkan  
“ andarma Teşkilatımız aynı za-
manda milletin birliği ve bütün-
lüğünün korunması için terörle 
mücadele noktasında çok şehit 
vermiş en Gazi kurumumuzdur. 
Günümüzde de küresel emperya-
listlerin vatanımıza yönelik menfi 
saldırılarını bertaraf etmede en 
büyük güvence mekanizmamızdır. 
andarma teşkilatımız bütün terör 

örgütlerini sindirme noktasında 
çok önemli merhale katetmiştir. 
İyileştirilmesi gereken alanlara 
projeci bir yaklaşımla teknolojinin 
niteliklerinden faydalanılması, iyi 
yöntemler geliştirilmesi kurum 
için büyük bir imkân ve kabiliyet-
tir. Bu vesileyle andarma Teşki-
latının 1 3. Kuruluş Yıldönümünü 
kutluyor, şehitlerimizin manev  
huzurunda tazimle eğiliyor, gazile-
rimize sağlık ve sıhhat diliyorum.” 
dedi. andarma Teşkilatının 1 3. 
Kuruluş Yıldönümünde kabulün-
den dolayı Vali Özkan’a teşekkür 
eden İl andarma Komutanı Tuğ-
general Şakir Uslu ise, “ andarma 
teşkilatımız 1 3 yaşında. Biz Kon-
yada sizin desteğiniz, sevginiz ve 
jandarmaya duyduğunuz güven ile 
çok güzel bir görev ortamı bulduk. 
Bu görev ortamında devletimize, 
milletimize, Konya’mıza hizmet et-
meye çalışıyoruz. andarma Teşki-
latı ve görevli arkadaşlar adına bu 
desteğinizden ve güveninizden do-
layı teşekkür ediyoruz, saygılarımı-
zı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.
n HABE  ME KE İ

ASRİAD an K t k  ve 
Ya lı ya yaret

Asrın İş İnsanları Derneği AS-
RİAD  Konya Şube Başkanı Abdul-
lah Karabağ ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu OSBÜK  Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Konya Sanayi 
Odası KSO  Başkanı Memiş Kütük-
çü ve Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı’yı ziyaret etti. ASRİAD 
Konya Şubesi olarak Konya sanayi-
sini ve potansiyelini her fırsatta her 
alanda dile getirdiklerini dikkat çe-
ken Başkan Karabağ, “Konya sana-
yi 19 0lerden sonra çeşitli sektör-
lerde büyük gelişim kaydetmiştir. 
Bunların arasında makine imalatı, 
otomotiv yedek parça sanayi, metal 
döküm, gıda endüstrisi, araç-üstü 
ekipman üretimi, plastik-ambalaj, 
araç üstü vinç ekipmanları, imala-
tı, tarım makineleri, silah sanayi ve 
ekipmanları ile değirmen makinesi 
üretimi rekabetçi sektörler olarak 
öne çıkmaktadır. Yakın bir geçmiş-
te gelişim gösteren bazı sektörler 
ise yenilenebilir enerji, yazılım, sa-
vunma sanayii ve ilaç sektörleridir. 

Konya, ülkemizde metal işleme 
makineleri sektöründe, araç üstü 
ekipman sektöründe, tarım maki-
neleri ve ekipmanları sektöründe, 
av tüfekleri imalatında Türkiye 
pazarının lider üreticisi konumun-
dadır. Konya sanayisi ihracatta da 
büyük başarı göstermektedir. AS-
RİAD Konya Şubesi olarak Konya 
sanayisinin önemini biliyor ve bu 
doğrultuda hem üyelerimizin ka-
zançlarını artırmak hem de Konya 
ekonomisine ve istihdamına katkı 
sağlamak adına yoğun gayret edi-
yoruz” diye konuştu. Ziyaretlerde 
duydukları memnuniyetleri dile 
getiren Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu OSBÜK  Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Konya Sanayi 
Odası KSO  Başkanı Memiş Kü-
tükçü ve Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı’ da ASRİAD 
Konya Şube Başkanı Abdullah Ka-
rabağ nezdinden Yönetim Kurulu 
Üyelerine, Şube üyelerine çalışma-
larında başarılar diledi. 
n HABE  ME KE İ

haber@konyayenigun.com
NİMET DÖNME

ılca  ‘ ağlıklı al  apısı la 
ara a  bırakacağız’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da Karaaslan Dede Mahalle-
sini ziyaret ederek Fen İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede 
yaptığı yol yapım ve asfaltlama ça-
lışmalarını yerinde inceledi. Başkan 
Hasan Kılca, ekiplerin 3 yıl içerisin-
de 50’ye yakın sokakta yol yapım 
çalışması yaptıklarını ve bu konuda 
önemli bir mesafe kaydettiklerini 
ifade ederek bu dönemde de gay-
retlerine devam ettiklerini söyledi. 
Gelişimde, değişimde ve yenilikte 
süreklilik anlayışı ile hareket ettik-
lerine dikkat çeken Kılca, hizmet-
leri vatandaşlara ulaştırırken doğru 
planlamadan ve kaliteden ödün ver-
mediklerinin altını çizdi. Kılca açık-
lamasında şu ifadelere yer verdi  
“İlçemizin tüm yaşam alanlarındaki 
trafik akışının rahat ve konforlu ol-
ması için yollarımızın düzgün olması 
adına büyük bir gayret içerisindeyiz. 
Sokaklarımızı, mahallelerimizi, cad-
delerimizi düzenli olarak izleyerek 
sorun olan yerde çözüm üretiyoruz. 

Üç yılda hayata geçen alt ve üst yapı 
yatırımlarıyla ilçemizin 0 mahalle-
sine aynı seviyede kaliteli ve kalıcı 
hizmetler ulaştırdık. Bu kapsamda 
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 
birçok noktada çalışmalarını yürü-
tüyor. Yine Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekiplerimiz birçok noktada 
park yapımını devam ettiriyor. Bu-
gün Karaaslan Dede Mahallemizde 
asfalt serimi gerçekleştiren arkadaş-
larımızı ziyaret ettik. Hizmetlerimizi 
hemşehrilerimize ulaştırırken, doğ-
ru bir planlama, alt yapı ve tesis-
leşmeyi baz alarak kaliteden ödün 
vermeyen bir anlayışıyla yapıyoruz. 
Göreve geldiğimiz günden bugüne 
kadar Karatay’ımızda 50’ye yakın 
sokakta asfalt serimi gerçekleştirdik. 
Her yıl bu rakamları geçecek şekilde 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 
Şu anda da tüm ekibimiz sahada-
yız. Gelecek nesillere kaliteli ulaşım 
ağına sahip bir ilçe bırakmak adına 
var gücümüzle çalışmayı sürdüre-
ceğiz.” n HABE  ME KE İ

eram ncülüğündeki ruç 
eis leri’nde kuralar çekildi
Meram Belediyesi’nin başlattı-

ğı Büyük Konut Hamlesi’nin son 
halkası olan Oruç Reis Evleri’nde 
kura heyecanı yaşandı. Sadece Me-
ram’da ikamet edenlerin ve her 
ikametten de bir kişinin katılabildi-
ği kuralar, noter huzurunda çekildi 
ve belediyenin youtube kanalın-
dan canlı yayınlandı. Kura çekimi 
öncesinde açıklamalarda bulunan 
Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, Meram’ın tarihindeki en 
kapsamlı ve en yoğun değişim ve 
dönüşümünü yaşadığının altını çi-
zerek, “Şükürler olsun ki bu süreci 
başlatmak, büyütmek ve yürütmek 
bizlere nasip oldu. İnşallah projeler 
tamamlandığında ev sahibi olanla-
rın yüzlerindeki mutlulukları gör-
mek de nasip olur” diye konuştu. 
Meram Belediyesi’nin başlattığı Bü-
yük Konut Hamlesi’nin öneminin 
ve değerinin, tüm dünyanın bugün 
içinde bulunduğu durum nedeniyle 
daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan 
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü  “Tüm dünya bir krizin için-
den geçiyor. Bu krizin yansıması 
olarak her geçen gün artan konut 
açığı ile karşı karşıya kaldık. Ama 
belediyemizin konut hamlesi saye-
sinde bu negatif durum Meram için 
bir umuda dönüştü. Bu umudun 
semeresini de öncelikle başvuru sa-
yıları ile alıyoruz. Her bir koopera-
tifimiz başvuru rekorları kırdı. Her 

bir kooperatif, değişen, dönüşen ve 
yenilenen Meram’ın yüz akı oldu. 
Meram’da her bir ikametgahtan 
yalnız tek bir kişinin başvurabildiği 
Oruç Reis Evleri’nin başvuru sayısı 
bile 14 bin 202 oldu. Bu başvuru 
sayısı, bizlerin sorumluluğunu bir 
kat daha artırıyor. 

Öte yandan, Meram Belediye-
si’nin öncülük ettiği Büyük Konut 
Hamlesi, Oruç Reis Evleri ile birlik-
te  bin 5 9 konuta ulaştı. 350 bin 
nüfuslu bir ilçemizin onda birinden 
fazlasını yakından ilgilendiren, on-
ların hayatına en güzel şekilde do-
kunduğumuzun da kanıtıdır busayı.  
Aymanas, Aksinne, Uluırmak, Tur-
gutreis, Fahrünnisa ve Piri Reis’ten 
sonra Büyük Konut Hamlemizin, 7. 
halkası olan Oruç Reis Evleri’mizin 
kura çekimleri, şehrimize, ilçemize 
ve kurada ismi çıkanlara hayırlı ol-
sun.”
n HABE  ME KE İ
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• Elektrik Yüksek Mühendisi Ali 
Ke al Başaran, A y n a lı l l-
es ne er şey yle rt rtl k k 

el ve yeş ll  l ke el r 
ter al tes s ka an ır ış  Restaurant, 
ka eterya ve arket n ulun u u te-
s ste n  ayvanat a es  e var  
Bel rl  n ve saatler e r  Va s ne 
k lt r e s  e enlen y r

Türkiye termal kaynak bakımından 
Avrupa da birinci, dünyada yedinci sıra-
da yer alıyor. Türkiye termal sağlık turiz-
mi açısından  şehirde 200’ün üzerin-
de kaplıcalarıyla ünlü! Memleketimizin 
en iyi termal merkezleri arasında Anka-
ra, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Bolu, 
Yalova, Sivas, ize, Muğla, Kahraman-
maraş, Hatay, Kütahya ve Nevşehir’deki 
kaplıcalar sayılabilir. Konya’mızda ise 
lgın Kaplıcaları, İsmil kaplıca ile Seydi-
şehir’de yeni açılan kaplıca mevcut. 

Kaplıca deyince insanın aklına 
oma ve Selçuklular zamanından bu-

güne uzanan, yeraltından yeryüzüne 
yükselip şifalı olduklarına inanılan sıcak 
sular, çamurlar, balıklar ve sülükler geli-
yor. Ankara, termal merkez olarak 0’a 
yakın alternatif sunuyor. Bu anlamda 
Ankara, Türkiye’nin kaplıca turizmi 
açısından en zengin şehirlerinden biri. 
Termal tesislerin yer aldığı en önemli 
bölgeler ise Kızılcahamam, Haymana 
ve Ayaş Karakaya. rtalama  derece 
sıcaklığındaki kaplıca sularının karaci-
ğer, böbrek, mide, bağırsak, solunum 
yolları, deri, kalp ve kan dolaşım rahat-
sızlıklarına iyi geldiği biliniyor. 

Böbrek taşı, kireçlenme, eklem 

ağrıları ve bel fıtığı rahatsızlıklarından 
dolayı şimdiye kadar Konya lgın, An-
kara Kızılcahamam, Afyon Gazlıgöl ve 
Nevşehir Kozaklı’daki kaplıcalardan 
yararlandım. Geçtiğimiz sene 2 -30 
Ağustos tarihleri arasında 0 derecenin 
üzerindeki sularıyla Türkiye’nin en sıcak 
kaplıcalarına sahip Afyon Gazlıgöl’deki 
Başaranlar Termal’de güzel vakitler ge-
çirdik. Afyon’da 25’in üzerinde termal 
otel hizmet veriyor. Afyon’da öne çıkan 
kaplıca bölgeleri Sandıklı, Gazlıgöl, Hey-
beli. Bu üç yerin sularının romatizmal 
hastalıklar, kireçlenme, kalp ve dolaşım 
sisteminde meydana gelen aksamalar, 
cilt, kemik ve kadın hastalıkları ile böb-
rek ve karaciğer rahatsızlıklarında etkili 
olduğu biliniyor. Sandıklı ise çamur 
banyosuyla diğerlerinden biraz daha 

farklılaşıyor. nü dünyaya 
yayılmış bu çamur ban-
yosunda, çamur özel bir 
toprağın,  derecelik şifalı 
sıcak suyla karıştırılmasıyla 
elde ediliyor. Çamur ban-
yosunun solunum yolu 
enfeksiyonlarına, psikolo ik 
rahatsızlıklara ve cilt has-
talıklarına iyi geldiği söy-
leniyor. Konyalıların tercih 
ettikleri kaplıcalar arasında 
yakınlıkları dolayısıyla lgın, Afyon, An-
kara ve Denizli geliyor. 

BAŞARANLAR TERMAL 
OTEL MÜKEMMEL

Temeli milenyumda 
atılmaya başlanan ve ya-
bancısı olmadığımız bir 
termal tesis; Başaranlar 
Termal. Konya-Afyon 
arası 22  km. Türkiye’nin 
ilk özel otogarı olan Af-
yon togarı’ndan Gaz-
lıgöl Başaranlar Termal 
ise 20 km. mesafede. 

togardan minibüsler 
kalkıyor. 

Şifalı termal suyu, kaliteli hizmet an-
layışı, güler yüzlü ve deneyimli 3 per-
soneli ile müşterilerine ev konforunda 
ve rahatlığında hizmet veren Başaran-

lar Termal, rigyalılar’dan günümüze 
Gazlıgöl’ün termal suyunu, 2 1 110 
m2 villa apart ve 1 1 0 m2 süit 
odalarında müşterilerine sunuyor. Her 

odada termal havuzu mevcut olup, ay-
rıca olimpik havuzu ve sosyal tesisleri 
de var. 

Başaranlar Termal ile Başaranlar 
Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı 
Elektrik Yüksek Mühendisi Ali Kemal 
Başaran’la yaptığım kısa söyleşide 
“2000’de burasını ağaçlandırmaya baş-
ladık. 200 ’te çimlendirerek yeşillen-
dirmeye başladık. 200 -0 ’de çok katlı 
binalar ile havuzu yaptık. 30’u temizlikçi 
5’e yakın çalışanı var. Yurtdışından ge-

lenler bir hayli fazla.” dedi.
Yürüyüş ile dengeyi ayarlayan be-

yinle omurilik arasındaki hücrelerde 

zayı  amadan kaynaklı Serebellar Atak-
si hastalığına yakalandığını belirten Ali 
Kemal Başaran abi, hekimin kendisine 
“ esur olmayacaksın, üşütmeyecek, 
düşmeyecek ve düşünmeyeceksin” 
dediğini hatırlatarak tavsiyelere har  yen 
uyduğunu söyledi. Kemal abi, Başa-
ranlar Mühendisliği Elektrik Mühendisi 

sman’a, Başaranlar Termal teli de 
Mustafa’ya teslim etmiş. Başaranlar 
Termal’in şifalı suyunun 550 metre de-
rinlikten geldiğini ve her ay tahlil edilmek 
üzere alınan numune suların kontrol 
edilmek üzere İstanbul veya İzmir’de 
hıfzıssıhha enstitüsüne gönderildiğini 
söyleyen Kemal abiye sağlık, sıhhat, 
a  yet ve Allah’tan şifa diliyorum.  

Afyon Gazlıgöl’e mükemmel bir 
tesis kazandırılmış. Sağlığını düşünen-
ler açısından Başaranlar Termal tel’i 
içtenlikle tavsiye ederim. Kendiniz pişi-
riyor, kendiniz yiyorsunuz. Daire  yatları 
günlük olarak 50-1 50 T . arasında 
değişiyor. Daha fazla bilgi için  .
basaranlartermal.com

Ter al Su İ e K r
Tarihte rigyalılar’dan bu yana kulla-

nılan Afyonkarahisar Gazlıgöl Yaylabağı 
kaplıca suları, hem içmece tedavisi hem 
de banyo tedavisinde yararlanılıyor. 
Gazlıgöl kaplıca suyu kireçlenme, bel 
ve boyun fıtığı, kadın hastalıkları, kemik 
erimesi, böbrek taşı, cilt hastalıkları, sin-
dirim ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları, 
kas ağrıları gibi rahatsızlıkların tedavisin-
de olumlu sonuçlar vermektedir. Ter-
mal suda 32 çeşit mineral bulunmakla 
birlikte 1 litrede 3,  mg.  orür içeriyor.

SAĞLIĞINI  İÇİN: BAŞARANLAR TERMAL

haber@konyayenigun.com
MUSTA A BALKAN

15 Mart’tan itibaren başlayan 3 ay süreli su ürünleri av yasağı sona erdi. Yeni balık av sezonu dualarla açıldı. Av yasağı-
nın sona ermesi dolayısıyla balıkçılar, öğretmenevi önündeki sahil ile Köprübaşı balıkçı limanında bir araya geldi

alıkçılar ‘ ira bismilla ’ dedi
Beyşehir’de, üreme dönemin-

deki balıkların neslini koruyabilmek 
amacıyla 15 Mart’tan itibaren başla-
yan 3 ay süreli su ürünleri av yasağı 
sona erdi. Yeni balık av sezonu dua-
larla açıldı. Av yasağının sona erme-
si dolayısıyla balıkçılar, Öğretmenevi 
önündeki sahil ile Köprübaşı mevki-
sindeki balıkçı limanında bir araya 
geldi. Dualar eden balıkçılar, kazasız 
belasız bir sezon dileğiyle yeni av 
sezonunun açılışını gerçekleştirdi. 
Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek’in 
yaptırdığı duanın ardından, yeni se-
zonun kazasız belasız geçmesi için 
hep birlikte eller semaya kaldırılarak 
dua edildi. Beyşehir Su Ürünleri Ko-
operatifi Başkanı Hasan Kurt, yeni 
av sezonunun açılışına katılan ilçe 
protokolüne ve herkese teşekkür 
ederek, bereketli bir sezon dileğinde 
bulundu. Kurt, “Geçmişte bu gölde 
çok aşırı kayıplar ve zayiatlar verdik. 
Gölümüzün daha verimli, bereketli 

olması için bir etkinlik düzenledik. 
Biz her yıl av sezonu öncesi bunu 
yaparız. Tabi, Beyşehir Gölü’nde 15 
Mart-15 Haziran tarihleri arasında 
sürdürülebilir bir balıkçılık için bir 
yasak dönem vardı. Bu yasak dö-
nemde 4 7 tane ruhsatlı teknemizin 
tamamının da bu yasaklara uydu-
ğunu iddia ediyorum. Üyelerimizin 
hiçbirisi de cezayla karşı karşıya kal-

madı. Ve yakalanma durumu da söz 
konusu olmadı. Ama her zaman 
bahsettiğimiz gibi balıkçı olmayan, 
dışarıdan gelenlerin kıyıda kenarda 
kaçak ve hoyratça balık yakalama-
larına bizler de karşıyız. Tespit edil-
diğinde jandarmamız ve ilçe tarım 
ve orman müdürlüğümüz de onlara 
gerekli cezai müeyyideleri uygulu-
yorlar. Onlara da görevlerini eksiksiz 

yapmalarından dolayı teşekkür edi-
yoruz. Beyşehir Gölü’ne yarın balık-
çılarımız nasip olursa vira Bismillah’ 
diyerek balık avına çıkmaya başlaya-
cak. Onlardan beklentimiz, kesinlik-
le ufak, boy limitlerine uymayan ba-
lıkları tutmamaları. Kooperatifimizin 
belirlediği kurallara mutlak suretle 
uymalarıdır” diye konuştu. Beyşe-
hir İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet Kaya da, Beyşehir’de balık-
çılık yapanların avlanma sezonunda 
yasaklara ve tedbirlere uyduklarını 
belirterek, “Balık avlamadılar, balık-
larımız yumurtlama dönemini başa-
rıyla geçirdi. Yavrular da artık yavaş 
yavaş büyümeye başladı. 2022-
2023 yılının balıkçılarımız için ha-
yırlı ve bereketli olmasını istiyoruz. 
Kazasız belasız hayırlı bol kazançlar 
diliyoruz. Onlardan ricamız, kendile-
rinin gelecekteki tutacakları balıkları 
korumalarıdır” dedi.
n İHA

evale Kales  rest rasy n 
alış aların a 2 eta  tt
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Konya turizmine kazandırılacak 
olan Gevale Kalesi’nde 2.etap ça-
lışmaları tamamlandı. Restoras-
yon çalışmaları bittiğinde şehrin 
sembollerinden biri haline gele-
cek olan tarihi Gevale Kalesi’nden 
tüm Konya rahatlıkla izlenebile-
cek. Devam eden çalışmaları ye-
rinde inceleyen Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı yürütülen 
çalışmalar hakkında ilgililerden 
bilgi aldı. Gevale Kalesi’nin tarihin 
derinliklerine giden bir mekan ol-
duğunu söyleyen Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı  
“Burası hem Konya’nın 3 0 dere-
ce gözlemlenebildiği hem de An-
tik Dönemden itibaren bir kalenin 
bulunduğu önemli bir yerleşim 
alanı. Helenistik, Roma, Bizans, 
Selçuklu, Karamanoğulları ve 
Osmanlıya kadar binlerce yıldır 
birçok medeniyetin izlerini taşı-
yor.  Yürütülen kazılarda, önemli 
bulgulara ulaşıldı ve ulaşılmaya 
devam ediyor. İnşallah burada 

oluşan kazıdan çıkan eserlerin 
sergilendiği alanların olduğu  ve 
buradaki restorasyonlarla birlikte 
Konya’nın turizmine ve silüetine  
önemli bir katkı sağlamayı düşü-
nüyoruz.  Ben emeği geçen her-
kese teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.  Selçuklu Belediyesi, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Konya Mü-
zeler Genel Müdürlüğü ve Nec-
mettin Erbakan Üniversitesinin iş 
birliği ile tarihi Gevale Kalesinde 
1700 metre rakımda devam eden 
çalışmalarda 2.etap tamamlandı. 
Çalışmaların bitmesiyle Konya 
turizmine sembol bir tarihi me-
kan daha kazandırılmış olacak.  
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,  kendi telefonuyla 
Gevale Kalesi’nden yaptığı özçe-
kimi de sosyal medya hesabından 
paylaştı. Başkan Pekyatırmacı 
paylaşımında  Gevale’de çalışma-
larımız tamamlandığında siz de 
benim gibi harika özçekimler çe-
kebilecek” ifadesini kullandı.
n HABE  ME KE İ
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“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı aaliyet lanı” çerçevesinde yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında 2022 yılı içerisinde en az 5 milyon 
erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele alanında, cuma günleri cami giriş ve çıkışlarında erkeklere bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verilerek

KADINA EL KAL-KA-MAZ!
 “Kadına Yönelik Şiddetle Müca-

dele 2022 Yılı Faaliyet Planı” çerçe-
vesinde yaygın eğitim ve farkındalık 
çalışmaları kapsamında 2022 yılı 
içerisinde en az 5 Milyon erkeğe ka-
dına yönelik şiddetle mücadele ala-
nında temel bilgilendirme ve farkın-
dalık oluşturma eğitimleri verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, 
İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakan-
lıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından 23 Mart 2022 tarihinde 
imzalanan protokolle “Kadına Yö-
nelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı 
Faaliyet Planı” kamuoyuna duyurul-
muştu. İçişleri Bakanlığı tarafından 
1 İl Valiliğine gönderilen genelge-

de, 2022 yılında erkek odaklı şekil-
de yürütülecek olan kadına yönelik 
şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın 
eğitim ve farkındalık çalışmaları 
kapsamında en az 5 Milyon erkeğe 
kadına yönelik şiddetle mücade-
le alanında temel bilgilendirme ve 
farkındalık oluşturma eğitimlerinin 

verilmesi hedefleniyor.Eğitimlerde, 
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün koordinesinde, ilgili 
bakanlık ve başkanlık temsilcilerinin 
katılımlarıyla, KadınaElKalkamaz 

mottosu çerçevesinde hazırlanan 
video, broşür ve afişler kullanılacak. 
Kadına yönelik şiddetle mücadelede 
etkinliğin ve farkındalığın artırılması 
amacıyla Valilikler koordinasyonun-

da her il için ayrı ayrı hedeflenen eği-
tim verilecek erkek sayısına ulaşacak 
şekilde ilgili il ve ilçe taşra birimle-
rinin personelinin katılımıyla en az 
üçer kişilik ekipler oluşturulacak.

HALKIN YOĞUN OLDUĞU CADDE VE 
MEYDANLARDA BİL İLENDİRME 

AALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEK
Oluşturulacak ekipler tarafın-

dan, kahvehane, kıraathane, kuaför, 
berber, taksi durakları, organize sa-
nayi bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi 
İŞGEM  ve fabrikalar, şehir içi ve 
şehirlerarası ulaşım araçları, hava-
limanı, gar ve otogarların bekleme 
alanları, stadyum, spor salonu, hi-
podrom vb. yerlerde, üniversite şen-
lik, program ve diğer etkinliklerinde, 
yerel festival ve panayırlarda, pazar 
yerleri ve alışveriş merkezlerinde, 
esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler 
vb. oda teşkilatlarında ve birliklerin-
de, kamu kurum ve kuruluşlarında, 
sinema ve tiyatro salonlarında, hal-
kın yoğun olarak bulunduğu cadde 
ve meydanlarda, cuma günleri cami 
giriş ve çıkışlarında bulunan erkek-
lere bilgilendirme ve farkındalık 
oluşturma eğitimleri verilerek, bro-
şür dağıtılacak. 

Bunun yanında fiziksel ve teknik 
imkanlar doğrultusunda video gös-
terimleri gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADAN 
KADINAELKALKAMA  ETİKETİYLE 

PAYLAŞIM YAPILACAK
Eğitimler düzenlenirken her haf-

ta farklı bir meslek grubuna ve bu 
meslek grubunun birlikte bulunduk-
ları mekanlara yoğunlaşılarak eğitim 
planlamasıyla hareket edilecek. İl 
ve ilçelerde bulunan kamu kurum 
ve kuruluşları ile diğer kamusal 
alanlarda bulunan elektronik ekran 
ve panolarda video gösterimlerinin 
düzenli olarak yapılması ve afişlerin 
asılması sağlanacak.

 Eğitim faaliyetlerine ilişkin ya-
pılan çalışmaların görsel içeriklerle 
beraber KadınaElKalkamaz etike-
tiyle kamu kurum ve kuruluşlarının 
internet sitelerinden ve sosyal med-
ya hesaplarından düzenli olarak pay-
laşılması sağlanacak. 
n HABE  ME KE İ

Konyada aşırı yağışlardan kay-
naklı sel ve su baskınlarına 350 per-
sonel, 132 araçla müdahale edildi. 
AFAD Konya İl Müdürlüğünden 
yapılan yazılı açıklamada, İl Müdürü 
Yıldız Tosunun Ereğli Kaymakamı 
Edip Çakıcı ile dün akşam saatlerin-
de etkili olan kuvvetli yağışlar sonu-
cu sel ve su baskının yaşandığı Zen-
gen Mahallesinde incelemelerde 
bulunduğu belirtildi. Konya Valiliği 
koordinesinde Türkiye Afet Müda-
hale Planı kapsamında meydana ge-
len aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve 
su baskınlarına 350 personel, 132 
araçla gerekli müdahalelerin yapıldı-
ğı aktarılan açıklamada, şunlar kay-
dedildi  Afet ve Acil Durum Yöne-
tim Merkezine çağrıyla düşen 179 
vaka değerlendirilmiş, bu çağrıların 

tamamı sonuçlandırılmıştır. Kara-
yolları 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Bele-
diyesi ve ilçe belediyeleri tarafından 
yoğun yağıştan hasar gören yolların 
onarımı yapılmış, su birikintileri tah-
liye edilmiştir. Büyükşehir Belediye-
sine bağlı itfaiye ekipleri tarafından 
293 noktada ve il merkezinde 3 alt 
geçitte meydana gelen su baskınına 
müdahale edilmiştir. KOSKİ Genel 
Müdürlüğü tarafından ilçelerimiz-
deki 3 noktadaki su baskınına mü-
dahale edilmiştir. Yoğun yağışlar 
nedeniyle mahsur kalan vatandaş-
larımızın güvenli bölgelere tahliyesi 
için AFAD, jandarma ve itfaiye ekip-
lerince ivedilikle müdahaleler ya-
pılmış ve ani kuvvetli yağış sonrası 
meydana gelen su baskınında Ereğli 

ilçesi Zengen Mahallesinde kamyon 
üstünde mahsur kalan 2 vatandaşı-
mız, Ereğli itfaiye ekipleri tarafından 
botla alınarak güvenli bölgeye alın-
mışlardır.  Aşırı yağışlardan dolayı 
barınma alanları hasar gören tarım 
işçilerinin gıda ihtiyacının karşılan-
ması için çalışmalara başlandığı be-
lirtilen açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi  İçeri Çumrada çadır içi mal-
zemeleri selden hasar görmüş tarım 
işçilerine sivil toplum kuruluşlarımız 
ve Kızılay tarafından 100 haneye 
gıda kolisi, konserve, ekmek ve ku-
manya ve 0 adet battaniye dağıtı-
mı yapılmıştır. Ereğlide selden zarar 
gören mevsimlik tarım işçilerimize 
Ereğli Belediyesi tarafından 1000 ki-
şilik sıcak çorba dağıtımı yapılmıştır. 
Kaymakamlık koordinesinde AFAD 

ekiplerimizce 100 adet battaniye ve 
sivil toplum kuruluşları tarafından 
da 40 adet battaniye dağıtımı ger-
çekleştirilmiştir.  Zorlu meteorolojik 
şartlarda ekiplerin tüm imkanları 
seferber ederek çalışmalar yürüttü-
ğü vurgulanan açıklamada, şu uya-
rılar yapıldı  Türkiye Afet Müdahale 
Planı kapsamında hasar tespit çalış-
maları ilgili paydaşlarımızca devam 
etmektedir. Sel ve su baskını tehli-
kesine karşı vatandaşlarımızın, sel 
bölgesini hemen terk ederek yüksek 
ve güvenli bölgelere gitmeleri, elekt-
rik kaynaklarından uzak durmaları, 
araç içindelerse suyla kaplı yoldan 
gitmemeleri, yapılan meteorolojik 
uyarıları takip etmeleri ve zorunda 
olmadıkça evden dışarıya çıkmama-
ları önemle rica olunur.  n AA

Karaman Belediyesi dün Urgan 
Mahallesinde yaşanan sele zamanın-
da müdahale ederek su taşkınlarını 
önlerken, selin izlerini de kısa süre-
de sildi. Meteoroloji, Karaman’ın da 
aralarında bulunduğu çok sayıda ili 
sağanak yağışlara karşı tedbirli olun-
ması konusunda uyarılarda bulun-
muştu. Yapılan uyarıları dikkate alan 
Karaman Belediyesi de tüm ekipleri-
ni hazır tutarak önceden önlemlerini 
aldı. Öğleden sonra kent genelinde 
başlayan sağanak yağış özellikle Ur-
gan Mahallesinde sele neden oldu. 
Selin yaşandığı bölgeye hızla sevk 
edilen belediye ekipleri ise selin şehir 
merkezine ulaşmasını iş makineleri 
ile set çekerek önledi. Çok sayıda eki-
bin zamanında müdahalesi ve yolara 
oluşturulan setler sayesinde sel su-
larının boş araziye akması sağlandı. 
Selin başladığı andan itibaren ekiple-
rin başında çalışmaları bizzat kendisi 

yürüten Belediye Başkanı Savaş Ka-
laycı da, sel tehlikesi geçinceye kadar 
bölgeden ayrılmadı. Sel tehlikesinin 

geçmesinin ardından belediye te-
mizlik ekipleri vakit kaybetmeden 
sel sularının getirdiği çamurları kısa 

sürede temizleyerek mahalleye gi-
den yolların tekrar trafiğe açılmasına 
sağladı. n İHA

elzedelere ardımlar sürü r

araman’da selin izleri silindi

E n yetten  l e 
'D en' erasy nu

 Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinasyonunda düzenlenen 
operasyon kapsamında 22  şüp-
heli hakkında gözaltı kararı veril-
di, 2  kişi ifadesi alınmak üzere 
emniyete davet edildi.

 Şüphelilerin kamu görevlisi-
ne çok benzeyen bir kişiyi dublör  

olarak kullanarak para karşılığın-
da adliyede devam eden soruştur-
ma dosyalarını kapatma vaadinde 
bulundukları, köylülerden köy 
mezarlığı kurulacağı ve TOKİ’nin 
ev yapacağı vaadiyle para aldıkla-
rı, Milli Emlak arazileri için asılsız 
belge düzenledikleri belirlendi
n AA
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Edebiyat Dünyasında Yeni Bir Nefes: 

SALİHA DEĞİRMENCİ YAVAŞ

1  HA İRAN 2 22 CUMAHA IRLAYANLAR: SADIK ÖKCE - ANUŞ ÖKCE

CİLT: 4 • SAYI: 14

KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ NİN
KATKILARIYLA

211

Dayanır mı hara diye kim sordu
İnsan da aşk ile yakılmadı mı s.25
Annesi Aycan’ı köylü diye Yusuf’a vermek is-
temez. Köylüleri küçük görür.

Annesi durmadı başladı söze
Bunların içine giremem dedi
Sinirliydi o da başladı söze
Seni buralara veremem dedi

Anneanne güldü takma dişleri
Kızım sen de böyle etmiştin dedi
Yağdırıp gözümden kanlı yaşları
Çulsuzun peşinden gitmiştin dedi

Ahmet Bey odadan içeri girip
Kızım istiyorsa vermeli dedi
Gözleri uzağa öylece dalıp
Yavrum muradına ermeli dedi s. 0
Tarih boyunca gelin kaynana hep birbirini kıs-
kanmıştır. Aralarındaki kavga günümüze ka-
dar. Yine eltiler de birbirini çekememektedir.
Söyle kaç yıl oldu gelin geleli
O gündür bu gündür üzersin Dudu
Candan bıktım seni gelin bileli
Sitemli sözlerle ezersin Dudu

Dedim oğluma denk bu kızın boyu
Su almaya gittin kurudu kuyu
Şeytandan mı aldın bu kötü huyu
Kibirli kibirli gezersin Dudu
Kaynana söyler de gelin durur mu  Anında 
cevabını yapıştırır Mukufçu Dudu
Senin gibileri düşman başına
Esir mi köle miyim neyim kaynana
Tuz atarsın benim tatlı aşıma
Sağlayamam senle uyum kaynana

Anamın yanında beni övdürttün
Oğlunu doldurup nasıl dövdürttün
Sinime, ceddime kaç gün sövdürttün
Ardımdan kazarsın kuyum kaynana

 
Eltiler bu arada yeni gelin adayını çekemezler
Kızlar, Aycan zengin biz ise fakir
Kızım diye hitap ederler ona
Yüzlere tükürse derler ki şükür
Kuzum diye hitap ederler ona

Tembel tembel gezse ona kıyılmaz
Akşama uyusa suçu duyulmaz
Hatalar işlese elden sayılmaz
Bizim diye hitap ederler ona

s.11  vd.
Aycan’ın annesi karşı çıksa da Aycan ile 

Yusuf evlenmeye karar verirler. Köye gelirken 
kaza geçirirler ve Aycan’ın anneannesi ölür, 
Nermin Hanım ise hastanede tedavi altına alı-
nır  bu arada kısır olduğu ortaya çıkar. Aycan 
evlatlık olduğunu öğrenir. Yapılan araştırma-
da Aycan’ın annesinin Ahmet Bey’in ilk aşkı 
Zara olduğu anlaşılır. Aycan çeşme başında 
Yusuf ile dertleşirken Zara konuşmaları du-
yar ve konuşanın kendi kızı olduğunu anlar. 
Nermin köyde kalmaz ve şehre döner. Aycan 
köyde öğretmenliğe başlar. Yusuf birkaç aylı-
ğına Yurt dışına gider. Yusuf’un mektuplarını 
onu gizlice seven Songül saklar ve göstermez. 
Aycan Yusuf’tan haber alamayınca deliye dö-
ner. Yurt dışından geri dönen Yusuf ile Aycan 
birbirlerine dönünce gerçek anlaşılır ve âşık-
lar birbirine kavuşur. 
Songül kaçıp giderken bas bas bağırıyordu
Kendine göre güya türkü çağırıyordu.
“Aycan köprübaşında Yusuf diye ağlar oy
Bir haber yok mu diye yüreğini dağlar oy”

Mektupları toplarken Aycan aklına geldi
Songül doğru mu söyler acaba deyip güldü
Koştu köprü başına baktı örtülü bir kız
Gözyaşları döküyor sanki parlayan yıldız

“Allah’ım kullarını böyle ateşte yakma
Sevdiğinden ayırıp hayallerini yıkma”
 Sonra boşluğa doğru seslendi “gel gel artık”
Yusuf dile geldi “Geldim gülüm artık”
s.20

“Üç Kalem Bir Roman” şairleri Fatma 
Kalkan, Emine Yılmaz Dereci ve Saliha De-
ğirmenci Yavaş’ı ilk defa bir tür olarak Türk 
edebiyatına kazandırdıkları bu manzum ese-
rinden dolayı kutluyorum.
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debi a  ün asında Yeni ir e es  
  Y

Saliha Değirmenci Yavaş, 01. 01. 19 0 
yılında Beyşehir İlçesinin Yenidoğan 
kasabasında doğdu. Şiirlerinde Zührem 

mahlasını kullanan ve şiirlerini hece vezniyle 
yazan Yavaş, pek çok antolojilerde yer aldı. 
“Üç Kalem Bir Roman”ın üç kaleminden bi-
risidir. Üç Kalem bir Roman, tamamı hece 
şiirinden oluşan edebiyatta ilk manzum ro-
mandır. 
  Eserleri: 
Şiir  Zührem Savrulan Gazel, Kervankıran.
Roman  Kırık Dallar Çiçekte.
Tahir ile Zühre Konya Varyantı
Manzum roman  Üç Kalem Bir Roman Fatma 
Kalkan- Emine Yılmaz Dereci ile birlikte

 Kalem ir oman  Saliha Değirmenci 
Yavaş’ın Emine Yılmaz Dereci ve Fatma Kal-
kan’la birlikte yazdığı ilk manzum romandır. 
Üç kalem, Aycan ile Yusuf’un aşkını, çevre-
sinde gelişen olayları şiirleriyle çok güzel ifade 
etmişlerdir. Romanda atışmanın tadını, aşkın 
yanıcı- yakıcı gücünü, ayrılık, hasretlik, kıs-
kançlıkları  kavgaları, kendini beğenmişliği ve 
alçak gönüllüğü ilmek ilmek dokur. Şaireler 
yöresel yemeklere, giyim kuşam ve adetlere, 
köy ile şehir halkının yaşamlarına dair bilgiler 
verir

Aycan şehirde yetişmiş güzel bir kızdır. 
Köye amcasının yanına gezmeye gider. Am-
casının kızı Gülcan’la çeşmeye su doldurmaya 
giderler. Çeşmenin başında doktor adayı Yu-
suf’la karşılar. Aycan ile Yusuf yıldırım aşkıyla 
birbirine bağlanırlar. ’li hece vezniyle arala-
rında bir atışma başlar

Yusuf  Rüyada mı düşte miyim
Ziyada mı boşta mıyım
Kimlerdensin ismin nedir
Boyada mı kaşta mıyım

Aycan  Yazda mıyım kışta mıyım
Közde miyim taşta mıyım
İsmim Aycan nedir adın
Düzde miyim kaşta mıyım
Gülbahar  Aşk doğurdu gözleriniz
Arşa çıktı sözleriniz
Ne mucize bu ya Rabbi
Güller açtı yüzleriniz ( Saliha Değir-

menci Yavaş, a ma Kal an, mine Y lmaz 
Dereci,  alem ir oman, s. )

Köyde Yusuf’u gizlice seven biri daha var-
dır  o da Songül. Yusuf’un Aycan’a âşık oldu-
ğunu öğrenince köyden gitmesini ister. 5 
duraklı 11’li hece vezniyle koşma tarzında 
Aycan’ı kibarca köyden kovar

Çok sevdim Yusuf’u Zeliha gibi
Ruhum yorgun düştü Yokuşta Aycan
Edeple bekledim Saliha gibi
Sen geldin yokuşu çıkışta Aycan s.10
Üç kalemde Ozan Şerife Nine ekmeğin 

hikâyesi anlatıyor ve insanın olgunlaşması 
için bazı sıkıntılara katlanması gerektiğini 
söylüyor
Nelere dayandı bir küçük buğday
Önce tarlalara ekilmedi mi
Yılmayıp ayazda bekledi kaç ay
Baharda ayağa dikilmedi mi

Elimizde orak biçtik ekini
Harman yerine de saçtık ekini
Buğday saman diyerek seçtik ekini
Tanesi ambara çekilmedi mi

Değirmen taşında ezildi durdu
Oradan alındı eller yoğurdu
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Saliha Değirmenci Yavaş’ın ikinci ese-
ri “Savrulan Gazel” adlı şiir kitabıdır. Saliha 
kardeşimiz bu eserinde de toplumun değer 
yargılarına ters gelen davranışları yadırga-
makta, toplumun benimsediği bazı yanlış tu-
tumları de eleştirmektedir.

“A gelin” adlı şiirinde yüz yıllardır devam 
ede gelen gelin kaynana kavgasına değinir. 
Toplumun kanayan yarasına parmak basan 
Saliha Değirmenci Yavaş, kaynananın geline 
olan tavrını yererek, sevgi ve saygı ortamının 
oluşmasını, insanların birbirlerine hoş görü ve 
sabırla yaklaşmasını ister

“Bana bak seni pis çilpi bacaklı
Ben senin yoluna sapmam a gelin
Önce saçını tara seni saçaklı
Kıs sesini sana tapmam a gelin

.(Saliha Değirmenci Yavaş, Savrulan 
Gazel, s.13 vd., Zinde Yay. 18.08.2015-Kon-
ya)

Zührem Savrulan Gazel’de Şair “Zamane 
Gençleri” adlı şiirinde gençlerin toplum tara-
fından yadırganan davranışlarını incelemek-
te, onlara toplumun örf ve adetlerine saygı 
göstermelerini önermektedir

“Hile yalan, dolan bir şey bilmezdim
Bu şehir yerine gelmeden önce
Bilseydim şehire billah gelmezdim
Yaşarken ayakta ölmeden önce

Sigarayla gezer on beşinde kız
Yavrum bu ne sürat neden hız
Sor sokak demez ağzında sakız
Ağzına besmele almadan önce

Züppe gezer şehrin azgın kurtları
Dövme morartmış taze sırtları
Analar bastırmış davet kartları

 Oğlunu sokağa salmadan önce
Savrulan gazel, s.12

Kırık Dallar Ç ekte 
Saliha Değirmenci Yavaş, roman yazma-

da mahir bir kalem olduğunu gösterdi. “Kırık 
Dallar Çiçekte” adlı romanının konusunu, yer 
adlarını ve şahıslarını kendi köyünden seçme-
si, halkının yardım severliğini, örf ve adetleri-
ni anlatması, köyde çalışma ağır şartlarının ve 
kadınların nasıl ezildiğini dile getirmesi onun 
toplumun sorunlarının ne kadar bilincinde 
olduğunun bir göstergesidir. Yanlış bilinen 
şeylerin terki ile iyi ve güzel davranışları top-
lumun vicdanına yerleştirerek ahlâklı, dini ve 
imanı bütün, vatan ve millet sevgisiyle dop-
dolu bireyler yetiştirmek ister. Kız çocukları-
nın da okuyup bir meslek sahibi olmalarını, 
kendi ayakları üzerinde durabilmelerini savu-
nur. 

Romanın konusu  Yenidoğan köyünde ko-
cası ölüp babasının yanına sığınan Ayşe Kadı-
nın, babasının torunlarını istememesi üzerine 
verdiği hayat mücadelesini anlatır. Babasının 
tüm eziyetlerine karşı dik duran Ayşe Kadın’ı 
tüm köylü desteklemekte ve ona manevi ola-
rak her türlü desteği vermektedir. Babasının 
zulmünden kaçan Ayşe, iki çocuğunu da yanı-
na alarak şehre giden otobüse binmek üzere 
uzunca bir mesafeyi kat etmek zorunda kalır. 
Bu arada dinlenmek için mola verdikleri bir 
ağacın altında kızı Gülfem’i yılan sokar. Ayşe, 
yılanın soktuğu yeri bıçakla kanatarak kanı 
emer tükürür. Bu arada bir miktar yılan zehri 
de kendi kanına karışmıştır. Otobüse bindik-
leri zaman hem kendisi hem de kızı rahatsız-
lanır. Otobüste olan Ömer, şoföre rica ederek 
uygun bir yerde bir minibüs bulmaların sağ-
lar. Minibüsçünün yardımıyla hasta kadını ve 



8 17 HAZİRAN 2022

213

çocuklarını hastaneye yatırırlar. Hastaneden 
taburcu olan Ayşe Ömer ve ablasının evinde 
bir müddet misafir kaldıktan sonra köyüne 
dönmek ister. Ömer ise Ayşe kadını sevmekte 
fakat ona açılamamaktadır.  Ömer bir fırsatı-
nı bulur ve duygularını Ayşe kadına açıklar. 
Ona düşünmesi için zaman tanır. Ayşe kadın 
Ömer’in evlenme teklifini kabul eder. Babası-
nın rızasını almak için Ömer ve Emine hanım-
la birlikte köye dönen Ayşe Kadın, annesinin 
öz annesi olmadığını öğrenir. Gerçek annesini 
ve kardeşiyle tanışır. 

Yazar, Bir babanın torunlarına bakmanın 
onun en mühim görevi olduğunu, bunun için 
evladına baskı ve kötülük yapmamasını öne-
rir. Evlilik konusunda kızlara baskı yapılması-
nı kınar.

“ Yazık tabii ya  Yazık yavrularıma  Bana 
da yazık  Hiçbir yere sığamadım ki. Sanki oğ-
lunun hiç hatırı yok. Sanki oğluyla beraber 
gömdü hatıralarını da. Neymiş, büyük oğlu 
ölmüş, küçüğüne varacakmışım. O delikanlı 
benim elimde büyüdü  Elimde büyüttüğüm 
çocuğa karılık yap diyorlar utanmazlar. Ya 
babam. Sanki kendisi vermedi bana rahmetli 
kocama da şimdi çocuklarımı istemiyor. Sanki 
kocam ölmedi de boşanıp gittim yanına. Ben 
kime ne yaptım he kime ne yaptım, diye mırıl-
dandı ” (K r  Dallar i e e, s.2  vd. ğur 
una Yay. . as , ay s-201 -K Y )

Saliha değirmenci yavaş, köyünün mevki-
lerini, köyde yetişen tarım ürünlerini ve do-
ğal güzelliklerini, hikâyelerini çok güzel ifade 
eder.

Kanlı Dere’den aşağı doğru indikçe çeşitli 
manzaralarla karşılaşılır. Dere’nin bir yaka-
sından bir yakasına devrilmiş kavak ve söğüt 

ağaçları köprü gibi kösülüp yatar. Biraz iler-
leyince Doğancık Bendi’ne varılır. Doğancık 
Bendi dedikleri bu mevkie yaklaşırken ikinci 
bir Demirci Çeşmesi’ne rastlanır. Bu çeşme-
nin suyu yıllarca berrakça ve gürleyerek akar. 
Çeşmenin üst tarafında arazisi olan köylüler 
buğday, arpa, nohut, yulaf gibi ürünler eker. 
Bazılarının arazisinde su kuyusu bulunduğun-
dan fasulye, yonca ya da bostan ekerler  Bu 
mevkiden yukarı doğru çıkılınca Hasan Dere-
si görünür. Hasan Deresi köyün ihtiyarlarının 
anlattıklarına göre, yıllar önce Hasan isminde 
bir genç köyün güzel bir kızına âşık olmuş. Bu 
sevdayı duyan köy halkı ve civar köyler deli-
kanlıya şık Hasan” demişler. Lakabı bundan 
böyle şık Hasan kalmış. Mecnun’a dönen 
genci âşık olduğu gencin ağabeyleri bir şe-
kilde bu mevkie getirmişler.  Orada adımızı 
dile düşürdün, namusumuzu iki paralık ettin’ 
diyerek kesmişler. Yenidoğan köyü buraya 
Hasan Deresi demiş ” s.7  vd.

Aşkın, sevdanın karşılıksız sevmenin ve 
namusun zirve yaptığını yine bu romanda 
buluruz. Ömer’le yıldırım nikâhıyla evlenen 
Ayşe, genç bir kız iken gizli gizli sevdiği ve 
babasına dünür gönderen Öğretmen Em-
rah’ı bir anda karşısında görünce kocası onu 
seçiminde serbest bırakır. Ayşe ise babasının 
“gurbete kız veremem” diyerek dünürcüleri 
geri çeviren ve eski kocasıyla zoraki evlendi-
rilen Ayşe aşkından vazgeçerek Ömer ile yo-
luna devam eder.

“  Asıl sen aşk nedir bilir misin  Bana 
günlerdir emek veren ve evini açan bu insana 
ben olur dedim. Bana ne dediğini duydun. 

İstersen, kıyılmış nikâh tutmasın seni, 
dedi. Bu nikâhı bozarım, dedi. 

D Y Y   G D K
Sanma ki bu âleme yiyip içip kanmak için geldik,
Biz fani dünyaya bir kefen alıp dönmek için geldik.
     Ahmet Sevgi

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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Cumhuriyet tiyatrosuna hizmet edenler-

den birisi de Necip Fazıl Kısakürek’tir 1905 
-19 3 . Birçok tiyatro eseri kaleme almıştır. 
Bunlar içinde Para piyesinin ayrı bir önemi 
vardır. Zira bu piyes sahnelenirken basında 
bir hayli tartışma çıkmış, eserin intihal yahut 
tevarüd olduğu iddiasını ileri sürenler bulun-
muştur.   Necip  Fazıl bu konuya hemen 
itiraz etmiş, o sıralarda yazmakta olduğu Son 
Telgraf’ta bu görüşleri reddetmiştir.1 Tartış-
malar gazete sütunlarından mahkemelere ta-
şınmış, kamuoyunu bir hayli meşgul etmiştir.  
Para piyesi etrafında kopan bu tartışmaların 
diğer boyutlarını, mahkeme safhalarını ileride 
yazmakta fayda vardır. Biz bu makalede me-
selenin bir başka yönünü, sanatkâr köpeğin 
serüvenini anlatmak istiyoruz. 

  Necip Fazıl’ın tiyatrosunda en önemli 
eseri Bir Adam Yaratmak ’tır 193 .  Yaza-
rın bu alanda şöhret bulmasını sağlamıştır. 
Ondan önce yazılmış eseri ise Tohum (1935)
adını taşımaktadır. Bunları K nye (1 0), 
Sa r aş  (1 0), ara, (1 2), am-  Diğer 
arma s z Salih (1 ), eis ey (1 ), 

Siyah elerinli dam, (1 ), hşa  Kona  
(1 ) d lhami  an (1 8) gibi eserleri 
takip etmiştir. Yunus mre (1 ), u ad-
des mane  (1 1), rahim hem (1 8)
oyunları ise bunlardan sonra gelecektir. Dola-
yısıyla Necip Fazıl tiyatro vadisinde de önemli 
ve verimli çalışmalar yapmıştır.  

  Yukarıda zikredilen oyunlar içinde Pa-
ra’ya ayrı bir yer vermek gerekmektedir. Zira 
bu oyun 1942 yılında İstanbul Şehir Tiyat-
rolarında sahnelendiği zaman büyük bir ilgi 
görmekle birlikte   bir hayli de tartışmalara yol 
açmıştır. Bu tartışmalara tiyatro dünyasından 
katılanlar olmuş,2 bazı muharrirlerin eleştiri-
leri sert bulunmuş ve kozlar mahkemelerde 
paylaşılmıştır.3 Bununla birlikte tartışmaların 
olması, eserin seyirciler tarafından daha dik-
katle izlenmesine, tiyatroya giden seyirci sayı-

sının artmasına da yaramıştır.
 Para piyesi beş perdedir. İstanbul Te-

pebaşı Dram Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. 
1942 tiyatro mevsiminde, Mart, Nisan ayla-
rında oynanan bu oyundaki roller ve oyuncu-
lar şunlardır

   
enzeri . Muhsin Ertuğrul- Hadi Hün
ususi K i i  Talat Artemel- Sami Ayanoğlu
ademesi  Mehdi Yeşildeniz
asusu  Mahmut Moralı

Kad n ş erisi  Şaziye Moralı
ş erisinin K z  Cahide Sonku

ğlu  Suavi Tedü
Kar s  Neyyire Ertuğrul- Necla Sertel
K z  Samiye Hün- Nevin Seval
K z n n işanl s  Avni Dilligil

o eri  İ. Galip Arcan- Mümtaz Ener
Day  Behzat Butak-Yaşar Özsoy
Ka il  Kâni Kıpçak

rs z  Selahattin Moğol
Yan esici  Zihni Rona
şsiz  Müfit Kiper
. Sivil emur  Neşet Berkören
. Sivil emur  Cahit rgat-Kadri Ögelman 

Bunlara bir de diktafonda konuşanlar eklene-
bilir  Müdür Neşet Berküren , Muhasebeci 
Selahattin Moğol , Memur Cahide Son-
ku-Sacide Artemel , Memur  Avni Erdoğan , 
Kalabalıkta Birinci 
Ses Kâni Kıpçak-Neşet Berküren

Sanatk r K ek ve Sa
Bu piyesin İtalyan yazar Gherardo Ghe-

rardi’den intihal olduğu yolundaki dedikodu-
lar gazetelerde yer alırken ortaya bir de aktör 
olan köpek hikayesi çıkmıştır. 

1 Necip Fazıl Kısakürek, Gherardo Gherardi ye Açık Mektup, Son Telgraf, Sayı  17 , 2 Mart 1942, s.1 
2 Selami İzzet Sedes, Tiyatro Tenkitleri ”Para”, Son Telgraf  Sayı  17 7, 3 Mart 1942, s.4 Necip Fazıl,  Selami İzzet Sedes’e Para piyesi 
için ilk tenkidi yazdığından dolayı teşekkür etmiştir  Bkz, Necip Fazıl Kısakürek, “Devin Zuhuru”, Son Telgraf, Sayı  1790,  Mart 1942, 
s.1  Şöyle demiş Kısakürek  “Para piyesinde, ne dtemek ve ne yapmak istediğimi düşünmek zahmetine katlanan  ilk tenkit yazısını 
yaztğı için Selami İzzet Sedes’e teşekkür ederim.”
3 Necip Fazıl Kısakürkek’in Açtğı Dava”, Son Telgraf, Sayı  1792,  Mart 1942, s.1 Burada Necip Fazıl Kısakürek’in R. Cevad Ulunay’ı 
ve intihal isnad eden meçhul muharriri mahkemeye verdiği bildirilmektedir.
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Ama gidersen, ciğerlerimi sökersin, dedi. 
Eğer şimdi nefsimin peşine takılırsam Ömer’in 
gururu, benim şerefim verdiğim sözüm ve 
benim için Ömer’in yaptıkları ne olacak de 
hele  Ben evliyim, anladın mı öğretmen  
Birisine nikâhlı iken başka birisine gitmek 
hangi kitapta yazar, de hele ... (s. 254 vd.) 

Ta r le re Kara an Varyantı
Saliha Değirmenci Yavaş bu eserinde me-

zarları Konya lisesinin arkasında Sahip Ata 
mescidinin haziresinde medfun bulunan Ta-
hir ile Zühre’nin hikâyesini ele alır.  Hikâyeyi 
babasından dinlemiş, farklı kaynaklardan da 
yararlanarak akıcı bir üslupla kaleme almış.

Karaman beyi Kahraman Bey ile veziri 
birbirlerini çok sever sayarlar, gayet iyi anla-
şırlarmış. Yalnız bu isinin en büyük üzüntüsü 
üzerinden on beş yıl geçmesine rağmen hiç 
çocukları olmamış. Tek istedikleri soylarını 
devam ettirecek bir çocuğa sahip olmakmış.

Büyük elma bahçesinin başında bulunan 
bey ile vezirin muradın hal diliyle anlamış. Bir 
elma kopararak ikisine bölüştürmüş. Bu elma-
yı yiyin, akşam eve gidince eşlerinizle yatın. 
Birinizin kızı birinizin oğlu olacak. Bu iki çocu-
ğu birbiriyle evlendirin demiş. Kahraman bey 
ile Veziri dervişin tembih ettiklerini yapmış-
lar. Birkaç ay sonra hanımların hamile olduk-
ları anlaşılmış ve şenlikler yapılmış. Çocuklar 
doğduğunda vezirin oğlu, beyin de dünya gü-
zeli bir kızı olmuş. Vezirin oğluna Tehir, Beyin 
kızına da Zühre adını vermişler.  Çocuklar aynı 
mektebe gitmişler ve birlikte büyümüşler. 
Bey, Zühre’yi Tahir’e vermek, sözünü yerine 
getirmek istiyormuş. Fakat hanımı, Zühre’yi 
Tahir’e layık görmüyor, onu bey oğluna ver-
mek istiyormuş. Çocuklar on beş yaşına gelin-
ce birbirlerine âşık olmuşlar. Her ikisi de bade 
derviş elinden bade içtiği için birbirlerine âşık 
oluyorlar ve birbirlerini dileklerini dörtlükler-
le söylüyorlar. Tahir saz çaldığı için Zühre’ye 
çok güzel bir saz alıyorlar. Beyin karısı kızını 
Tahir’e vermek istemediği için çocukların 
görüşmelerine engel olmaya başlamış. Önce-
likle Tahir’in babasını öldürtüyor, daha sonra 
Tahir ile Zühre’nin görüşmesini yasaklıyor. 
Fakat âşıklar yine görüşmelerine devam edi-
yorlar. Arap köle de Zühre’ye âşık olduğu için 
onların gizli gizli görüşmelerini hanım sultana 
haber veriyor. Böylece Tahir Zühre ile her bu-
luşmasının sonucu yakalanıyor ve işkenceye 
maruz kalıyor. Kocasını da daima Tahir’e kar-
şı kışkırtıyor ve ona kötü muamele etmesine 

sebep oluyor. Tahir’i önce zindana sonra da 
Beyşehir gölüne attırıyor. Fakir ve çocuksuz 
bir aile onu gölde bir sandık içinde bulup, ya-
rasını tımar edip sahipleniyorlar. Burada beş 
yıl kadar kalan ve babasının tarla işlerini gö-
rüyor.  Bu arada Tahir’in öldüğünü zanneden 
Zühre hastalığa yakalanıyor. Moral bulması 
için Beyşehir gölüne nazır bir yere konak yap-
tırıyor. Buralara uğrayan Kervan vasıtasıyla 
Tahir’in varlığından haberdar oluyor. Bey-
şehir gölünde bir ailenin yanında kalan ve 
onların hizmetine giren Tahir’in Zühre’den 
ayrı kaldığı için Tahir’in yürek yakan feryadı

Ne gelenim olur ne de gidenim
Etrafımda yok ki barım gurbette
Lime lime oldu yorgun bedenim
Yarım Karaman’da yarım gurbette

Tahir der dertlenir kara taş ile
Vezir oğlu diye düşmüşüm dile
Misk-i amber kokun örüzgâr ile 
Gelince artıyor zarım gurbette.(Tahir ile 

Z hre, s.1  vd. K  Yay. isan 2020- 
K Y ) 

Arap köle Zühre’nin Tahir ile mektuplaş-
masını hanım Sultana haber veriyor. Züh-
re’nin mektubunu değiştirerek kendi mek-
tubunu yolluyor. Tahir ifadelerden Zühre’nin 
mektubu olmadığını anlıyor. Beyşehir Be-
yi’nin kızı da Tahir’i görüp âşık oluyor.  Zühre 
ile görüşmesini beye haber vermekle tehdit 
eden kız, Tahir’in kendisi ile evlenmesini is-
tiyor.  Fakat Tahir bu evliliği kabul etmiyor. 
Arap Köle de Tahir’i Hanımının askerlerine 
yakalattırıyor. Zindana atılan Tahir’i Karaman 
Bey affettiyse de Zühre’ye âşık olan Zindan-
cı tarafından öldürülüyor. Haberi alan Zühre 
de Tahir’in cesedi üzerine kapanarak ruhunu 
oracıkta teslim eder.

Sonuç
Saliha Değirmenci Yavaş’ın eserlerini tek 

tek inceledim. Eserlerinde atasözlerine, efsa-
nelere ve halk hikâyelerine yer vermiş. Edebi 
sanatlardan tasvir, benzetme, telmih, istiare 
gibi edebi sanatları yerinde ve ustalıkla kul-
lanmış. İki arkadaşıyla birlikte yola çıktıkları 
“Üç Kalem Bir Roman” sahasında ilk eserdir 
ve çok kıymetli analizleri ihtiva eder. Sevgili 
kardeşlerimi kutlarım. Şiirlerinde olduğu gibi 
roman deneyiminde de kendini ispatlayan 
geleceğin şair ve romancısı Saliha Değirmen-
ci Yavaş kardeşimi tebrik eder, yolunun açık 
olmasını dilerim.
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Piyesi görenlerin anlattı-
ğına göre eserde önemli rol 
sahiplerinden birisi de köpek-
tir. Rol icabı paralarını kaybe-
den vurguncuyu evlatları ve 
karısı bile tanımak istemez-
ken, içeriye köpek girer ve 
eski efendisinin yüzünü, gö-
zünü yalamağa başlar. Tem-
silde bu sahnenin en kuvvetli 
sahnelerden biri olduğu, Şe-
hir Tiyatrosunun yetkilerinin 
köpeği bu role alıştırmak için 
bir hayli uğraştığı belirtilmiş-
tir. Bu işi, muhtekir rolündeki Hadi Hün’ün 
ceplerine külbastı koyarak yaptığı ve zaman 
zaman da çok zorlandığı bildirilmiştir. Köpe-
ğin üçüncü perdede sahneye çıkıp sahibini ta-
nıyınca öyle bir uluması, ona sokulması vardır 
ki, bu piyeste en iyi rollerden birini bu köpeğin 
oynadığı ileri sürülmüştür.   Seyircilerin takdir 
ettiği Türk sahnesinin bu Rin-Tin Tin’i, sade-
ce sahnede kazandığı şöhretle kalmamış, bir 
macera kahramanı diye de birdenbire şöhret 
sahibi olmuştur.  Günün birinde Şehir Tiyat-
rosu’nda Para oyununu görmeğe giden tanın-
mış eczacı Salih Necati, kaybolan köpeğinin 
sahnede olduğunu görünce şaşırmıştır. Salih 
Necati uzun zamandan beri kaybolmuş köpe-
ğini aramaktan bir hayli yorulmuşsa da o ge-
ceye kadar herhangi bir ipucu bulamamıştır. 
Sahnede ev sahibine sadakat gösteren köpek, 
kaybettiği köpektir. Necip Fazıl Kısakürek ise 
bu köpeğin, Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
ders verirken derslerini izleyen bir öğrenci-
si tarafından kendisine hediye edildiğini ileri 
sürmüştür. Öğrenci, köpeğin kendisinin olma-
dığını, bir tarafta bulduğunu ve sahibinin kim 
olduğunu bilmediğini söylemiş ve daha sonra 
Necip Fazıl Kısakürek’e verdiğini bildirmiştir.4

 Vatan gazetesi, bir fotoğrafçısını bu yeni 
sanat ve macera kahramanının fotoğrafını 
çekmeğe yollamış, fakat bu istek Şehir Ti-
yatrosu sanatkârlarının resminin çekilmesine 
yönelik izin olmadığından geri çevrilmiştir. 
Sonuçta gazetede yayımlanan köpeğin res-
mi, köpeğin asıl sahibi Salih Necati’den temin 
edilmiştir.5

  Sahnede köpeğini görünce sevinen, 

sonra da kızan Salih Necati, 
oyunculuğunu takdir ettiği 
köpeğini almak üzere Beyoğ-
lu Polis Merkezi’ne başvur-
muştur. Polislerle birlikte kö-
peğin yanına gelince, hayvan  
üzerinde külbastı olmadığı 
halde eski sahibini tanımış ve 
üstüne atlayarak Necati’nin 
yüzünü, gözünü yalamaya 
başlamıştır. Bu duruma her-
kes şaşmış, Şehir Tiyatro-
sunun çalınmış bir köpekle 
temsil verdiği anlaşılmıştır. 

Önce biraz itiraz edilmiş, “Köpeğin sizin ol-
duğu ne malum” denilmiştir. Salih Necati de 
ispat edeceğini bildirmiştir. Şehir Tiyatrosu 
yetkilileri ısrarla “maalesef veremeyiz” de-
mişlerdir. Eczacı Salih Necati, köpeğin ken-
disinin olduğuna bir türlü inanmayan Şehir 
Tiyatrosu yetkililerine, bu defa hayvanın bir 
müddet evvel ameliyat edildiğini söylemiş, 
hatta yarasının yerini de göstermiş, başka bazı 
işaretlerini de birer birer saymıştır. Böylece 
mal sahibi ağır basmış ve nihayet piyesin de 
önemli bir parçası haline gelen köpeği, Para 
piyesi repertuardan çekilinceye kadar, bütün 
takip ve şikâyet hakkı mahfuz kalmak şartıyla 
hayvanı, rolüne devamda serbest bırakmıştır. 

 Öte yandan kıymetli bir av köpeği olan 
bu hayvanın ne suretle ve kimin tarafından 
çalındığı veya bulunduğunu polis araştırmaya 
başlamıştır.6 Polisin araştırmaları sonucunda, 
köpeği çalanın veya çalandan alıp getirenin 
Güzel Sanatlar Akademisine dinleyici sıfatıyla 
devam eden bir öğrenci olduğu öğrenilmiştir. 
Köpeğin sırf Necip Fazıl’ın gözüne girmek için 
çalınıp getirildiği görüşü kuvvet kazanmıştır.7

Ne var ki, Eczacı Salih Necati ile Şehir Ti-
yatrosu Müdürlüğü, köpeğin sahibine verile-
cek temsil ücreti konusunda anlaşamamışlar-
dır. Eczacı, Tasvir-i Efkâr’ın yazığına göre, bu 
kıymetli köpeğin sahneye her çıkışı için 25 lira 
tazminat talep etmiştir.  Daha önce bu konuda 
anlaşan taraflardan, piyes bitinceye kadar ti-
yatroda köpeğini bırakmaya razı olan Salih Ne-
cati’nin işi resmiyete dökmek istemesi kabul 
görmemiş, Tiyatro Müdürlüğü ile Necip Fazıl 
böyle bir belge imzalamaktan kaçınmıştır .8

4 “Para Piyesinde Sahnede Mühim Rolü Olan Köpeğin Sahibi Çıktı,  Haber, Sayı  359 , 3 Mart 1941, s.1 3
5 “Bizim Rin-Tin-Tin’in Maceraları, Vatan, Sayı  505, 5 Mart 1942, s.1
 “Para Piyesinde Sahnede Mühim Rolü Olan Köpeğin Sahibi Çıktı” , Haber,, Sayı  359 . 3 Mart 1942, s.1 3

7 “Sanatkâr Köpek”, Haber,, Sayı  3597,4 Mart 1942, s.1
 “Para Piyesinin Artist Kadrosu Eksiliyor,” Vatan, Sayı  524, 4 Mart 1942, s.2
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Bunun üzerine köpeğin 
sahibi Eczacı Necati, Şehir 
Tiyatrosu Müdürlüğüne bir 
protesto çekerek, köpeğin 24 
saat zarfında iadesini talep 
etmiş, aksi takdirde, mesruk 
malı kullananlar hakkındaki 
hükümlere istinat edeceği-
ni bildirmiştir.9 Eczacı Salih 
Necati, piyesteki      köpeğini 
geri alabilmek amacıyla İs-
tanbul . Asliye Hukuk Mah-
kemesi’nde dava açmıştır. 
Davacı, köpekteki ameliyat 
yerini göstermesi, delilleri ve 
diğer emareleri belirtmiştir. “Köpek benimdir 
ve 500 lira değerindedir” şeklindeki ifadesin-
den sonra mahkeme hayvanı, yargılamanın 
sonuna kadar muhafaza olunmak üzere ye-
dadle adliye yedi eminine  verilmesini ka-
rarlaştırmıştır. Mahkeme kararı, Beşiktaş İcra 
Memurluğunca yerine getirilmiştir. Beşiktaş 
İcra memuru Mustafa Bey  Şehir Tiyatrosu 
Müdürü Zeki Bey’den köpeği teslim alarak, 24 
Mart 1942 Salı günü Haydarpaşa’daki Baytar 
Mektebine götürmüş, yedadil sıfatıyla Mektep 
Müdürlüğüne teslim etmiştir. Köpek mahke-
me sonuna kadar orada bakılmıştır.

 Öbür yanda köpeğin piyeste önemli bir 
rolü vardır. Hayvanı bu role alıştırmak için 
bir hayli müşkilat çekilmiş, masraf edilmiştir. 
Kısa bir zaman dilimi içinde piyesin en canlı 
bir meclisinde görev yapan bu hayvanın ye-
rine bir yenisini yetiştirmek mecburiyeti hem 
güç hem piyes hesabına tehlikeli bir durum 
doğurmuştur. Bir ara köpeğin piyesten çıkarıl-
ması düşünülmüşse de bundan vazgeçilmiş-
tir. Çünkü bu olay, eserin önemli bir özelliğini 
kaybetmesine sebep olacaktır. Bunun üzerine 
bütün ailenin inkâr ettiği sahibini tanıyacak, 
sadakatini gösterecek yeni bir köpek aran-
mış ve Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Refik 
Kemal Arduman’ın köpeği bu işe ehil görül-
müştür. Sözü edilen köpeğin, bir provada 
yetiştirilmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Bu 
yeni köpeğin yapacakları merakla izlenmiş ve 
köpeğin kalabalığı yadırgamadığı, Aktör Hadi 
Ün’e  doğru gittiği, sadakatini gösterdiği gö-
rülmüştür.  Köpeğin role uyumu neticesinde 
seyirciler de oyuncular da rahat bir nefes al-

mışlardır. Sahneden çekilir-
ken de seyirciler köpeği uzun 
uzun alkışlamışlardır.10  Bu 
arada Eczacı Salih Necati’nin 
köpeğini, Şehir Tiyatrosuna 
vermemesi üzerine, tiyat-
ronun müşkil vaziyette ka-
lacağını hesaplayan birçok 
tiyatrosever, Şehir Tiyatrosu 
Müdürlüğüne müracat ede-
rek, köpeklerini hiçbir ücret 
talep etmeden, oyun bitince-
ye kadar vermeğe razı olduk-
larını bildirmişlerdir. Getirilen 
köpekler arasında kıymetli ve 

cins olanları vardır.  Köpeğini vermek isteyen 
şehrin tanınmış bir tüccarı, başvurusunda bir 
şehirli sıfatıyla bunu Şehir Tiyatrosuna karşı 
bir vazife telakki ettiğini bildirmiştir. 11

Sonuç
 Para piyesinin bir İtalyan yazarından in-

tihal olduğu yolundaki dedikodular üzerine 
Necip Fazıl, iddia sahiplerini mahkemeye ver-
miş, bu konu etrafında birçok yazılar kaleme 
alınmıştır.  Bir başka yazıda Peyami Safa ve 
Necip Fazıl Kısakürek’in iddialarını, isnat ve 
savunmalarını, davaların mahkemedeki seyri-
ni anlatmak gerekir. Fakat bu köpek meselesi, 
yazının başında da söylediğimiz gibi, seyir-
cinin artmasına, basının olayı köpürtmesine 
yol açmış ve 1942 yılının baharında gazeteler, 
. Dünya Harbi’yle ilgili gelişmeleri verirken, 

bir yandan da Para piyesi yüzünden edipler 
arasındaki süregelen münakaşaları anlat-
mışlardır. Harbin en sıkışık zamanlarında bu 
münakaşalar bazı aydınları bir hayli meşgul 
etmiştir.  Aslında Para piyesinden bir dizi dava 
ortaya çıkmıştır. Bu davalar gazete yazarları-
nın yanında gazete sahiplerini ve Yazı İşleri 
Müdürlerini de kapsadığı için giderek yayılmış 
ve dikkatleri üzerine çekmiştir.  Tiyatro eleştir-
meni Nusret Safa ise yazısında, Necip Fazıl’ın 
Bir Adam Yaratmak’ın sahneye konulacağı 
gün basında bir başka tartışma yaşandığını 
hatırlatmış, benzer bir durumun Para’da da 
görüldüğü tespitine yer vermiştir.12 Basında, 
köpek davasının Para piyesinin bir hayli rekla-
mını yaptığı ve bu iş’de Necip Fazıl’ın da dahli 
bulunduğu yolundaki rivayetlere de rastlan-
mıştır. 13

9 “Para Piyesindeki Köpeğin 23 Saatte İadesi İsteniyor”, Son Posta, Sayı  41 3, 11 Mart 1942, s.2
10 “Şehir Dram Tiyatrosunda Dün Gece Köpek Yüzünden Geçirilen Heyecan”, Son Posta, Sayı  417 , 25 Mart 1942, s.1-2
11 “Şehir Tiyatrosuna 15 Köpk Gönderildi”, Son Posta, Sayı  4179, 2  Mart 1942, s.1 5
12 Nusret Safa Coşkun, “Para Piyesi Yeni Bir Davaya Sebep Oldu”, Son Posta, Sayı  41 1,  Mart 1942, s.3
13 “Mizim Rin Tin-Tin’in Maceraları”, Vatan, Sayı  505, 5 Mart 1942, s.1
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ergana’dan n a’ a zanan 
Y lda ir lim   

Saidüddin Fergani Şam’da karşılaş-
tığı Sadreddin Konevinin sohbe-
tinden etkilenerek Konya’ya gelen 

Özbek evliyalarından biridir. 
Saidüddin Fergani 1223 yılında Ferga-

na vadisinde bulunan ve bugün Özbekistan 
sınırları içinde kalan Kaşan şehrinde doğdu. 
Esas ismi Ebu Osman Saidüddin Muhammed 
bin Kalani el-Fergani’dir. Hakkında yeterli bil-
gi bulunmamakla beraber Fergani’nin yazdığı 
bir eserinde Şeyhu’uş- şüyuh dediği Şaha-
büddin Suhreverdi’nin halifesi olan Necibüd-
din Ali bib Buzgaş eş-Şirazi’ye intisap ettiğini, 
sülukunu tamamladıktan sonra Tahun adlı bir 
hanikahın şeyhi olduğunu kaydetmektedir. 

Kısa bir süre sonra memleketi Ferga-
na’dan ayrılarak Şam’a gitmiştir. Bu sırada 
Şam’da bulunan Sadreddin Konevi’nin soh-
bet halkasına katılarak Konya’ya gelmiştir. 
1245 yılından itibaren Sadreddin Konevi’nin 
sohbetlerine ve hizmetine katılan Saidüddin 
Fergan ’nin 12 0’lı yıllara kadar Anadolu’da 
kaldığı tahmin edilmektedir. 

Mehmet Ali Uz, hac farizasını yerine ge-
tirdikten sonra 12 7 yılında Şamd’da vefat 
eden Fergan ’nin “Muhyiddin Arabi’nin ve 
Sadreddin Konevi’nin fikirlerinin İslam ül-
kelerinde yayılmasına yardımcı olan alim ve 
şeyhlerdendir.” diye ifade eder. Uz, Mehmet 
Ali, Konya Alimleri ve Velileri, s. , Meram 
Belediyesi Yay. 2013, Konya  

 Mahmut Erol Kılıç, Fergan ’nin fikirleri 
hakkında şunları ifade eder  
“Fergan ’nin fikirlerini Mün-
tehel-i Medarik’in mukad-
dimesinde görmek müm-
kündür. Burada zât, gayb, ilk 
tecelli, ahadiyet ve vahidiyet 
mertebeleri  zuhurun sebep 
olarak muhabbet, kemal, ilim, 
vücut, ikinci tecelli ve ilahi 
isimler, kevnin mertebeleri, 
insan-ı kâmil mertebesi, ruh-
lar mertebesi, misal merte-
besi, cisimler mertebesi, Hz. 

dem ve insan hakikati, Hz. 
Muhammed ve Muhamme-

d  hakikat, altı küll  mertebe, dört sefer gibi 
konular hem varlığın tecelli ediş basamakları 
olarak hem de sâlikin zâta rücu’daki manevi 
makamları olarak ele alınır. Vahdet-i Vücut 
terimini ilk defa ve en fazla kullanan Fer-
gan ’dir. Ancak onun bu kavramla ifade etmek 
istediği şey sarih değildir. Fergani bu konuları 
işlerken üstatları İbnü’l Arabi ve Sadreddin 
Konevi’nin açıklamalarını aynen takip ederse 
de birkaç yerde onlardan farklı bir terminoloji 
ve formülasyon denediği göze çarpar. Mesela 
İbnü’l- Arab  bu konuları izah ederken hiçbir 
yerde vahdet-i vücudu kavramlaştırıp, özel 
bir terim olarak kullanmamıştır. 

Fergân , iki üstadından biraz bir değişik 
yorumlama ile bu kavrama afak  düzlemde 
kesretin ilimle başlayan çokluğun  tam kar-
şısında bir mana yükler. Ancak ahadiyyetü’l- 
cem’ makamında bunlar aynı şey olurlar. Zira 
ona göre vücut, mutlak ve hakik  vahdete 
sahipken ilmin tabiatında kesret vardır. Vah-
detin tabiatı faillik iken kesretin tabiatı kâbil-
liktir. Biri vücut diğeri imkân ifade eder. Buna 
ahadiyet mertebesiden bakıldığında zat için, 
bütün kesretten uzak “mutlak birdir” denile-
bilir. Fakat vahdaniyet mertebesinden bakıl-
dığında bu defa da zâtın bu mutlak birliğinin 
çokluğun da kaynağı olduğu görülür. Bu du-

rumda zât aktif, isimler ise pa-
siftir. Salikin varlığın birliğine 
doğru yönelmesi, bir ahenk, 
uyum ve bütünleşme sağlar-
ken, çokluğa doğru yönelmesi 
ayrılık, farklılık ve uzaklaşma 
doğurur. İlk bakışta birlik iyi 
çokluk kötü gibi görünse de 
aslında bunlar Zat-ı Mutlak’ın 
değişik mertebelerde birbi-
rine zıt sıfatları olduğundan 
alemde her ikisi de müspet 
rol oynar ” Kılıç, Mahmut 
Erol, TDV İslam Ansiklopedi-
si,” İrfan” maddesi, pdf
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A ltınordu Devletinin dağılması ve 
hanlıklar arasında kavgalar ile 
bölünen yurtlar ve kendi içlerin-

de iktidar kavgasını fırsat bilen Rus çarı 
1550 yıllarında Kazan Hanlığındaki kar-
gaşa ve iktidar kavgasından faydalanarak 
Kazan hanlığını işgal etmek girişiminde 
bulundu. Çıkan savaş neticesinde Kazan 
hanın tahtında Kazan hanı Han bike Han 
hatun  Süyümbike tahttaydı. Küçüm Hanın 
üçüncü eşi Süzge Sultan, Kazan Han Ha-
tunu Süyümbike’nin kızı olması sebebi ile 
Küçüm Han bu istilayı aylar önce duymuş 
olup kardeş Kazan hanlığının hürriyeti ve 
bağımsızlığı için yardım edip savaşmış olsa 
da Kazan hanlığının mağlubiyetine, yıkıl-
masına, yok olmasına engel olamamıştı. 
Kazan hanlığının mağlubiyeti Rus çarlığına 
ilhak sonucunda kazan hanı Han hatun Sü-
yümbike Ruslara esir olmuş ve akıbeti ve 
kabrinin nerede olduğu belli değildir. Bu 
olaylara şahit olan Küçüm Han Rus Çarının 
önünde başka engel kalmadığından Sibirya 
Hanlığına saldıracağı apaçık belli oluyordu. 
Küçüm Han ordusunu güçlendirmek için 
Buhara Hanı Abdullah’tan halkına dini eği-
tim vermek için hocalar ve savaşmak için 
asker isteğinde bulunmuştur. Buhara Hanı 
Abdullah, Çimkent, Seyram bölgesinde ya-
şayan Şirbeti Şeyh, Din Ali Hoca ve Şeybani 
önderliğinde hocalar ve askerler gönder-
miştir.

Din Ali Hoca ve yanında gelen asker-
ler, hocalar Sibirya ovasında yerleşik düzen 
olan ağaçtan evler yaparak konut sistemi-
ni getirmişlerdir. Sibirya ovasında yaşayan 
halk hayvan derilerinden yaptıkları çadır-
larda yaşıyordu. Sibirya Hanlığının muhte-
şem hocaları ve gizli savaşçıları Buharist-
ler  ilk olarak 1572 yılın da Yılanlı köyünü 
inşa ettiler. Ülengöl 1 51, Karagöl köyü 
1 1 yılında, Çarnalı 1 3, Otlugöl  Kuyga-
lı Yanavıl, Kumuslu Çabaklı köyleri de 172  
yılında kuruldu. Geniş otlaklara yerleşen 
Buharistler hayvancılık, balıkçılık ve avcılık 
yaparak hayat sürmeye başladılar. 

Buhara’dan gelen hocaların gayreti ile 

uzun kış gecelerinde Kuran okuma, ilmi-
hal, sarf, nahiv gibi Arapça fıkıh ve akaid 
kitapları okuyarak dört asır dini ve milli, 
komşuluk ve akrabalık bağlarını pekiştir-
mişlerdir. Dört asır bu Tura mıntıkasının 
yaşam tarzına ve kültürünü sahiplenen Bu-
haristler, asimile olarak Sibirya Tatar dilini 
konuşmaya ve kültürünü yaşamaya başla-
mışlardır. Bu dört asır herkes hakkına razı 
şekilde yaşamıştır. Sibirya ovasında bakımlı 
güzel atları ile kış aylarında nakliyecilik iş-
leri ile uğraşmışlardır. Ruslar baskıları artı-
rınca Tura’da yaşayan Abdürreşit’in büyük 
dedesi Sibirya’nın İsker bölgesinde yaşayan 
Sibirya Tatarlarının bağımsız bir muhtar 
devlet olma mücadelesi vermiştir. Bu yol-
da başarılı olamamış, Ruslar tarafından 
katledilmiştir. Seyyah Abdürreşit İbrahim 
Tataristan, Başkurtistan, İstanbul, Mekke, 
Medine daha birçok beldeyi gezen duyar-
lı bir seyyah ve halkı için ileri görüşlü bir 
önderdi. 1 95 yılında memleketi Tura’ya 
varınca hocalar ve kanaat önderleri ile mü-
zakere ederek Sibirya’nın Tura beldesi ve 
köylerinde yaşayan akrabalarına Osmanlı 
İmparatorluğuna Kazan’dan, Kırım’dan, il-
ticalar olduğunu, vakit kaybetmeden iltica 
fikrini düşünmeleri gerektiğini bildirdi. 

Rus Çarlığının Tura bölgesinde yaşayan 
Buharistlere hayatı zorlaştırması sonucu 
1907 yılının kasım ayında başlayan hicret 
1 Ocak 190 ’de İstanbul-Anadolu kavağı li-
manında son bulmuştur. Sultan Reşat emri 
ile 1910 yılında şimdiki Konya, Cihanbey-
li-Böğrüdelik Reşadiye köyünde yapılan 
devlet konutlarına yerleşmişlerdir. Köyde 
yaşayan Böğrüdelikli Özbekler kendi arala-
rında Özbekçe- Tatarca konuşmaktadırlar. 
Köyde yaklaşık 400 hane vardır. Kışın azalan 
hane sayısı yaz mevsiminde artmaktadır.

KK-1 - Ömer DÜNDAR
KK-2-  Mehmet İbrahim DÜNDAR
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Y 

Ö
sadikgokce@hotmail.com

T ürkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 
tarafından geleneksel hale getirilen 
“Yazılacak Çok Şeyimiz Var” kapsa-

mına bu yıl Hatay ilimiz girmiş.3 Haziran’da 
Konya’da başlayan gezimiz  Haziran’da yine 
aynı noktada nihayete erdi. 

Üç gün süren bu gezide önce kafile uyu-
munun ne kadar önemli olduğunu gördük. 
Uyum sayesinde yaşanan birkaç olumsuzluk 
dahi hoşgörü ve yapılan esprilerle moraller 
bozulmadan atlatıldı. Geziye katılacak eki-
bi böylesine uyumlu insanlardan seçen TYB 
Konya Şube Başkanı Sayın Ahmet Köseoğ-
lu’na daha yazının başında bir teşekkür et-
mezsek hakkını yemiş oluruz. 

Teşekkürler Sayın Ahmet Köseoğlu  Bir 
teşekkürü de gezinin organizasyonunu yapan 
gazeteci Mustafa Güden hak etti. Gezinin 
problemsiz geçmesi için çok gayret etti ve 
başkanla sürekli iletişim içerisinde oldu. Yap-
tığı telefon görüşmeleri ile adeta bir “telefon 
diplomasisi” yürüttü ve gidilecek yere varma-
dan önce bütün tedbirleri aldı. 

Üç gün süren geziye gelecek olursak  
Başta da belirttiğim gibi ekibin uyumu saye-
sinde tadı aynen yemekleri gibi damaklarda 
kalan bir gezi yaptık. İlk durağımız Yedi Uyu-
yanlar oldu. Ekibimizde yer alan Konya Müftü 
Yardımcısı Ahmet Demirel konuyu ayetler 
üzerinden bize anlattı. Yedi Uyuyanların ma-
kamına vardığımızda ekip manevi olarak ha-
zır halde idi  

Akşamüzeri Hatay’a varınca yemek yi-
yeceğimiz otelin yanında bulunan Defne 
Şelalelerini gezebileceğimiz söylendi. Ancak 
Akşam Namazı vakti yaklaşmıştı ve biz İkindi 
Namazını eda etmemiştik. Otel lobisinde bir 
koşuşturma yaşadık mescidi bulabilmek için. 
Zor da olsa mescidi bulduk ve namazımızı ede 
ettik. Otelin yemekleri güzeldi ancak aynı öze-
ni mescit için göstermemişler. 

Yemek sonrasında iki gün boyunca ko-
naklayacağımız otelimize geçtik. Organizas-
yon önceden yapıldığı için lobide sıra bekle-
meden oda anahtarlarımızı alıp dinlenmeye 
çekildik. 

Gezinin ikinci gününe Aziz Petrus Manas-
tırını ziyaret ederek başladık. Kayaya oyulmuş 
bu manastırın önü daha sonra taş duvar ile 
örülmüş, bugünkü halini almış. İkinci dura-
ğımız Arkeoloji Müzesi oldu. Müze gezisi sı-
rasında kafilemizde yer alan Tarihçi Prof. Dr. 
Hasan Bahar’ın gölgesi gibi hareket etmeye 
çalıştık eşim Anuş Hanımla birlikte. Sayın 
hocamızın anlattıkları ile zamanlar arası yol-
culuk yaptık adeta. Şöyle bir Anadolu yolcu-
luğuna çıktık. 
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Pagan dönemi Savaş Tanrıları ile tanıştık, 
kendi gücünün farkında olan krallarla birlikte 
olduk

Sonraki durağımız Habib-i Neccar Camii 
oldu. Daha öğle namazına vakit vardı. Bu za-
manı Uzun Çarşıyı gezerek değerlendirelim 
dedik Anuş Hanımla. Çarşıya girişte hemen 
yüz metre kadar ilerledikten sonra sağda bir 
cami ile karşılaştık. Muhabbetiye Camii lev-
hası bizi karşıladı. 1400’lü tarihlerin mimari 
özelliğini taşıyan cami için ilginç rivayetler 
anlatıldığını duyduk namaza hazırlık için ab-
dest alan bir Hataylıdan. Mesela Hataylılar bu 
caminin İbrahim Ethem Hazretleri tarafından 
yaptırıldığına inanıyorlar. Caminin sayvanına 
uzanmış uyuyan bir vatandaş gördük. Bize 
biraz garip geldi ama bunun çok normal ol-
duğunu söyledi cemaat. Hatta yeni yapılan 
camilerde sayvan olmamasından yakındılar. 
Eskiden köylerden Antakya’ya alışveriş için 
gelenler gece konaklamak zorunda kaldıkla-
rında barınak olarak bu sayvanları kullanırlar-
mış. Elbette şimdi ulaşım kolaylaştı. Gidilen 
yerde konaklamadan tekrar eve dönebiliyoruz 
gelişen ulaşım araçları sayesinde. 

Çarşıda gezerken Ali Çavuş Camiine rast 
geldik. Burası da tarihi bir mekandı. İçini gör-
mek istedik ve kapısından girdik. İçeride bu-
lunan bir hanım “bir şeye mi baktınız” diye 
sorunca şaşırıp camiyi gezmek istediğimizi 
söyledik. Bunun üzerine hanım bize “burası 
hanımlar için ayrılmış bir cami, hemen arkada 
erkekler için olanı var” dedi. 
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Amasya’da bulunan su yolları şehrin su 
ihtiyacını karşılamak için yapılmış, Titus Tü-
neli ise şehri su baskınlarına karşı korumak 
amacı ile yapılmış. 13 0 metre uzunluğun-
da olan tünel  metre genişliğe ve 7 metre 
yüksekliğe sahip. Tünelin yapımına M.S. 9 
yılında başlanmış ve 1 yılında tamamlanmış. 
Gezilip görülmeye değer bir yer. Hakkında bir 
aşk hikayesi uydurulsa idi daha çok tanınırdı 
sanırım.

Gezi sırasında Anuş Hanımla birlikte i tü-
nel içinde yürürken ilginç bir olayla karşılaştık. 
Bir turist kafilesi de tüneli gezmeye gelmişti. 
Bir turist kafilesinin tüneli gezmesinin neresi 
ilginç diye aklınıza gelebilir. Elbette kafilenin 
gezmesi çok doğal bir eylemdi. Hatta biliriz ki 
yabancılar ülkemizin tarihi bölgelerini bizden 
iyi bilir ve bizden daha fazla gezerler. Burada 
ilginç olan kafilede ama bir hanımın da yer 
alması idi. Eşi elinden tutarak hanımını gezdi-
riyor ve ona mekânın görünümünü anlatarak 
bilgilendiriyordu. 

Demek ki insanın bedeninde bulunan 
körlük ya da herhangi bir eksiklik istendiği 
zaman kapatılabiliyordu. Yeter ki gönüller 
ve ruhlar engelli olmasındı. Tünele giden yol 
üzerinde çeşitli ürünler satan insanlar vardı. 
Orada bulunan birisine nereden geldiklerini, 

köylerinin uzakta olup olmadığını sordum. 
Hemen tünelin yukarısında yer alan bir Türk-
men Köyü varmış, oradan geliyorlarmış. Üret-
tikleri meyve ve sebzeleri buraya getirip ziya-
retçilere satarak geçiniyorlarmış.

Titus Tüneli gezimizden sonra öğle yeme-
ği için Truva Otele gittik. Hatay’da bir otele 
Truva adı verilmiş olması garibime gitti der-
sem yanlış olmaz. Tarihi bir geçmişe sahip 
olan bölgenin o kadar enteresan ören yerleri 
varken Çanakkale’de bulunan bir ören yerinin 
isminin kullanılması pek hoş olmamış bana 
göre.

Yemekten sonra dönüş yolculuğumuz 
başladı. Ancak dönüş yolumuz üzerinde gör-
memiz gereken son bir yer daha vardı  Pa-
yas ilçesinde yer alan Sokollu Mehmet Paşa 
Külliyesi restore edilmiş ziyaretçilerini bek-
liyordu. Restorasyon sözü beni hep ürkütür. 
Bugüne kadar yapılan restorasyonlarda özün 
nasıl katledildiğini, tarihten bihaber ustaların 
neler yaptıklarını çok görmüştüm. Yine böy-
lesine bir katliamla karşılaşmayı beklerken 
korktuğum olmadı. Aslına sadık kalınarak bir 
tadilat yapılmış. İnsanın göz zevkini bozacak 
eklemeler yapılmamış. Kafilemizde bulunan 
Mimar Prof. Dr. Ahmet Alkan da restorasyon 
işinin olabildiğince iyi yapıldığını söyledi. 

Fikir ona derler ki bir yol açsın. 
Yol ona derler ki önüne bir
padişah çıkagelsin.

           Hz. Mevlânâ

MUKADDES YOL
Fikir odur ki insanlık için mukaddes bir yol aça,
Ve o yoldan  gidenler  sıratı  yıldırım  gibi geçe.

Ahmet Sevgi

AHMET SEV İ

MESNE İ NİN 
G GESİN E 
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Biz gerçekten şaşkınlık içinde kaldık. Ka-
dınlar için özel bir cami ayrılmıştı Hatay’da. 
Kapıdaki yazıyı okuyunca bunun kapıda da 
belirtildiğini gördük. Kapıda “Ali Çavuş Ha-
nımlar Mescidi” yazısı vardı. 

Bizim Konya’mızın merkezinde bulunan 
tarihi mescitlerimizden birisi de hanımlar için 
ayrılıp kapısına da “  Hanımlar Mescidi” lev-
hası asılır mı bir gün. Konya Müftümüze bu-
radan duyuralım istedik.

Öğle yemeğini Tugay Lokantasında yedik. 
Orada çalışan bir elemana yakınlarda askeri 
Tugay olup olmadığını sordum. Yakınlarda 
askeri birlik yokmuş. Lokantanın isminin niçin 
Tugay olduğunu sordum. Lokanta sahibinin 
oğlunun ismi imiş. Çıkışta lokanta sahibine 
“Tugay’a selam söyle” dediğimde çok şaşırdı. 
Aynı zamanda da sevindi. Başım gözüm üze-
rine diyerek selamımızı iletmeyi kabul etti.

Yemekten sonra arabamız istikametini 
Altınözü olarak belirledi. Altınözü’ne vardığı-
mızda burada Kitap Fuarı kurulduğunu gör-
dük. Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeden 
sonra Kitap Fuarına geçtik. Burada hoş bir 
sürprizle karşılaştım. Fecebook sayfasından 
tanıştığım Gaziantepli yazar Gülşen Gazel 
Hanımefendi ile karşılaştık. Kısa bir sohbet 
yapma imkânımız oldu. Bir kitabını aldım. Şu 
anda okuyorum

Altınözü ziyaretimizden sonra tekrar Def-
ne İlçesinde bulunan otelimize döndük. Biraz 
dinlenmeden sonra çevreyi gezip görmek için 
dışarıya çıktık. Karşılaştığımız birkaç dostu-
muzla birlikte şelalelerin bulunduğu bölgeye 

gittik. Ekibimize daha sonra katılan dostlar ile 
sohbeti o kadar koyulaştırdık ki sabahtan beri 
hazırlandığım Milli Maç izleme heyecanını ma-
çın son on dakikasına yetişerek giderebildim.

Gezinin son gününde Musa Ağacı, Titus 
Tüneli ve Sokollu Mehmet Paşa Külliyesini 
ziyaret planlanmıştı. İlk durağımız Musa Ağa-
cı oldu. Ağacın yaşı hakkında çeşitli görüşler 
ileri sürüldü ama bizi ilgilendiren konu ağacın 
hikayesi idi. Rivayete göre  Hızır As. İle bulu-
şan Hz. Musa tam Musa Ağacı’nın bulunduğu 
noktaya geldiklerinde bir pınarla karşılaşırlar. 
Çok susayan Hz. Musa elindeki asayı toprağa 
saplar ve eğilip su içer, tekrar dönüp baktığın-
da asanın yeşerip fidana dönüştüğünü görür. 
Halk arasında Ab-ı Hayat suyundan can bu-
lan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü 
halini aldığına inanılmaktadır.

Burada karavanlardan tuvalet kurarak 
işleten Şengül Hanımla sohbet etme imkânı-
mız oldu. Şivesi ile bize Tokat yöresini hatır-
latan Şengül Hanım, hemen birkaç kilometre 
yakınlarında bulunan Ermeni Köyü ile hiçbir 
problem yaşamadıklarını, inanç konusunda 
da birbirlerine anlayışlı davrandıklarını söyle-
di. Şengül Hanım eşim ve bana ikram etmek 
için çay demledi. Birer bardak çay içtikten 
sonra teşekkür edip yanından ayrıldık.

Titus Tüneli özellikle anlatılması gereken 
bir yer. Hatay’a giden herkesin görmesi ge-
rektiğine inanıyorum. Amasya’da bulunan 
Kerem tarafından Aslı’ya kavuşmak için açıl-
dığı hikâye edilen su yolunun devasa şekli. 
Tarih olarak 50 yıl daha eski tarihe sahip  
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Bunları söylerken de “Ama çöker” sözünü 
kullandı. Ahmet Hocama sebebini sorunca, 
“Faal olarak kullanılmazsa, boş bırakılırsa ça-
buk yıpranır ve çöker” dedi. Neler yapılabilir 
şeklindeki soruma da “Burası işyerleri olarak 
kiraya verilebilir, otel ve restoran olarak kulla-
nılabilir. Yani her an hayatın içinde canlılığını 
koruyacak faaliyetlere sahne olmalı.” Şeklinde 
cevap verdi.

Külliyenin içinde bir adet cami, kervansa-
ray ve sıbyan mektebi yer alıyor. Yine külli-

yenin hemen yanında Payas Kalesi var. Kale 
halen tamir edildiği için gezmek nasip olmadı. 

Payas Belediye Başkanı çok gayretli ve 
köklerine bağlı bir kişi izlenimi uyandırdı ben-
de. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar 
diliyorum. Yaşadığımız birkaç macerayı ge-
zinin biberi olarak kabul ediyorum. Sabaha 
karşı Konya’ya ulaştık. Yazımın sonunda da 
geziyi düzenleyen TYB Konya Şube Başkanı 
Ahmet Köseoğlu’na ve organizasyonu sağla-
yan Mustafa Güden’e teşekkür ediyorum.
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K nya OSB İ san e e Ca  2  S kak N :1 1 2
   Sel uklu  KONYA     wTel: 03322391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİ DE ÇALIŞTIRILMAK Ü ERE

• 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.
  S   E  C

 N  S  N    239 11 12

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

A AY AR N A SEN
A RMA AR  GERE ME E İR

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 TİC  LTD  ŞTİ
Büyük Kayacık Mah. . SB.103. d. No 11 Selçuklu  Konya

M Bİ YA SEKTÖ NDE ÇA ŞM Ş

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

PLANYA VE HİZAR 
MAKİNELERİ KULLANABİLEN
ELEMAN ALINACAKTIR

                   1 KİŞİ
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YEDEK PARÇALARI İMALATI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

MAKİNE MÜHENDİSİ
• Üretim ve İmalat Organizasyonuna 

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

yetiştirilmek üzere ÇIRAK
• MAKİNA RESSAMI veya 
  TEKNİK RESSAM alınacaktır.

3. Organize Sanayi Bölgesi 19. Sokak No:14

0532 736 03 88

BAY - BAYAN 
VASIFLI - VASIFSIZ ELEMANLAR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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Bilgi paylaşımı medeni ve 
zengin ülkeler medeniyetlerinde 
her zaman büyük önem vermiş 
ve bilginin yayılmasına özel önem vermiş-
lerdir. İlmin her yaşta ve özellikle gençlere 
yayılması, bir ülkede o ülkenin alimlerinin 
vatandaşlarına yapılabilecek en güzel katkı-
dır. ihinlerin aydınlanması, gerçek bilginin 
aktarılması ve pratikte uygulanması bir top-
lumda yapılabilecek en iyi örneklerdir.

Bugün bunu sunan ülkelerden birinin 
de Türkiye umhuriyeti olduğunu gönül 
rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kurumları aracı-
lığıyla uluslararası öğrencilere eğitimin her 
alanında eğitim olanakları sunmaktadır. 
Sosyal bilimlerden başlayarak, doğa bilim-
leri, formel bilimler vb. 

Her alanın hemen her köşesinde, bura-
daki her öğrenci, bulunduğu yönde profes-
yonel olarak gelişiyor. Sonuç olarak Türkiye 
umhuriyeti nin en geniş toprak alanına 

sahip şehri olan Konya Konya  şehrinden 
bahsetmeye çalışacağız. Her alanda geliş-
me ve ilerleme için model bir şehir, ancak 
burada eğitim için gelen Arnavut öğrencileri 
vurgulamak istiyorum. Burası Konya veya 
diğer adıyla Gönül Şehri  olarak tanınır. 
Burada yaklaşık kırk altı Arnavut öğrenci 
farklı seviyelerde eğitim görmektedir. Sa-
dece Kosova umhuriyeti nden ve Doğu 
Kosova dan resevo, Buanovac ve Med-

veda  Konya şehrinde Türk toplumundan 
Kosova umhuriyeti nden gelen öğrenciler 
hariç  on beş öğrenci bulunmaktadır. Bu 
öğrencilerden dördü doktora eğitimin-
de, yüksek lisansta bir, temel eğitimde 
on öğrenci bulunmaktadır. Türk halkının 
Arnavutlara o kadar saygısı var ki, Selçuk 
belediyesine bağlı mahallelerinden birine 
Kosova Mahallesi  adını vermek de dahil 
olmak üzere bunu çeşitli şekillerde göster-
diler. Arnavutluk umhuriyeti nin öğren-
cileri, yirmi altısı temel, biri yüksek lisans 
olmak üzere toplam yirmi yedidir. Kuzey 

Makedonya umhuriyeti nden 
gelen öğrencilere gelince, dört 
öğrenci var. Bunlardan ikisi temel 

eğitimde, diğer ikisi ise yüksek lisans dü-
zeyindedir. Konya da okuyan Arnavut öğ-
renciler, tıp, hukuk, eodezi-eoinformatik, 
tarih, uluslararası ilişkiler, gazetecilik, İslami 
çalışmalar vb. gibi çeşitli bilimsel profillerde 
derslere katılırlar. Konya kentindeki öğrenci 
hayatı, çok dinamik bir yaşam, çok sayıda 
kütüphane, çok zengin sosyal ve kültürel et-
kinlikler, çok sayıda park ve bilimsel, tekno-
lo ik ve dini konferanslar gibi çeşitli fuarlarla 
karakterizedir. Ayrıca ulaşım araçları kolay 
ulaşılabilir ve ekonomiktir. Ayrıca dünyanın 
farklı ülkelerinden farklı branşlarda okumak 
için gelen çok sayıda uluslararası öğrenci 
var, ancak Türkiye nin farklı bölgelerinden 
gelen öğrenciler de var. Yani başka bir de-
yişle, farklı ülkelerden öğrencilerden oluşan 
ve farklı çalışma dallarına ayrılan bir mozaik. 

Öğrencilik hayatının en güzel deneyim-
lerini birlikte görmek, konuşmak ve pay-
laşmak başlı başına bir zevk ve hazinedir. 
Arnavut öğrenciler, öğrencilik hayatının yanı 
sıra bilimsel tartışmalar geliştirmek, tatilleri 
kutlamak ve çeşitli şekillerde birbirlerine 
yardım etmek için bir araya geliyorlar. An-
cak doğru bilgi ve eğitim ile toplumsal bilinç 
düzeyinin ve geleceğin vizyonunun yüksel-
tilmesinde güvenli yolların önünü açabiliriz.

ARNAVUT ÖĞRENCİLERİ KONYA'DA

Valdrin AGAJ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA 
D kt ra Ö ren s  KAMU HUKUKU

ezake  ile ğuz nişanlandı
Seyit Mehmet- Nurhan Köklü 

çiftinin kızları Nezaket ile Yusuf- -
şıl çiftinin oğulları Oğuz, geçtiği-
miz günlerde nişanlanarak evlilik 
öncesi ilk adımı attı. Baykara Gold 

Düğün Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen nişan merasimine Köklü 
ve Duygulu ailelerinin yakınları ve 
sevenleri de katıldı. Misafirlere çe-
şitli ikramlar yapıldı. 

Yenigün Gazetesi olarak evli-
lik yolunda nişanlanarak ilk adımı 
atan Nezaket ve Oğuz çiftini tebrik 
eder, Köklü ve Duygulu ailelerini 
tebrik ederiz. n HABE  ME KE İ
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Konyaspor’un eski başkanı Hilmi 
Kulluk Konya Yenigün Gazetesi’nin 
sorularını yanıtladı. Kendi dönemini, 
yaptıkları yatırımları, şu anki süreci ve 
Konyaspor’un performansına yönelik 
söylemlerde bulunan eski başkan, Ye-
şil-Beyazlı camianın 100.yılını kutlayarak 
yeni sezonda başarı dileklerini de iletti.

KONYASPOR'A ÖNEMLİ 
KA ANIMLAR SAĞLADIK

Konyaspor eski Başkanlarından 
Hilmi Kulluk, önemli açıklamalarda bu-
lundu.  Konyaspor un 100. yılı ve bu 
sezon elde edilen başarı nedeniyle çok 
mutlu olduğunun altını çizen Kulluk, 
özellikle pandemi döneminde yaşanan 
ekonomik sıkıntı, döviz kurlarında yaşa-
nan anormal artışlar ile birlikte ve yayıncı 
kuruluşun sürekli ödemeler konusunda 
indirimler yapması T nin performans 
gelirlerindeki düşüşler göz önüne alının-
ca, Konyaspor un, bu süreçten başarıyla 
çıktığını, dönemlerinde uzun yıllar sonra 
mal varlığına kavuştuğunu belirtti.

ÖREV ALDIĞIM İÇİN 
URUR DUYUYORUM

Bu yıl ligi 3. sırada bitiren ve Avru-
pa da tekrar boy gösterecek olan Kon-
yaspor la gurur duyduğunu belirten Kul-
luk, duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı  
Öncelikle, şehrimizin bir markası olan ve 
dışarıya açılan kapısı olan Konyaspor u-
muzun 100. yılını canı gönülden kutlu-
yor, bu büyük kurumda görev almaktan 
büyük gurur duyuyorum. Dönemimiz 
oldukça zor geçti. andemi, ekonomik 
şartlar tüm kulüpler gibi bizim de sıkıntı 
yaşamamıza neden oldu. Şükür ki; bun-
ları çok az kayıplarla atlattık. Seyircisiz oy-
nanan maçlar, futbolcuları da çok olum-
suz etkiledi. uan alsanız da almasanız da 
açık söylemek gerekirse tadı tuzu olmadı. 
Şartla böyle olunca da ister istemez 
olumsuzluklar yaşandı doğal olarak. 
Ama şartlar ne olursa olsun, iyi niyetli 
davranarak sorumluluğumuzun bilincin-
de hareket ederek tüm yönetim kurulu 
arkadaşlarımla birlikte taşın altına elimizi 
koyarak büyük fedakarlık yaptık. Bu ko-
nuda bizlere sahip çıkan Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat 
Kurum başta olmak üzere, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim 
Altay ve diğer ilgilerin teşekkür ediyorum. 
Yayıncı kuruluş gelirlerinin azalması, 
T  performans gelirlerinin düşmesine 
rağmen 201  yılından görevimizi teslim 
ettiğimiz güne kadar 50 milyon T lik 
sponsorluk gelirini takıma kazandırdık. 
Bu rakam Konyaspor tarihinde bugüne 
kadar kazandırılmış en yüksek sponsor-
luk geliri olarak tarihe geçti. ilot takım ve 
Basketbol takımlarımıza da büyük önem 
verdik. Ancak dönemimizde yaşanan 
başta ekonomik şartlar istenilen sonuçla-
rı almamızı ne yazık ki engelledi.”

ÇOK SAYIDA PRO EYE İM A ATTIK
Yaptıkları yatırımlardan bahseden 

Hilmi Kulluk, “Taraftarları mutlu edecek 
sportif başarılar belki gelmedi ama Kon-
yaspor un geleceğinde önemli katkılar 
sağlayacak olan çok sayıda proeye imza 
attık. Tesisler, altyapı, amatör branşlar, 
müze ve Konyaspor AŞ gibi konularda 
yoğun çaba gösterdik. Kayacık tesislerin-
deki kronik sorunları tamamen bitirdik ve 
ülkemizin en modern spor tesislerinden 

biri haline getirdik.  Daha önemlisi de 
temeli atılan yeni tesislerin proesini ha-
zırlatarak yarın için Konyaspor un gelece-
ğinde çok önemli olacak olan yeni tesisler 
için çaba gösterdik.  Konyaspor umuzun 
simgesi olan ve ısrarla talep edilen çift 
başlı kartal heykeli yaptırarak marka olma 
yolunda önemli bir adım attık. Tatlıcak te-
sislerinde ise devrim niteliğinde reform-
lar yaptık. Tamamen baştan sona yeni-
lenen tesis Avrupa standartları düzeyine 
getirildi. 00 sporcu ve 25 antrenörün 
çalışabileceği konuma geldi. Gençlerimiz 
güzel imkanlar bulunca başarı da kendili-
ğinden geldi ve son 2 sene içerisinde mil-
li takımlara en çok futbolcuyu gönderen 
Konyaspor utbol Akademisi olduk.  Bu 
süreçte büyük çaba sarf ederek, Tatlıcak 
Tesislerini Konyaspor un malı olarak 
tescilledik. Uzun zaman sonra ilk kez 
böyle bir şey gerçekleşti. Bu konuda da 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanı Sayın Murat Kurum a, Büyükşehir 
Belediye başkanı Uğur İbrahim Altay a ve 
Karatay Belediye başkanı Hasan Kılca ya 
ve Ankara yı mesken tutan tüm yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.  Ama ne yazık ki, bugün bu 
tesisin büyük bölümü satıldı. Umarım, 
sonradan pişman olmayız. Konya nın 
ve Konyaspor un temsil kabiliyetine katkı 
bulunmak için Stadyum da yapılan yeni-
leme ve düzenlemelerin yanında bu çer-
çevede, Türkiye de ilk kez iyaset ocası 
yaparak en üst düzeyde misafirlerimizi 
burada ağırladık. 

asif halde bulunan Konyaspor 
AŞ yi aktif hale getirerek Konyaspor u, 
Konyaspor AŞ bünyesine katılarak Mar-
ka ve iktisadi değerini artırdık. Benim 
önemsediğim bir başka konu ise T.S.E 
belgesi. Türkiye’de T.S.E belgesi alan 
ender belki de tek kulüp Konyaspor kulü-
büdür. e önemli bir hizmet ise storeler. 
Konyaspor A.Ş storeler ile büyüdü. Şa-
hıstan alınan storelerin işletilmesi kulübe 

geçti, dolayısıyla da kulüp kazandı.
KS adında Güvenlik şirketi kurarak 

bu alanda faaliyet göstermeye başladık. 
Bu iki şirket sayesinde önemli kazanımlar 
elde ettik. Ayrıca  ayrı firma ile anlaşarak 
lisanslı ürünlerin daha çok kişiye ulaşma-
sına vesile olduk. Sosyal alanda da ülke 
çapında ses getiren önemli faaliyetlere 
imza attık. Elazığ da meydana gelen ve 
Malatya da da acıya neden olan deprem 
sonrasında Elazığ- Malatya şümesin  
kampanyası düzenledik. Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve yakın çevrelerinden topla-
nan 00 bin T den fazla ayni ve maddi 
yardım depremzedelere ulaştırdık. Ayrıca 
enerbahçe ile oynadığımız lig müsaba-

kasında elde edilen 350 bin T lik hasılat 
Selçuklu tizmli Bireyler Eğitim akfı 
S BE ye bağışladık. Önemli günlerde si-
luetleri formalara işleterek müsabakalara 
çıktık. Seyirci yasağı olduğu dönemde 
Sağlık bakanlığı çalışanları ile en ön safta 
yer alan Sayın Sağlık bakanımız rof. Dr. 
ahrettin Koca nın fotoğrafının yer aldığı 

dev pankart batı alt tribününde lig sonuna 
kadar orada kalarak, sağlık çalışanlarına 
moral vermeye çalıştık. Meydana ge-
len orman yangınlarında sosyal medya 
açıklama yapmak yerine Konyaspor u-
muzun   kuruluş tarihi olan 1922 yılı 
anısına 1922 adet fidan dikimi için gerekli 
ödemeyi yaparak bir ilki gerçekleştirdik. 
Sağlık sorunu yaşayan yavrularımız için 
de hem yönetim kurulu, hem teknik he-
yet ve tüm futbolcularımız destekleriyle 
ihtiyaç sahibi ailelerimize cihaz alımı ve 
tedavi olma noktasında katkılar sağladık.  

rtaöğretim çağında olan 2 2 çocuğu-
muza aidiyet duygusu yaşamaları için 
Konyaspor’un maçlarını izlemesi için 
protokol imzaladık. nlarca önemli kişiyi 
Konyaspor umuzun iç sahada oynadığı 
maçlarda iyaset ocasında misafir ettik. 
Bunlardan biri de 15 Temmuz un simge 
ismi şehit Ömer Halisdemir in ağabeyi 
Doğan Halisdemir di. Sadece Kon-
yaspor un teklifini kabul eden Sayın Do-
ğan Halisdemir Galatasaray ile oynanan 
maçta onur konuğu olarak maçı izledi. 
Ayrıca Halisdemir ailesinden izin alan tek 
kurum ve kuruluş olan Konyaspor, şehi-
dimizin vefat yıldönümünde ziyarete ge-
lenlere su, maske ve Konyaspor şapkası 
dağıtarak yine duruşunu ortaya koymuş, 
büyük ilgi görmüştü. andemi dönemin-
de umhurbaşkanımız Sayın ecep Tay-
yip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Biz 
bize yeteriz Türkiyem  milli dayanışma 
kampanyasına Yönetim, Teknik ekip ve 
futbolcular, kulüp çalışanları olarak 501 
bin 922, Konyaspor Kulübü olarak 100 
bin ve Konyaspor AŞ olarak 100 bin T  

olmak kaydıyla 01 bin 922 T  destek 
sağladık. Yine bu dönemde engelli ta-
raftarlarımıza da unutmadık ve maçlara 
kolay girebilmeleri için her türlü teknolo-
ik gelişmeyi sağladık ve akülü araç kul-
lananlar için de şar  merkezi oluşturduk.  
100 yıllık bir çınar olan Konyaspor un 
tarihini, kitap haline getirerek tüm genel 
kurul üyeleri ve kamuoyu ile paylaştık. 

lke çapında genç yetenekleri ortaya 
çıkarmak için Konya ve merkez ilçelerin-
de 1 , ülke genelinde de 1 okulumuz 
Konyaspor utbol kulu olarak hizmet 
verdi ve genç yeteneklerin ortaya çık-
masına vesile olduk. Bizim için önemli 
konulardan biride daha önce 0-50 de-
lege ile yapılan Kongrelerin Konyaspor a 
yakışmadığını düşünerek bu konuda 
da önemli adımlar attık. Delege sayısını 
5 e çıkarttık. Bu rakamın da Konyaspor 
yakışmadığını biliyor ve sayının artmasını 
arzu ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

MEVCUT KADRONUN YÜ DE İNİ 
Bİ  TRANS ER ETTİK

Konyaspor’un bugünkü kadrosunun 
yüzde 0’ine yakınını kendi dönemle-
rinde kurulduğunun özellikle altını çizen 
Hilmi Kulluk, “Maliyeti ucuz, ama takıma 
faydalı oyuncular transfer ettik. Dönemi-
mizde Guilherme, ahmanovic, Byty i, 
ikalleshi, Sehic, Adil Demirbağ ve rah-

metli Ahmet Çalık gibi isimleri takımımıza 
kazandırırken, özellikle teknik heyetle ilgili 
İlhan alut hocamız konusunda irade 
koyduk ve kendisine inandığımızı gü-
vendiğimizi belirterek anlaşma imzaladık. 
Bununla birlikte özellikle Abdülkerim 
Bardakçı dan faydalanmak adına sezon 
başında bazı isimlerle yollarımızı ayırdık. 
Kendisi gitmek istemesine rağmen ta-
kımda tuttuk şans verdik o da bu şansı 
çok iyi değerlendirdi. Şimdi onun ortaya 
koyduğu performansı görünce açıkçası 
çok mutlu oluyoruz. Bugün yüzde 0 e 
yakın oyuncu grubu ve teknik heyet 
bizim dönemimizden itibaren devam 
ediyor. Bu anlamda mevcut kadroları 
tutabilmenin de bir transfer başarısı oldu-
ğunun altını çizmek isterim. Önümüzdeki 
sezon hem Avrupa da hem Süper ig de 
mevcut kadroya yapılacak isabetli trans-
ferlerle çok daha büyük başarılara imza 
atılabileceğini düşünüyorum.” dedi.

Son olarak Konyaspor’un 100.yılına 
ilişkin de konuşan Kulluk, “Konyaspor bu 
şehrin bir değeri ve markasıdır. Kim bu 
değer ve marka için çaba sarf etmişse ne 
mutlu onlara. Gönül verdiğimiz, sevda-
mız olan Konyaspor umuzun 100. kuru-
luş yılı, tüm Konya mıza, Konyasporlulara 
kutlu olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.
n S  SE İSİ

‘ n asp r’a bü ük 
emekler erdik’

K nyas r'un esk  aşkanların an H l  Kulluk, K nya Yen n a etes ne el a ıkla alar a ulun u  Kulluk, 
şu ank  ev ut ka r nun y e seksen n  ken  ne ler n e kurul u unu el rt rken k sıkıntı ek eler ne 

ra en, asla yıl a ıklarını, şe r n y k e er  lan K nyas r'a y k e ekler ver kler n  s yle

H l  Kulluk
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Dünya genelinde sıfır otomobil pazarının yüzde 30 civarında daraldığını ifade eden Koyuncu iat İkinci El 
Satış Müdürü iya Çorumlu, “Yaşanan çip krizi ve döviz artışı ikinci el araç piyasasını daha da yükseltti” dedi

Selçuk niversitesi Spor Bilimleri akültesi 2021-22 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini büyük bir coşkuyla 
gerçekleştirdi. Törende Konya Gazeteciler emiyeti Başkanı Sefa Özdemir’in oğlu ğuzhan Özdemir de mezun oldu

ı ır pazarı daraldı
Türkiye’de ikinci el otomobil 

fiyatları her geçen gün artmaya de-
vam ederken, bu durum vatandaş-
lar üzerinde tedirginlik oluşturuyor. 
Ülkede yeteri kadar sıfır araç bu-
lunmaması ikinci el otomobile ilgiyi 
daha da artırıyor. Bundan 2 yıl ön-
cesine kadar sıfır otomobil ve ikinci 
el araç fiyatları belli bir seviyede 
seyrederken, son yaşanan gelişme-
lerinden ötürü fiyatlar ise tam olarak 
kestirilemiyor. Yatırım olarak düşü-
nülen arabalar, ederinden daha fazla 
değer kazanırken, piyasanın nerede 
doğru gideceği ise tam olarak bilin-
miyor. Uzmanlar ise dünya da yeteri 
kadar sıfır araç üretilmediğini, çip 
krizinden dolayı ikinci el otomobil 
piyasasının yükseldiğini ifade ediyor. 
Bu sürecin ise en az 3-4 yıl süreceği 
tahmin ediliyor.

Otomobil sektörünün öncü fir-
malarından biri olan Koyuncu Fiat 
İkinci El Satış Müdürü Ziya Çorum-
lu, piyasada yeteri kadar sıfır araç 
bulunmadığını hatırlattı. Otomobil 
pazarında daralma olduğunu kay-
deden Çorumlu, ikinci el otomobil 
piyasasının daha da yükseldiğine 
işaret ederek, “İnsanlar artık piyasa 
şartlarından dolayı sıfır araç bulmak-
ta zorlanıyor. Bu yüzden vatandaşlar 
şuan ikinci el otomobile yoğun ilgi 
gösteriyor. Arz talep noktasındaki 
yaşanan dengesizlikten dolayı oto-
mobil piyasası bu hale geldi. Ku-
rumsal bayilik yapan bir firma oldu-

ğumuz için vatandaşların bizlere de 
ikinci el araç noktasında yoğun bir 
talebi var. Bizde zaten kaliteli araç 
satarak, müşterilerimizi en iyi şe-
kilde memnun etmeye çalışıyoruz. 
Fiat Koyuncu’da dünyada zaten bir 
marka haline gelen firmadır. İkinci el 
otomobil alırken bizlerde çok dikkat 
ediyoruz. Motor durumuna, kapor-
tasına bakıyoruz. Kilometresi düşük 
araçları tercih ediyoruz. 10 yaş üstü 
araç almamaya özen gösteriyoruz” 
dedi. 

ÜVENİLİR YERLER 
TERCİH EDİLSİN

Otomobil alırken vatandaşların 
kurumsal ve güvenilir yerleri tercih 

etmesi gerektiğini aktaran Çorumlu, 
“Aracın hasar durumuna bir bak-
mak lazım. Motor’un iyi kontrol edil-
mesi gerekiyor. Kaporta aksamında 
sorun var mı yok mu  Değişen du-
rumu nedir  Şaselerde düzeltme var 
mı  Oynama olmuş mu  Bakımları 
düzenli olarak yapılmış mı  Eks-
pertiz yapılmış mı yapılmamış mı  
Mutlak bunların iyi incelenmesi ona 
göre hareket edilmesi şart. Kurum-
sal firmalardan alışveriş yaparak, 
kendimizi güvence altına almış olu-
ruz. Araç alırken bunları göz önünde 
bulundurmaz isek, ilerde sorunlar 
yaşayabilme ihtimalimiz çok yüksek. 
Firma olarak bizler sadece ikinci el 

satan değil, aynı zamanda ikinci el 
alanda bir firmayız. 

SATTIĞIMI  ARACIN 
ARKASINDAYI

Koyuncu Fiat İkinci El Satış Mü-
dürü Ziya Çorumlu, sattıkları araç-
ların arkasında durduklarını belirtti. 
Kendileri için müşteri memnuniyeti-
nin her şeyden önce geldiğine açıklık 
getiren Çorumlu, “İkinci elde güve-
nilir olmak gerekiyor. Bizler satılan 
araçlarımızın arkasındayız ve kaliteli 
araç sattığımızı iddia ediyoruz. Va-
tandaşlarımızın araç alırken A’dan 
Z’ye kadar her ince ayrıntısına kadar 
dikkat etsinler. İkinci el araçlarımıza 
yine teknik ve donanım anlamında 
destek sağlıyoruz. 

Yedek parça garantisi de veriyo-
ruz. Çoğu firmada bunlar yok. Ama 
bizler işimizi profesyonel yapan bir 
firmayız. Otomobil fiyatlarının bu 
kadar yükselmesini bizlerde doğru 
bulmuyoruz ama en iyi fiyat ga-
rantisi de sağlıyoruz. Sıfır otomobil 
sıkıntısı sadece Türkiye değil, tüm 
dünyada da yaşanan bir sorun hali-
ne geldi. Sıfır otomobil pazarı dünya 
genelinde yüzde 30 civarında daral-
dı. Özellikle pandemiden sonra çip 
krizinin meydana gelmesi, dövizin 
artması sektörde pahalılığa neden 
oldu” diye konuştu. Öte yandan Ço-
rumlu ikinci el ile alakalı merak edi-
lenler için vatandaşları Koyuncu Fiat 
bayine beklediklerini de sözlerine 
ekledi. n SAMET AKTAŞ

Selçuk Üniversitesi Spor Bilim-
leri Fakültesi 2021-22 eğitim öğre-
tim yılı mezuniyet törenini büyük 
bir coşkuyla gerçekleştirdi. 

Törende Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir’in 
oğlu Oğuzhan Özdemir’de mezun 
oldu. 

Mezuniyet törenine Selçuk Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Emrullah Eken, mezun olan 
öğrenciler ve çok sayıda davetlide 
katıldı. Ülke sporuna Spor Bilimler 
Fakültesi’nin her anlamda değer 
kattığını kaydeden Eken, “Gerek 
milli sporcular bazında olsun ge-
rekse spor yönetiminde yetkili 
isimler olsun Türk sporunda Selçuk 
Üniversitesi önemli bir marka hali-
ne gelmiştir. 

Zorlu bir dönemin ardından 
mezun olmayı başaran tüm öğren-

ci kardeşlerimi kutluyor ve hayatla-
rında başarılar diliyorum.

Bizlere her türlü imkânı sağla-
yan Rektörümüz Prof. Dr. Metin Ak-

soy ve yönetimimize teşekkürlerimi 
iletiyorum” dedi. n HABE  ME KE İ

Y 'da mezuni e  c şkusu

K se lu: Okuna ak en
el k ta  ta attır

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu 
Meram Yıldız Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde düzenlenen yıl-
sonu konferansında öğrencilere 
hitap etti. Geçtiğimiz hafta vefat 
eden Şair Mevlâna İdris Zengin’in 
TYB Konya Şubesi Mevlâna Şiir 
Şöleninde okuduğu şiir klibinin ya-
yınlanmasıyla başlayan programda 
duygulu anlar yaşandı. Konuşması-
na, yakından tanıdığı Mevlâna İdris 
Zengin’i anlatarak başlayan Kö-
seoğlu  “İnançlı, imanlı, kelâmı ve 
kalemi güçlü bir şair arkadaşımızı 
sonsuzluğa uğurladık. Rahmeti bol 
mekânı cennet olsun” dedi. Başarı 
ve başarısızlık üzerinde duran Kö-
seoğlu dünyaca ünlü Bill Gates’in 
başarısızlıklardan öğrenmeyi pren-
sip edindiğini kaydederek, “Albert 
Einstein Hatadan korkan insan 
hiçbir şey yapamaz. Başarısızlıklar 
karşısında yılmamanın sonunda 
zafer gelmesi mukadderdir. Hiç 
hata yapmamış bir insan yeni bir 
şey denememiş demektir” dediği-
ni unutmayalım. Kitap satıcısıyken 
dünyanın en zengini olan Amazon.
com’un sahibi eff Bezos ise Başa-
rısız olsam bundan pişman olmaya-

caktım ama şundan eminim ki eğer 
denemeseydim pişman olacaktım’ 
diyerek bize çok önemli bir şey 
öğretiyor” dedi. Başarılı insanların 
ortak özelliklerinden de bahseden 
Köseoğlu “Başarıları tescil edilmiş 
olan insanlara baktığımızda  di-
siplinli bir şekilde ve çok çalışırlar. 
Kendilerine inanırlar, tutkuların-
dan güç alırlar. Başarıya ulaşmanın 
farkındalardır, kolay pes etmezler. 
Geçmişten ders alır, fakat geçmiş-
le yaşamazlar. Risk almaktan çe-
kinmezler. Kendi hatalarını kabul 
ederler, başkalarını suçlamazlar, 
hızlıca hatalarından dönerler. Her 
daim öğrencidirler, öğrenicidirler” 
diye konuştu. Öğrencilere yaz tati-
lini iyi değerlendirmelerini tavsiye 
eden Köseoğlu  sözlerini “Kitap 
okumaya zaman ayırın ve 5-10 
kitap okuyun. Ve başka şeylere de 
zaman ayırın. Mesela spor yapın, 
gökyüzüne bakın, toprağa belenin. 
Kedi, kuş, köpek sevin. En güzel 
kitap tabiattır. O size çok şeyi anla-
tır. Gökyüzüne bakmak ferahlatır, 
huzur verir mesela. Allah’ın kud-
retini de tabiatta en güçlü şekilde 
görebilirsiniz” diyerek tamamladı. 
n HABE  ME KE İ

ya Ç ru lu

İk n  el t l yasasın a areketl l k eva  e erken, yatların nereye ka ar arta a ı se şuan ta  larak kest r le y r



‘ uru geçeceğimize 
inanı rum’

' la  maçlar 
lma acak'

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Belarus temsil-
s  BATE B r s v'la eşleş rken K nyas r Tekn k D rekt r  İl an Palut ve 

BATE B r s v Tekn k D rekt r  Ale an er M ayl v eşleş e s nrası e-
erlen r eler e ulun u  Palut, BATE n n s l nl  r takı  l u-
unu vur ularken turu e e ekler ne nan ı ını el rtt  M ayl v 

se İy  r rak  var k lay a lar l aya ak  e

er e kalan se nu  uanla n  sı-
ra a t ren K nyas r, n ek  se n T r-
k ye y  UE A K n erans L n e te s l e e ek  
Yen  se n lanla asını a en  l  eva  
e erken s r ren Yeş l-Beya lılar res  larak 
trans er se nunun aşla a asına ra en  
s  ka r suna kattı  e en se n yna ı ı ut-

lla tara şı tara sı  s r ka u yunun e en s -
n  ka anan Ana lu Kartalı ele ek se n UE A 
K n erans L n e a ele e e ek ken 2 n 
ele e turun ak  rak  e ell  l u  Bu rul-
tu a Belarus un BATE B r s v takı ıyla eşleşen 
Yeş l-Beya lılar a rak  anal ler  e aşla ı  
21 Te u a lk a ın a ış sa a a ıka ak 
K nyas r, r vanş karşılaş asını se 2  Te -

u a sa asın a ynaya ak  
DİSİPLİNLİ BİR TAKIM

BATE B r s v'un s l nl  r takı  l u-
unu a e e en K nyas r Tekn k D rekt r  

İl an Palut er k  a ı a ka anarak ru lara 
kal ayı e e  e kler n  s yle  Katıl ı ı L  
Ra y a e erlen r eler e ulunun Palut, 
Bate B r s v s l nl  r takı  şu an a l n-
e e l er  Da a n e Avru a Ku aların a yer 

al ış r kul  ve ka r sun a a y  yun ular 
ulunuy r  B  e anal ler e a  n ne 

ka ar eva  e  a ırlana a ı  Rak n 
u artes  n  r a ı var ve  a ı leyerek 

anal ler e aşlaya a ı  He e   rak -
 er k  a ta a yenerek turu e ek  

Bunu aşara a ı ı  nanıy ru  He e   
ru lara kal ak  ye k nuştu

Öte yan an trans er n es  al ne elen 
A lker  Bar ak ı akkın a a elen s ruyu 
yanıtlayan Palut, Y net e A lker  Bar-
ak ı'nın takı a kal asını ste  s yle-

 K  ste e  u yun uyla eva  et ey  
Oyun uların a r kar yer lanla ası var ır, 
nların a a a ları e e  er  var  Y net n 

trans er r ş eler  l u unu l y ru  İl an 
Palut a ısın an k  lan var  B r A lker l  
lan r e A lker 's  lan var  Ben e ta-

ra tarlar  s re  tak  e y ru  e
KOLAY MAÇLAR OLMAYACAK

BATE B r s v Tekn k D rekt r  Ale an er 
M ayl v se Beş takı an luşan aynı l ste 
rtaya ıkın a, er r n n an  yun s ste -

n  kullan ı ına aktı  K nyas r'un -2- -1 
l u unu ve kul n se n s nun an s nra r-
k trans er ya tı ını l y ru  Ş ye ka ar 

sa  l u u  t  l ler ura a  Mu te e-
len, u  tar ı n a a a askın ır  Prens  
larak, unu sa e e T rk evler  tara ın an 
e erlen r y ru , an ak er takı lar ak-

kın a r şey s yle eye e  An ak, takt ksel 
larak erkes sal ırı ve savun a a nasıl yna-

na a ını aten l y r  Ayrı a, uy uları e t  
er ne n r le ekt r  T rk ye S er L n e 

y r  takı  var ve e er K nyas r lke ek  
n  kul se,  a an ana yle el y r k  

ut lun t  leşenler  takt k, s k l , tekn k, 
 ksel n tel kler ra a eş t  İy  r rak  var   
Yen  T rk ye şa y nası a ust s aşın a aş-
lıy r  Bu a la a, BATE n el rl  r artı var 

ı  k  a ı an el ette r avanta ı var  Ne-
re eyse se nun rtasın ayı , ayrı a yeter n e 

a  yna ık ve şa y nlu un yanı sıra  Ve 
tat l en s nra rak , r n şe re, ala k n-

sy n ka ana ak  An ak Avru a reka et n e 
uy ular erkese  ver y r, u y en k lay 
l aya ak  a eler n  kullan ı

n S  SE İSİ
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A et Sa r  ener 

Yavru Kartal an ayrıl ı

1 22 K nyas r'a evre arasın a trans er lan A et 
Sa r  ener, takı an ayrıl ı ını a ıkla ı

ener, ya tı ı a ıkla a a,  Devre arasın a l e tut-
ak n el  e leket n kul  ve lk  a rı  

lan 1 22 K nyas r le s leş e  tt  Ön el kle uraya 
el rken tek a a ı  u takı ı l e tut aktı ve aalese  
aşarılı la a ık  Bun an layı t  K nyalı ut l sever-

ler en r ler  Bu s re te le er a an estek lan 
1 22 K nyas r alışanlarına, ut l u arka aşları ı a 
ve ler  yalnı  ırak ayan tara tarlara teşekk r e er  
U arı  1 22 K nyas r, yen en st l e ıkar ve ak et-
t  yere er  ner  a eler ne yer ver  n S  SE İSİ

‘  maçlarını n a’da na abiliriz’
K nyas r Kul  Başkanı at  

Ö k en, UE A Avru a K n erans L  
2  ele e turun a Belarus ek  BATE 
B r s v le eşleş eler ne l şk n, Bate 
B r s v le r şt k  Anlaş a ı  a-
l n e er k  a ı K nya' a yna a 

t al  s  k nusu  e
K nyas r Kul  Başkanı at  

Ö k en, T rk ye ut l e erasy nu 
Ola an st  Se l  enel Kurulu ve 
Ola an Mal  enel Kurulu n el  
Ankara' a a ıkla a ya tı  

Ö k en, T  Başkanlı ına se -
len Me et B y kekş  ve ek ne aşa-
rılar lerken U arı  ut l a asına 
ayırlar et r r  ut l a asının y k 
r le ler  var  İnşalla  yen  r eye-
an ve v eyle s runların e  era er 
stes n en el ne e n  u ut e y -

ru  a eler n  kullan ı
at  Ö k en, kul ler n n UE A 

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turun-
a a ele e e e n  ve rak ler n n 

Belarus ek  BATE B r s v l u unu 
atırlatarak K nyas r'un Avru a a-
erası var  L n erken aşla a uru u 

s  k nusu  B  trans er e ra  ı lı 
areket et e  erek y r u   trans-
er ya tık  

S ut ek n e sun u u 
yun ular e  e a ı ın ra ru 

rultusun a eks k ve aksayan y nler  
l ur aya alıştık  Trans er e u ak, 

te ek eks kler  kal ı  Onu a ta a -
la ı ı ı  a an trans er  n ktalaya a-
ı  D n kuralar ek l  Bate B r s v le 

karşılaya a ı  Bate B r s v Kul  le 
r şt k  Anlaş a ı  al n e er k  
a ı K nya' a yna a t al  s  

k nusu  Bunun e avanta  sa laya a-
ını ş n y ru  ye k nuştu

BASKETBOLU UTBOLDAN 
HİÇBİR AMAN AYIRT ETMEDİK

Ö k en, er kulvar a aşarılı l-
ayı ste kler ne şaret e erek şunları 

s yle : 
K nyas r  yıl n e Avru a ku-

alarına katıl ı  Bura a a te r e 
e n ek st y ru  Takı  ya ı ı ı a 

na re luştur uk  İnşalla  ra a 
ru lara kalırsak  n aşarılı lur 
ye ş n y ru  Basket l a u-
n n  a ı ı a ıka a ı  Olası 
r al yette u artes  n  şa -

y nluk a ı ynaya a ı  Basket lu 
ut l an r a an ayırt et e k  
Se n aşın an u yana a aynı e e-
r  ver k  Ta r  a se y k, y k 
kuyru una et r k  İnşalla  u n r 
al yet al ı ı ı  tak r e u artes  
n  asket l takı ı ı ı S er L e 

ıkar ayı e e  y ru
Öte yan an Ankara a er ekleşen 

T rk ye ut l e erasy nu nun la a-
n st  k n res ne K nyas r u te s len 
Başkan at  Ö k en, le y net  
kurulu yeler  Nu  Kay ısı , Serta  
Tu a, Me et Ak an, Hakkı P lat, a-

r Renkl ay, Mua er Akın ve Ka ı  
K k en katıl ı  n S  SE İSİ


