
Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da “Güle Oynaya 
Camiye Gel” pro esi ile Konya genelinde yaz tatilinde 

 gün boyunca camide sabah namazına giden  
ve  doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek. 

n HABERİ SAYFA 2'DE

a kan ar uma 
bu u ma ar n  s r r

amiye e  
bisik e i kap

Cuma Buluşmaları kapsamında Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altay, Milletvekili Sorgun ve Meram Belediye 
Başkanı Kavuş ile birlikte Kapu Camii’nde, Selçuklu 

Belediye Başkanı Pekyatırmacı, da Beyazid Camii’nde 
mahalle sakinleri ile bir araya geldi. n HABERİ SAYFA 'DE

kan  ocuk ar a karne eyecan  ya a
Konya Valisi Vahdettin 
Özkan,   
eğitim ve öğretim 
yılının son gününde, 
“Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın fiziksel 
eğitimin altyapısını 
iyileştirmesi yönünde 
çok ciddi mesafe 
gösterdi” dedi.
n HABERİ 
SAYFA 3’TE

r k eski e i   bir rkiye var
. M SİAD Genel İdare 

Kurulu Toplantısı’nda konuşan 
M SİAD Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı, Artık eski Türkiye yok, 
masada, sahada güçlü Türkiye 
var  dedi. Asmalı, ener i ala
nındaki başarılara da değindiği 
konuşmasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğin
de atılan adımlara vurgu yaptı.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Çocuklarımızı geleceğe 
hazırlıyoruz
n HABERİ SAYFA 4'TE

Kıymetli eserler 
sergileniyor 
n HABERİ SAYFA 'TE

SMMO’dan üyelere
seminer 
n HABERİ SAYFA 'DA

Türkiye şampiyonu 
oldular
n HABERİ SAYFA 10'DA

Bera Holding den
çalışanlarına ek zam

Bera Holding, bünyesinde 
bulunan toplam 4 bine yakın 
çalışanına yüzde 20+1000 TL 
ek zam kararı açıkladı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

• .konyayenigun.com
•  HAZİRAN   CUMARTESİ •  TL

Kubbe i a ra’ a 
umma  a ma

İl Kültür Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Mevl na Müzesi’nde 
restorasyonu süren Kubbe-i Hadra’nın en kısa zamanda açılacağını ifade ederek, “Titizlikle çalışmalarımız devam ediyor” dedi

HAYIRSEVERLERİN 
DESTEĞİ İLE YAPILIYOR’

Geçtiğimiz 2021 Aralık ayında Şeb-i 
Arus törenlerinde Kubbe Hadra’da 
restorasyon sürecinin devam etmesi-
ne rağmen açtıklarını, yaşanan süre 
zarfında yerli ve yabancı turistler için 
brandayı kaldırdıklarını ifade eden 
Yarar, “Halbuki o dönem restore çalış-
maları titiz bir şekilde devam ediyordu. 
Lakin Hz. Mevlana’yı anma etkin-
likleri kapsamında türbede branda 
olsun istememiştik. Güzel bir görüntü 
oluşması adına brandayı kaldırmıştık. 
Yani Kubbe-i Hadra’da çalışmamız tam 
olarak bitmemişti. Şu an üzerinde titiz 
bir şekilde çalışıyoruz. Süreç devam 
ediyor. Bunu hayırseverlerin desteği ile 
yapıyoruz” diye konuştu. n SAMET AKTA

DEĞERLERE 
SAHİP ÇIKIYORUZ’

Kubbe-i Hadra ile alakalı görüşleri-
ne başvurduğumuz İl Kültür Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, konu 
ile alakalı bugün bilim kurulunun 
toplanacağını söyledi. Hz. Mevla-
na’nın tüm insanlık adına önemli bir 
değer olduğunu kaydeden Yarar, 
“Konya’da böyle bir manevi bir de-
ğere sahip çıkmak için canla başla 
çalışıyoruz. Mevlâna Müzesi üze-
rinde hassas durulması gereken bir 
konu. Titizlik gerektiren bir çalışma 
şu an yürütülüyor. Kubbe-i Hadra’da 
bunlardan birisi. İnşallah Kubbe-i 
Hadra’mızı en kısa zamanda yerli 
ve yabancı turistlerimiz için aslına 
uygun bir şekilde açacağız” dedi.
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere bilimi 
sevdirmek için hizmete sunduğu Bilim Tırı, öğrencileri 

metaverse dünyasıyla buluşturdu. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

Konya nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan etli 
ekmeğe zam gelmesi vatandaşlarda tepkilere neden 
oldu. Daha önce  liradan satılan  gram etliekmek 

hamurunun fiyatı  liraya yükseltildi. 
n HABERİ SAYFA 4'TE

Şehircilikten tarım ve hayvancılığa, ener iden sanayi 
ve ulaşıma kadar birçok alanı kapsayan Türkiye’nin 
İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi 

Pro esi” gelecek yıl ekim ayında tamamlanması 
hedefleniyor. n HABERİ SAYFA 'DA

n em bi en
ak ir a ’ an

i ime a a ok 
nem veri me i

Sendika başkanları 
zorlu ve yorucu bir 
eğitim öğretim yılı
nın geride bırakıl
dığını kaydederek, 
eğitimde şartların 
iyileştirilmesi 
gerektiğini ve 
daha çok önem 
verilmesi gerek
tiğini anlattılar.  
n HABERİ SAYFA 
11'DE

Doğal afetlere 
karşı hazırlıklı 
olunması gerekti
ğine işaret eden İl 
Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, 
“UMKE aracımızla, 
sahra çadırımızla, 
tıbbi monitör ve 
defibratörlerimiz, tıbbi 
donanım ve ilaçları
mız ile hazır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11'DE

Abdüssettar Yarar
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Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da “Güle Oynaya amiye Gel” proesi ile Konya genelinde yaz tatilinde 40 gün boyunca camide sabah namazına giden 2012 
ve 2013 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek. İl Müftüsü Ali ge, “ amilerimiz mekanların en güzelidir. Sözlerin en güzeli de Kur’anı Kerim’dir.’’ dedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği M SİAD  Genel Başkanı Mahmut Asmalı "Artık eski Türkiye yok, masada, sahada güçlü Türkiye var" dedi. 
Başkan Asmalı, ener i alanındaki başarılara da değindiği konuşmasında umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımlara dikkat çekti

‘ e ynaya amiye e ’

nyan n ener i ku ak yo u rkiye

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bu yıl da “Güle Oynaya Camiye Gel” 
projesi ile Konya genelinde yaz tati-
linde 40 gün boyunca camide sabah 
namazına giden 2012 ve 2013 do-
ğumlu çocuklara bisiklet hediye ede-
cek. Kapu Camii’nde sabah namazı 
sonrası proje başvurularını başlatan 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, bir taraftan 
şehri imar ettiklerini bir taraftan da 
neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yü-
rüttüklerini belirterek, “Bunun en 
güzel örneği de Güle Oynaya Ca-
miye Gel projesi. 31 ilçemizde tüm 
anne-babalardan çocuklarını siste-
me kaydettirmesini rica ediyoruz. 
Çocuklarımız ümmet olmanın bilin-
cini, camide vakit geçirmenin keyfi-
ni, anne-babalarıyla birlikte sabahın 
seherinde camiye gelmenin keyfini 
bu yaz boyunca hep birlikte bizlere 
yaşatacak.” dedi. İl Müftüsü Ali Öge, 
camilerin mekanların en güzeli ol-
duğunu, tüm camilerde çocuklara 
kucak açmaya hazır olduklarını be-
lirterek, projeyi başlatan Başkan Al-
tay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Konya İl Müftülüğü işbirliğiyle “Güle 
Oynaya Camiye Gel” projesi kapsa-
mında yaz tatilinde 40 gün sabah 
namazını camide kılan çocuklara bi-

siklet hediye edilecek. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Kapu Camii’nde sabah nama-
zı sonrası Konya İl Müftüsü Ali Öge 
ve 31 ilçe müftüsünün katılımıyla 
proje başvurularını başlattı. Belediye 
olarak birçok iş yaptıklarını ama ken-
dilerini en çok heyecanlandıran, en 
çok mutlu eden işin “Güle Oynaya 
Camiye Gel” projesi olduğunu belir-
ten Başkan Altay, 2018 yılında proje 
kapsamında 46 bin çocuğa bisiklet 
hediye ettiklerini hatırlattı. 

“40 GÜN SABAH NAMAZINA 
GELEN ÇOCUKLARIMIZA BİSİKLET 

HEDİYE EDECEĞİZ” 
Bu yıl da projeye devam ettik-

lerini ve 25 Haziran’a kadar 2012 
ve 2013 doğumlu çocukları kayıt 
yaptırmaya beklediklerini kaydeden 
Başkan Altay, “İnşallah bu yıl da ca-
milerimize 1 Temmuz-31 Ağustos 
tarihleri arasındaki 60 gün içerisinde 
40 gün sabah namazına aileleriyle 
birlikte gelen çocuklarımıza bisiklet-
lerini hediye edeceğiz. Tabi şehirleri 
imar ederken neslin ihyasını ihmal 
ederseniz ihmal ettiğiniz o nesil, 
imar ettiğiniz o şehri mahveder. Do-
layısıyla biz bir taraftan şehri imar 
ediyoruz, bir taraftan da neslin ih-
yasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 
Bunun en güzel örneği de Güle Oy-

naya Camiye Gel projesi.” dedi. 
“ÇOCUKLARIMIZ MMET 

OLMANIN BİLİNCİNİ YAŞAYACAK”
 “Çocuklarımız ümmet olmanın 

bilincini, camide vakit geçirmenin 
keyfini, anne-babalarıyla birlikte sa-
bahın seherinde camiye gelmenin 
keyfini bu yaz boyunca hep birlikte 
bizlere yaşatacaklar” diye devam 
eden Başkan Altay, “Tüm ebevey-
nlerden çocuklarını sisteme kay-
dettirmesini rica ediyoruz. Bundan 
sonra artık pandeminin etkisi bittiği 

için her yıl bu projeye belli bir yaş 
grubunda devam edeceğiz. Alttan 
gelen çocuklarımız da projeye katıl-
mış olacak. Projeyi İl Müftülüğümüz 
ve ilçe müftülüklerimizle birlikte 
gerçekleştiriyoruz. Konya’nın 31 il-
çesinde çocuklarımız camilere kayıt 
yaptırabilir. Hem merkezde hem 
mahallelerimizde herkesi projeye 
katılmaya davet ediyorum. İl Müftü-
müzün şahsında ilçe müftülerimize 
ve imamlarımıza teşekkür ediyo-
rum.” diye konuştu. 

“CAMİLERİMİZ MEKANLARIN 
EN G ZELİDİR” 

İl Müftüsü Ali Öge de böyle gü-
zel bir projenin müjdesini mübarek 
bir Cuma sabahında vermenin mut-
luluğunu yaşadıklarını belirterek, 
“Camilerimiz mekanların en güze-
lidir. Sözlerin en güzeli de Kur’anı 
Kerim’dir. İnsanların Kur’an’ı en 
güzel yaşayabilmesini sağlayan da 
Peygamber Efendimiz’dir. Ahlakın 
en güzeli onda temsil edilmiştir. Ve 
gözlerimizin nuru olan yavrularımız 

da bizim güzellerimizdir. Bütün bu 
güzellikleri camide bir araya getirip 
güzelliği artırmak, iyiliği artırmak 
güle güle, koşa koşa camiye gelmek 
hakikaten önemli bir etkinlik.” 

“CAMİLERİMİZE GELEN 
B T N YAVRULARIMIZ 
BİZİM BAŞ TACIMIZDIR” 

Daha önce de bu projeyi yapan 
Başkan Altay’a teşekkür eden Öge, 
“Camilerimize gelen bütün yavrula-
rımız bizim baş tacımızdır. Biz hep-
sini camiye sadece sabah namazın-
da değil her zaman bekliyoruz. 31 
ilçemizdeki tüm ilçe müftülerimiz, 
3 bin 500’e yaklaşan camilerimizle, 
oralardaki imam arkadaşlarımız, 6 
bine yaklaşan personelimizle, şeh-
rimizde, mahallemizde yaşayan bu 
yavrularımıza kucak açmaya hazı-
rız.” ifadelerini kullandı. 

BAŞVURULAR  HAZİRAN 
TARİHLERİ ARASINDA OLACAK 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

İl Müftülüğü ortaklığıyla yapacağı 
projeye başvurular, 16-25 Haziran 
2022 tarihleri arası “camiyegel.
konya.bel.tr” adresinden alınacak. 1 
Temmuz-31 Ağustos tarihleri ara-
sında kayıt yaptırdığı camide 40 gün 
cemaat ile sabah namazını kılan ço-
cuklara bisiklet hediye edilecek.
n HABER MERKEZİ

Ülkenin son 20 yılda hayata ge-
çirilen politikalar ile dünyanın enerji 
kuşak yolu haline geldiğini de işaret 
eden Başkan Asmalı, sözlerini şöy-
le sürdürdü: "Türkiye, dünyada eşi 
benzeri olmayan jeopolitik konumu 
ve uygulanan yeni enerji politikala-
rıyla önemli bir enerji merkezi olma 
yolunda. Çevremizde dünyanın en 
zengin petrol ve doğal gaz zengini 
ülkeleri bulunuyor. Aynı zamanda 
Türkiye, bu kaynakların Avrupa’ya 
ulaştırılmasında doğal bir köprü. 
Türkiye; yenilenebilir enerji kaynaklı 
güçte Avrupa’da 5’inci dünyada ise 
12’nci sırada bulunuyor. Hüküme-
timiz; Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önderli-
ğinde ve sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri doğrultusunda geleneksel 
enerji kaynakları kullanımını azalt-
maya, yenilenebilir ve temiz enerji 
kaynaklarını ise yaygınlaştırmaya 
odaklandı. Ülkemiz, bu vizyon doğ-
rultusunda enerji dönüşümünde, 
yenilenebilir enerjide ve enerji ve-
rimliliğinde büyük bir başarı hikaye-
sine imza attı."

ARTIK ESKİ T RKİYE YOK
Enerji sahasındaki bu başarının 

arkasında güçlü siyasi liderliğin icra 
ettiği başarılı dış politika olduğunun 
altını çizen Asmalı, “Hem sahada 
hem masada Türkiye’yi güçlü kılan 
bu dış politikanın mimarı ise lider 
diplomasisini etkili bir şekilde uy-
gulayan Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oyunbo-
zan ve oyun kuran dış politikamızın 
özelliği girişimci, insanî, millî ve hep-
sinden önemlisi bağımsız olmasıdır. 
Bu başarılı dış politika sayesinde 
çatışma, savaş ve terörle boğuşan 
coğrafyamızda Türkiye, barış ve is-
tikrar adası olarak kalabilmiştir. Sa-
vunma sanayiindeki hamlelerimizle 
derinleştirilen bu etkin dış politika 
ile uluslararası itibarımız artmıştır. 
Kafkasya’dan Balkanlara, Doğu Ak-
deniz’den Orta Asya’ya aktif dış po-

litikamızla kalıcı iş birliği platform-
larına ya ortak ya da kurucu olduk. 
TİKA, AFAD, YTB gibi kurumlarla 
ve Kızılay, Diyanet Vakfı, MÜSİAD 
gibi sivil toplum kuruluşları ile de bu 
başarılı dış politikamızın yıldızı daha 
da parlamaktadır. MÜSİAD olarak 
biz de tüm birimlerimizle ve üyeleri-
mizle insani diplomasiye ve özellikle 
ticari diplomasiye aktif destek sağlı-
yoruz. Artık eski Türkiye yok. BM ve 
NATO gibi uluslararası kuruluşlarda 
daha itibarlı ve daha güçlü bir Tür-
kiye var. Diplomatik masalar kuran, 
Karabağ’dan Libya’ya sahada da et-
kin bir Türkiye var. En çok yurt dışı 
temsilciliğe sahip beşinci ülke olan 
Türkiye’nin başarılı dış politikası 
enerjiden savunma sanayiine, eko-

nomiden tarıma her sektörü olumlu 
etkilemektedir" dedi. Genel Başkan 
Asmalı, Konya'da yaptığı değerlen-
dirmelerde MÜSİAD Enerji Stratejisi 
ve İklim Manifestosuna değinerek, 
Türkiye'nin enerji alanındaki başarılı 
yolculuğuna 3 temel prensiple daha 
etkin devam edebileceğini söyledi. 

BAYRAĞI İLERİYE TAŞIYACAĞIZ
MÜSİAD’ın bayrağını daha ile-

riye taşımak için ellerinden geleni 
yapacaklarını söyleyen MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, 
"Bugün bizim için bayram günüdür" 
dedi. Kağnıcı, "MÜSİAD’ı bugünlere 
getirenlerden Allah razı olsun. Biz 
bugün bu bayrağı çok daha ilerilere 
taşımak üzere görev aldık. Döne-
mimizde günümüzün dertlerinden 

gördüğümüz en önemli meselele-
rinden gördüğümüz nitelikli istih-
dam konusunda örneğin çalışmalar 
yapıyoruz. Bunun için bugün standı 
da burada olan Kılıçarslan Meslek Li-
sesi'nde bir çalışmamız var MÜSİAD 
Konya olarak. Burada öğrencilerimi-
zin hem işbaşı eğitim programlarıyla 
hem de birebir okula giderek orada-
ki sohbetlerimizle öğrencilerimizin 
yüksek ahlakla yetişmelerini, helal 
lokma bilinciyle olgunlaşmalarını 
ve okulda almış oldukları teorik eği-
timlerin yanına pratik eğitimlerle 
harmanlayarak liyakatli gençler ye-
tiştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. 
Yine bu minvalde MÜSİAD Konya 
olarak yeşil dönüşüm ekonomisiyle 
ilgili uzun toplantılar yaptık. Önceki 

dönem başkanlarımızla istişare ettik. 
Ve dedik ki biz MÜSİAD Konya ola-
rak bir proje hazırlıyoruz. Hedefimiz 
2042 yılında karbon nötr bir Kon-
ya'ya ulaşmak. Tabii bu MÜSİAD 
Konya'nın tek başına yapabileceği 
bir şey değil. Bununla ilgili olarak 
büyükşehir belediyemiz de, üniver-
sitelerimizde, odalarımızla, ticaret 
odamızla, sanayi odamızla ve diğer 
STK'larla iş birliği içerisinde hareket 
edeceğiz” dedi.

ŞEHRİMİZ YARINLARDA  
ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK

“Konya Dünya üzerinde on bin 
yıldır şehir hayatını idame etme-
yi başarmış ender yerleşim yerle-
rinden birisi” diyen Altay “Konya 
bugün nüfus açısından Türkiye'nin 
en büyük altıncı şehri. Yüz ölçümü 
olarak Türkiye'nin en büyük şehri. 
Bir taraftan da üretim gücüyle, üre-
tim mantığıyla kendine has muha-
fazakarlığıyla Konya Türkiye’nin en 
önemli şehirlerinden birisi. Konya 
dediğinizde ilk akla gelen şey belki 
tarımsal üretimimiz. Şu anda sanayi 
üretimimizde hızla tarımsal üreti-
mimize paydaş olmaya başladık. İn-
şallah şehrimiz yarınlarda çok daha 
güçlü olacak. Buna inancımız tam. 
Çünkü Konya'yı her alanda geliştir-
meye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken 
bu işi hep birlikte yapıyoruz. Kon-
ya denince şu anda akla gelen en 

önemli şey. Birlik ve beraberlik vur-
gusu. Konya belediyeleriyle, merkezi 
hükümetiyle, sivil toplum kuruluşla-
rıyla hiçbir dönem olmadığı kadar 
birlik, beraberlik içinde çalıştığı bir 
dönem yaşıyor. Konya bugün 5 üni-
versitesinde 150 bine yakın üniver-
site öğrencisi barındıran bir şehir. 
Bir taraftan da yeni teknoloji endüst-
ri bölgeleri ile sanayimize yeni bir 
soluk kazandırmak için hep birlikte 
hareket ediyoruz ve dünya markası 
olan ASELSAN'ı Konya'ya kazandır-
mayı başardık. İnşallah şimdi TÜBİ-
TAK'ın Konya'ya gelmesiyle ilgili de 
çalışmalar yürütüyoruz. Konya bu 
manada. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da çok önemli işler ya-
pacak” şeklinde konuştu. 

DEĞERLERİMİZİ 
GELECEĞE AKTARMALIYIZ

“MÜSİAD denilince zor zaman-
larda zor işlerin yapıldığı bir meslek 
kuruluşu akla geliyor” diyen Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, “Anado-
lu’nun dört bir yanında olduğu gibi 
dünyanın dört bir tarafında da iş der-
neği olarak başlayan hem üretimde 
hem de ihracatta, değerler üretimin-
de çok nitelikli işler üretip, dünyanın 
dört bir tarafına sunan bir kurumdan 
bahsediyoruz. Bu yönüyle de hem 
memleketimize hem dünya barışına 
hem insanlığa hem çevresel değer-
lere katkısı çok önemli ve anlamlıdır. 
Medeniyetimizin umdelerine riayet 
etmenin ne olduğu hem de çevre-
sel değerlerin toprağın, suyun, ha-
vasının üzerindeki olumsuz etkileri 
nelerdir, bunlardan arınmamız ge-
rekiyor, bu değerleri gelecek nesil-
lere aktarmamız gerekiyor, sanatsal 
olarak sanatçılarımız çok güzel bir 
şekilde bunları ifade etmiş ve o sa-
natlarıyla bize sunmuşlardı. Bu ve-
sileyle bireysel ve sistemsel olarak 
bu değerlerin muhafazasına yönelik 
hassasiyetlerinden dolayı kendileri-
ne teşekkür ederiz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇA LA
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      Gece Gündüz
Konya                     17°C    29°C

Karaman               15°C 30°C

Aksaray                 15°C    31°C
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Konya İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü Kültür ve Turizm Bakanlığının des-
teğiyle 4.Sufi Sinema Günleri gerçek-
leştirildi. Hazreti Mevl na’nın Konya’ya 
gelişinin . yıl dönümüne rastlayan 
sinema günlerinde “Senaryo Yazma 
Yarışması”nın yanı sıra bu sene ilk defa 
“Ulusal Kısa Film Yarışması” gerçekleş-
tirildi. 1  Haziran’a kadar devam edecek 
sinema günlerinde   ülkeden 14 film 
gösterimi gerçekleştirecek. İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve 
ekibi bu organizasyonu oldukça önem-
siyor. Bu organizasyonun kusursuz 
gerçekleşmesi adına gece gündüz de-
meden yoğun gayret ediyor. Bizler de 
Konyalılar olarak Konya’da gerçekleşen 
bu organizasyonların kıymetini bilerek 
bu organizasyona sahip çıkmalıyız.  

4.Sufi Sinema Günleri Konya’ya çok 
yakışıyor.
NİCE .YILLARA KONYASPOR’UM 

Konyaspor 100. Yılını kutladığı bu 
sezon önce başta futbol olmak üzere 
tüm alanda gösterdiği mücadele ve hır-
sın ardından 100. Yıl kutlamaları ile yine 
adından söz ettirdi. Konyaspor şanına 
yakışır bir şekilde 100 Yıl kutlamalarını 
gerçekleştiriyor.  Konyaspor gerçek-
leştirdiği festivaller ile şehirde yaşayan 
çok sayıda vatandaşa Konyaspor sem-
patisinin yerleşmesini sağladı.  Çev-
remde çok sayıda kişi festivale giderek 
memnun kaldı  ve bir sonraki konsere 
de bilet aldı. Konyaspor’un 100.yıl etkin-
liklerinde büyük bir coşku yaşandı.  İlk 
kez Konyaspor’la alakalı bir ambiyansa 
dahil olan binlerce gence şahit olduk.  

Konsere gitmek için 
Konyaspor passoligi 
çıkaran bu gençlerden 
bir kısmının maçlara da 
geleceğini düşünüyo-
rum. Böyle giderse Kon-
ya'da düğün pilavından 
sonra yeni bir gelenek 
oluşacak ve her yıl ha-
ziran ayında Konyaspor 
festivali beklenecek gibi. 
ehirin böyle şeylere ih-

tiyacı var, Konyaspor’un 
100. Yıl Festivalinin emeği geçen başta 
Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih zgök-
çen’e, Yönetim Kurulu yelerine ve fes-

tivallerde görev alan herkes 
ile Konyaspor festivali kap-
samında stantlar açan her-
kese teşekkür ediyorum.
D NYA BELEDİYECİLİĞİ 

KONYA’DAN ÖĞRENECEK 
Geride bıraktığımız haf-

ta içinde  İspanya’nın Sevilla 
şehrinde düzenlenen U LG 
Yönetim Kurulu Toplantı-
sı’nın ardından Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler 

Dünya Teşkilatı Eş Başkanlı-
ğı görevini yürüten Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İspanya’daki Yönetim Kurulu Toplan-

tısı’nda birliğin dönem başkanlığını 
devraldı. Uğur İbrahim Altay başkanı-
mızın Dünya Belediyeler Birliği U LG  
Başkanlığını devralması ile Konya’mız 

inşallah her zaman ki gibi ülkemizi en iyi 
şekilde temsil edecek. Bu süreç, Dünya 
genelindeki yerel yönetimlerin Konya 
Modeli Belediyeciliği tanıması ve örnek 
alması için güzel bir fırsat olacak. Bizler 
de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ediyor çalış-
malarında başarılar diliyorum.

İYİ TATİLLER ÇOCUKLAR
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 

dün son ders zilinin çalmasıyla sona 
ererken, öğrenciler karnelerine ve yaz 
tatiline kavuştu. ğrenciler yaz tatiline 
kavuşmanın yanında aileleri ile birlikte 
unutulmaz bir tatil yaşayacaklar.  ğ-

retmenlerimiz de güzel bir dinlenmenin 
ardından yeni eğitim öğretim yılında 
öğrencilere yine katkı sunmaya devam 
edecekler. 2021- 2022 Eğitim ğretim 
Yılında Konya yine farkını gösterdi. Kon-
ya Türkiye genelinde yapılan sınavların 
yanı sıra mesleki eğitim, Akademik ba-
şarılar ve eT inning proelerine vurdu-
ğu damgalar ile adından söz ettirdi.  Gö-
reve geldiği günden bu yana Konya’da 
eğitim çıtasını yükseltmek için yoğun 
emek harcayan Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük’ü, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri, İlçe ube Müdürleri, ğret-
menleri ve idarecilerimizi tebrik ediyo-
rum. Konya’nın eğitimdeki başarısının 
artarak önümüzdeki süreçlerde devam 
edeceğini inanıyorum.

SU İ SİNEMA G NLERİ KONYA’YA ÇOK YAKIŞIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılının son gününde Meram Mehmet 
ükriye Sert İlkokulu ve ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Karne eyecan na 
ortak oldular

2021-2022 eğitim ve öğretim 
yılının sona ermesiyle birlikte Kon-
ya’da da yüzbinlerce öğrenci karne 
heyecanı yaşadı. 

Vali Vahdettin Özkan, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram 
Mehmet Şükriye Sert İlkokulu’nda 
düzenlenen karne töreninde öğren-
cilerle bir araya geldi. 

“ İZİKSEL EĞİTİMİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ YÖN NDE ÇOK 

CİDDİ MERHALE KAT EDİLDİ” 
Vali Vahdettin Özkan, Milli Eği-

tim Bakanlığı’nın fiziksel eğitimin 
altyapısını iyileştirmesi yönünde çok 

ciddi bir merhale kat ettiğini belirte-
rek, 

“Öğretmenlerimize teşekkür 
ediyoruz. Konya binlerce yıllık bir 
medeniyetin temsilcisi. Başta öğret-
menlerimiz bu medeniyeti omuz-
larında taşıyacak. Bizim çok büyük 
avantajlarımızdan birisi de bele-
diyelerimizin kamu hizmetine çok 
nitelikli bir destek veriyor olması. 
Büyükşehir Belediye Başkanımı-
za teşekkür ediyorum. Merkez ilçe 
belediyelerimizle beraber bütün 
okullarımızda Milli Eğitim isteme-
den eksikleri gideriyor. Bu arayışın 
içinde olmak bizim için çok kıymetli. 
Bu yönüyle belediyelerimizi tebrik 
ediyoruz.” diye konuştu. 

“T M ÇOCUKLARIMIZA HAYATLARI 
BOYUNCA BAŞARILAR DİLİYORUM” 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay da “Pandeminin 
etkisinden kurtulmuş bir eğitim öğ-
retim dönemini tamamlamış olduk. 
Tüm çocuklarımıza hayatları boyun-
ca başarılar diliyorum. Yaz tatili için 
onlara çok güzel etkinlikler hazırla-
dık. Bilgehalerimize, Yaz Kampla-
rımıza, Güle Oynaya Camiye Gel 
programımıza bütün çocuklarımızı 
davet ediyoruz. Her şey gönüllerin-
ce olsun. Konya’yı güzel yarınlara 
hazırlıyoruz ve bunun için en büyük 
sermayemiz çocuklarımız. Onların 
vatanını, milletini seven, ailelerine 
faydalı bireyler olmaları için çaba 

sarf ediyoruz. İnşallah onların elinde 
çok daha güzel bir Türkiye’yi inşa 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ASELSAN LİSESİ’NDE DE 
ÖĞRENCİLERE KARNELERİ DAĞITILDI 

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük ve ASELSAN Genel Müdür Yrd. 
Prof. Dr. Mehmet Çelik ile birlikte 
ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek 
öğrencilerle bir araya geldi. Burada 
da karneleri takdim eden Vali Özkan 
ve Başkan Altay, öğrencilere başarı-
lar diledi. n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de balık 
avı sezonu açıldı

Bisikletle tura çıkan Ar antinli
çift Beyşehir’de mola verdi

Seydişehir Suğla gölünde, 
üreme dönemindeki balıkların 
neslini koruyabilmek amacıyla 15 
Marttan itibaren başlayan 3 ay 
süreli su ürünleri av yasağı sona 
erdi.  

Yasağın sona ermesiyle birlik-
te balık avlama sezonu dualarla 
açıldı, balıkçı tekneleri vira bis-
millah diyerek göle indirildi. Av 
yasağının sona ermesi dolayısıyla 
balıkçılar, Suğla iskelesinde bir 
araya geldi. İlçe Müftüsü Adem 
Bebek’in dualarıyla balıkçılar, 
kazasız belasız bir sezon dile-
ğiyle yeni av sezonunun açılışını 
gerçekleştirildi. Balık avı sezonu 
açılışında konuşan Seydişehir 
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Mustafa Aşkayanar, yeni av sezo-
nunun açılışına katılan ilçe proto-
kolüne ve herkese teşekkür ede-
rek, bereketli bir sezon dileğinde 
bulundu.  Seydişehir İlçe Tarım 

ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar  
ise yapmış olduğu konuşmasında, 
yeni av sezonunun  balıkçılarımız 
için hayırlı ve bereketli olmasını 
diledi.  Balık avlama yasağı se-
zonunun sona erdiğini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
“İlçemizin en bereketli bölgele-
rinden biri olan Suğla gölümüz-
de balık avlama sezonumuz artık 
başlıyor. Tüm avcılarımıza bol ve 
bereketli bir av sezonu diliyoruz. 
Canlıların hayatı bittiği zaman bi-
zimde varlığımız bitiyor. Biz varlı-
ğımızı devam ettirebilmemizi için 
tabiattaki dengeyi korumamamız 
gerekiyor. İnşallah gölde sulama 
ve avcılık noktasında bu yıl bir ra-
hatlık yaşayacağız. Bundan doyalı 
rabbimize sonsuz teşekkür ediyo-
ruz. Bereketli ve başarılı bir sezon 
geçirmenizi temenni ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Arjantin'den bisikletle dün-
ya turuna çıkan ikili, Konya'nın 
Beyşehir ilçesine geldi. Gıda mü-
hendisi Leonardo Santi 34  ile 
fotoğrafçı Carla Vales, 201 'da 
Arjantin'den bisikletleriyle dünya 
turuna çıktı. Kendilerine yol arka-
daşı olan köpekleri Piri ile kilomet-
relerce pedal basarak seyahatleri-
ni sürdüren ikilinin Türkiye'deki 
durağı Beyşehir ilçesi oldu. Bey-
şehir Bisiklet Topluluğu'nun mi-
safiri olan Santi ile Vales, gölünü 
ve tarihi yerlerini gördüğü ilçeyi 
beğendiğini anlattı. Santi, gaze-
tecilere, dünya turunda Türkiye'yi 

görmekten çok mutlu oldukları-
nı söyledi. 3 yıldır çeşitli ülkeleri 
gördüklerini, bu yıl gezilerini son-
landırmayı planladıklarını aktaran 
Santi, "Türk insanı çok misafir-
perver. Türkiye'deki insanlar çok 
nazik. Türkiye gezisi sırasında çok 
ilginç anlar yaşadık. Türk misafir-
perverliğine hayran kaldık. Ola-
ğan dışı bir durum olmazsa günde 
8 saat pedal çevirip, 50 kilometre 
bisiklet sürüyoruz." diye konuştu. 
Santi, sonraki duraklarının Sal-
da Gölü ve Pamukkale olduğunu 
kaydetti.
n AA
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era o in ’ en  bin 
a an na ek cre  ar

y k e ir renci eri 
e averse i e bu u ur u

Bera Holding, bünyesinde bu-
lunan toplam 4 bine yakın çalışa-
nına yüzde 20 1000 TL ek zam 
kararı açıkladı. Yılın ortasında ya-
pılan bu ikinci düzenleme ile düşük 
gelir bandındaki çalışanlarda ilave 

43 artış sağlanmış oldu. Holding 
Yönetim Kurulu’ndan yapılan açık-
lamada ekteki hususlara yer verildi; 
“Pandeminin tetiklemiş olduğu ve 
akabinde Ukrayna-Rusya savaşı 
ile daha da belirginleşen olumsuz 
küresel etkiler ışığında, ülke olarak 
ekonomik tehditlerin hakim oldu-
ğu zor bir dönemden geçmekteyiz. 
Çalışanlarımızın bu vb. belirsizlik 
ortamlarında iş güvencesinin sağ-
lanması ve ailelerinin benzer olum-
suzluklardan asgari şekilde etkilen-
mesi odak alanımız olmaya devam 
etmektedir. Böylesine büyük global 
ve ulusal olumsuzluklara karşın, 
fedakar şekilde holdingimizi ve ül-
kemizi büyütmeye devam eden ça-
lışanlarımızın ücretlerini 6 aylık kısa 
bir sürenin ardından yeniden göz-
den geçirme gerekliliği doğmuş-
tur. Holdingimiz bünyesinde maaş 
zamları yıllık olarak belirlenmekte 
olup, buna mukabil ara dönemler-

de zam uygulaması yapılmamak-
tadır. 2022 yılı başında yapmış 
olduğumuz yüzde 50’lik anlamlı ar-
tışa rağmen, çalışanlarımızın maruz 
kaldığı yüksek enflasyon ve hayat 
pahalılığı sonrasında ekteki kararla-
rın alınması uygun görülmüştür. 1 
Temmuz 2022 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere tüm çalışanları-
mıza yüzde 20  1.000 TL ilave üc-
ret artışı kararı alınmıştır. Özellikle 
alt ücret bandında yer alan çalışan-
larımızı merkezime aldık. Yapmış 
olduğumuz bu düzenleme ile dü-
şük bantta yer alan arkadaşlarımız-
da 43 gibi değerli bir artış oranına 
ulaşılmıştır. Yeni düzenleme Ocak 
2022 tarihine kıyasla toplamda 
yüzde 83’e varan bir artışa da işaret 
etmektedir.” “Bera Holding olarak 
son yıllarda elde etmiş olduğumuz 
istikrarlı finansal başarılarımızın 
çalışanlarımız ile paylaşılması, ön-
celiklerimiz arasındadır. Hedefimiz 
böylesine zorlu ekonomik koşullar-
da çalışanlarımızın refah düzeyini 
artırarak birlikte yeni başarı hikaye-
lerine imza atmak olacaktır” açıkla-
masına yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin öğrencilere bilimi sevdirmek 
için hizmete sunduğu Bilim Tırı, 
öğrencileri metaverse dünyasıy-
la buluşturdu. Geçtiğimiz eğitim 
öğretim yılında 30 bin 82  öğren-
cinin ayağına bilimi götüren Bilim 
Tırı’nda öğrenciler trafik kurallarını 
sanal gerçeklik gözlükleri ile oyun 
ortamında öğrenirken metaverse 
deneyiminin mutluluğunu yaşadı. 
Konya Bilim Merkezi tarafından 
hizmete sunulan Bilim Tırı, Kon-
yalı öğrencilerde bilime olan ilgiyi 
artırmak için çalışmalarını sürdürü-
yor. Her yıl eğitim öğretim yılında 
Konya genelinde okulları gezerek 
bilimin eğlenceli yüzünü öğrenci-
lerle buluşturan Bilim Tırı, bu yıl 30 
bin 82  öğrencinin ayağına bilim 
götürdü. Çocuklar Bilim Tırı’nda; 
anatomik modellerle vücudumuz, 
robotlar ile robotik kodlama, ge-
zegenler ile evrenimiz, Dinazor 
T-Re , vandegraf jeneratörü, hi-
perbolik delik, sterling, desibel öl-
çer, hanoi kuleleri ile fizik kuralları, 
el-göz-beyin koordinasyonu gibi 
birbirinden eğlenceli materyallerle 
hem eğlendi hem öğrendi. 

Günümüzün değişen ve gelişen 
teknolojik gelişmelerini de yakın-
dan takip eden Bilim Tırı, kendisini 
sürekli yenilemeye devam ederken 
sanal gerçeklik gözlükleri ile öğren-
cileri metaverse dünyasıyla buluş-
turdu. Sanal gerçeklik gözlükleri, 
kendilerini özel olarak hazırlanmış 
sanal ortamda hissetmelerini sağla-
yarak öğrencilere farklı bir deneyim 
yaşattı. Öğrenciler, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından hazırlanan 
oyun ile trafik kurallarını sanal ger-
çeklik gözlükleri kullanarak oyun 
ortamında öğrenme fırsatı buldu. 
Bilimin eğlenceli yüzüyle tanışan 
özellikle sanal gerçeklik gözlüklerini 
çok beğenen öğrenciler, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay’a teşekkür etti. Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK 
destekli ilk bilim merkezi olan Kon-
ya Bilim Merkezi’nin öğrencilere 
bilimi sevdirmek amacıyla kurduğu 
Bilim Tırı; okullar, Kur’an Kursları, 
yaz okulları, festival ve çeşitli etkin-
liklerle birlikte bugüne kadar yarım 
milyondan fazla öğrenciye ulaştı.
n HABER MERKEZİ
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Sevgi konusuna, apon düşünür 
ve yazar Masumi Toyotome nin bakış 
açısı:

“Herkes sevilmek ister, ama sevgi 
nedir, nerede bulunur, biliyor muyuz ” 
diye soruyor. Sonra anlatmaya başlı-
yor

Masumi ye göre, dünyada 3 tür 
sevgi vardır. Bunlar, eğer, çünkü ve rağ-
men sevgi türleridir.

Birincinin adı Eğer  türü sevgi:
Belli beklentileri karşılarsak bize 

verilecek sevgiye bu adı takmış yazar. 
rnekler veriyor:

Eğer iyi olursan baban annen seni 
sever. Eğer başarılı ve önemli kişi olur-
san seni severim. Eğer eş olarak benim 
beklentilerimi karşılarsan seni severim. 
Toyotome en çok rastlanan sevgi türü 
budur diyor. Bir şarta bağlı sevgi. Kar-
şılık bekleyen sevgi.

Sevenini istediği bir şeyin sağlan-
ması karşılığı olarak vaat edilen bir sevgi 
türüdür bu diyor yazar. Nedeni ve şekli 
bakımından bencildir. Amacı sevgi kar-
şılığı bir şey kazanmaktır. Yazara göre 
evliliklerin pek çoğu Eğer  türü sevgi 
üzerine kurulduğu için çabuk yıkılıyor.

En saf olması gereken anne baba 

sevgisinde bile Eğer  türüne rastlanı-
yor.

İkinci türe geçiyoruz  Çünkü  türü 
sevgi.

Masumi bu tür sevgiyi şöyle tarif 
ediyor:

Bu tür sevgide kişi bir şey olduğu 
bir şeye sahip olduğu ya da bir şey yap-
tığı için sevilir.

Başka birinin onu sevmesi sahip 
olduğu bir niteliğe ya da koşula bağlıdır. 

rnek mi
“Seni seviyorum. Çünkü çok güzel-

sin”. “Seni seviyorum. Çünkü o kadar 
popüler o kadar zengin o kadar ünlüsün 
ki.”

“Seni seviyorum. Çünkü bana o ka-
dar güven veriyorsun ki.”

Yazar Çünkü  türü sevginin Eğer  
türü sevgiye tercih edileceğini anlatıyor. 
Eğer türü sevgi bir beklenti koşuluna 
bağlı olduğundan ağır bir yük haline 
gelebilir. 

Zaten sahip olduğumuz bir nitelik 
yüzünden sevilmemiz egomuzu okşa-
yan hoş bir şeydir. Bu tür olduğumuz 
gibi sevilmektir. İnsanlar oldukları gibi 
sevilmeyi tercih ederler. Bu tür sevgi 
onlara yük getirmediği için rahatlatıcı-

dır. Ama aslına bakarsanız 
“Çünkü” türü “Eğer” tü-
ründen temelde pek farklı 
olmadığını görürsünüz. 
Kaldı ki “Çünkü” türü sevgi 
de yük getirir insana.

İnsanlar hep daha çok 
insan tarafından sevilmek 
isterler. Hayranlarına ye-
nilerini eklemek için çaba-
larlar. Sevilecek niteliklere 
onlardan biraz daha fazla 
sahip biri ortaya çıktığı zaman sevenleri-
nin artık ötekini sevmeye başlayacağın-
dan korkarlar. Böylece yaşama sonsuz 
sevgi kazanma gayretkeşliği ve rekabet 
girer.

 “O zaman çünkü türü sevgide 
güven duygusu bulunabilir mi ” diye 
soruyor Masumi.

“Çünkü” türü sevgi de gerçek ve 
sağlam sevgi olamaz diyor. Bu tür sev-
ginin güven duygusu vermeyişinin iki 
ayrı nedeni daha var.

Birincisi “Acaba bizi seven kişinin 
düşündüğü kişi miyiz ” korkusu.

Tüm insanların iki 
yanı vardır. Biri dışa 
gösterdikleri öteki yal-
nızca kendilerinin bildiği. 
İnsanlar sandıkları kişi 
olmadığımızı anlar ve bizi 
terk ederlerse korkusu 
buradan doğar.

İkincisi de “Ya günün 
birinde değişirsem ve in-
sanlar beni sevmezse ” 
endişesidir.

apon yazar  toplumlardaki sevgi-
lerin çoğu Çünkü  türünde olup bu tür 
sevgiler kalıcılığı konusunda insanı hep 
kuşkuya düşürür diyor.

Peki o zaman gerçek sevginin gü-
venilebilecek sevginin özellikleri nedir

Ve işte sevgilerin en gerçeği. Tabii 
Masumi ye göre.

çüncü tür sevgi benim Rağmen  
diye adlandırdığım türdür diyor yazar.

Bir koşula bağlı olmadığı için ve 
karşılığında bir şey beklenmediği için  
“Eğer” türü sevgiden farklı bu.

Sevilen kişinin çekici bir niteliğine 

dayanıp böyle bir şeyin varlığını esas 
olarak almadığı için “Çünkü” türü sev-
gi de değil.

Bu üçüncü tür sevgide insan bir 
şey beklediği için değil bir şeyler eksik 
olmasına rağmen sevilir.

Kişi dünyanın en çirkin en zavallı en 
sefil insanı olabilir. Bunlara rağmen se-
vilebilir. Burada insanın iyi çekici ya da 
zengin bir konum elde ederek sevgiyi 
kazanması gerekmiyor.

Kusurlarına cahilliğine kötü huyları-
na ya da kötü geçmişine rağmen oldu-
ğu gibi o haliyle sevilebiliyor.

Bütünüyle çok değersiz biri gibi 
görünebiliyor ama en değerli gibi sevi-
lebiliyor. Farkında olsanız da olmasanız 
da bu tür sevgi sizin için yiyecek içecek 
giysi ev aile zenginlik başarı ya da sen-
den daha önemlidir. Bunun böyle oldu-
ğundan nasıl emin olacaksınız

Haklı olduğunu kanıtlamak için sizi 
bir teste davet ediyor. “ u soruma ce-
vap verin” diyor.

“Kalbinizin derinliklerinde dünyada 
kimsenin size aldırmadığını ve hiç kim-
senin sizi sevmediğini düşünseydiniz 
yiyecek elbise ev aile zenginlik başarı ve 
üne olan ilginizi yitirmez miydiniz  “

Kendi kendinize yaşamamın ne ya-
rarı var diye sormaz mıydınız  Devam 
ediyor Masumi  şu anda en sevdiğiniz 
kişinin sizi sadece kendi çıkarı için sev-
diğini anladığınızı bir düşünün. Dünya 
birdenbire başınızın üstüne çökmez 
miydi  O an yaşam size anlamsız gel-
mez miydi

Diyelim sıradan bir yaşamınız var. 
Günlük yaşıyorsunuz. Günün birinde 
gerçek derin ve doyurucu bir sevgi bu-
lacağınızdan umudunuz olmasa kalan 
hayatınızı nasıl yaşardınız  diye soruyor 
ve yanıtlıyor  yleleri ya iyice umutsuz-
luğa kapılıp intihar ediyorlar ya da ken-
dilerini iyice dağıtıp yaşayan ölü haline 
geliyorlar.

Bugün yaşamınızı sürdürebilme-
nizin nedeni “Rağmen” türü sevgiyi şu 
anda yaşamanız ya da bir gün bu sev-
giyi bulacağınıza olan inancınızdır. “Bu-
gün yaşadığımız toplumda herkesi do-
yuracak bu sevgiyi bulmak zor. Çünkü 
herkesin sevgiye ihtiyacı var. Kimsede 
başkasına verecek fazlası yok.”

Dünyadaki en büyük kıtlık “Rağmen 
türü sevginin” yeterince olmayışıdır.

Hayatınızda “Rağmen” sevdiğiniz 
kaç kişi var

SEVGİNİN T RLERİ

busragultas konyayenigun.com
B ŞRA G LTAŞ

Karatay Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu yeleri ve ilçenin farklı okullarında eğitim gören öğrenciler, Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte TBMM’nin 
yanı sıra umhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet amii ziyaretinden sonra öğrenciler, TBMM’de AK Parti Konya Milletvekilleriyle de buluştu

‘ ocuk ar m  e ece e a r yoru ’
Karatay Belediyesi Çevre ve Sıfır 

Atık Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve ilçenin farklı okullarında 
eğitim öğren öğrenciler, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ile 
birlikte Ankara’yı gezdi. TBMM’nin 
yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi içerisindeki Millet Kütüphanesi, 
Beştepe Millet Camii ile 15 Temmuz 
Demokrasi Müzesi gibi Ankara’nın 
daha birçok önemli yerlerini gezen 
öğrenciler, TBMM’de AK Parti Kon-
ya Milletvekilleriyle de buluştu. Ka-
ratay Çocuk Meclisi ve öğrencileri 
Meclis’te ağırlayan AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta; 
“Gelecekte her birinizin Konyamız, 
Karatayımız ve ülkemiz için güzel 
çalışmalara imza atacaksınız” dedi. 
AK Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı da çocukların gelecekteki 
rolüne dikkatleri çekerken; Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca; “İl-
çemizin ve çocuklarımızın gelece-
ğe hazırlanmasında Karatay Çocuk 
Meclisi’nin önemli rolü var” dedi. 
Karatay’da yaşayan çocukların prob-
lemlerini, taleplerini ve önerilerini 
ifade etmelerini, kendileriyle ilgili 
problemlerin çözümünde aktif rol 
almalarının yanı sıra sıfır atık konu-
sunda farkındalık oluşturulmasını 
sağlamak amacıyla Karatay Bele-
diyesi tarafından kurulan Karatay 
Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi’nin 
yönetim kurulu üyeleri ve ilçenin 
farklı okullarında eğitim öğren öğ-
renciler Ankara’yı gezdi. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Be-
lediye Başkan Yardımcısı Osman 
Ciğer, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sami Sağdıç, Karatay Kent Konseyi 
Başkanı Abdurrahim Arslan, Kadın 
Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve 
Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Ba-

buççu’nun yanı sıra Kent Konseyi 
yönetim kurulu üyelerinin de katıldı-
ğı Ankara programı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi TBMM  ziyaretiyle 
başladı. Gençlik Meclisi yönetim ku-
rulu üyeleri rehberliğinde hareket 
eden öğrenciler, TBMM programı 
kapsamında önce AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Leyla Şahin Usta ile AK Parti 
Konya Milletvekili Selman Özboyacı 

ile TBMM’de buluştu. AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de 
Karataylı çocukları ağırladığı için 
mutlu olduğunu belirtti. Leyla Şa-
hin Usta; “Sizleri bizlerle buluşturan 
Karatay Belediye Başkanımız Hasan 
Kılca ve Çocuk Meclisi yönetimine 
teşekkür ediyorum. Dürüst, ahlaklı 
ve yardımsever insan olmanın yanı 
sıra insana, havaya toprağa kısacası 

çevreye hassas olmak çok önem-
li. Sizler de bunlara dikkat eden ve 
özellikle de sıfır atık konusunda ça-
lışma yapan birlikteliğiniz var. Bu 
vesileyle hepinizi tebrik ediyorum. 
İnşallah bugün olduğu gelecekte 
de birinizin Konyamız, Karatayımız 
ve ülkemiz için güzel çalışmalara 
imza atacağınıza inanıyorum” dedi. 
AK Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı da ziyaretleri için Karatay 

Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
ve çocuklara teşekkür etti. Özboya-
cı şunları aktardı; “Bugünlerinizde 
elbette Karatay Çocuk Meclisi’nde 
Karatay için Konya için çok çaba 
gösteriyorsunuz. Ama gelecekte asıl 
hassasiyetinizin tüm ülkeye ve in-
sanlarımıza fayda sağlamak olmalı. 
Bu gezinizi de bu manada önem-
siyorum. Programı organize eden 
Hasan Kılca Başkanımıza teşekkür 
ediyorum.’’ Başkan Kılca ise Karatay 
Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi’ni 
geçtiğimiz aylarda kurduklarını ha-
tırlatarak, aradan çok kısa bir süre 
geçmesine rağmen Karatay Çocuk 
Meclisi’nin önemli çalışmalar yap-
maya başladığını aktardı. 

Başkan Hasan Kılca şunları söy-
ledi: “Her biriniz geleceğin doktor-
ları, mühendisleri, milletvekilleri 
ve yöneticileri olacaksınız. Bizler de 
bayrağı sizlere emanet edeceğiz. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş-
birliğiyle Karatay Çocuk Meclisimizi 
geçtiğimiz aylarda kurmuştuk. Kara-
tay Çocuk Meclisimiz Karatay’ın tüm 
okullarındaki çocukları temsil ediyor. 

İlçemizin ve çocuklarımızın gelece-
ğe hazırlanmasında önemli rolünüz 
var. Karatay’ımız sizlerin çabasıyla 
geleceğe hazırlanıyor.”Çevre ve Sıfır 
Atık Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile öğrenciler, daha sonra 
TBMM ziyareti kapsamında Genel 
Kurul Salonu’nu rehber eşliğinde 
gezdi. Burada TBMM’nin tarihi ve 
işleyişi hakkında bilgi alan öğrenci-
ler Genel Kurul ziyaretinin ardından 
TBMM Şeref Holü ve TBMM Şeref 
Kapısı önünde bolca hatıra fotoğrafı 
çekildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ziyaretinin ardından çocuklar, Ta-
cettin Derg hı’nda Mehmet Akif 
Kültür Evi’ni de görme fırsatı buldu. 
Tacettin Derg hı ziyaretinin ardın-
dan Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi karşısında inşa edilen 15 
Temmuz Demokrasi Müzesi’ne geç-
ti.  “Türkiye’de ve dünyada darbe-
ler”, “Bir mermi tehdidi”, “Karanlığa 
atılmak”, “En uzun gece”, “İz bıra-
kanlar”, “Sela”, “Şehitlere saygı” ve 
“Demokrasi nöbetleri” başlıkları al-
tında yer altına yapılan 8 salondan 
oluşan müzeyi gezen Karataylı öğ-
renciler, özel ses ile görsel efektlerle 
15 Temmuz’daki karanlık geceyi ha-
tırlama ve tanıma fırsatı buldu. 

Öğrenciler, Ankara programı 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi içerisinde bulunan Millet Kü-
tüphanesi ve Beştepe Millet Camii’ni 
de gezdi. Dolu dolu geçen Ankara 
gezisini çok beğendiklerini söyleyen 
Karatay Belediyesi Çevre ve Sıfır 
Atık Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve öğrenciler, programı or-
ganize eden Karatay Kent Konseyi 
ile Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya teşekkür ettiler. 
n HABER MERKEZİ

Konya'nın vazgeçilmez lezzetle-
rinden biri olan etli ekmeğe zam gel-
mesi vatandaşlarda tepkilere neden 
oldu. Daha önce 4 liradan satılan 180 
gram etliekmek hamurunun fiyatı 
5 liraya yükseltildi. Artan maliyet-
lerden dolayı ve un fiyatının sürekli 
artış göstermesi etliekmeğe olumsuz 
yönde yansıdı. Esnaf ve Sanatk rlar 
Odaları Birliğinin 13 Haziran'da aldı-
ğı kararla birlikte kentteki fırınlarda 
uygulanacak azami fiyat tarifelerin-
de değişikliğe gidildi. Buna göre, etli 
ekmek hamuru 5, lahmacun hamu-
ru 4 TL'den satılacak. Yeni fiyatlar 

ise şu şekilde yer alıyor: Etliekmek 
hamuru 5 lira, lahmacun hamuru 4 
lira, Etliekmek kendisi 60 lira, Konya 
Böreği 60 lira, Tereyağlı Fırın Böreği 
60 lira, Bıçakarası 0 lira, Lahma-
cun 35 lira, Klasik yağ somunu 35 
lira, Pastırmalı yağ somunu 60 lira, 
Kavurmalı Yağ somunu 60 lira, su-
cuklu yağ somunu 60 lira, Atom yağ 
somunu 80 lira oldu. Konu ile alakalı 
yetkililerden edinilen bilgilere göre, 
fiyatların azami olarak uygulanacağı 
ifade edildi. Öte yandan artan mali-
yetlerin fırıncıları olumsuz yönde et-
kilediği belirtildi. n SAMET AKTA

iekmek e ks o u

Yaşlı adam bıçaklanarak 
öldürülmüş halde bulundu

Konya’da kendisinden haber 
alınamayan yaşlı adam, evinde 
bıçaklanmış halde ölü olarak bu-
lundu. Meram, Hadimi Mahallesi 
Halkabeğüş Sokak üzerinde mey-
dana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, işten 
evine gelen Hatice K. 65  kapı 
açılmayınca ve eşinden haber 
alamayınca durumu yakınları-
na bildirdi. Hatice K. yakınları ile 
birlikte durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezine bildirdi. İhbar üzerine 

adrese sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine ulaşan polis 
ekipleri eve girdi. Ekipler, Abdul-
lah K.'yi evde vücudunun çeşitli 
yerlerinden bıçaklanmış halde 
buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı 
kontrolde Abdullah K.'nin hayatını 
kaybettiği belirlendi. Olay yerinde 
inceleme yapan ekipler, olayın 
şüpheli veya şüphelilerini yakala-
mak için çalışma başlattı. Olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA
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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından Nisan ayında açılışı gerçekleşti-
rilen Büyük Çamlıca amisi Külliyesi'ndeki 
İslam Medeniyetleri Müzesi, açıldığı gün-
den buyana birçok ziyaretçiye ev sahipliği 
yaptı. nemli eserlerin sergilendiği müze, 
yerli ve yabancı misa  rlerin ilgi odağı hali-
ne geldi. İslam Medeniyetleri Müzesi Müze 
Sorumlusu Nezih Ertuğ, müzeyle ilgili açık-
lamalarda bulundu. Ertuğ, “Müzemizdeki 
bütün eserlerin farklı önemi ve özelliği bu-
lunmaktadır. Her bir eser kendi alanında çok 
değerli ve kıymetlidir bu bağlamda koleksi-
yonumuza o gözle bakmamız daha doğru 
olacaktır” dedi. 

Bizlere İslam Medeniyetleri Müze
si’ni Anlatır Mısınız

İslam Medeniyetleri Müzesi Büyük 
Çamlıca amii Külliyesi içeresinde yaklaşık 
11.000 m2 alanı kaplamaktadır. Müzemiz-
de klasik sergileme yöntemlerinin yanında 
di ital enstelasyonlarda kullanılmıştır. İslam 
medeniyetinin sanat ve kültürde ulaşmış ol-
duğu yüksek düzeyi anlatan eserler müze-
mizde ziyaretçilerle buluşmaktadır. Bu mü-
zede sergilenen birbirinden değerli eserler 
ilk defa görücüye çıkmaktadır. Çeşitli mü-
zelerimizin depolarında bulunan bu kıymetli 
eserler halkımızın istifadesine sunulmuştur.

İslam Medeniyetleri Müzesi’nde Bu
lunan Ob e ve Eserler Hakkında Bilgi Ve
rebilir Misiniz

İslam Medeniyetleri Müzesini diğer 
müzelerden ayıran en önemli özelliği bu 
koleksiyonun ilk defa sergileniyor olması-
dır. Diğer bir özelliği ise Türkiye’deki hiçbir 
müzemizde bulunmayan di ital içerikli ser-
gileme ve bilgilendirme uygulamalarının yer 
alması sayılabilir. Klasik müzecilik uygula-
malarının di ital içerikle birleştirilerek ziya-
retçilere sunulmasıdır.  İslam Medeniyetleri 
Müzesinde tekstil, ahşap, k ğıt, metal, çini 
gibi çeşitli grupta eserler bulunmaktadır. 
Yaklaşık 1000 parçaya yakın bir koleksiyon 
müzemizde sergilenmektedir. Kabe örtüleri, 
mahmel çadırı, kaftanlar, fermanlar, Ha-
cer-ül  Esved mahfazaları, Sakal-ı şeri  er, 

Hücre-i Saadet perdesi, tılsımlı gömlekler, 
İslam bilim obeleri, hat levhaları,  Hilye-i 
şeri  er, Fatih Sultan Mehmed Han’ın ço-
cukluk dönemine ait karalama defteri gibi 
çeşitli cins ve muhteviyatta eserler sergi-
lenmektedir.  Müzemizde ilk defa sergilenen 
eserler arasında ilk Osmanlı sikkesi hüvi-
yetini taşıyan Sultan Osman dönemine ait 
eser bulunmaktadır. Hücre-i Saadet perdesi 
de ilk defa sergilenen eserler arasında bu-
lunmaktadır. Tılsımlı gömlekler kişiye özel 
yapılırdı. Savaşlar esnasında zırhların içine 
giyilmek suretiyle koruma ve zafere ulaş-

mak gayesiyle kullanılmıştır.
İçeriğinde bulunan ayetler, Esma-ı Hüs-

nalar ve vefkler tamamen Allah’tan yardım 
ve başarı istemek için kullanılmıştır. Tılsımlı 
gömlekler sadece padişahlar için değil hal-
kın çeşitli kesimleri tarafından da kullanıl-
mıştır.

İslam Medeniyetleri Müzesi’nde Bu
lunan Hangi Eser Sizi Etkiledi Ve Nedeni 
Nedir

Müzemizdeki bütün eserlerin farklı öne-
mi ve özelliği bulunmaktadır. Her bir eser 
kendi alanında çok değerli ve kıymetlidir bu 

bağlamda koleksiyonumuza o gözle bak-
mamız daha doğru olacaktır. Müzemizde 
Kuran-ı Kerim’in tamamının yazılı olduğu 
hat levhaları diğer eserler içinde en ilgi çe-
keni ve farklı olanıdır.İslam Medeniyetleri 
Müzesi’nde İslam 

Medeniyetlerine Özel  Tematik 
Bölüm var. Bu bölümler Hakkında Bilgi 
Verebilir Misiniz

Müzemizde 1  adet tematik bölüm 
bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekilde 
özetlenebilir:
l Türk Dokuma Sanatı 
l  Peygamber Efendimize atfedilen eserler 
l Sanatında Mimari ve Dekoratif Eserler
İlk Mabede Kabe
l am Evrakı
l Kuran-ı Kerim ve Mahfazaları
l İslam’da Bilim Obeleri
l Beratlar ve Fermanlar
l Hüsn-i Hat
l Tılsımlı Gömlekler
l Osmanlıda Giyim
l Destimal Geleneği ve Sanduka Puşideleri
l İslam’da Fetih
l Türk Çini Sanatı
l İslami Sikkeler

İslam Medeniyetleri Müzesi’nde Çağ
daş Müzecilik Anlayışıyla video prodüksi
yonlar ve etkileşimli dokunmatik ekranlar 

var. Di ital Uygulamaların en dikkat çe
ken b ı Hayat Enstalasyonundan bahse
debilir misiniz

Müzemizde en ilgi çeken kısımlardan 
birisi de Ab-ı Hayat temalı di ital enstelasyon 
bölümüdür. Bu kısımda ana tema su ve 
suyun varlığı ile başlayan değişim ve dönü-
şümler anlatılmaktadır. Suyun yeryüzüne 
inmesi ile başlayan hayatın izleri bu kısımda 
görsel şölen olarak sunulmaktadır. 

İslam Medeniyetleri Müzesi’nde 
bulunan ses istasyonlarında müziğin iyi
leştirici tesiriyle hastalıkların tedavisi için 
önerilen makamlar dinleme imk nı var. 
Peki, bu makamlar nelerdir. Makamlar 
neye göre seçildi bu konuda neler söyle
mek isterseniz

Müzemizdeki ses ile tedavi örneklerinin 
uygulandığı bölüm Osmanlı’da çok farklı ör-
neklerine rastladığımız şifahanelerde uygu-
lanan tedavi yöntemlerinin bir yansımasıdır. 
Bu kısımda Rast, Hüseyni, Mahur, Acema-
şiran, Nihavent, Saba gibi makamlar uy-
gulanarak hastalıkların tedavi uygulamaları 
örneklenmiştir. ifahanelerde günün belirli 
zamanlarında bu makamlarda müzikler 
dinletilerek tedavi yöntemleri uygulanmıştır. 
Modern zamanlarda teknolo ik uygulama-
ların her alanda kullanımı gün geçtikçe art-
maktadır. zellikle genç neslin ilgisini çeken 
bu teknolo ik uygulamalar müzecilik alanın-
da da kendine yer bulmuştur. Müzemizdeki 
di ital uygulamalar özellikle gençlerin ilgisini 
çekmiştir. 

Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan 
bir müzenin pro esinde yer almak nasıl 
bir duygu neler söylemek istersiniz

Bu düzeyde modern ve kıymetli eser-
lerin bulunduğu bir müzede görev almak 
bizim için büyük bir onur ve mutluluk kay-
nağı olmaktadır. Müzemiz açıldığı günden 
itibaren yoğun bir ilgi ve alaka ile ziyaretçi 
akınına uğramıştır. Ziyaretçi sayımız her 
geçen gün artmaya devam etmektedir. Mü-
zemiz yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi 
ağırlamak suretiyle toplumumuzun bütün 
kesimlerine hizmet vermiştir.

K yme i eser er ser i eniyor
İslam Medeniyetleri Müzesi Müze Sorumlusu Nezih Ertuğ, “Müzemizdeki bütün eserlerin farklı önemi ve özelliği bulunmaktadır. 

Her bir eser kendi alanında çok değerli ve kıymetlidir bu bağlamda koleksiyonumuza o gözle bakmamız daha doğru olacaktır” dedi
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Müzik dinlemek haramdır demek,  
Allah müzik dinleyen kişileri cezalandı-
racaktır demektir. Bu ise, sırf akılla bili-
nebilecek bir husus değildir. yleyse, bu 
konuda naslara ve bu nasların ışığında 
yapılan kıyaslara başvurmak gereklidir. 
Eğer bu konuda nas ve nassa kıyas yo-
luyla ulaşılan doğru bir sonuçlama yok-
sa, müzik dinlemenin haramlığı iddiası 
boşa çıkmış olur.

Kur’an ve Sünnet’te müzik din-
lemenin haram olduğunu ve müzik 
dinleyenlerin günahk r olacağını ispata 
yetecek malzeme bulunmadığı açıkça 
görülmektedir. Ancak, diğer mubahlar 

gibi müziğin de haramın işlenmesine 
vesile yapılmasına karşı çıkılmıştır. Bu 
itibarla içinde isyan, küfür veya İsl m’ın 
hoş karşılamadığı sözler bulunan yahut 
cinsel tahrik, müstehcenlik gibi dinimiz-
ce hoş görülmeyen şeylere yol açan 
müziğin söylenmesi ve dinlenilmesi 
kesinlikle uygun değildir. Bununla birlik-
te müzik konusunu gerek önceki devir-
lerde gerekse zamanımızda bir tercih ve 
takv  meselesi olarak değerlendirenler 
de bulunagelmiştir. Bunların saygıyla 
karşılanması gerektiği gibi, müzik dinle-
meyi bir eğlence unsuru olarak görenle-
rin de hoş karşılanması gerekir.

Müziğin bir tedavi ara-
cı olduğunu keşfetmiş bir 
kültürün v risleri olarak, 
yeterli delil ve gerekçe ol-
madığı halde, vaktiyle bir-
takım sosyolo ik gerekçe 
ve amaçlarla verilen hü-
kümleri içeriğinden mah-
rum bir şekilde günümüze 
taşımak veya yanlış değer-
lendirmelerde bulunmak 
suretiyle bu doğal il çtan 

insanları mahrum etmek 
isabetli bir bakış açısı ola-
rak gözükmüyor.

Son olarak kimi 
çevrelerde gündeme 
getirilen ve tartışılan İs-
l m müzik- gayri İsl m  
müzik ayırımına ve gayri 
İsl m müzik  yapılan  
müzik  aletleriyle, İsl m  
müzik üretmenin c iz 
olup olmadığı konusuna 

değinmek uygun olacaktır. Hemen be-
lirtilmelidir ki, gerek müziğin, gerekse 
müzik aletlerinin İsl m-gayri İsl m  
şeklindeki kategorik ayırımı isabetli 

görülemez. Bunun yerine, halk müziği, 
sanat müziği gibi tür ayırımlarına benzer 
şekilde, belki, cami müziği m sikisi, tek-
ke müziği, kilise müziği gibi tür bildiren 
isimlendirmeler yapılabilir. 

Böyle bir yaklaşım ne kadar işin ma-
hiyetine uygunsa, din merkezli ayırımlar 
o kadar yapaydır. Müzik sözlerinin İs-
l m ilkelere aykırılık içeren, içermeyen 
şeklindeki ayırımı bir ölçüde m kul  kar-
şılansa bile, içinde besmele, tekbir, ci-

had, peygamber gibi kavram ve sözcük-
ler geçenleri İsl m, böyle olmayanları 
gayri İsl m saymak doğru değildir. Di-
ğer birçok sanat dalı gibi, müzik de önce 
yerel mill , sonra evrenseldir. Hal böyle 
olunca İsl m-gayri İsl m müzik aletle-
rinden değil, çünkü müzik aletinin müs-
lümanı gavuru olmaz- asırlar içinde zen-
ginleşen ve gelişen mill  kültürümüzden 
gelen, bize ait olan müzik aletlerinden 
bahsedebiliriz. Elbette ki her türlü müzik 
üretiminde çoğunlukla bizim olan, bize 
mal edilen müzik aletlerinin kullanılması 
uygundur, fakat bu din  hassasiyet değil 
mill  hassasiyet gereğidir.

M ZİK DİNLEMEK HARAM MIDIR

Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’nın üyelerine ve 
stajyerlerine yönelik eğitim faaliyet-
leri, KDV Tevkifatı ve E-Uygulama-
larda Güncel Değişiklikler’ konulu 
bilgilendirme semineriyle devam 
etti. Çok sayıda Oda üyesi ve stajye-
rinin katıldığı bilgilendirme semine-
rinin açılış konuşmasını yapan Oda 
Başkanı Abdil Erdal;” Mali Müşavir-

ler olarak işletmelerin mali danış-
manlığını üstlenerek iktisadi hayatın 
geleceğine doğru yön vermek için 
özverili bir şekilde sürekli çalışmak-
tayız. Gelişen dünyanın ihtiyaçları 
doğrultusunda yeni uzmanlıklarla 
hizmet sunarak, çalışma hayatına 
da en üst düzeyde katkı sağlamak-
tayız. Mesleğimiz her geçen gün 
yeni misyon kazanmaktadır. Bu 

doğrultuda hem gelişen teknolojiye 
adapte olmak hem de mesleğimiz-
deki teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmek için bilgilendirme semi-
nerlerinde birlikte olmaya devam 
edeceğiz. Bu kapsamda bugünkü 
seminer konumuz olan e-uygula-
malar da mesleğimiz ve meslektaşı-
mız açısından son derece önem arz 
etmekte. Artık yavaş yavaş tama-

men dijital bir mesleği icra ediyoruz. 
Bizde Konya Mali Müşavirler Odası 
olarak yenilenen dünyadaki teknolo-
jik gelişmelere yönelik projelerimizle 
ve eğitim programlarımızla meslek-
taşlarımıza hizmet vermeye devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.Semi-
ner açılış konuşmasından sonra se-
miner sunumu Selda Altınsoy tara-
fından yapıldı. n HABER MERKEZİ

’ an ‘ i i en irme emineri’

TSKGV’den şükran 
plaketi

Gebe Okulu yeniden 
hizmete açıldı

Konya'da, Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakfına 
TSKGV  bağışta bulunan kişiye, 
şükran madalyası takdim edildi. 
TSKGV Genel Müdürü Sadık Pi-
yade, bağışta bulunan 8  yaşın-
daki Avni Çetin'i evinde ziyaret 
etti. Piyade, desteklerinden dolayı 

Çetin'e teşekkür ederek şükran 
madalyası verdi. Çetin de topluma 
hizmet etmenin en doğru, en sa-
dık yerini vakıf olarak gördüğünü, 
bütün insanlığın istifade etmesi 
için bağış yapmayı uygun buldu-
ğunu kaydetti.
n AA

Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde pandemi dönemin-
de kapanan "Gebe Okulu" yeniden 
dizayn edilerek tekrar hizmete 
açıldı. Gebe okulunda ebeler tara-
fından anne adaylarına, psikolojik 
ve fiziksel eğitimler veriliyor. 

Ücretsiz olan okula 20 hafta-
nın üzerindeki hamileler gelebili-
yor. Sağlık hizmetlerinin yanında 
halka yönelik eğitim faaliyetleri 
de yürüttüklerini belirten Hasta-
ne Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi 
Ahmet Yılmaz, “Bilindiği üzere 
kaliteli ve erişilebilir sağlık hiz-
metleri sunumunu başarılı bir 

şekilde gerçekleştiren hastanemiz 
sunmuş olduğu sağlık hizmetle-
rinin yanında halka yönelik eği-
tim faaliyetleri de yürütmektedir. 
Anne adaylarını normal doğuma 
yönlendirmek, anne sütünün 
önemini vurgulamak ve sağlıklı 
bir gebelik süreci geçirmelerini 
sağlamak üzere gebe okulumuz-
da eğitim programları düzenlen-
mektedir. 

Ücretsiz hizmet veren gebe 
okulumuza tüm anne adaylarını 
katılmaya davet ediyoruz, halkı-
mıza hayırlı olsun” dedi.
n İHA

 ehircilikten tarım ve hayvancılığa, ener iden sanayi ve ulaşıma kadar birçok alanı kapsayan "Türkiye’nin 
İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Proesi” gelecek yıl ekim ayında tamamlanacak

Konya  iren i 
e ir o acak

Şehircilikten tarım ve hayvan-
cılığa, enerjiden sanayi ve ulaşıma 
kadar birçok alanı kapsayan "Tür-
kiye’nin İklim Değişikliğine Uyum 
Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" 
çerçevesinde pilot il seçilen Kon-
ya, Samsun, Sakarya ve Muğla ik-
lim dirençli hale getirilecek. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı İklim Değişikliği Başkan-
lığından edinilen bilgilere göre, 
201  yılının ekim ayında başlatılan 
"Türkiye’nin İklim Değişikliğine 
Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi 
Projesi" ile iklim değişikliğiyle ilgili 
gelecekte yaşanabilecek sorunlara 
karşı bugünden önlem alınması, 
tüm sektörlerin ve şehirlerin iklim 
değişikliğine uyum sağlayarak güç-
lendirilmesi ve toplumsal direncin 
artırılması hedefleniyor. Gelecek 
yılın ekim ayında tamamlanacak 
proje; şehircilik, tarım, hayvancılık, 
balıkçılık, sosyal kalkınma, ener-
ji, sanayi, ulaşım, iletişim, turizm, 
kültürel miras, halk sağlığı, afet 
risk yönetimi, biyoçeşitlilik ve eko-
sistem hizmetleri ile su kaynakları 
yönetimi alanlarındaki çalışmaları 
kapsıyor. Hedef kitlesi içerisinde 
kamu kurumları, yerel yönetimler, 
bölge ve il müdürlükleri, bölgesel 
kalkınma ajansları, odalar, birlikler, 
meslek ve iş örgütleri, üniversite-
ler, araştırma enstitüleri ve sivil 
toplum kuruluşları bulunan projey-
le; ulusal ölçekte iklim değişikliğine 
uyum politikaları için daha iyi karar 
verme araçları, kentsel uyum plan-
lama çözümleri, iklim değişikliğine 
uyum için kapasite geliştirme ve 
ağ oluşturma faaliyetleri ve iklim 
değişikliğine uyum eylemini uygu-
lamak için bir uyum hibe programı 
çerçevesinde Türkiye’de iklim de-
ğişikline uyumun güçlendirilmesi 
amaçlanıyor. Ayrıca proje "şehirler 
için uyum" bileşeni kapsamında se-
çilen dört pilot il Konya, Samsun, 
Sakarya ve Muğla dışında ulusal öl-
çekte iklim değişikliğine uyum için 
karar alma araçları geliştirilmesini 
hedefleyen bileşeniyle de tüm şe-

hirleri kapsıyor.
ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 
UYUM STRATE İSİ VE EYLEM 

PLANI NIN G NCELLENMESİ ÇALIŞ-
MALARI DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında 2022 yılında 
tamamlanması planlanan "Ulusal 
İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi 
ve Eylem Planı"nın güncellenmesi 
çalışmaları devam ediyor. Bu doğ-
rultuda ulusal ölçekte izleme ve de-
ğerlendirme sistemi oluşturulması, 
finansman stratejisi ve sektörel 

uygulama kılavuzları hazırlanma-
sı planlanıyor. Ayrıca sektörlere 
yönelik iklim projeksiyonları, etki-
lenebilirlik ve risk analizleri yapı-
larak sektörel iklim etkilenebilirliği 
değerlendirmeleri, uyuma yönelik 
mali ihtiyaçlarının belirlenmesi ça-
lışmaları da yapılıyor. Pilot şehirle-
rin Yerel Uyum Stratejisi ve Eylem 
Planları hazırlanıyor. Eylem plan-
ları, şehirlerin iklim değişikliğinin 
etkilerine sosyal ve ekonomik daya-
nıklılığını artırıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 
ÇABASINDA ÖNEMLİ BİR KAPASİTE 

GELİŞTİRME ADIMI ATILIYOR
Türkiye'de iklim değişikliğine 

uyum eyleminin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi için düzenlenen ik-
lim ağları toplantıları da yine proje 
kapsamında yürütülüyor. Şehirler 
için iklim ağları toplantılarında, ik-
lim değişikliğinin mevcut ve ortaya 
çıkabilecek etkileri hakkında bilgi 
alışverişinde bulunmak ve şehirle-
ri uyum stratejilerini geliştirmede 
destekleyebilecek en iyi uygula-
maları paylaşmak üzere paydaşları 
bir araya getiriyor. Ağlar, üye olan 
yerel yönetimlere kazanımları ve 
karşılaştıkları zorluklar hakkında 
tavsiyelerde bulunuyor. İklim deği-
şikliğine uyum çabasında bir kapa-
site geliştirme adımı olarak görülen 
iklim ağlarıyla, doğru bilgi ve veri-
lere ulaşmada, uyuma yönelik eb 
tabanlı platformlar, veri ve bilgilerin 
tüm paydaşlar tarafından erişilebilir 
olması sağlanıyor. Proje ile Türki-
ye'nin ilk Ulusal Uyum Platformu 
olan "İklim Portal"ın kurulması plan-
lanıyor. İklim Portal ile iklim değişik-
liğine yönelik veri ve bilgiler tek bir 
platformda, herkesin erişimine açık 
olacak şekilde hazırlanıyor. n AA

haber konyayenigun.com
T L N ŞEKER
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Saidüddin Fergani am'da karşılaş-
tığı Sadreddin Konevinin sohbetinden 
etkilenerek Konya'ya gelen zbek evli-
yalarından biridir. 

Saidüddin Fergani 1223 yılında 
Fergana vadisinde bulunan ve bugün 

zbekistan sınırları içinde kalan Kaşan 
şehrinde doğdu. Esas ismi Ebu Os-
man Saidüddin Muhammed bin Kalani 
el-Fergani'dir. Hakkında yeterli bilgi bu-
lunmamakla beraber Fergani'nin yazdığı 
bir eserinde eyhu'uş- şüyuh dediği 
ahabüddin Suhreverdi'nin halifesi olan 

Necibüddin Ali bib Buzgaş eş- irazi'ye 
intisap ettiğini, sülukunu tamamladıktan 
sonra Tahun adlı bir hanikahın şeyhi ol-
duğunu kaydetmektedir. 

Kısa bir süre sonra memleketi 
Fergana'dan ayrılarak am’a gitmiştir. 
Bu sırada am'da bulunan Sadreddin 
Konevi'nin sohbet halkasına katılarak 

Konya’ya gelmiştir. 
124  yılından itibaren 
Sadreddin Konevi'nin 
sohbetlerine ve hizmetine katılan Sai-
düddin Fergan'nin 12 0'lı yıllara kadar 
Anadolu'da kaldığı tahmin edilmektedir. 

Mehmet Ali Uz, hac farizasını yerine 
getirdikten sonra 12  yılında amd’da 
vefat eden Fergan’nin “Muhyiddin 
Arabi’nin ve Sadreddin Konevi’nin fi-
kirlerinin İslam ülkelerinde yayılmasına 
yardımcı olan alim ve şeyhlerdendir.” 
diye ifade eder. Uz, Mehmet Ali, Konya 
Alimleri ve Velileri, s. , Meram Beledi-
yesi Yay. 2013, Konya  

 Mahmut Erol Kılıç, Fergan’nin fi-
kirleri hakkında şunları ifade eder: “Fer-
gan’nin fikirlerini Müntehel-i Medarik’in 
mukaddimesinde görmek mümkün-
dür. Burada z t, gayb, ilk tecelli, ahadi-
yet ve vahidiyet mertebeleri  zuhurun 

sebep olarak muhabbet, 
kemal, ilim, vücut, ikinci 
tecelli ve ilahi isimler, kev-
nin mertebeleri, insan-ı 
k mil mertebesi, ruhlar 
mertebesi, misal merte-
besi, cisimler mertebesi, 
Hz. dem ve insan haki-
kati, Hz. Muhammed ve 
Muhammed hakikat, altı 
küll  mertebe, dört sefer 
gibi konular hem varlığın 
tecelli ediş basamakları olarak hem de 
s likin z ta rücu’daki manevi makamları 
olarak ele alınır. Vahdet-i Vücut terimini 
ilk defa ve en fazla kullanan Fergan’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 terminolo i ve 
formülasyon denediği 
göze çarpar. Mesela İb-
nü’l- Arab bu konuları 
izah ederken hiçbir yerde 
vahdet-i vücudu kavram-
laştırıp, özel bir terim ola-

rak kullanmamıştır. Ferg n, iki üstadın-
dan biraz bir değişik yorumlama ile bu 
kavrama afak  düzlemde kesretin ilimle 
başlayan çokluğun  tam karşısında bir 
mana yükler. Ancak ahadiyyetü’l- cem’ 
makamında bunlar aynı şey olurlar. Zira 

ona göre vücut, mutlak 
ve hakik  vahdete sa-
hipken ilmin tabiatında 

kesret vardır. Vahdetin tabiatı faillik 
iken kesretin tabiatı k billiktir. Biri vücut 
diğeri imk n ifade eder. Buna ahadiyet 
mertebesiden bakıldığında zat için, bü-
tün kesretten uzak “mutlak birdir” deni-
lebilir. Fakat vahdaniyet mertebesinden 
bakıldığında bu defa da z tın bu mutlak 
birliğinin çokluğun da kaynağı olduğu 
görülür. Bu durumda z t aktif, isim-
ler ise pasiftir. Salikin varlığın birliğine 
doğru yönelmesi, bir ahenk, uyum ve 
bütünleşme sağlarken, 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 birbirine 
zıt sıfatları olduğundan alemde her ikisi 
de müspet rol oynar ” 

Kılıç, Mahmut Erol, TDV İslam An-
siklopedisi,” İrfan” maddesi, pdf

ERGANA’DAN KONYA YA UZANAN YOLDA BİR ALİM  SAİD DDİN ERGANİ

agokce konyayenigun.com
ANUŞ GÖKCE

Kimlik Bildirme Kanunu'nun 
Uygulanması İle İlgili Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik, Resmi Gazete'de yayımlana-
rak yürürlüğe girdi. Buna göre, gü-
nübirlik kiralanan evlerde de her an 
ulaşılabilecek sorumlu işletici bulu-
nacak. Çalışanlarla ilgili bildirimler, 
sorumlu işleticiler tarafından belir-
lenen süre içerisinde genel kolluk 
kuvvetlerinin bilgisayar terminalle-
rine bağlanılarak elektronik ortamda 
da yapılabilecek. Bildirimlerin elekt-
ronik ortamda yapılması durumun-
da muhtar onayı aranmayacak. Köy 
ve mahalle muhtarları, sorumluluk 
bölgelerinde bulunan iş yerleri ta-
rafından elektronik ortamda yapılan 
bildirimleri talepleri halinde genel 
kolluk birimlerinden temin edebile-
cek. Elektronik ortamda bildirimde 
bulunmak isteyen iş yerlerinin sa-

hibi, kanuni temsilcisi veya kiracısı 
tarafından sorumlu işleticilerinin 
kimlikleri en yakın kolluk birimi-
ne bildirilecek. Sorumlu işleticinin 
değişmesi halinde değişikliğin 24 
saat içerisinde bildirilmesi zorunlu 

olacak. İşleticiler, kendilerine veri-
len görev ve yükümlülükleri, kendi 
sorumlulukları altında yöneticilerine 
devredebilecek. Bu durumda işleti-
ci ve yönetici müştereken sorumlu 
olacak. Kimlik Bilgilendirme Kanu-

nu'nun 2'nci maddesinde sayılan 
özel veya resmi her türlü konakla-
ma tesisleri ve işletmeler, tüm ka-
yıtlarını bilgisayarda günü gününe 
tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin 
bilgisayar terminallerine bağlanarak 
mevcut bilgi, belge ve kayıtları ge-
nel kolluk kuvvetlerine anlık olarak 
bildirmek zorunda olacak. Bildirilen 
kayıtlar genel kolluk kuvvetlerine 
ait sistemde 5 yıl süre ile muhafaza 
edilecek. Bu süreyi dolduran kayıtlar 
kaydedilen sistemden otomatik ola-
rak silinecek. Bu veriler üzerinden 
yapılan tüm işlemler kayıt altına 
alınacak. Yönetmeliğin uygulanma-
sında, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsa-
mında verilerin uygun güvenlik dü-
zeyini temin etmeye yönelik gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbirler 
alınacak. n AA

n bir ik kira anan ev ere en eme

uma Buluşmaları kapsamında Belediye Başkanı Altay, Milletvekili Sorgun ve Belediye Başkanı Kavuş ile birlikte 
Kapu amii’nde, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı da Beyazid amii’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi

a kan ar  e ene i s r r
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay Cuma namazı 
sonrasında Kapu Camii’nde vatan-
daşların cumasını tebrik etti. AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte 
Cuma namazı sonrası Kapu Camii 
cemaatiyle bir araya gelen Başkan 
Altay, bölgedeki esnafa da hayırlı 
işler temennisinde bulundu. Cuma 
günlerinin toplumsal beraberliğin 
en yoğun yaşandığı günlerin başın-
da geldiğini, bu kapsamda Cuma 
Buluşmalarının kendileri için büyük 
önem taşıdığını ifade eden Başkan 
Altay, “Fırsat buldukça Cuma gün-
leri farklı camilerde vatandaşları-
mızla görüşerek hasbihal ediyoruz. 
Bu hafta da Kapu Camii cemaatiyle 
bir araya geldik. Hemşehrilerimiz-
den aldığımız güç ve destekle şeh-
rimizin yarınlarının bugününden 
daha güzel olması için elimizden ge-
len gayreti gösteriyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,
“GAYRETİMİZ SELÇUKLU İÇİN”
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı’nın her hafta 
farklı bir mahallede gerçekleştirdiği 
Cuma Buluşmaları’nın bu hafta-

ki adresi Yazır Mahallesi’nde oldu. 
Başkan Pekyatırmacı Beyazid  Ca-
mii’nde kılınan Cuma namazının ar-
dından mahalle sakinleriyle görüşe-
rek onlardan gelen istek ve önerileri 
dinledi.   Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’ya Ak Parti İl 
Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, 
Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin 
Doğan, Belediye Başkan yardımcıla-
rı ve meclis üyelerinin yanı sıra bi-

rim müdürleri de eşlik etti.
BAŞKAN PEKYATIRMACI  

“DAHA YAŞANABİLİR BİR SELÇUKLU 
HEDE İYLE ÇALIŞIYORUZ”

Selçuklu Belediyesi olarak te-
melinde insana hizmeti esas alan 
anlayışla çalıştıklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, "Vatandaşlarımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda projeler 
üretiyor, onlardan gelen istek ve 
önerilere göre hizmet programımızı 
belirliyoruz. 

Çocuklarımız için kütüphaneler, 

okullar ve spor alanları, hanımla-
rımız ve emeklilerimiz için sosyal 
tesisler, yılın her mevsiminde tüm 
vatandaşlarımızın yararlanabileceği 
sosyo, kültürel etkinlikler gerçek-
leştiriyoruz. Temel belediyecilik fa-
aliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, 
kültür ve spor alanlarında yaptığı-
mız çalışmalar ile daha yaşanabilir 
bir Selçuklu hedefiyle geleceğe yü-
rüyor, 'den 0'e her yaştan hem-
şehrimizin bu hizmetlerden fayda-
lanmasını sağlıyoruz" dedi.  
n HABER MERKEZİ

Elektrikli bisiklet hırsızını
maske de kurtaramadı

 yıl hapis cezası bulunan 
şahıs çatı katında yakalandı

Konya'da elektrikli bisiklet ça-
lan maskeli hırsız, 24 ayrı kame-
radan elde edilen 56 saatlik gö-
rüntü analizi sonucu tespit edildi. 
Hırsızlık şüphelisi, polisle yaşanan 
kovalamaca sonucu yakalan-
dı. Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsız-
lık ve Yankesicilik Büro Amirliği 
ekipleri, Akıncılar Mahallesi De-
mirsöz Sokak’ta elektrikli bisiklet 
hırsızlığı ihbarı üzerine inceleme 
başlattı. Hırsızlık olayının meyda-
na geldiği adresteki güvenlik ka-
merasına yansıyan görüntülerde 
maskeli bir şahsın sokak üzerinde 
etrafı kolaçan ettikten sonra be-
linden çıkardığı levye ile elektrikli 
bisikletin kilidini zorlayarak kırdı-
ğı ve elektrikli bisiklet ile bölge-
den uzaklaştığını belirledi. Polis 

ekipleri, zanlının çaldığı elektrikli 
bisiklet ile uzaklaştığı yöndeki bir-
çok iş yeri ve Kent Güvenlik yöne-
tim Sistemi KGYS  kameralarına 
ait 24 ayrı görüntünün 56 saatlik 
analizinde şüpheli şahsın daha 
önce de birçok hırsızlık olayından 
suç kaydı olan C.R.S. olduğunu 
tespit etti. Zanlının Karatay ilçesi 
Tatlıcak Mahallesinde farklı ad-
reslerde saklandığı bilgisini alan 
polis ekipleri bölgede çalışma baş-
lattı. Polis ekiplerini fark edince 
kaçmaya başlayan şüpheli dur’ 
ihtarına uymayınca kovalamaca 
yaşandı. Kısa süreli kovalamaca 
sonucu yakalanan şüpheli C.R.S. 
gözaltına alındı. Emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen C.R.S. tutuklanarak cezae-
vine gönderildi.
n İHA

Konya’da 23 farklı suçtan 
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan şahıs, polis ekiplerince 
saklandığı çatı katında yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, Konya Em-
niyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği ekipleri; hırsızlık, 
dolandırıcılık, belgede sahtecilik 
gibi 23 suçtan kesinleşmiş 26 yıl 
hapis cezası bulunan şahısla ilgili 
çalışma başlattı. Yapılan araştır-
malar neticesinde A.K.Ş.’nin 40  
merkez Selçuklu ilçesi Kosova 

Mahallesinde bir binanın çatı ka-
tında saklandığı tespit edildi. Polis 
ekiplerince tespit edilen binanın 
çatısına yapılan operasyonda şa-
hıs çatı katında polis ekipleriyle 
karşı karşıya geldi. Polislere di-
renerek kendisini bıçakla baca-
ğından yaralayan şahıs ekiplerin 
müdahalesiyle gözaltına alındı.
Şahsın, hastanedeki tedavisinin 
ardından cezaevine gönderileceği 
öğrenildi.
n İHA
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Konya OSB İhsandede Cad. . Sokak No  
   Selçuklu  KONYA     wTel: 03322391913-2391914

AL MİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ZERE

 Yaş Aralığında

• EKSANTRİK PRESÇİ 
VE VASIFSIZ 5 KİŞİ

• 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.
K  O  S  B  E  C

3 N  S  N  16  T 332 2 3 9  1 1  1 2

ŞİRKETİMİZ		BÜNYESİNDE	ÇALIŞTIRILMAK	ÜZERE

ADAYLARIN ŞA SEN
BAŞV RMALARI GEREKMEKTEDİR.

3FORKLİFT 
OPERATÖRÜ

3MAKİNE BAKIM 
ELEMANI 

3VASIFSIZ 
BAY – BAYAN

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103. d. No:11 Selçuklu  Konya

MOBİLYA SEKT R NDE ÇAL M

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

PLANYA VE HİZAR 
MAKİNELERİ KULLANABİLEN
ELEMAN ALINACAKTIR

                    KİŞİ



10 18 HAZİRAN 2022HABER-İLAN

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.

G VENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

 

	 BÜYÜK	SELÇUKLU	KÜLTÜR	VE	EĞİTİM	VAKFI	
GELİR	TABLOSU	VE	BİLANÇO	İLANI

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1644784

BÜYÜK	SELÇUKLU	KÜLTÜR	VE	EĞİTİM	VAKFI
31.12.2021	TARİHLİ	BİLANÇOSU

AKTİF	(	VARLIKLAR	) PASİF(KAYNAKLAR)
Cari	Dönem Cari	Dönem

I-	DÖNEN	VARLIKLAR 817.531,19 I-	KISA	VADELİ	YABANCI	KAYNAKLAR 207.731,05
A-HAZIR	DEĞERLER 17.330,29 B-TİCARİ	BORÇLAR 57.452,82
1-KASA 497,91 1-SATICILAR 57.452,82
2-ALINAN ÇEKLER 0,00 C-DİĞER	BORÇLAR 144.619,45
3-BANKALAR 16.832,38 4-PERSONELE BORÇLAR 144.619,45

C-TİCARİ	ALACAKLAR 0,00 F-ÖDENECEK	VERGİ	VE	DİĞER	
YÜKÜMLÜLÜKLER 5.658,78

2-ALACAK SENETLERİ 0,00 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 3.289,99

D-DİĞER	ALACAKLAR 32.000,00 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 
KESİNTİLERİ 2.368,79

5-DİĞER ÇEŞİTLİ 
ALACAKLAR 32.000,00 III-	ÖZ	KAYNAKLAR 3.974.948,33

E-STOKLAR 768.200,90 A-ÖDENMİŞ	SERMAYE 638,47
5-DİĞER STOKLAR 768.200,90 1-SERMAYE 638,47
II-	DURAN	VARLIKLAR 3.365.148,19 D-GEÇMİŞ	YILLAR	KARLARI 4.141.434,25
A-TİCARİ	ALACAKLAR 440,56 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 4.141.434,25
5-VERİLEN DEPOZİTO 
VE TEMİNATLAR 440,56 E-GEÇMİŞ	YILLAR	GELİR	GİDER	FARKI 540.498,61

D-MADDİ	DURAN	
VARLIKLAR 3.364.707,63 1-GEÇMİŞ YILLAR GELİR GİDER FARKI -540.498,61

1-ARAZİ VE ARSALAR 136.280,40 F-DÖNEM	NET	GELİR	GİDER	FARKI 373.374,22
3-BİNALAR 2.954.193,35 1-DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 373.374,22
5-TAŞITLAR 207.940,97
6-DEMİRBAŞLAR 66.292,91
AKTİF	(VARLIKLAR)	

TOPLAMI 4.182.679,38 PASİF	(KAYNAKLAR)	TOPLAMI 4.182.679,38

BÜYÜK	SELÇUKLU	KÜLTÜR	VE	EĞİTİM	VAKFI
31.12.2021	TARİHLİ	GELİR	TABLOSU

HESAP	ADI  BORÇ	BAKİYESİ ALACAK	BAKİYESİ
GELİR	TABLOSU	HESAPLARI   373.374,22
BRÜT	SATIŞLAR   1.671.082,77
DİĞER	GELİRLER   1.671.082,77
BAĞIŞLAR TL  952.508,62
KİRA GELİRLERİ TL  315.043,00
ALINAN AYNİ YARDIMLAR TL  403.531,15
FAALİYET	GİDERLERİ	(-)  1.297.708,55  
GENEL	YÖNETİM	GİDERLERİ	(-)  1.297.708,55  
İŞÇİ MAAŞLARI TL 133.508,68  
GENEL YÖN.GİDER TL 313.453,71  
AMACA YÖNELİK GİDERLER TL 92.642,06  
YAPILAN AYNİ YARDIMLAR TL 758.104,10  
TOPLAM  1.297.708,55 1.671.082,77

Meslek  Bilgi Yarışması" Türkiye finalleri bölge tasnifine uygun 
olarak belirlenen 10 bölge birincisi ilin katılımıyla gerçekleşti

a mu  ami ama ano u 
 rkiye ampiyonu o u 

ank  u ik ma a as  
i me e ba a  

Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğünün düzenlediği “ İmam Hatipler 
Yarışıyor” Mesleki Bilgi Yarışma-
sında Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye 
Şampiyonu oldu. "İmam Hatipler 
Yarışıyor" Meslekî Bilgi Yarışması 
14 Haziran 2022 tarihinde Deniz-
li'de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kül-
tür Merkezi'nde düzenlendi. İmam 
Hatipler Yarışıyor "Meslekî Bilgi 
Yarışması" Türkiye finalleri bölge 
tasnifine uygun olarak belirlenen 
10 bölge birincisi ilin katılımıyla 
gerçekleşti. Final, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi, Millî Eğitim Bakan 

Yardımcısı Sayın Nazif Yılmaz, Din 
Öğretimi Genel Müdürü Mehmet 
Nezir Gül, Denizli Valisi Ali Fuat 
Atik, Din Öğretimi Genel Müdürlü-
ğü Daire Başkanları İhsan Erkul ve 
Abdülhalik Baş, Denizli İl Millî Eği-
tim Müdürü Süleyman Ekici, Deniz-
li İl Müftüsü Mehmet Aşık ve çok 
sayıda bürokrat öğretmen, öğrenci 
ve vatandaşların katılımıyla gerçek-
leşti.  

Meslekî Bilgi Yarışması Türkiye 
Finali'nde Bakan Yardımcımız Sayın 
Nazif Yılmaz, Genel Müdürü Meh-
met Nezir Gül, Denizli İl Millî Eğitim 
Müdürü Süleyman Ekici davetlileri 

selamladı ve yarışmacılara başarılar 
diledi. Din Öğretimi Genel Müdür-
lüğümüz tarafından İmam Hatip-
ler Yarışıyor sloganıyla düzenlenen 
"Meslekî Bilgi Yarışması" nda prog-
ram öncesi Enderun Müzik grubu 
ilahi dinletisi sundu.10 okulun ya-
rıştığı büyük finalde Konya Mahmut 
Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Türkiye Birincisi oldu. 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi idarecileri 
yaptıkları açıklamada öğretmenleri 
ve öğrencileri tebrik ederek, başarı-
larının devamının diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇA LA

Konya’da bayan giyiminde mo-
dern çizgilerin sunulduğu Yankı 
Butik Meram Konevi mahallesin-
deki mağazasında hizmete başladı. 
Konevi mahallesinde hizmete baş-
layan ve bayan giysileri ile göz dol-
duran Yankı Butik mağazası günlük 
rahat ve spor kıyafet tercih eden ba-
yanları taleplerini karşılayacak olup, 
uygun fiyat politikası ile de hizmet 
sunuyor. 

Açtığı butik mağazasıyla ile ba-
yan giyim sektörüne yeni soluk ge-
tirmek istediğini belirten mağaza 
Sahibi Ebru Haykır Atlı, “Bayanlara 
hitap eden ürünlerimiz ve sıcacık 
sohbetimiz ile siz değerli müşteri-
lerimize hizmet vermeye başladık. 
Bayan giyim mağazamız Konya’ya 
hayırlı olsun. İş yerimiz bayanların 
yeni uğrak mek nı olacak. Birbi-

rinden güzel ürünlerimiz ve zengin 
vitrinimizi görmeleri için tüm müş-

terilerimizi mağazamıza bekliyoruz” 
dedi. n DURAN Ç L
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Altınordu Devletinin dağılması ve 
hanlıklar arasında kavgalar ile bölünen 
yurtlar ve kendi içlerinde iktidar kavga-
sını fırsat bilen Rus çarı 1 0 yıllarında 
Kazan Hanlığındaki kargaşa ve iktidar 
kavgasından faydalanarak Kazan han-
lığını 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 Hatunu Süyümbike’nin kızı olması 
sebebi ile Küçüm Han bu istilayı ay-
lar önce duymuş olup kardeş Kazan 
hanlığının hürriyeti ve bağımsızlığı için 
yardım edip savaşmış olsa da Kazan 
hanlığının mağlubiyetine, yıkılmasına, 
yok olmasına engel olamamıştı. Kazan 
hanlığının mağlubiyeti Rus çarlığına 
ilhak sonucunda kazan hanı Han ha-
tun Süyümbike 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 sal-
dıracağı apaçık belli oluyordu. Küçüm 
Han ordusunu güçlendirmek için Buha-
ra Hanı Abdullah’tan halkına dini eğitim 
vermek için hocalar ve savaşmak için 
asker isteğinde bulunmuştur. Buhara 
Hanı Abdullah, Çimkent, Seyram böl-
gesinde yaşayan irbeti eyh, Din Ali 
Hoca ve eybani önderliğinde hocalar 
ve askerler göndermiştir.

Din Ali Hoca ve yanında gelen as-
kerler, hocalar Sibirya ovasında yerleşik 
düzen olan ağaçtan evler yaparak konut 
sistemini getirmişlerdir. Sibirya ovasın-
da yaşayan halk hayvan derilerinden 
yaptıkları çadırlarda yaşıyordu.

Sibirya Hanlığının muhteşem ho-
caları ve gizli savaşçıları Buharistler  
ilk olarak 1 2 yılın da Yılanlı köyünü 
inşa ettiler. lengöl 1 1, Karagöl köyü 
1 1 yılında, Çarnalı 1 3, Otlugöl  
Kuygalı Yanavıl, Kumuslu Çabaklı köyle-

ri de 1 2  yılında kuruldu. 
Geniş otlaklara yerleşen 
Buharistler hayvancılık, 
balıkçılık ve avcılık yaparak 
hayat sürmeye başladılar. 

Buhara’dan gelen ho-
caların gayreti ile uzun kış 
gecelerinde Kuran okuma, 
ilmihal, sarf, nahiv gibi 
Arapça fıkıh ve akaid ki-
tapları okuyarak dört asır 
dini ve milli, komşuluk 
ve akrabalık bağlarını pekiştirmişlerdir. 
Dört asır bu Tura mıntıkasının yaşam 
tarzına ve kültürünü sahiplenen Buha-
ristler, asimile olarak Sibirya Tatar dilini 
konuşmaya ve kültürünü yaşamaya 
başlamışlardır. 

Bu dört asır herkes hakkına razı 
şekilde yaşamıştır. Sibirya ovasında 

bakımlı güzel atları ile kış 
aylarında nakliyecilik işleri 
ile uğraşmışlardır. Ruslar 
baskıları artırınca Tura’da 
yaşayan Abdürreşit’in 
büyük dedesi Sibirya’nın 
İsker bölgesinde yaşa-
yan Sibirya Tatarlarının 
bağımsız bir muhtar 
devlet olma mücadelesi 
vermiştir. Bu yolda ba-
şarılı olamamış, Ruslar 

tarafından katledilmiştir. Seyyah Abdür-
reşit İbrahim Tataristan, Başkurtistan, 
İstanbul, Mekke, Medine daha birçok 
beldeyi gezen duyarlı bir seyyah ve halkı 
için ileri görüşlü bir önderdi. 1  yılın-
da memleketi Tura’ya varınca hocalar 
ve kanaat önderleri ile müzakere ederek 
Sibirya’nın Tura beldesi ve köylerinde 

yaşayan akrabalarına Osmanlı İmpara-
torluğuna Kazan’dan, Kırım’dan, ilticalar 
olduğunu, vakit kaybetmeden iltica fikri-
ni düşünmeleri gerektiğini bildirdi. 

Rus Çarlığının Tura bölgesinde ya-
şayan Buharistlere hayatı zorlaştırması 
sonucu 1 0  yılının kasım ayında baş-
layan hicret 1 Ocak 1 0 ’de İstanbul-A-
nadolu kavağı limanında son bulmuş-
tur. Sultan Reşat emri ile 1 10 yılında 

şimdiki Konya, ihanbeyli-Böğrüdelik 
Reşadiye köyünde yapılan devlet ko-

nutlarına yerleşmişlerdir. Köyde yaşa-
yan Böğrüdelikli zbekler kendi araların-
da zbekçe- Tatarca konuşmaktadırlar. 
Köyde yaklaşık 400 hane vardır. Kışın 
azalan hane sayısı yaz mevsiminde art-
maktadır.

KK-1 - mer D NDAR
KK-2-  Mehmet İbrahim D NDAR

CİHANBEYLİ’DE BİR ÖZBEK KÖY  BÖĞR DELİK 

sgokce konyayenigun.com
SADIK GÖKCE
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Prof. Dr. Mehmet Koç, “Allah korusun olası bir afet durumuna karşı yeni UMKE aracımızla, sahra çadırımızla, tıbbi monitör ve defibratörlerimiz, tıbbi donanım ve 
ilaçlarımız ile hazır halde olduğumuzu burada bir kez daha görmüş olduk. Eğitim ve tatbikatlarımız yoğun şekilde önümüzdeki günlerde de devam edecek.’’ dedi

er e e ara mayan a bika
Konya İl Sağlık Müdürlüğü 

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin 
UMKE  afetlere hazırlık kapsamın-
da gerçekleştirdiği tatbikat başarı 
ile gerçekleştirildi. Orman yangını 
sonrası yıkılan bir binadan yaralıları 
tahliye etme tatbikatı izleyenlerden 
tam not aldı. Karaman ve Aksaray 
illerinden gelen UMKE ekipleri ile 
birlikte Konya Büyükşehir Belediye-
si İtfaiye ekibinin de yer aldığı tat-
bikatta toplam  yaralı kurtarılarak 
güvenli bir şekilde hastanelere nak-
ledildi. Tatbikat sonrası açıklamalar-
da bulunarak, UMKE’nin çalışmaları 
hakkında bilgi veren İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Allah 
korusun olası bir afet durumuna 
karşı yeni UMKE aracımızla, sahra 
çadırımızla, tıbbi monitör ve defib-
ratörlerimiz, tıbbi donanım ve ilaç-
larımız ile hazır halde olduğumuzu 

burada bir kez daha görmüş olduk. 
Son derece bilimsel ve triaj sistemi-
ne uygun bir şekilde yaralıları olay 
yerinden kurtararak kurulan sahra 
çadırımıza oradan da hastanelerimi-
ze naklettik. Olay yerine hızla intikal 
etme ve hayat kurtarma becerisine 
sahip ekiplerimizle afet olan bölge-
lerde hizmet edebilecek durumda 
olduğumuzu gördük” dedi. İşbirliği 
yapılan kurumlar ile birlikte yakla-
şık 100 personelin katıldığı tatbika-
tın önemine değinen Prof. Dr. Koç, 
“UMKE olarak değişik zamanlarda 
ve acil durumlarda ekipleri hazır 
hale getirmek için tatbikat gerçek-
leştirmekteyiz. Amacımız afetlere 
hazırlık için gerekli her türlü hazır-
lığı yapmak. Eğitimlerimiz ve tatbi-
katlarımız yoğun şekilde önümüz-
deki günlerde de devam edecek. 
Arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, 

ülkemize afetsiz günler diliyorum” 
dedi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü 
bünyesinde 302 UMKE gönüllüsü 
bulunduğunun da altını çizen Prof. 
Dr. Koç, “UMKE gönüllüsü arkadaş-
larımız yurt içinde veya yurtdışın-
da verilen tüm görevlere gönüllü 

olarak katılmaktadırlar. İçerisinde 
hekimler, hemşireler, paramedik-
ler, ATT’ler ve sağlık memurları 
gibi çok geniş bir meslek grubu bu-
lunmaktadır. Destek veren tüm 
sağlıkçı arkadaşlarımıza ve UMKE 
gönüllülerimize teşekkürlerimi su-

nuyorum” şeklinde konuştu.  Acil 
Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ah-
met Ergin’de yapılan tatbikatın 
olası afetlere hazırlık kapsamındaki 
önemine vurgu yaparak,  “Ülkemiz 
coğrafya olarak afetlere çok müsa-
it bir coğrafya. Dolayısıyla afetlere 

bir adım daha hazır olma amacıyla 
tatbikatlarımızı sürdürmekteyiz. İl 
Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 
bulunan UMKE ekiplerimiz ile bir-
likte Aksaray ve Karaman illerimiz 
ile işbirliği içerisinde tatbikatları 
gerçekleştirmekteyiz. Bizim amacı-
mız tabii ki hazırlık. Yapılan tatbikat 
vesileyle arkadaşlarımızın imk n 
ve kabiliyetlerini gördük, kurumlar 
arası işbirliğini geliştirdik” dedi. Sel-
çuk Üniversitesi Çumra APA Sosyal 
Tesislerinde gerçekleştirilen tatbi-
katı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç’un yanı sıra hizmet başkan 
ve yardımcıları ile birlikte Karaman 
ve Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü’n-
den gelen hizmet başkanları da ta-
kip ettiler. Tatbikat sonunda katılım 
belgesi almaya hak kazanan UMKE 
gönüllülerine belgeleri takdim edil-
di. n HABER MERKEZİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 
sona erdi. Konya’da 4 1 bin 20 öğ-
renci karnelerini aldı. 2022-2023 
eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 
tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 
2023 tarihinde sona erecek. 2022-
2023 eğitim ve öğretim yılında yarı-
yıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarih-
leri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 
2022'de birinci, 1 -20 Nisan 2023'te 
ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikin-
ci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak 
Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 
eğitim sendikası temsilcileri Konya 
Yenigün Gazetesine değerlendirdi.

ZORLU VE YORUCU BİR EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILI GERİDE KALDI’
Eğitim-Bir-Sen Konya İl Temsil-

cisi Nazif Karlıer, “2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılını tamamlamış bulunu-
yoruz. 2021-2022 Eğitim Öğretim 
Yılı sebebiyle öğrencilerimizi ve öğ-
retmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğ-
rencilerimiz ve öğretmenlerimiz zor-
lu ve yorucu bir eğitim öğretim yılını 
geride bıraktılar. Eğitim ve öğretim 
adına verimli bir geride kaldı. Yaşa-
nılan pandemi sebebiyle öğrencileri-
miz bir buçuk yıl okula gelememiş-
lerdi. Bu durum da öğrencilerimizin 
okula uyumları ile davranışlarını de-
ğiştirmişti.  Geride bıraktığımız eği-
tim öğretim yılında yeniden öğrenci-
lerimiz okula alışma süreci ile geçti.  
2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılının 
daha güzel bir şekilde geçmesini te-
menni ediyorum. Öğrencilerimizin 
dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini 
temenni ediyorum” dedi.

EĞİTİMİN KRONİK SORUNLARI İLE 
İLGİLİ DE HERHANGİ BİR 

ÇÖZ M RETİLMEDİ
2021-2022 Eğitim Öğretim Yı-

lında Eğitimin kronik sorunları ile 
ilgili de herhangi bir çözüm üretilme-
diğini ifade eden  Türk Eğitim- Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Ali Köç, “ 
Geride bıraktığımız 2021-2022 Eği-
tim Öğretim yılının ilk dönemi pan-
demi etkisi ile geçti. Öğrenciler okula 
ve yüz yüze eğitimde zorlaştı. İkinci 
dönem itibariyle bu durum ortadan 
kalkarak normale dönüldü.  Eğitimin 
kronik sorunlarının dışında ekstra bir 
sorun yaşanmadı. Eğitimin kronik 
sorunları ile ilgili de herhangi bir çö-
züm üretilmedi.  Bizlere göre bu yılın 
en güzel gelişmesi Mesleki Eğitim 
Merkezlerinin açılmasıydı. MESEM 
ile Meslek Liselerindeki öğrencilerin 
çıraklığa giderek oradan Meslek Lise-

si diploması alabilmesi bu yılın en gü-
zel gelişmesi diye bakıyoruz. Çünkü 
Meslek Liselerine gerekli önem veril-
miyor. Özel sektörde ve iş alanlarında 
ciddi anlamda eleman eksikliği var-
ken bir taratanda da genç işsizliğimiz 
yükseliyor. Buna bir çözüm üretilme-
li. Öğretmen eğitimin asri unsuru. 
Öğretmen güçlendirilmediği sürece 
eğitimden çok daha fazla verim bek-
lemek mümkün değil. Bu anlamda 
çok çalışma yapılmadı” diye konuştu.

KAYIPLAR  EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILINDA DA S RD  
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 

Özgür Ulaş Yiğit de 2021-2022 eği-
tim-öğretim döneminin , eğitimin si-
yasi iktidar tarafından ne hale getiril-

diğini en net gösteren dönem olarak 
sürmüş ve öyle sonlandığına dikkat 
çekerek, “ 2021-2022 eğitim-öğre-
tim dönemi, eğitimin siyasi iktidar 
tarafından ne hale getirildiğini en net 
gösteren dönem olarak sürmüş ve 
öyle sonlanmıştır. Sendikamızın titiz 
araştırmaları, bizzat MEB’in faaliyet 
raporları ve basına sızan haberler, bu 
eğitim döneminin eğitimde yaşanan 
tahribatın en görünür aralık oldu-
ğunu ortaya koymuştur. Ortada bir 
eğitim sistemi olmadığı, sistemli olan 
tek şeyin eğitimdeki yıkım olduğu ra-
kamlarla bağıran sert bir gerçekliktir. 
Pandemi nedeniyle eğitimin uzak-
tan sürdürüldüğü bir önceki eğitim 
öğretim döneminde milyonlarca ço-
cuğumuzun eğitimden uzak kaldığı, 
teknik ve altyapısal imkansızlıklar 
yüzünden mağdur olduğu, derin bir 
öğrenme kaybı yaşadığı MEB tarafın-
dan defaten itiraf edilmesine karşın, 
pandemi sürdüğü halde okullarda 
önlem almadan eğitimin yüz yüze 
başlatıldığı bu dönemde, söz konu-
su kayıpları gidermek ve imkanları 
iyileştirmek, yani eğitimde nispi de 
olsa adaleti sağlamak için hiçbir adım 
atılmamıştır” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇA LA

or u e i im nemi bi i

Kaymakam Pişkin ve Başkan 
Tutal karne heyecanına ortak oldu

Seydişehir Kaymakamı De-
niz Pişkin ve Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, İhsan Tekin İlk ve 
Orta Okulunda düzenlenen kar-
ne dağıtım törenine katıldı. İlçe 
Kaymakamı Pişkin ve Belediye 
Başkanı Tutal'ın katıldığı karne da-
ğıtım programına İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar’da eşlik etti. 
Öğrencilerin karne heyecanına 
ortak olan ve karnelerini dağıtan 
ilçe protokol üyeleri, öğrencilere 
daha iyi bir gelecek hazırlamak 
için çalıştıklarını kaydetti.  2021-
2022 eğitim ve öğretim yılı karne 
heyecanı yaşayan öğrenciler İlçe 
Protokol Üyelerinin elinden karne 
almanın mutluluğunu yaşadı. Yaz 
tatillerini dinlenerek, eğlenerek, ki-
tap okuyarak belgeseller izleyerek 
ve  çeşitli kurslara giderek vakitle-
rini değerlendirmelerini kaydeden 

Kaymakam Pişkin” hedeflerinin 
her zaman yüksek tutun. Lise ha-
yatınızda geleceği daha çok merak 
eden kurgulayan gençler olun. 
Asla başaramayacağız kelimesine 
hayatınızda yer vermeyin” ifade-
lerini kullandı.  Hayalleriniz daima 
büyük olsun, düşünen, üreten, 
okuyan, bireyler olun başarı sizi 
mutlaka bulacaktır diyen Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; “Sizler ne 
kadar iyi yetişir, kendinizi ne ka-
dar iyi yetiştirirseniz ülkemiz de o 
kadar gelişecek, o kadar iyi yerlere 
gelecektir. Bunu sizler yapacaksı-
nız. Bizler yerimizi sizlere bırakaca-
ğız. Ben bu duygu ve düşüncelerle 
hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi. 
Karne dağıtım töreni sonrasında 
İlçe Protokol üyeleri öğrenciler ile 
birlikte günün anısına hatıra fotoğ-
rafı çekildi. n HABER MERKEZİ

Nazif Karlıer Ali Köç Özgür Ulaş Yiğit
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FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık: "Amacımız sürdürülebilir arazi yönetimi, düşük karbon teknolo ilerinin çiftçiyle 
buluşturulması, yaygınlaştırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve arazi kullanımına biyoçeşitlilik planlarının yansıtılması" dedi

i i oku ar n a e i i iyor ar
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü FAO  ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından Küresel Çev-
re Fonu GEF  desteğiyle yürütülen 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve 
İklim Dostu Tarım Projesi, düşük 
karbon teknolojilerinin benimsen-
mesi yoluyla Türkiye'de tarım, mera 
ve orman arazi kullanım yönetimini 
geliştiriyor. Sürdürülebilir doğal kay-
nak yönetimi uygulamalarını teşvik 
etmek ve ormancılık ve tarım sek-
törleri arasında iş birliği mekanizma-
ları geliştirmek için söz konusu proje, 
ormanlar, sulak alanlar, meralar ve 
tarım alanlarına odaklanıyor. Pro-
je kapsamında yapılan çalışmaların 
tanıtılması amacıyla Konya ve Ka-
raman bölgesinde basın gezisi dü-
zenlendi. Programda konuşan FAO 
Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül 
Selışık, Sürdürülebilir Arazi Yöneti-
mi ve İklim Dostu Tarım Projesi'nin 
2016 yılında planlama çalışmalarıyla 
başladığını belirterek, şunları kay-
detti: "Proje kapsamında, bugüne 
kadar sahada çok sayıda çalışma ger-
çekleştirdi. Amacımız sürdürülebilir 
arazi yönetimi, düşük karbon tek-
nolojilerinin çiftçiyle buluşturulması, 
yaygınlaştırılması, biyoçeşitliliğin ko-
runması ve arazi kullanımına biyoçe-
şitlilik planlarının yansıtılması. Bu üç 
amaç çerçevesinde farklı çalışmalar 
gerçekleştirdik. Konya Havzası'nda 
41 bin hektar bozuk alan rehabili-
te edildi bu projeyle. 24 bin hektar 
verimsiz mera ıslah edildi. Yine 60 
bin hektar tarım alanı da koruyucu 
tarım uygulamalarıyla verimli hale 
getirildi.  Koruyucu tarım uygula-

malarının içinde de işlemesiz tarım, 
doğrudan ekim tekniği var. " Proje 
kapsamında Bahri Dağdaş Ulusla-
rarası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden 
hocalarla çalıştıklarına dikkati çeken 
Selışık, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
"Uygulamalı çiftçi okulları modelimiz 
var. Bu, FAO'nun aslında dünyada 
yaygınlaştırdığı ve uyguladığı bir 
metot ve çiftçinin aslında öğrenerek 
tarlada uzmanlarla çalışarak kendi 
sorununu tespit edip sonra da çözü-
münü birlikte yarattığı model. Ve bu 
model şu ana kadar sadece Konya'da 
değil, Türkiye'nin 10'dan fazla ilinde 
uygulandı. Bu projede de 00 kişi-
ye ulaştık. Farklı ürünlerde, 40 uy-
gulamalı çiftçi okulu açıldı." Selışık, 
Konya'nın kuraklıklardan etkilenen 
ancak buna rağmen, su kaynakları-
nın bilinçsizce tüketilmesi nedeniyle 
obrukların ortaya çıktığı bir il oldu-
ğunu hatırlatarak şöyle devam etti: 

"Bu yüzden programlı sulama bizim 
için çok önemliydi. En çok su tüketen 
şeker pancarı ve mısırda bunu uygu-
ladık. Özellikle bu ürünlerde yüzde 
30 su tasarrufu, yüzde 30 enerji ta-
sarrufu olurken, şeker pancarında 
yüzde  ve mısırda yüzde 30 üretim 
artışı sağlandı. Programlı sulama 
metodunda da yine uygulamalı çiftçi 
okulları modelimiz kullanıldı." Konya 
Karaman Havzası'nın Türkiye'nin 
tahıl ambarı olduğuna vurgu yapan 
Selışık, söz konusu bölgelerdeki üre-
timin çok önemli olduğunu söyledi. 
Selışık, proje kapsamında bal orman-
ları oluşturduklarını belirterek şunla-
ra dikkati çekti: "Arılar olmazsa za-
ten tozlaşma olmayacak ve tozlaşma 
olmazsa da üretilen bütün ürünler, 
tahıllar, meyveler gerçekleşmeyecek 
o yüzden arılar önemli. Arılar aynı 
zamanda gelir kaynağı bal üretiyor-
lar. Arı ürünleri ayrıca gelir kaynağı. 
Bu projede bu güne kadar 25 kişiye 

10'ar adet olmak üzere arı kovanı 
dağıtıldı. Bu önemli bir miktar çün-
kü onlar artık ballarını üretip pazara 
götürebiliyorlar ve satışını gerçekleş-
tirebiliyorlar. Projenin ilk yıllarında 
Konya ve Karaman'da toplumsal cin-
siyet eşitliği eylem planını hazırladık 
ve şunu gördük ki kadınlar, karar 
mekanizmasına dahil olmak istiyor. 
En büyük eksiklik burada ve bu ka-
rar mekanizmasına dahil olmanın ve 
kendilerini ifade etmenin bir yolu da 
kooperatif ve o nedenle kooperatif 
bizim için önemli."

ÇALIŞMALAR ARAZİ 
BOZULMASINI ÖNLEDİĞİ GİBİ 
BURADAKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN 

DEVAMINI SAĞLIYOR
Çölleşme ve Erozyonla Müca-

dele Genel Müdürü Nurettin Taş 
da programda yaptığı konuşmada, 
proje kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmaların arazi bozulumunu önle-
diğini belirterek, "Konya bölgesinde 

yapmış olduğumuz bütün çalışmalar 
arazi bozulmasını önlediği gibi bura-
daki biyoçeşitliliğin devamını sağlı-
yor." dedi. Proje sayesinde yöredeki 
insanların geçimine katkı sağlayacak 
gelir getirici ürünlerin elde edildiği-
ne dikkati çeken Taş, yöre insanın 
yaşam kalitesini sürdürmesini amaç-
ladıklarını söyledi. Taş, proje kapsa-
mında köylere gelir getirici, ceviz ve 
badem ağaçlandırması yaptıklarını 
ifade ederek şunların altını çizdi: "Şu 
an cevizlerimiz ürün veriyor. Aynı 
zamanda 2 bal ormanımız var, sera-
mız var. Bal ormanı kurmakla da kal-
madık, yöredeki insanlarımıza proje 
kapsamında arı peteği verildi. Do-
layısıyla yöredeki insanların kalkın-
masına destek sağlanmış oldu. Yine 
işlemesiz tarım diyoruz çünkü bili-
yorsunuz bu yöremiz Konya  kurak 
bölge. Çölleşmeye çok hassas. İn-
sanların işlemesiz ekim yapabilmesi 
için, 12 işlemesiz tarım aracı hibe 

olarak verildi." Söz konusu tarım 
araçlarının yanı sıra, yer altı sulama 
tesislerine kadar birçok çalışmanın 
yapıldığını kaydeden Taş, "Burada 
yapmış olduğumuz bütün çalışmala-
rımız, sürdürülebilir arazi yönetimi-
ne ve iklim dostu tarıma hizmet ede-
cek çalışmaları bir bütün olarak ele 
almaya çalıştık."değerlendirmesinde 
bulundu. Taş, etkin damla sulama 
yöntemlerini teşvik etmek amacıyla 
da havzada 11 elma bahçesi, 15 şe-
ker pancarı ve 13 mısır örnek alanı 
kurulduğunu bildirdi.
PRO E, T RKİYE DE TARIM, MERA VE 

ORMAN ARAZİ KULLANIM 
YÖNETİMİNİ GELİŞTİRİYOR

Projenin uygulama alanı Kon-
ya Kapalı Havzası, tarımsal üretim 
ve sulamaya oldukça bağımlı olan 
havza, verimli ormanları ve tehdit 
altındaki bitki ve hayvan türlerini ba-
rındıran bozkırlarıyla biliniyor. GEF 
tarafından finanse edilen projede, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığı projenin yürütücüsü konumunda 
ve FAO uygulayıcı kuruluş olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. Proje, sür-
dürülebilir arazi yönetimi, biyoçeşit-
liliğin korunması ve iklim değişikliği 
yoluyla ve iklim değişikliği ile ilgili 
sorunları dikkate alarak düşük kar-
bon teknolojilerinin benimsenmesi 
kanalıyla Türkiye'de tarım, mera ve 
orman arazi kullanım yönetimini 
geliştiriyor Konya Havzası'nda Ay-
rancı-Karaman,Yeşil Kuşak, Karapı-
nar-Ereğli-Emirgazi ve Sarayönü-Ci-
hanbeyli olmak üzere proje 4 pilot 
alanda yürütülüyor. n AA

mniye  K  s nav na 
irecek renci eri uyar

Konu  sa ar n a 
ocak may s rekoru k r

Konya Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri,  hafta sonu gerçekleşe-
cek olan Yükseköğretim Kurumları 
sınavına girecek olan öğrencilere 
herhangi bir aksaklık yaşamamaları 
için uyarılarda bulundu. Üniversite 
hayali kuran yüzbinlerce öğrenci bu 
hafta sonu Yükseköğretim Kurum-
ları Sınavına girecek. Ancak yapıla-
cak küçük bir hatanın öğrencilerin 
yıllarca verdiği emekleri boşa götür-
memesi için Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü yetkilileri, sınav öncesinde 
uyarılarda bulundu. Öğrencilerin 
12 yıllık emeklerinin karşılığı olan 
YKS Sınavında başarılı olmaları için 
Konya Emniyet Müdürlüğü olarak 
asayiş, güvenlik ve trafik yönünden 
gerekli bütün önlemlerin alındığını 
söyleyen Emniyet Müdürlüğü yet-
kilileri, özellikle öğrencilerin sınava 
yetişmeleri için trafik ekiplerinin 
ana arterler başta olmak üzere sı-
navların yapılacağı okullar civarında 
duyarlı ve dikkatli olacaklarını ve 
asayiş ekiplerinin de öğrencileri sı-
nava yetiştirmek için gerekli bütün 
yardımlarda bulunacaklarını bildir-
di. Yetkililer, sınav saatinde okul gü-
zerg hlarında normalin üzerinde bir 

yoğunluk olacağı için öğrencilerin 
yola daha erken saatlerde çıkarak 
herhangi bir aksilik yaşamamaları 
konusunda uyarılarda bulundu. Ay-
rıca sınav dönemlerinde üniversite 
girişlerinde oluşan yoğunluğun ya-
şanmaması için üniversite yerleşke-
lerinin tüm kapılarının girişlere açık 
olacağı kararlaştırıldı.Öğrencilerin 
aksaklıklar yaşayarak emeklerinin 
boşa gitmemesi için uyarılarda bu-
lunan Emniyet yetkilileri, bir gün 
öncesinden sınav için gerekli olan 
kimlik ve sınav giriş belgesini hazır-
lamaları, sınava girecekleri okulların 

yerinden emin olmaları ve ÖSYM 
Başkanlığının duyurmuş olduğu, 
adayın Sınava Giriş Belgesi ile sınav 
kılavuzunda da belirtilen her türlü 
yasaklı materyalin sınav binasından 
içeri girmesinin yasak olduğunu ifa-
de edirek, bina girişinde üst araması 
esnasında bu materyallerin adayla-
rın üzerinde olmaması için her türlü 
tedbir alınacağı, bina girişinde üst 
araması yapacak olan Emniyet gö-
revlilerinin konu üzerinde uzman 
ve eğitim almış personel olduğu 
bildirildi.
n HABER MERKEZİ

Konut satışlarında hem mayıs 
ayı hem de ocak-mayıs dönemi re-
koru kırıldı. TÜİK konut satış ista-
tistiklerinden edinilen bilgiye göre, 
Türkiye genelinde konut satışları 
mayısta geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10 ,5 artarak 122 bin 
68 oldu. Bu veri, tüm zamanların 

en yüksek mayıs ayı rakamı olarak 
kayıtlara geçti. Yılın ilk 6 ayında 
el değiştiren konut adedi ise yüz-
de 3 ,  artışla 5 5 bin 88  olarak 
gerçekleşti. Bu alanda da tüm za-
manların en yüksek ocak-mayıs dö-
nemi rekoru kırıldı. Artan fiyatlara 
ve azalan stoklara rağmen konut 
satışlarında güçlü ivmenin sürdü-
ğünü belirten sektör temsilcileri, yıl-
lık bazda yaşanan artışlarda geçen 
seneki kapanmaların etkisinin ol-
duğunu bildirdi. İstanbul İnşaatçılar 
Derneği İNDER  Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Durbakayım, konu-
ya ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek 
enflasyon döneminde, yatırımlarını 
en yüksek getiride değerlendirmek 
isteyen yatırımcıların gayrimenkule 
yöneldiğini söyledi. Konut yatırım-
cısının ipotekli alıma da yöneldiğini 
dile getiren Durbakayım, "Konut 

kredi maliyetlerinin ucuz olması ipo-
tekli satışı artırdı. Türkiye genelinde 
ipotekli konut satışları mayısta yıllık 
yüzde 1 ,8 arttı." dedi. Durbaka-
yım, arsa ve inşaat maliyetlerindeki 
artışın yatırım amaçlı konut alımını 
artırdığını kaydederek, yabancıların 
talebinin de artarak devam ettiğini 
anlattı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı 
Erden Timur da geçen yıl mayısta 
uzun süreli bir kapanma olduğu-
nu, bu nedenle bu sene ciddi artış 
yaşandığını söyledi. Timur, "Bu yıl 
hem kapanmanın olmaması hem 
de konut sektörüne yönelik teşvikler 

ve 'güvenli liman' gerçeğiyle satışlar 
yüzde 10  arttı." ifadesini kullandı. 
Birinci el konut satışlarında tablo-
nun pek parlak olmadığını dile ge-
tiren Timur, "2013-2018 arasındaki 
6 yılda toplam satışların ortalama 
yüzde 4 'si birinci elden oluşuyor-
du. 2022'nin ilk 5 ayında bu oran 
yüzde 28'e geriledi. Maalesef fiyat-
lar çok yükselmesine rağmen ma-
liyet artışlarından dolayı yeni konut 
üretilemiyor. İnşaat üretimini artırı-
cı teşvikler sektörü rahatlatacaktır." 
diye konuştu.
n AA
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Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapı-
lan "Haydi Pişir Bakalım" yemek ya-
rışmasının finalinde lise öğrencileri 
en güzel yemeği yapmak için yarıştı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Medeniyet Okulu Projesi kapsamın-
da İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirli-

ğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilen "Haydi Pişir Baka-
lım" yemek yarışmasının il finalleri 
tamamlandı. 

16 ilçeden katılımın olduğu ya-
rışmanın finalinde öğrenciler ilk üçe 
girmek için mücadele etti. 

Alanında yetkin şeflerin jüri ola-

rak katıldığı yarışmada birbirinden 
farklı lezzetler yarıştı. Büyük heye-
can yaşayan yarışmacı öğrencilerin 
özenle hazırladıkları yemekler jüri-
nin onayına sunuldu. 

Büyükşehir Belediye Başkan Ve-
kili Mustafa Uzbaş ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük'ün de katıl-

dığı "Haydi Pişir Bakalım" yemek ya-
rışması finalinde birinciliği Kadınha-
nı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 
alırken, Kulu Şehitleri Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi ikinci ve Sarayö-
nü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
n HABER MERKEZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığınca hazırlanan 
Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik, Res-
mi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık-
tan yapılan açıklamaya göre, yeni 
yönetmelikle mesafe kuralını değiş-
tiren bakanlık, teknik gerekçelerle 
parselinde otopark yapılamayan 
yapılarda parsel dışı otopark yeri 
için azami mesafedeki 1000 met-
re kuralını, izdüşümü olarak 1500 
metreye, yürüme mesafesi olarak 
ise 2 bin metreye çıkardı. Ayrıca, 
otopark bedeli alındıktan sonra 3 
yıl içinde bölge otoparkı yapılma 
kuralını da 5 yıla yükseltti. Ödeme 

kolaylığı sağlamak için değişikliğe 
giden Bakanlık, bölge otoparkı için 
alından yüzde 25'lik ilk ödeme hariç, 
kalan yüzde 5'lik bedelin ödeme 

süresini iskan tarihini geçmemek 
kaydı ile18 aydan 36 aya çıkardı. 
Bakanlık, riskli yapıların yerine ya-
pılacak yapılardaki otoparklar için de 

düzenlemeye gitti. Buna göre, 250 
metrekareden küçük parsellerdeki 
riskli yapıların yerine yapılacak ya-
pılar için yüzde 25'lik bölge otoparkı 
bedeli alınması ve bölge otoparkları 
yapılıncaya kadar idaresince geçici 
yol üstü, geçici parklanma yöntemi 
ile iskan verilebilmesi kuralı 1 Tem-
muz 2023'e kadar 350 metrekareye 
kadar genişletilebilecek. Dükkan ve 
mağaza kullanımlarında daha önce 
her 40 metrekare için bir otopark 
düzenlenmesi şartı 50 metrekareye 
yükseltildi. Sit alanlarında ise beledi-
yelere bunu 60 metrekareye kadar 
çıkarabilme yetkisi verilecek.
n AA

renci er en e ini yapmak i i yar ar
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Konya'da Mustafa ve Hüseyin Genç'in ürettiği, 2 veya 4 kişi kapasiteli hizmet aracı, yük ve baga taşımaya elverişli tasarı-
mıyla tercih ediliyor Firmanın Ar-Ge sorumlusu Mustafa Genç: "Dünyaya yayıldık ve Avrupa'da her havalimanındayız’’ 

aya  ko ay a r yor
Konya'da mühendis iki kar-

deşin tasarlayıp ürettiği elektrikli 
hizmet aracı, bazı Avrupa ülkele-
ri başta olmak üzere aponya ve 
Hindistan'daki havalimanlarında 
kullanılıyor. Merkez Karatay ilçesi 
BÜSAN Sanayi Sitesi'nde, 2  ya-
şındaki Mustafa ile 30 yaşındaki 
Hüseyin Genç kardeşler, elektrikli 
hizmet aracı üretiyor. Tasarım ve 
Ar-Ge'siyle yerli mühendislik ürünü 
araçlar, havalimanı ve hastanelerde 
insan ve yük taşıyor. "Golf arabası" 
olarak da bilinen, 2 veya 4 kişilik 
araçlar, uygun enerji tüketimiyle de 
tercih ediliyor. Yurt içinde ve birçok 
ülkedeki havalimanlarında hayatı 
kolaylaştıran araçlar, ortalama 3 
saatte şarj edilebiliyor. Farklı güç 
ve menzil kapasitesinde yılda 300'e 
yakın araç üreten, bir bölümünü de 
ihraç eden firma, 5'i mühendis 35 
kişiye istihdam sağlıyor.

ŞEHİR HASTANELERİNDE VE 
HAVALİMANLARINDA 

HİZMET VERİYOR
Şirketin yöneticisi ve Ar-Ge 

sorumlusu Mustafa Genç, 2003'te 
babasının kurduğu firmanın elekt-
rikli engelli aracı imalatı yaptığını 
söyledi. Yeni pazar arayışıyla, artan 
talep ve ihtiyaca göre 2 ve 4 kişi-
lik, elektrikli, insan ve yük taşıyan 
araç üretimine başladıklarını an-

latan Genç, "Şehir hastanelerine 
ve havalimanlarına vermeye baş-
ladık. Golf arabası olarak bilinen 
bu araçları 5 yıldır üretiyoruz ve 
sektörde iyi bir yere geldik. Geçen 
yıl da trafik tescilli araçlar üretme-
ye başladık. 'B' ehliyetiyle cadde ve 
sokaklarda kullanılabiliyor. 180 ki-
lometrede  liralık enerji tüketiyor." 

diye konuştu.
BAGA  VE Y K 

TAŞIMADA KULLANILIYOR
Genç, araçların yoğun ilgi gör-

düğünü belirterek şunları kaydet-
ti: "Dünyaya yayıldık ve Avrupa'da 
hemen her havalimanında araçla-
rımız kullanılıyor. Fransa'daki bir 
havalimanıyla anlaşma yapmak 
üzereyiz. Büyük kampüsü olan iş-
letmelerde de kullanılıyor. Özellikle 
havaalanı ve hastanelerde yürüme 
güçlüğü çeken insanlara büyük 
kolaylık sağlıyor. Kasalı modeller-
de bagaj ve yük taşımada da kul-
lanılıyor. Ar-Ge'yi de bünyemizde 
yapıyoruz. Yerlilik oranı yüzde 80'e 
ulaştı, bunu daha da artırmayı he-
defliyoruz. Elektrik-elektronik alt 
yapıda yerlilik oranını yukarı taşı-
mayı istiyoruz. 4 kişilik modelimiz 
Ukrayna'da iyi bir yer edinmişti. 
Maalesef bu savaş, süreci baltaladı. 
Avrupa'da iyi bir pazar var."
n AA

Tarım Engel Tanımaz
Pro esi  başladı

,  milyon liralık tarımsal 
destek ödemeleri başladı

Seydişehir’de Cezaevi misa r 
bekleme salonu açıldı

Karaman Milli Eğitim Müdür-
lüğü koordinesinde Özel Eğitim 
Meslek Okulu tarafından yürütü-
len KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından desteklenen 
"Tarım Engel Tanımaz Projesi" 
kapsamında yapımı tamamla-
nan seranın açılışı yapıldı. İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail 
Kılınç, Özel Eğitim Meslek Oku-
lu'ndaki törende öğrencilerin 1 yıl 
gibi kısa bir sürede çok güzel işler 
çıkarttıklarını söyledi. Projenin bir 
yıl sürdüğünü dile getiren Kılınç, 
"Biraz sonra yavrularımızın sev-
giyle emek vererek büyüttükleri 
ürünleri göreceğiz. Öğrencileri-
miz 'Tarım engel tanımaz.' dediler 
ve kısa bir zamanda 15 farklı ürün 

yetiştirmeyi başardılar." dedi. Ko-
nuşmaların ardından özel öğren-
ciler tarafından hazırlanan sergi 
alanı protokol üyeleri tarafından 
ziyaret edildi. Protokol üyeleri 
daha sonra serayı gezerek özel öğ-
rencilerin yetiştirdikleri bitkiler ve 
çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 
Özel Eğitim Meslek Okulu’nda 
yapılan seranın açılışına Karaman 
Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye 
Başkanı Savaş Kalaycı, KOP İda-
resi Başkan Vekili Murat Kara-
koyunlu, İl andarma Komutanı 
Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 
daire müdürleri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.
n AA

Tarım ve Orman Bakanı Va-
hit Kirişci,  milyon 3 0 bin 403 
liralık tarımsal destekleme öde-
melerinin bugün çiftçilerin hesa-
bına aktarılacağını bildirdi. Kirişci, 
sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, "  milyon 3 0 bin 
403 liralık tarımsal destekleme 
ödemelerini bugün çiftçilerimizin 
hesaplarına aktarıyoruz. Hayır-
lı ve bereketli olsun." ifadelerini 
kullandı. Bakan Kirişci, hububat, 
baklagil ve dane mısır desteği için 
4  milyon 1 6 bin 8 lira, sertifi-
kalı tohum üretimi desteği kapsa-
mında 18 milyon 310 bin 1 0 lira 
ve kırsal kalkınma yatırımlarının 
desteklenmesi için de  milyon 

863 bin 415 lira ödeme yapılaca-
ğını kaydetti. n AA

Seydişehir Belediyesi tara-
fından, Seydişehir T Tipi Cezaevi 
bahçesinde yapımı tamamlanan 
Cezaevi Misafir Bekleme Salonu, 
düzenlenen törenle hizmete açıl-
dı.  Misafir Bekleme Salonunda 
kafeterya, bay ve bayan bekleme 
salonu, bay ve bayan mescit ve tu-
valet, bebek bakım odası ile çevre-
sinde çocuk oyun parkı ve kamelya 
bulunuyor. Seydişehir Cumhuriyet 
Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca 
ise yapmış olduğu konuşmasında 
“sadece hükümlü vatandaşları-
mızın rahatı değil, aynı zamanda 
mahkum yakınlarının da konforu 
çok önemlidir. Bu düşünceyle be-
lediyemiz tarafından hayata geçi-
rilen böylesi bir hizmetin Seydi-
şehir’e hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. Mahkum yakınlarının görüş 

anına kadar dinlenebilecekleri, ih-
tiyaçları giderebilecekleri bir alanı 
cezaevi bahçesinde hizmete sun-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade eden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, “2021 yılında birlik ve 
beraberlik içerisinde temellerini 
attığımız Seydişehir T Tipi Ceza-
evi Misafir Bekleme Salonunun 
açılışını yine birlik ve beraberlik 
içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ha-
yata geçirdiğimiz bu hizmetimiz ile  
mahkum yakınlarımızın kış şartla-
rında soğuk havadan etkilenme-
yecek, yazın ise sıcaklarda dışarıda 
beklemek zorunda kalmayacak. 
Ayrıca salonumuz içerisindeki ka-
feteryayı, bebek bakım odasını da 
kullanabilecekler. Şimdiden ilçe-
mize hayırlı olmasını diliyorum” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ
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Kara ay’ a a c k eyecan  
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca  atıcılık tarihinde ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen “ISS  Plak Atışları Grand Pri ” şampiyonasına katılmak 
üzere Konya’ya gelen sporcuları ağırladı. Uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Karatay Belediye 

Başkanı Hasan Kılca, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını söyledi
Atıcılık tarihinde ilk kez Türkiye’de 

gerçekleştirilen “ISS  Plak Atışları Grand 
Pri ” Şampiyonası  ülkeden toplam 

 sporcunun katılımıyla Konya’da baş
ladı. Konya’da düzenlenecek . İslami 
Dayanışma Oyunları atıcılık müsabaka
larının da yapılacağı Saraçoğlu Uluslara
rası Atış Poligonunda gerçekleştirilecek 
müsabakaların açılış seremonisi Karatay 
Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca  AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Türki
ye Atıcılık ve Avcılık ederasyonu Başkanı 
Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin 
ve ISS  Teknik Delegesi Mohammed 

ahdan’ın da katılımıyla  ülkeden  
sporcuyu Karatay Belediyesi’nde ağırladı.

“HER ZAMAN SPORUN VE 
SPORCUNUN YANINDA OLACAĞIZ”

Uluslararası bir şampiyonaya ev 
sahipliği yapmaktan memnuniyet duy
duklarını belirten Karatay Belediye Baş
kanı Hasan Kılca  şampiyonaya katılan 
tüm sporculara başarılar diledi. Spor ve 
gençlik alanlarında hayata geçirdikleri 
çalışmalar ile Karatay’ı marka konumuna 
getirmek istediklerini dile getiren Hasan 
Kılca, “  ülkeden  sporcuyu Hazreti 
Mevlana’nın şehrinde ağırlamaktan bü
yük mutluluk duyuyoruz. ISS  Plak Atışları 
Grand Pri  Şampiyonası’nın çok güzel bir 
yarışma olacağına yürekten inanıyorum. 
Bizler Karatay Belediyesi her zaman spo
run ve sporcuların yanında olmaya devam 
edeceğiz” dedi.

“SPORCULARIMIZIN 
HEYECANINI PAYLAŞIYORUZ”

Konya’da ilk defa uluslararası düzey
de bu kadar büyük katılımlı bir turnuva 
düzenlendiğine vurgu yapan Türkiye 
Atıcılık ve Avcılık ederasyonu Başkanı 
Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu da, sporcula
rın heyecanını paylaştıklarını söyleyerek  
“Türkiye’nin kadim şehri Konya’da sizleri 

ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Konya’da ve Türkiye’de ilk defa bu kadar 
büyük katılımlı uluslararası bir yarışma 
düzenleniyor. Bize güvendikleri için te
şekkür ediyorum. Ben de eski sporcu ola
rak sporcularımızın şu andaki heyecanı 
hissediyorum. Türkiye atıcılık sporunda 
ve tesisleşmede her geçen gün daha iyi 
bir noktaya geliyor. Yarışmalar süresince 
sporcularımıza başarılar diliyor ve katı
lımları için teşekkür ediyorum” ifadeleri

ne yer verdi.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık ederasyo

nu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, Türkiye de 
ilk kez gerçekleştirilen ISS  Plak Atışları 
Grand Pri sine sı Türk, i yabancı 

 sporcunun katılmasının memnuniyet 
verici olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, organizasyonla ilgili yap
tığı değerlendirmede, bu yarışmanın ar
dından alacakları olumlu referansla daha 
fazla uluslararası yarışmayı Türkiye ye 

düzenlemeyi hedeflediklerini anlattı.
Konya daki Saraçoğlu Uluslararası 

Atış Poligonu nda düzenlenen ISS  Plak 
Atışları Grand Pri ,  ülkeden  spor
cunun katıldığını hatırlatan Çolakoğlu, 
katılımın beklentilerinin çok üzerinde 
gerçekleştiğini dile getirdi. Grand Pri in 
hemen ardından Akdeniz Oyunları nın 
başlayacağına hatırlatan Çolakoğlu, Bu
raya gelen birçok sporcu Akdeniz Oyun
ları na da gidecek. O yüzden burası iklimi 

itibarıyla sporculara bir prova imkanı da 
sunuyor. Çok ilginçtir şu an burada Sin
gapur dan, Tayland dan bile sporcular bu
lunuyor. Tabii bundan gurur duyuyorum. 
Çünkü hiç beklemediğimiz ülkelerin bile 
ilgisi çok güzel. Burada kamp yapmak is
teyen ülkeler var.  diye konuştu.

“HASAN BAŞKANIMIZ HER 
ZAMAN SPORCUNUN YANINDA”

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ab
durrahman Şahin ise, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’nın her zaman yan
larında olduğu belirterek, ISS  Plak Atış
ları Grand Pri ” Şampiyonasına verdiği 
destekten dolayı Hasan Kılca’ya teşekkür 
etti. Abdurrahman Şahin, şampiyona ile 
ilgili yaptığı değerlendirmede, “Atıcılık 
ederasyonluğu tarafından düzenlenen 

toplamda  ülkeden  sporcunun ka
tıldığı ISS  Plak Atışları Grand Pri ” Şam
piyonasının açılış programını Karatay 
Belediyesinde gerçekleştiriyoruz. Konya 
her alanda olduğu gibi gençlik ve spor 
alanında da örnek sporcuların yetiştiği 
kadim bir şehir. 

Bu çerçevede ilimiz bu yıl İslam l
keleri Spor Başkenti,  yılında da 
Dünya Spor başkenti olarak tarihteki ye
rini almıştır. Bu yıl ilimizde  Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz . 
İslami Dayanışma oyunları için geri sa
yım başlamış olup, oyunlar için yapılan 
hazırlıkların sonuna gelmiş bulunmakta
yız. Oyunlar için  ülkeden  bine yakın 
sporcu kafilesinin katılımı beklenmekte 
olup. lkemize ve şehrimize gelen mi
safirlerimize en güzel şekilde ev sahipliği 
yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bu 
organizasyonda da katkı ve desteklerini 
bizlerden esirgemeyen ve her zaman spo
run ve sporcunun yanında olan Karatay 
Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve 
ederasyon Başkanımız Prof. Dr. Gürsel 

Çolakoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” 
diye konuştu. n SPOR SERVİSİ

 Konyaspor’ a ankaya nemi

Karatay Termal  Konyaspor 
Teknik Direktörlük görevi için Çağdaş 
Çankaya ve ekibi ile sezon sonuna ka
dar resmi sözleşme imzalandı.

Zafer Tesislerinde düzenlenen imza 
törenine Başkan Muhammet Zahir 
Renklibay ve As Başkan aruk Bezirci 
katıldı.  Konyaspor yaptığı açıkla
mada “Önemli hizmetlerde bulunaca
ğına inandığımız Çağdaş Çankaya ve 

ekibine  Konyaspor ailesine hoş 
geldin der çalışmalarında başarılar di
leriz.” ifadelerine yer verildi.

Gelecek sezon T  .Lig de müca
dele edecek olan Karatay Termal  
Konyaspor da Ender Traş’tan boşalan 
teknik direktörlük görevi için Çağdaş 
Çankaya ile  yıllık resmi sözleşme im
zalandı. 

Zafer Tesislerinde düzenlenen imza 

törenine Başkan Muhammet Zahir 
Renklibay katıldı. Konyaspor Akade
misinde uzun zamandır görev yapan 
Çankaya, geçen sezon Konyaspor U  
takımı ile başarılı bir sezon geçirdi. Ye
şil beyazlı takımın başında  lig maçı
na çıkan  yaşındaki başarılı çalıştırıcı, 

 galibiyet,  beraberlik ve  mağlu
biyet alarak hanesine  puan yazdırdı. 
Sezonu avera la .sırada tamamlayan 

Çankaya idaresindeki Genç Kartallar, 
rakip ağları  kez havalandırırken ka
lesinde ise  kez gol gördü.

 Konyaspor’da Teknik heyet ve 
görev dağılımı şu şekilde

Çağdaş Çankaya  Teknik Direktör
Yunus Batan  Yardımcı Antrenör
Şahin Şarlak  Kaleci Antrenörü
Ahmet Ergün  Maç Performans ve 

Analiz Antrenörü n SPOR SERVİSİ

Konyalı hakeme 
San Marino’da görev

Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi Ramazan Be
dir,  Haziran tarihleri arasında San Marino’da ger
çekleştirilecek olan  ETU Küçük lkeler Şampiyonası’nda 
görevlendirildi. Dünya Tekvando ederasyonunun  yılı 
faaliyet programında yer alan “  ETU Küçük lkeler Şam
piyonası”  Haziran tarihleri arasında San Marino’da 
gerçekleştirilecek. Konyalı Uluslararası Tekvando Hakemi 
Ramazan Bedir de San Marino’da Türkiye’yi temsil eden 
 hakemden biri oldu.  yılında hakemliğe adım atan 

Ramazan Bedir,  yılında uluslararası tekvando hakem
liğine terfi etti. Birçok ulusal ve uluslararası müsabakalarda 
görev alan Ramazan Bedir, halen Antalya Konyaaltı Bahtılı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uzman Beden Eğitimi 
Öğretmeni olarak görev yapıyor. San Marino’daki müsa
bakanın puanlı bir organizasyon olduğunu ifade eden Ra
mazan Bedir, “San Marino’daki müsabaka hakemler için  
puan niteliğindedir. Biz de uluslararası arenada birinci sınıf 
hakem olmak için buradan puan alacağız. Puanlarımızı ta
mamladıktan sonra Konya’yı ve Türkiye’ye uluslararası are
nada birinci sınıf hakem olarak temsil edeceğiz inşallah” 
dedi. n SPOR SERVİSİ

Hasan Kılca Abdurrahman Şahin Gürsel Çolakoğlu
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Konyaspor’da önemli başarılar 
edinen teknik direktör Aykut Kocaman, 
Konya Yenigün Gazetesi’ne özel açıkla-
malarda bulundu. Yeşil-Beyazlı camiada 
Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa 
şampiyonluğuna uzanan başarılı teknik 
adam, UEFA Avrupa Ligi’nde de Kon-
yaspor ile mücadele etme başarısı gös-
terdi. Anadolu Kartalı’ndaki dönemlerini, 
unutamadığı anları Konyaspor’un geride 
kalan sezonuna ilişkin açıklamalarda bu-
lunan Kocaman, taraftarların kendisini 
uğurladığı anı unutmayacağını ifade etti. 
Konyaspor'da farklı dönemlere 3 kez gö-
rev alan en başarılı olduğu dönemlerde 
Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı ve ligi 3. 
bitirerek Avrupa'ya gitmesine büyük kat-
kı sağlayan Teknik Direktör Aykut Koca-
man, Konyaspor'un 100. yılını kutladı ve 
tekrar Avrupa arenasında boy gösterecek 
olmasından dolayı tebrik etti.

EMEKLERİNİZİN KARŞILIĞI 
ŞAMPİYONLUKTUR

Konyaspor’da görev aldığı süreçle 
ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Her za-
man söyledim, Konya bizim için ikinci 
evimiz yuvamız oldu. Konya halkı ve 
Konyaspor kulübü bizlere uzun yıllar çok 
sıcak, çok samimi bir şekilde ev sahipliği 
yaptı. Tam bir aile gibi olduk. Unutulmaz 
anılar biriktirdik, dostluklar yaşadık.

Konya kadim bir Anadolu şehri. Ta-
rihi ile kültürü ile ev sahipliği yaptığı me-
deniyetlerden gelen değerli bir birikimi 
var. Konyaspor’da çalışırken, kulübün ve 
takımın bu kültürel zenginlikle birlikte bü-
yümesini istedik. Futbol ile şehrin bu an-
lamdaki değerini birleştirmeyi amaçladık. 
Takım oyununa yatkın bir oyuncu gru-
buyla birlikte çalıştık ve büyük başarılar 
elde ettik. İkinci yarı 40 puan toplayarak 
elde ettiğimiz Süper Lig 3.lüğü bizi hem 
çok mutlu etti hem de doğru yolda oldu-
ğumuzu gösterdi. O yıl kupada da yarı 
final oynamıştık. Sonraki sezon Türkiye 
Kupası’nı da kazandık ve yine büyük bir 
sevinç yaşadık. Futbolda emeklerinizin 
karşılığı şampiyonluktur, kupadır. Arka 
arkaya 2 sezon Avrupa’ya gitme başarısı 
da beraberinde geldi. Bu süreçte taraf-
tarın da müthiş bir desteği vardı. Kupa 
sevincini ve ilk kez Avrupa’ya gitmenin 
yarattığı heyecanı çok yoğun yaşandı.” 
dedi.

AMİR OLGUNLUK 
DÖNEMİ YAŞIYOR

Kendi döneminde transfer edilen 
futbolcularla ilgili görüşlerini de açıkla-
yan Aykut Kocaman, "Mesela Amir evet 
çok gençken aramıza katıldı. Bu sezon 

gösterdiği performansla artık futbolunun 
olgunluk dönemini yaşıyor. O dönemki 
tüm oyuncularla birlikte tam anlamıyla 
bir bütün olmuştu Konyaspor. Bu da ba-
şarıyı getirdi." diye konuştu.

UNUTULMAZ ANILARIM VAR
Yaşadığı anılardan da bahseden 

Kocaman, şunları söyledi: "Unutulmaz 
birçok anı var tabii ama ikinci dönem, 
kupa şampiyonu olduğumuzda ayırı-

lırken, veda gününde yüzlerce, binlerin 
taraftarın bizleri yolcu etmesiydi. O günü 
hiç unutamam. Bu vesileyle, Nalçacı-
lar Grubu’na da bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. Son gelişimizde de 
havaalanındaki binlerce kişilik karşılama 
çok ama çok etkiledi. Doğru yerde oldu-
ğumuzu sürekli hissettirdiler. Onların bu 
ilgisi karşısında bir yandan mahcubiyet 
duygusunu yaşadım. Bu vesileyle tüm 
Konyaspor’a gönül veren dostları sev-
giyle selamlamak isterim. “Konyaspor 
taraftarının her zaman kalbimizdeki yeri 
ayrıdır”. Son dönemdeki yönetim de bize 
büyük teveccüh gösterdi. İstediğimiz gibi 
olmadı ama yine duygusal bir veda ile 
ayrıldık."

İLHAN HOCA VE EKİBİ 
HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ

Konyaspor’un 100. kuruluş yılını en 
içten dileklerimle kutladığını dile getiren 
Kocaman, “Bu yıl İlhan Hoca ve ekibi ha-
rika bir sezon geçirdiler. Uzun süre zirveyi 
takip ettiler. Avrupa bileti aldılar. Yine bir 
antrenör takımı görüntüsü verdiler. 

Sayın Başkanı ve yönetimi de kutlu-
yorum. Konyaspor’un tüm kapasitesiyle, 
şehrin büyüklüğüyle sürekli bu seviye-
lerde olması gerekir. İstikrarlı bir yapı 
kurmak içindi bizim de tüm çalışmaları-
mız. Günlük başarılardan ziyade sürdü-
rülebilir bir şehir takımı olması önemli. 
Konyaspor’a Avrupa’da da başarılar 
diliyorum. Artık Avrupa tecrübesi yavaş 
yavaş kulübün DNA’sına işliyor. Ayaklar 
yere daha sağlam basacaktır. Son ola-
rak da sevgili Ahmet Çalık kardeşimizin 
kaybı bizleri derinden yaraladı. Onu da 
bir kez daha sevgiyle, rahmetle anmak 
istiyorum. Nice 100 yıllara Konyaspor.” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Kocaman:‘Konyaspor 
benim ikinci yuvam’
Konyaspor eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Konya Yenigün Gazetesi’ne konuştu. Konya ve Konyaspor’un kendisinin 

ikinci yuvası olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, taraftarların kendisini uğurladığı anı unutamayacağını sözlerine ekledi. 
Kocaman, “Bu yıl İlhan hoca ve ekibi harika bir sezon geçirdiler. Artık Avrupa takımı tecrübesi kulübün DNA’sına işliyor.” dedi



 ma ar  Konya’ a Kamp pro ram  be i o u 
Konyaspor’un deplasman-

da oynaması gereken Konferans 
Ligi’ndeki .ön eleme turundaki 
BATE Borisov karşılaşması Bela
rus’taki savaş nedeniyle Konya’ya 
alındı. Karşılaşma  Temmuz’da 
seyircisiz oynanacak. 

Konuyla ilgili resmi internet 
sitesinden bir açıklama yayınla
yan Konyaspor, “Kulübümüzün, 
uzun uğraş ve müzakereleri sonuç 
vermiş, deplasmanda oynamamız 
gereken UE A Konferans Ligi . Ön 
eleme turu müsabakasının Kon
ya’da oynanmasına UE A tarafın
dan karar verilmiştir. Buna göre, 
BATE Borisov Konyaspor maçı  
Temmuz Perşembe günü seyircisiz 
olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir 
Stadyumu’nda oynanacaktır. Ta
lebimize olumlu cevap veren BATE 
Borisov Kulübü’ne ve UE A yetkili
lerine teşekkür ederiz” ifadelerine 
yer verildi. 

Bununla birlikte Konyaspor 
Başkanı Özgökçen, önceki gün 
yaptığı açıklamada BATE Bori
sov’a ile anlaşmamız durumunda 

her iki maçı da Konya’da oynamak 
istiyoruz’ şeklinde açıklamada 
bulunmuştu. Bu durumun gerçek
leşmesinden sonra Konyasporlu 
taraftarlar olaya olumlu tepki verir
ken maçın oynanacağı gün otopark 

alanına bir dev ekranın kurulması
nı talep etti.

 Temmuz’daki seyircisiz 
karşılaşmadan sonra rövanş kar
şılaşması ise  Temmuz’da oyna
nacak. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, yeni sezon hazırlık
ları kapsamında çalışmalarına star
tı veriyor. Yeşil Beyazlılar, bugün 
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri’n
de başlayacak olan sağlık kontrol
lerini Medicana Hastanesi’nde sür
dürecek.  gün boyunca tüm takım 
sağlık kontrolünden geçerken  
Haziran Pazartesi günü çalışmalar 
başlayacak. Yurtiçinde kamp planı 
da yapan Konyaspor,  Haziran  
Temmuz tarihleri arasında Erzu
rum’da kamp yapacak. 

Kamp programıyla ilgili bir 
paylaşımda bulunan Yeşil Beyazlı 
kulüp, “Profesyonel utbol Takımı
mızın,  Spor Toto Süper 
Lig hazırlıkları ile UE A Konferans 
Ligi ön eleme maçları kapsamında 
gerçekleştireceği kamp programı 
belli oldu. Takımımız,  Haziran 
Cumartesi günü Konya’da toplana
rak sponsorumuz Medicana Has
tanesi nde  gün sürecek sağlık 
kontrolünden geçecek.  Haziran 
Pazartesi günü Koyuncu Grup Ka
yacık Tesisleri nde ilk antrenmanını 
gerçekleştirecek takımımız,  Ha

ziran Cumartesi gününe kadar Kon
ya’da hazırlıklarını devam edecek. 

Konyaspor umuz, bir günlük iz
nin ardından  Haziran Pazartesi 
günü Erzurum’a gidecek ve ikinci 

etap kamp çalışmalarına başlaya
cak. Takımımız,  Temmuz Per
şembe gününe kadar hazırlıklarını 
Erzurum da sürdürecek.
n SPOR SERVİSİ

Beysu Konyaspor Basketbol, Sü-
per Lig’e yükselmek adına kritik bir 
karşılaşmaya çıkacak. Dev Kartallar, 
bugün saat 1 .00’da sahasında Sam-
sunspor ile Play-Off  nal serisindeki 
4.maçına çıkacak. Selçuklu Belediyesi 
Spor Salonu’nda oynanacak karşılaş-
ma TRT Spor Yıldız kanalından naklen 
olarak yayınlanacak. Seride 2-1 önde 
bulunan Beysu Konyaspor Basketbol, 
kazanması durumunda seride durumu 
3-1’e getirecek ve şampiyon olarak 
adını Süper Lig’e yazdıracak. 

PLAY O  HİKAYESİ
Normal sezonu üçüncü sırada 

tamamlayan Beysu Konyaspor Bas-
ketbol, çeyrek  nalde TED Ankara Ko-
le liler ile eşleşti. Başkent ekibini 2-1 ile 
geçen Yeşil-Beyazlılar, yarı  nalde ise 
Sigortam.Net’in rakibi oldu. İstanbul 
ekibi ise 3-1 ile geçen temsilcimiz  na-
le yükseldi. Bu sefer ise rakip sezonu 
ikinci bitiren Samsunspor’du. 

Sezonu Konyaspor’un üstünde ta-
mamladığı için saha avanta ı Karadeniz 
ekibinde bulunurken ilk 2 maç Sam-
sun’da oynandı. Beysu Konyaspor 
Basketbol ilk maçı kaybederken ikinci 
maçta uzatmalarda rakibini mağlup 
ederek seride durumu 1-1’e getirdi ve 
saha avanta ını kaptı. Serideki üçüncü 
maç önceki gün Konya’da oynandı. 

Maçın başından sonuna dek kontrolü 
elinde bulunduran Beysu Konyaspor 
Basketbol taraftarlarının yoğun deste-
ğiyle parkeden 1- 4 galip ayrıldı. Kar-
şılaşmaya Matt Morgan damga vurur-
ken Amerikalı gard, 3  sayı,  ribaunt, 
 asistlik performansıyla yıldızlaştı ve 

galibiyette başrol oynadı. Beysu Kon-
yaspor Başantrenörü Engin Gençoğlu 
da Morgan’ı ekstra ve güzel oyunu için 
tebrik etti.

BU TARA TAR ÖL Y  DİRİLTİR 
Serinin üçüncü maçından sonra 

konuşan koç Engin Gençoğlu, “ n-
celikle kazandığımız için mutluyuz. 

nemli bir galibiyet aldık ve kupaya bir 
adım daha yaklaştık. 3. Periyotta basit 
hatalar yaptık. Rakibimizi maça ortak 
ettik ama ondan sonraki4. Periyottaki 
yaptığımız agresif savunma gerçek-
ten çok etkiliydi. Bütün oyuncularımı 
kutluyorum. Süper Lig’e sadece bir 

galibiyet kaldı. Seyircimiz muhteşem-
di. Gerçekten bu taraftar grubu ölüyü 
diriltir. yle bir seyirci grubumuz var. 
Bu çok ener i ve güç verici bir şey ve 
onlara teşekkür ediyorum. Salonumuz 
doldu ve taştı. Stadımızın yanındaki dev 
ekranda yaklaşık olarak -10 bin kişi 
seyretti. Konya için Konya basketbolu 
için hatta Süper Lig için çok önemli bir 
şey. Anadolu şehrinde seyircilerinin bu 
kadar gönülden bağlı olması ve takım-

larını desteklemesi mutluluk verici bir 
şey. Ben deplasmandaki ikinci maçtan 
sonrada söyledim bitmedi. u anda bir 
şey kazanmışlığımız yok, sadece seride 
2-1 öne geçtik.” dedi.

HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ
Serideki üçüncü maçta oynadığı 

oyunla galibiyetin mimarlarından olan 
an zcan, karşılaşma sonrasında 

açıklamalarda bulundu. İç sahadaki ilk 
maçta seyirci avanta larını iyi kullandık-

larını ve önemli bir galibiyet aldıklarını 
belirten tecrübeli oyuncu an, “Çok 
güzel bir atmosfer vardı. Seyircimiz ile 
beraber çok güzel bir galibiyet aldık. 
Fakat şuan başarılmış bir şey yok. Dep-
lasmanda Samsunspor’u ikinci maçta 
yenmiştik. İyi bir takım. oldukları için 
seriyi bırakmayacaklardır. Biz bugün 
oynadığımız gibi hatta daha iyi bir şekil-
de hemen bu maçı unutup, umartesi 
günü oynayacağımız maça hazırlanaca-
ğız. İnşallah seyircimizin önünde şam-
piyonluk kupasını kaldıracağız.”

BİLETLER T KENDİ
Seride 2-1 önde bulunan Kon-

yaspor Basketbol’un bugün oynayacağı 
Samsunspor karşılaşmasına ilgi olduk-
ça yüksek. nceki gün oynanan karşı-
laşmada salon hınca hınç dolarken bu-
günkü şampiyonluk niteliğindeki maçta 
talep yine oldukça yüksek oldu. Dün 
saat 14.30 civarında satışa sunulan bi-
letler 1 saat içerisinde tükenirken birçok 
taraftar bilet alamadı. ğle saatlerinde 
uzun kuyruklar oluşturan Yeşil-Beyazlı 
taraftarlar yarınki maçta yine takımlarını 
dolu tribünler önünde karşılayacak. te 
yandan bugün oynanacak şampiyonluk 
maçı Konyaspor’un 100.yılına özel ha-
zırladığı festival alanından da dev ekran-
dan canlı olarak yayınlanacak. 
n SPOR SERVİSİ

ampiyon uk a k na 
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi Play Off inal serisi üçüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, bugün saat 

. ’da Samsunspor’u konuk edecek. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı Dev 
Kartallar kazanması durumunda seride durumu ’getirecek ve adını ING Basketbol Süper Ligi’ne yazdıracak
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