
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, “Gençlik 
Ecdadının İzinde” projesi kapsamında Çanakkale-Bus-

ra-Eskişehir-Dumlupınar gezisi düzenlendi. yönelik 
“Gençlik Ecdadının İzinde” projesi çerçevesince gezi 

düzenledi. n HABERİ SAYFA 4'TE

Sulu tarımla ekonomiye
5.8 milyarlık destek

Konya Emniyeti’nden
örnek olacak proje

DSİ Genel Müdürü 
Lütfi Akca Konya'da 
2022 yılı sulama 
sezonunda, 2 
milyon 300 bin 
140 dekar tarım 
arazisinin sulan-
dığını. Türkiye'nin 
kalkınmasında, 
DSİ'nin kilometre 
taşlarından biri 
olduğunu belirtti. 
n HABERİ SAYFA 7'DE

DUALARIMIZ MARMARİS İÇİN
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 
Muğla’nın Marmaris ilçe-
sinde çıkan orman yangın-
larının söndürülmesine 22 
araç ve 36 personelle katkı 
verdiklerini belirterek, “Du-
amız ve çabamız orman 
yangınlarının tamamen 
söndürülmesidir. Allah 
çalışan tüm ekiplerimizin 
yardımcısı olsun.” dedi.

BELEDİYE EKİPLER BÖLGEDE
Başkan Altay, ciğerimizi yakan 
orman yangınının başladığı 
andan itibaren gelişmeleri 
yakından takip ettiklerini ve ilk 
gün bölgeye 2 itfaiye tankeri ve 
4 personel görevlendirdiklerini, 
talep üzerine; itfaiye tankeri, 
itfaiye arazözü, ekskavatör, 
yükleyici, dozer ve öncü araç-
lardan oluşan 20 aracı daha böl-
geye gönderdiklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Marmaris’te
Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Marmaris’te çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için 22 
araç ve 36 personelle katkı verdiklerini belirterek, ‘Dualarımız kısa zamanda söndürülmesi’’ dedi

Gastronimi öğrencileri
kuşak kuşandı

'Eczacıların sabır
testisi kırılmıştır'

‘Müşavirlik ücretleri 
gözden geçirilmeli’

Çiftçiler tasarrufu 
öğrendi03 05 07 13

• www.konyayenigun.com

Kentpar çalışanlarını
enflasyona ezdirmedi

Yerli gururumuz 
için yoğun mesai

Firma temmuz ayından itibaren 
geçerli olmak üzere çalışanlara 
yüzde 35 oranında artış yaptı-
ğını açıkladı. Böylece 2022 yılı 
zamma yüzde 95.75’e ulaştı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Piyade ‘Cumhurbaşkanımızın 
emrettiği şekilde 2023'te han-
gardan çıkartacağız. Sonraki 
yıllarda da uçuşa başlayacak 
ve envanterimize dahil olacak’’
n HABERİ SAYFA 12'DE

Meram’da bayram hazırlıkları tamamlandı 

‘KONFORLU BİR SÜRÜŞ
 İMKANI SAĞLIYOR’

 ‘ARAÇLARDA GÜVEN 
SAĞLAMAK ÖNEMLİ’

KADINLARCA ALKIŞ VE 
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Alfa Romeo ve Jeep markasının dünyada kendini 
kanıtladığını kaydeden Demir, “Gerçek bir Alfa Romeo 

ve Jeep’in önemli bileşeni duygudur.’’ 
n HABERİ SAYFA 2'DE

Ceylan, ticaret araç alırken vatandaşların dikkat etmesi 
gerektiğini belirterek, “Ticari araçları ihtiyaçlara göre 
belirlemek ve güven sağlayabilecek yerlerden temin 

etmek gerekiyor” dedi. n HABERİ SAYFA 2'DE

Beyşehir’de eşini bıçaklayarak ölümüne neden olan 
Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

n HABERİ SAYFA 6'DA
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Ahmet Pekyatırmacı, 
“Selçuklu Belediyesi olarak 
temel belediyecilik faali-
yetlerimizin yanında spordan 
kültüre, eğitimden sosyal 
yaşama birçok anlamda 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz’’
n HABERİ SAYFA 3'TE

Başkan Kılca, 80 mahallesinin 
tamamını birlik, beraberlik ve 
dayanışma ruhuyla yönettiklerini 
söyleyerek; “Karatay’ın hem 
bugününe hem de geleceğine 
kalıcı ve güçlü eserler emanet 
etmek için çalışıyoruz’’
 n HABERİ SAYFA 4'TE

Selçuklu’nun yeni eseriSelçuklu’nun yeni eseri
yayın hayatına kazandırıldıyayın hayatına kazandırıldı

Karatay esnaflarlaKaratay esnaflarla
birlikte içiçebirlikte içiçe

Meram’da yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları 
tamamlandı. İlçede belirlenen kurban satış ve kesim 
yerleri bayram için hazırlanırken üretici ve esnafların 
kurbanlık satış yeri tahsis işlemleri de 27 Haziran 
Pazartesi günü başlıyor. Müracaat sırasına göre 
belirlenecek yerler için başvurular Meram Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü'ne gerçekleştirilecek.
n HABERİ SAYFA
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Koyuncu Otomotiv Alfa Romeo ve Jeep marka Satış Müdürü İsmail Demir, iki araç markasının da dünyada kendini kanıtlamış olduğunu ifade ederek, “Her iki otomobilde günü-
müzün teknolojik gelişmelerine bağlı olarak üretiliyor. Müşterilerimizi Alfa Romeo ve Jeep markası araçlarımız için bilgi almaya ve plazamıza çay kahve içmeye davet ediyoruz” dedi

Mühendislik harikası Alfa Romeo ve Jeep
Koyuncu Grup bünyesinde ilde 

faaliyet gösteren ve dünyanın en 
önemli otomobil markalarından biri 
olan Jeep ve Alfa Romeo satışları 
Konya’da dolu dizgin devam ediyor. 
Koyuncu Grup bünyesinde 2002 yı-
lından beri Konya Fiat bayiliğini ba-
şarı ile sürdüren Koyuncu Otomotiv 
Jeep ve Alfa Romeo yetkili servisi 
olarak başlayan serüvenine Jeep ve 
Alfa Romeo markalarının satış bayi-
liğini de eklemişti. 2019 yılından beri 
Jeep ve Alfa Romeo’nun satış bayili-
ğini yürüten Fiat Koyuncu Otomotiv, 
müşteri memnuniyeti ile dikkat çe-
kiyor. Alfa Romeo Jeep Satış Müdü-
rü İsmail Demir, “Müşterilerimizin 
tüm ihtiyaçlarını otomobil nokta-
sında A’dan Z’ye kadar karşılıyoruz. 
Jeep ve Alfa Romeo’nun satışının 
yanı sıra, teknik destek noktasında 
servis hizmeti de sağlıyoruz. Sigorta, 
KASKO, gibi seçeneklerimizde mev-
cut. Yine yedek parça için öncülük 
ediyoruz. Sattığımız otomobilin ve 
sağladığımız servis hizmetinin ar-
kasındayız. Vatandaşlarımızın Jeep 
ve Alfa Romeo’ya ilgileri gerçekten 
çok güzel. Seçeneklerimiz arasında 
4X4 ile 4X2 yer alıyor. Bu otomobil-
lere sahip olabilmek sizlere yollarda 
ayrıcalık hissettiriyor. Yapmış oldu-

ğumuz hizmetler için 2019 yılında 
müşteri memnuniyeti birincilik ödü-
lü almıştık. Kaliteli bir şekilde hizmet 
etmeye ve müşteri memnuniyeti 
sağlamaya devam edeceğiz” dedi. 

‘KONFORLU BİR SÜRÜŞ 
İMKANI SAĞLIYOR’

Alfa Romeo ve Jeep markasının 
dünyada kendini kanıtladığını kay-

deden Demir, “Gerçek bir Alfa Ro-
meo ve Jeep’in önemli bileşeni duy-
gudur. Her iki araçta günümüzün 
teknolojik gelişmelerine bağlı olarak 
üretilmiştir. Sınırların ötesine geçen 
sürüş keyfini tetiklemektedir. Direk-
siyon başında heyecan verici, kon-
forlu bir sürüş deneyimini sağlamak 
için en gelişmiş teknoloji ve yenilikçi 

mühendislik kullanılmıştır. Kısacası, 
kişisel olarak bizzat denemeye değer 
bir şeydir. O yüzden müşterilerimizi 
Alfa Romeo ve Jeep markası araçla-
rımız için bilgi almaya ve plazamıza 
çay kahve içmeye davet ediyoruz. 
Dileyenler araçlarımızı test edebilir” 
diye konuştu. 
n SAMET AKTAŞ

Koyuncu Fiat Ticari Araç Müdürü İsmail Ceylan, ticaret araç alırken vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belir-
terek, “Ticari araçları ihtiyaçlara göre belirlemek ve güven sağlayabilecek yerlerden temin etmek gerekiyor” dedi

‘Ticari araçlarda 
güven sağlamak önemli’

Türkiye’de özellikle iç pazarda 
ticaretin devam edebilmesi adına 
büyük önem arz eden ticari araçlar, 
Koyuncu Fiat bünyesinde güvenle 
satılmaya devam ediyor. Koyun-
cu Fiat Ticari Satış Müdürü İsmail 
Ceylan, ticari araçların ihtiyaçlara 
göre belirlenmesi gerektiğini, müş-
teri memnuniyeti sağlamak adına 
vatandaşları plazaya beklediklerini 
açıkladı. Ticari araçların Türkiye pa-
zarında önemli görevler yürüttüğü-
nü kaydeden Ceylan, “Nerede ne 
amaçla kullanılacağı büyük önem 
arz ediyor. O yüzden ticari araçlar 
alırken, temelde nasıl kullanaca-
ğımızı bilmemiz gerekiyor. Ticari 
araçlar bölgesine göre farklılık gös-
terebilir. O yüzden duruma göre 
değerlendirmek daha mantıklı olur. 
Çünkü çevre vilayetlerine göre ter-
cihler değişebiliyor. Konya’da ticari 
araçlar gerçekten büyük ilgi görü-

yor. Gerek koltuklu gerekse koltuk-
suz fark etmeksizin Koyuncu Fiat 
bünyesinde ki araçlarımızı müşteri-

lerimiz ile buluşturmanın haklı gu-
rurunu yaşıyoruz. Müşterilerimizin 
en hesaplı ve en kaliteli şekilde ticari 

araç sahibi yapıyoruz. Konya’da za-
ten ciddi bir sanayi potansiyeli var. 
Bu sanayi potansiyelini ekonomik 
olarak çevirmek adına ticari araçlar 
büyük önem arz etmektedir. Satış 
sonrası da müşterilerimize teknik 
destek sağlıyoruz. Yedek parça nok-
tasında yardımcı oluyoruz. Tüm ser-
vis imkanlarını sağlıyoruz” dedi. 

‘GARANTİ VERİYORUZ’
Koyuncu Fiat olarak satılan araç-

ların arkasında durduklarını ve ga-
ranti verdiklerini kaydeden Ceylan, 
“Fiat olarak Doblo ve Fiorino mo-
dellerimiz mevcut. 1,3 ile 1,4 gibi 
motor seçeneklerimiz var. Firmamız 
sadece Konya değil, Aksaray, Niğde, 
Karaman, Afyon, gibi çevre illerden 
de beldelerden de yoğun ilgi görü-
yor. Tüm ürünlerimizi satarken, gü-
venli bir şekilde hizmet sağlıyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n SAMET AKTAŞ

İsmail Ceylan

İsmail Demir
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                     17°C    26°C

Karaman               15°C 38°C 

Aksaray                 17°C    28°C

Ankara                   17°C     24°C Hicrî: 25 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 11 Haziran 1438

Haftada 2 gün yazıyorum…
Salı ve Cuma…
Acil yazılması gereken bir konu 

varsa da, araya sıkıştırıyor, haftada 3’e 
çıkıyorum…

Gecikmeli de olsa, hem bir anek-
dot olduğu için, hem de Bülent Arınç’ın 
modası geçmediği için, bu yazıyı sizler-
le paylaşma zarureti hissettim kendim-
de…

Yazmak benden, okumak sizden.
***

Siyaseti sevmem…
Oldum olası uzak durdum siyaset-

ten…
Tabii ki, siyasetçilerden de…
Benim alanım değil…
Siyasetle alakam, seçim zaman-

larında giderim oyumu kullanırım o 
kadar…

Dersem inanmayın!
Bu ülkede yaşıyorsan, bu ülkenin 

siyasetine de, siyasetçisine de uzak 

durmak mümkün değil.
***

Yıllarca Merhaba gazetesinde ça-
lıştım…

Uzun bir süre spor müdürlüğü, 
ayrılıncaya kadar da Genel Yayın Yönet-
menliği yaptım…

Saadet Partisi’ne yakınlığı olan bir 
gazete…

Allah yollarını açık etsin…
Ekmeklerini yedik, sularını içtik… 
Allah var ya, çok içlerinde olma-

dım…
Sevdiklerim oldu…
Sevmediklerim de tabii ki…
O camianın içerisinde rahmetli Şev-

ket Kazan sevdiğim bir siyasetçiydi…
Bülent Arınç’ı da severdim!
İnkar edersem çarpılırım.

***
Bir anı…
Yanılmıyorsam 1993 ya da 1994 

yılında Eskişehir’de İstanbul’un Fetih 

kutlamaları yapıldı…
O yıllarda Merhaba’nın 

spor servisinde foto mu-
habiri olarak görev yapı-
yordum…

İyi makinem olduğu 
ve iyi resim çektiğim için 
beni de götürdüler Eskişe-
hir’e…

Gazeteden 3-4 kişi 
özel bir araçla gittik…

Eskişehir’in eski sta-
dında gerçekleşmişti kutlamalar…

Şevket Kazan’ın duygusal konuş-
masından etkilenmiş ve yanımdaki ar-
kadaşa da bunu ifade etmiştim…

İsmi önemli değil, o arkadaş, “Şev-
ket Kazan değil, Bülent Arınç konuşsay-
dı, burası yıkılırdı” dedi…

Merak ettim Bülent Arınç’ı…

Yıllar sonra  bir te-
levizyon konuşmasını 
dinledim ve iyi bir hatip 
olduğu kanaati uyandırdı 
bende…

Sonra da Ak Parti’nin 
kuruluşunda önemli bir 
rol üstlenmesi ile ön pla-
na çıktı…

Dava uğruna gecesi-
ni gündüzüne kattı…

Kurucusu olduğu Ak 
Parti’de Reis’in hep yanında oldu…

Bunu kimse inkar edemez…
Ama, sonradan ne oldu da, bede-

nen olmasa da ruhen gemiyi terk etti!
Gemiyi terk etmekle kalmadı, bel 

altı vuruşlara da başladı…
En son olarak, hem de muhaliflerin 

de olduğu bir toplantıda “Kral Çıplak 

demenin vaktidir” diyerek neyi amaç-
ladı?

“Kral Çıplak” meselesinden 2-3 
gün önce Ak Parti’nin Kızılcahamam 

kampında, hem de kurucu sıfatıyla bu-
lundu…

Bülent Arınç gerçekten çok ilginç 
bir siyasetçi…

Sağ gösterirken, sol vuranlardan!
Nerede, ne zaman, ne yapacağı ya 

da ne konuşacağı kestirilemez…
Sakindir filan, ama sert vurur ica-

bında…
Ama, hep bel altı vurur, nedense!
Ak Partili yetkililer,  “yokluğu bir 

dert, varlığı başka bir dert” dememeli-
ler…

Çünkü, bu ülkenin bir evladı olarak, 
Bülent Arınç dilinin acıtmaya başladığı-
nı düşünüyorum…

Haksız mıyım?
***

Aslında başka bir konuda eteğim-

deki taşları dökecektim…
Ancak, Bülent Arınç’ın “Kral Çıplak” 

meselesinde “üç maymun”u da oyna-
yamazdım…

Meclis Başkanlığı, Bakanlık, Hükü-
met Sözcülüğü yapmış birinin bu söy-
lemlerini görmezden gelemezdim…

Akıl alacak gibi değil…
Demek ki, siyaset böyle bir şey…
Şunun altını çizmek gerekirse;  Bü-

lent Arınç’ın bu dili, sadece Ak Partili-
leri değil, bu ülkede yaşayan, sağcısını 
solcusunu, topçusunu popçusunu, 
havada uçanını yer de kaçanını rahatsız 
etmeye başladı…

Millet burnundan solurken, ateşe 
benzinle gitmenin kimseye bir faydası 
olmaz…

Bu arada Mehmet Metiner’in dili de 
sağlıklı bir dil değil…

“Dilinin kemiği yok” derler ya, Meti-
ner için de geçerli bir söz…

Allah kimseyi dilinden çektirmesin!

GECIKMELI BIR YAZI!

Büyükşehir Belediyesi, Kon-
ya’daki üniversitelerin gastronomi 
bölümlerinden mezun olan öğrenci-
lere yönelik kuşak kuşanma merasi-
mi gerçekleştirdi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
üniversitelerin gastronomi bölüm-
lerinden mezun olan öğrencilere ku-
şak kuşanma merasimi düzenledi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde Ateş-
baz-ı Veli’yi anmak amacıyla “Aşçı 
Dede” temasıyla ikincisi gerçekleş-

tirilen programda ilk olarak Konya 
Mutfağı ve Ateşbaz konulu film gös-
terimi ile Konya Gastrofest’in lans-
manı yapıldı. 

Törende konuşan Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Ercan Uslu, tarihe ismi geçmiş ve 
Mevlevilik müessesesinin rektörü 
olan Ateşbaz-ı Veli’nin yolunda bu 
işe başlanmasından dolayı büyük 
bir memnuniyet duyduğunu ifade 
etti. Aşçıların ve şeflerin bir eğitme 

yolculuğuna soyunduğunu beliren 
Uslu, “Çok ulvi ve yüce bir gayret. 
İnşallah bu yolda size hem güzel 
yemekler yapma hem de öğrenci-
lerinizi olgunlaştırma ve sonunda 
da güzel bir hayat, doğru bir istika-
met ve ahirette de güzel makamlar 
nasip etsin Cenab-ı Hak. Yolculu-
ğunuz hayırlı olsun, hepinizi tebrik 
ediyorum.” diye konuştu. Törene 
katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu 
(TAFED) Başkanı Zeki Açıköz ise ev 

sahipliğinden dolayı Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından Konya’daki 
üniversitelerin gastronomi bölüm-
lerinden mezun olan öğrenciler için 
kuşak kuşanma töreni düzenlendi. 
Kuşak kuşanma merasiminden son-
ra Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
2 binin üzerinde aşçı ve şefin katılı-
mıyla TAFED Genel Kurulu gerçek-
leştirildi.
n HABER MERKEZİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından tasarlanan “Gezen Sinema 
Tırı”, Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin katkısıyla açık hava sineması 
olarak Konya’nın 28 ilçesinde va-
tandaşlara aileleriyle birlikte sinema 
keyfi yaşatıyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Si-
nemalar Genel Müdürlüğü’nün ilçe-
lerdeki çocukların sinemayla buluş-
ması için hazırladığı “Gezen Sinema 
Tırı” Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin katkısıyla Konya’nın ilçelerin-
de açık hava sineması olarak hizmet 
veriyor. Anadolu\'nun çeşitli şehir-
lerinde her yaştan insanın ücretsiz 

sinema ile buluşturulması hedefiyle 
yola çıkan Gezen Sinema Tırı, yak-
laşık 1 aylık Konya turu kapsamında 
her gün farklı bir ilçede faaliyetlerini 
sürdürüyor. Önce sinemaya gitme 
imkanı bulamayan çocukları beyaz 
perdeyle buluşturan Gezen Sinema 
Tırı, okulların kapanmasıyla birlikte 
akşamları ilçe merkezlerinde ko-
nuşlanarak Konyalılara aileleriyle 
birlikte açık havada sinema keyfi 
yaşatıyor. Türk sinemasından seçkin 
eserleri açık havada izleme imkanı 
bulan Konyalılar unutamayacakları 
yaz akşamı geçiriyor. 
n HABER MERKEZİ

Mezun genç aşçılar kuşak kuşandı

Gezen Sinema Tırı'yla açık havada seyir keyfi

Selçuklu Belediyesi, Klasik Türk Musikisi’nin Osmanlı dönemindeki son büyük bestekarı kabul edilen 
Mehmet Zekai Dede Efendi’nin hayatı ve Musiki Külliyatı’nı anlatan eseri yayın hayatına  kazandırdı

‘Medeniyetin merkezi Konya’

Selçuklu Belediyesi kültür ve 
yayın hayatına kazandırdığı yeni 
eserlerle katkı sağlamaya devam 
ediyor. Bu kapsamda bütün sana-
tı ve hayatını Konya'ya bağlamış 
Osmanlı'nın devrinin son büyük 
bestekarı olan Mevlevi bestekarı  
"Hace Hafız Eyyübi Mehmet Ze-
kai Dede Efendi Hayatı ve Musiki 
Külliyatı" isimli eser yayın hayatına 
kazandırıldı. Tek ciltten oluşan eser 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Sanat Yönetmeni Yardımcısı Hafız 
Ahmet Çalışır'ın katkıları ile hazır-

lanıp hayata geçirildi. Eserde Meh-
met Zekai Dede Efendi Hayatı ve 
külliyatlarından oluşuyor. 

BAŞKAN PEKYATIRMACI 
"MEDENIYETIN MERKEZLERINDEN 

BIRI DE KONYA'DIR" 
Kültür hayatına yeni bir eser 

daha kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Selçuklu Belediyesi olarak 
temel belediyecilik faaliyetlerimizin 
yanında spordan kültüre, eğitim-
den sosyal yaşama birçok anlamda 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu 
çalışmalarımız kapsamında yeni bir 

eseri daha yayın hayatına kazandır-
dık. Tarihi geçmişimize baktığımız 
zaman göreceğimiz ilk şey mede-
niyetimizin kurulmuş şehirlerden 
yükselmiş olduğudur. Bu anlamda 
medeniyetimizin en önemli mer-
kezlerinden biride Konya'dır. Sel-
çuklu Belediyesi olarak Konya ve 
Anadolu'da barınan bin yılı aşkın 
Türk İslam tarihine saygıyı önce-
leyerek bu çalışmaları yerine getir-
menin gayretindeyiz.  Bu bağlamda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Sanat Yönetmeni Yardımcısı Hafız 

Ahmet Çalışır üstadın hazırladı-
ğı bu eser; yerel yönetim olarak, 
yerli, milli ve uluslararası sorum-
luluklarımıza karşılık gelmektedir. 
Kendisine, bu eserin ortaya çıkma-
sına emek veren tüm sanatsever 
dostlara ve emeği geçen çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Elbette bugünün ve yarının dünya-
sında hayırla anılmak en güzelidir. 
Selçuklu Belediyesi olarak kültürel 
mirasımızın hak ettiği ilgiyi sürdür-
meye ve bu mirası aktaracak eser-
leri yayın hayatına kazandırmaya 
devam edeceğiz." dedi.
n HABER MERKEZİ

Karaca; “Sorunların 
çözümü Deva Partisi”

CHP Konya Il Başkanı 
Bektaş’tan, suç duyurusu 

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca düzenlediği basın 
açıklamasında ülkenin kötü yöne-
timinin karşısında çözümün Deva 
Partisi iktidarı olduğunu söyledi.  
Kayalı parkta Deva Partisi Konya 
İl Başkanı Dr. Seyit Karaca bera-
berinde, il yönetim kurulu üye-
leri, ilçe başkanları, ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, kadın ve gençlik 
çalışmaları başkaları ve partili-
lerle birlikte düzenlediği basın 
açıklamasında ülke sorunlarına 
ve çözüm yollarına dikkat çekti.  

Basın açıklamasında iktidar 
tarafından ülkenin kötü yönetil-
diğini ve sürekli sorunların arttı-
ğını belirten Deva Partisi Konya 
İl Başkanı Dr. Seyit Karaca şun-
ları ifade etti: “Genel Merkez ta-
rafından görevlendirilmemizin 
yıldönümünde hemşerilerimizin 
ve siz değerli basın mensupları-
nın huzurundayız. İki yıllık görev 
süremizde teşkilatlanmamızı ta-
mamlamak yanı sıra vatandaşla-
rımıza Genel Başkanımız Ali Ba-
bacan ve partimizin politikalarını 
anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de 
kısa başlıklar halinde bazı mesele-
leri konuşacağız. Mutfaklar yangın 
yeri! Piyasalar aynı şekilde! Ülke-
yi yöneten Cumhur ittifakı bloğu 
fiyat artışları ile baş edemiyor. 
Günlük hayatımızın vazgeçilmezi 

bazı kalemleri kısaca hatırlatalım: 
Gıda maddeleri açısından eskiden 
“katığı ekmeğe denk getirmeye 
çalışırken şimdi ekmek te katığa 
denk gelmez” oldu. Bugün iti-
bariyle buğday ambarı Konya’da 
ekmek 3,5 TL. Kahvaltılarımızın 
vazgeçilmezi simit 4 TL. Yanına 
içecek ilave ederseniz en basit tek 
kişilik kahvaltı 15-20 TL. Çay-si-
mit hesabı yaparak iktidara ge-
lenler şimdi aynı hesabı içinden 
çıkılmaz hale getirdiler. Kahvaltı 
sofralarında görmeye alıştığımız 
birçok ürün birer birer eksiliyor. 
Et ve et ürünleri bizler için lüks 
tüketim malzemeleri oldu. Süt ve 
yumurta her yaşta insanımız için 
vazgeçilmemesi gereken besinler 
iken fiyatları anormal arttı. Sebze 
meyve fiyatları yaz mevsimine gir-
memize rağmen hala çok yüksek. 

Gıda maddeleri ve diğer 
alanlardaki fiyat artışlarının se-
beplerini kısaca irdelemek gere-
kirse:  Akaryakıt fiyatları kontrol 
edilemeyen döviz kuru nedeniyle 
her geçen gün yükselmektedir. 
Vatandaşımız için özel araç kul-
lanmak lüks haline gelmiştir. Bir 
depo akaryakıt için artık servet 
ödemek gerekiyor. Elektrik ve 
doğalgaz medeni insanlar için 
vazgeçilemeyen iki ana tüketim 
maddesidir” dedi. n DURAN ÇÖLCÜ

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş bir TV programında CHP’ye 
hakaret ve iftirada bulunan kişi 
hakkında Konya Adliyesinde suç 
duyurusunda bulundu.  Konya 
Adliyesi önünde partililerle birlikte 
bir açıklama yapan CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş suç duyuru-
suyla ilgili şunları ifade etti: “ Ben, 
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl 
Başkanıyım. Siyasi Partiler Kanunu 
ve Tüzüğümüz gereği Partimizin 
ilimizdeki temsilcisi konumunda-
yım. Partimize yönelik hakarette 
bulunan kişi, profesör unvanına 
sahip bir akademisyendir. Eski bir 
siyasetçi olan bu kişi sosyoloji ala-
nında çalışmaktadır. Bu kişi, suç 
tarihinde Habertürk televizyonun-
da yayınlanan Enine Boyuna adlı 
programa katılmış ve şu ifadeyi 
kullanmıştır:  Bakın Türkiye’nin 
bu meşruiyet gücünü sabote eden 
en büyük kara propagandalardan 
birisi de Türkiye’nin deaşı destekle-
diği yönündeki alçakça saldırılardır, 

bunu kim dile getiriyor? İki örgüt 
dile getiriyor. Birincisi fetö terör 
örgütü, ikincisi pkk terör örgü-
tü. Ama buna kim lojistik sağlıyor 
içerden? Cumhuriyet Halk Partisi 
sağlıyor…” Bu ifadesiyle doğrudan 
Cumhuriyet Halk Partisine hakaret 
ve iftirada bulunmuştur. Bu kişinin 
bu çirkin iftira ve hakareti Cum-
huriyet Halk Partisine yapışmaz. 
CHP, Kurtuluş Savaşı mücadelesi 
vermiş, ülkemizi kurmuş kadrola-
rın mirasıdır. Kurulduğu günden 
bugüne de her türlü terör faaliye-
tine karşı tüm gücüyle durmuştur. 
Kamuoyu nezdinde bu ithamlar 
büyük tepkiyle karşılanmıştır. An-
cak bu durum, hakarette bulunan 
kişinin ifadelerinin suç olduğu ger-
çeğini değiştirmemektedir. Haka-
rette bulunan kişi, fetöyü büyüten 
ve pkk elebaşlarıyla görüşmeler yü-
rütenlerin kim olduğunun konuşul-
maması için kasten (ve büyük bir 
gaflet içinde) Partimize iftirada bu-
lunmuştur.” dedi. n DURAN ÇÖLCÜ

haber@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR
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Geçtiğimiz günlerde bir kardeşimin 
göndermesi ile haberdar olduğum, 
Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haber 
dikkatimi çekti.

“AKP’li Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nde huzur hakkı skandalı!” 
başlığı ile verilen haberde şu cümleler 
yer alıyor:

“AKP’li Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nde 100 kişiye yıllık en az 4 milyon 
248 bin TL. huzur hakkı verileceği or-
taya çıktı. Huzur hakkı alan 100 kişinin 
içerisinde daire başkanlarının ve bele-
diye başkanının yer alması dikkat çekti. 
AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı 7 iştirak şirketinde görev alan bele-
diye üst düzey personelinin huzur hakkı 
adı altında maaş aldığı ortaya çıktı.”

Haberin devamında da kimlerin hu-
zur hakkı aldığı isim isim açıklanmış ve 
muhalefet parti milletvekillerinin eleştiri-
lerine yer verilmiş. 

Öncelikle şunu belirtelim ki haber 
sanki bu konu yeni bir olaymış ve sa-
dece Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 
yasa dışı olarak uygulanıyormuş gibi 
veriliyor. 

Konuyu bilmeyen vatandaşlar bu 
tür haberleri okuduğu zaman belediye 
sanki her istediği kişiye ulufe dağıtır 
gibi huzur hakkı veriyor düşüncesine 
kapılıyor. 

Yıllardan beri özellikle Büyükşehir 
Belediyelerinin tamamında yapılan bu 
uygulamanın aslı ve içeriğini tafsilatlı bir 
şekilde açıklamaya çalışalım.

Büyükşehir Belediyeleri başta ol-
mak üzere hemen hemen bütün Beledi-
yeler bazı kamu hizmetlerini daha etkin 
yürütmek amacı ile kamu hukukunun 
ve bürokrasinin katı kurallarından ve 
ağır işleyişinden kurtulmak için ekono-
mik girişimlerini şirketler yolu ile yerine 
getirmektedirler. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

70. Maddesi ile belediyelere kendisi-
ne verilen görev ve hizmet alanların-
da şirket kurabilme hakkı tanınmıştır. 
Aynı zamanda 71.madde ile de “özel 
gelir ve gideri olan hizmetlerini” büt-
çe içerisinde işletme kurarak gerçek-
leştirebilme hakkına sahip olmuşlar-
dır. 

Görüldüğü gibi belediyeler, Bele-
diye Kanunu’nun verdiği yetkiye daya-
narak şirket kurabilmekte veya mevcut 
şirketlere iştirak edebilmektedir. Türk 
Ticaret Kanunu’nun genel hükümleri 
de, belediyelerin şirket kurmalarına im-
kân sağlamıştır. Bu yasal dayanaklar 
çerçevesinde belediyeler, özellikle 1984 
yılından itibaren birçok alanda hızlı bir 
Şirketleşmeye yönelmişlerdir. Öncelikle 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehir-
lerde daha sonra da tüm belediyelerde 
“belediye iktisadî teşebbüsü” (BİT) orta-
ya çıkmıştır.

1994 yılında yürürlüğe giren 4046 
sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 26. 
maddesinde, ”Belediyeler ve diğer 
mahalli idareler ile bunların kurduk-
ları birlikler tarafından, ticari amaçla 
faaliyette bulunmak üzere ticari kuru-
luşlar kurulması, mevcut veya kuru-
lacak Şirketlere sermaye katılımında 
bulunulması Bakanlar Kurulunun iz-
nine tabidir” denilmek suretiyle şirket 
kurulması ve sermaye katılımında bulu-
nulması izne tabi tutulmuştur.

23.07.2004 tarih ve 24431 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. 
maddesine göre, Büyükşehir Belediye-
leri kendilerine verilen görev ve hizmet 
alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen 
usullere göre sermaye şirketleri kura-
bilmektedirler. 26’ncı maddenin devam 
eden kısmı, Büyükşehir belediyesi şir-
ketleri ve belediye personeli için önemli 

hükümler içermekte;
“Genel sekreter ile 

belediye ve bağlı kuruluş-
larında yöneticilik sıfatını 
haiz personel bu şirket-
lerin yönetim ve denetim 
kurullarında görev alabi-
lirler.” Denilmektedir.

Şirketlerin belediyeler-
de bir hizmet yöntemi ola-
rak uygulanmasına 1984 
yılında Büyükşehir beledi-
yelerinin kurulması ile rastlıyoruz. Başta 
Büyükşehir belediyeleri olmak üzere, 
birçok belediye, hizmetlerini daha etkin 
ve verimli sunabilmek için, işletme, dö-
ner sermaye, fon, müessese, birlik ve 
şirket gibi ekonomik girişim modellerini 
devreye sokmuşlardır. Çeşitli alanlarda, 
kendi bünyelerinde şirket kurmuşlar 
veya kurulmuş olan şirketlere dâhil ol-
muşlardır.

Belediye idareleri, kanunların kendi-
lerine verdiği zorunlu görev ve hizmet-
lerin ifasından başka, şehrin ve şehir 
halkının umumi ihtiyaçlarını sağlamak 
üzere her türlü girişimde bulunabilir-
ler. Bu çerçevede, belediyelerin şirket 
kurmak veya kurulmuş bir şirkete dâhil 
olmak suretiyle bu hizmetleri yerine ge-
tirmeleri mümkündür.

Buraya kadar yazdıklarımdan anla-
şılması gereken şudur: 

Belediyeler kanunların verdiği 
yasal dayanakla şirketler kurabilir ve 
belediye yöneticileri bu şirketlerin yö-
netim ve denetim kurullarında görev 
alabilir.

Şimdi gelelim huzur hakkı mese-
lesine…

Şirketler kurulduktan sonra yöne-
tim ve denetim kurullarında kimlerin 

görev yapacağına, yap-
tıkları genel kurullarla ka-
rar verirler. Her yıl yapılan 
genel kurulda yönetim ve 
denetim kurulları belirle-
nir ve faaliyete başlar. 

Daha iyi anlaşılması 
için haberde geçtiği şek-
liyle Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nden örnek 
verelim:

Belediye şirketi olan 
Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj 
Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 2005 yılında 
kurulmuş olup Türkiye’nin süs bitkileri 
üretiminde öncülük etmekte, 4 farklı 
bölgede toplam 400.000 m2 açık alan-
da süs bitkisi ve fidan üretimi yapmak-
tadır. Türkiye’de birçok ilimize hizmet 
veren şirket, aynı zamanda dış pazarda 
da faaliyet göstermektedir. 

Şirket yapmış olduğu bu faaliyet-
lerden gelir elde etmekte, bu geliri de 
alanında şehrimize hizmet olarak sun-
maktadır. Tabi bu faaliyet, yönetim ve 
denetim kurullarının çalışması ve aldığı 
kararlar doğrultusunda yürümektedir. 
Şirketin yönetim ve denetim kurulların-
da görev alan belediye yöneticileri bu 
hizmeti asıl görevlerine ek olarak ve me-
sai saatleri dışında yapmaktadırlar. Bu 
kişilerin ek olarak ve mesai saati dışında 
yaptıkları hizmet karşılığında şirket büt-
çesinden bir miktar ücret almaları yasal-
dır ve gayet doğaldır. Alınan bu ücretin 
miktarı da yine genel kurulda belirlenir. 

Konya Büyükşehir’den bir başka 
örnek daha verelim:

Belediye şirketi olarak kurulan Bele-
diye Sağlık Hastanesi A.Ş.  bünyesinde 
bulunan Büyükşehir Hastanesi olarak 
sağlık alanında faaliyet yapmaktadır. 

1979 yılında kurulan ve 1990 lı yılların 
başında Büyükşehir Belediyesi bünye-
sine geçen hastane şu anda 33 hekim 
kadrosu, 11 yeni doğan yoğun bakım, 

7 genel yoğun bakım, 4 koroner yoğun 
bakım, 6 KVC yoğun bakım, toplam-
da 91 yatak kapasitesiyle 18 branşta 
poliklinik hizmeti vermektedir. Ayrıca 
Diyet ve Sağlıklı Beslenme bölümünde 
hizmet sunan hastanede tüm tetkiklerin 
yapıldığı tam donanımlı laboratuvarın 
yanı sıra, radyoloji ünitesi, MR, tomog-
rafi, röntgen, mamografi, ultrason gibi 
cihazlarla hastaların tüm ihtiyaçlarına 
cevap verilmektedir. 

Hastane yapmış olduğu bu hizmet-
ler karşılığında bir gelir elde etmektedir. 
Hastane bu hizmeti yaparken yönetim 
ve denetim kurullarının aldığı kararlar 
doğrultusunda hareket etmektedir.  
Yönetim ve denetim kurullarında görev 
yapan belediye yöneticileri de mesai 
saatleri dışında ek görev olarak yaptık-
ları hizmet karşılığı olarak genel kurulda 
belirlenen ve huzur hakkı denilen ücreti 
şirket bütçesinden almaktadırlar. Alınan 
bu ücret yasaldır ve gayet doğaldır. 

Bütün belediye şirketlerinde durum 
budur ve bu durum yıllardan bu yana 
aynı şekilde devam edip gelmektedir. 

Bunu yasadışı bir uygulama olarak 
göstermek Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’ni yıpratma gayesinden başka bir 
şey değildir. Yine belirtmek gerekir ki 
bu durum sadece Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nde olan bir uygulama da 
değildir. Büyükşehir Belediyeleri başta 
olmak üzere bütün belediyelerde bu 
uygulama vardır. 

Burada üzerinde durulması gere-
ken şirketlerin kurulması veya belediye 
yöneticilerinin huzur hakkı denilen ücre-
ti almaları değil olsa olsa ücretin miktarı 
olabilir. Kaldı ki bu haberi yapan Cum-
huriyet gazetesi bir de Ankara, İstanbul 

ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde 
ödenen huzur haklarını haber yapsın da 
oralarda ne kadar huzur hakkı ödendi-
ğini öğrenmiş olalım. Eminim oralarda 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 
daha fazla huzur hakkı ödenmektedir. 

Bir de şunu belirtelim ki Belediye 
Şirketlerinde bir kişiye sadece bir şirket-
ten ücret ödenebilir. 

631 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namenin 12. maddesinde, “Memurlar 
ve diğer kamu görevlilerinden, kurum 
ve kuruluşların yönetim kurulu, dene-
tim kurulu, tasfiye kurulu, danışma 
kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, 
komite ile benzeri organlarda görev 
alanlara, kurum içi ve kurum dışı ay-
rımı yapılmaksızın bu görevlerinden 
sadece biri için ücret ödenebilir. Bu 
maddenin uygulanmasında oluşacak 
tereddütleri gidermeye Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı yetkilidir.” Hükmüne 
yer verilmiştir. Ayrıca, anılan hükümle il-
gili olarak adı geçen Bakanlık tarafından 
162 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
Genel Tebliği çıkartılmıştır.

Önemle belirtmek gerekir ki bu 
düzenlemeler, aynı kişinin birden fazla 
ek görev alması halinde bunların her 
birinden ayrı ayrı ücret almasını yasak-
lamaktadır. Yani bir kişi birden fazla 
şirkette görev alsa bile sadece birinden 
ücret alabilmektedir.

Diğer yandan Belediye başkanları 
ile meclis ve encümen üyeleri, ifa ettikle-
ri asli görevlerinin yanında, belediye şir-
ketlerinde yönetim veya denetim kurulu 
üyesi olabilmekte ve bunlardan huzur 
hakkı alabilmektedir. Bu da yasaldır. 

Sonuç olarak konuyu saptıran 
habere karşı bu açıklamaları yapmak 
gereği hasıl oldu. Konuyu bilmeyen 
vatandaşların bilgilenmesi açısından bu 
bir zaruretti. Sağlıklı ve mutlu yarınlar 
efendim. 

 BELEDIYELERDE HUZUR HAKKI KONUSU

Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğünce, geleceklerini öğretip 
vatan sevgisi, birlik ve beraberlik 
duygusu aşılamak için lise öğren-
cilerine yönelik “Gençlik Ecdadının 
İzinde” projesi kapsamında Çanak-
kale-Busra-Eskişehir-Dumlupınar 
gezisi düzenlendi. Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube 

Müdürlüğü, Bilgilendirme Ve Önle-
me Faaliyetleri kapsamında lise öğ-
rencilerine yönelik “Gençlik Ecdadı-
nın İzinde” projesi çerçevesince gezi 
düzenledi. 

Geleceğimizin teminatı olan 
gençlere, geçmişte yaşanan müca-
deleleri ve ecdadımızın kahraman-
lıkları anlatılarak geçmiş ve yakın 

tarihimizi belleklerine yerleştirmek, 
vatan savunmasının müdafaasını 
Anadolu insanının birlikte yaptığını, 
bu doğrultuda vatan sevgisi ve bir-
lik-beraberlik duygusunun öğretile-
rek aşılanması amaçlandı. “Gençlik 
Ecdadının İzinde” projesi kapsamın-
da yapılan etkinlikte il genelinde 
eğitim gören toplam 68 lise öğren-

cisi katıldı. 2 gece konaklamalı olan 
gezide, rehber eşliğinde Çanakkale 
ve Dumlupınar Şehitlikleri, Bursa 
ve Eskişehir illerindeki tarihi yerler 
gezilerek lise öğrencileri, geçmişte 
yaşanan mücadeleler ve ecdadımı-
zın kahramanlıkları hakkında bilgi-
lendirildi.
n HABER MERKEZİ

Emniyet’ten 'Gençlik Ecdadının İzinde' projesi

'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor 
Projesi' eğitim tırı Konya’da

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) ve Go-
ogle.org iş birliğinde sürdürülen 
‘Restoran ve Kafeler Dijitalleşi-
yor Projesi’nin Konya’da tanıtımı 
yapıldı. TESK ve Google.org iş 
birliğinde sürdürülen “Restoran 
ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” 
ile Türkiye’deki restoran ve kafe-
lerin dijital dünyada daha görü-
nür ve rekabetçi hale gelmelerini 
sağlamak, restoran ve kafeleri 
çevrimiçi araç ve platformları kul-
lanabilecekleri biçimde geliştir-
mek, yerel koşullara ve ihtiyaçlara 
göre hazırlanmış bir çevrimiçi ve 
çevrimdışı eğitim programının 
tasarlanması hedefleniyor. Proje 
çerçevesinde Konya Kayalıpark 
Alanı’nda hazırlanan eğitim tırın-
da esnafın katılımıyla eğitim dü-
zenlendi. Eğitimde, www.esna-
fakademi.org portalında bulunan 
“Dijital Pazarlama, Arama Motoru 

Pazarlama, Sosyal Medya Pazarla-
ma ve Yeni Normalde Pazarlama” 
eğitimleri verildi. Kullanıcının ihti-
yaçlarına göre kişiselleştirilebilen 
bir öğrenme deneyimi sunan es-
nafakademi.org eğitim portalı içe-
risinde “Dijital Pazarlama, Arama 
Motoru Pazarlama, Sosyal Medya 
Pazarlama ve Yeni Normalde Pa-
zarlama” modülleriyle işletmeler 
hemen hayata geçirebilecekleri 
pratik önerileri öğreniyor. Ayrıca 
eğitimleri tamamlayarak sertifika 
alan işletmeci ve çalışanlar çekiliş-
le verilecek 100 tabletten birisini 
kazanma şansı yakalıyor.

Proje çerçevesinde ziyaret ge-
zici tırın programı ise şöyle: 4-5 
Temmuz Aydın, 7-8 Temmuz İz-
mir, 18-19 Temmuz Manisa, 21-
22 Temmuz Bursa, 4-5 Ağustos 
Eskişehir, 8-9 Ağustos Ankara, 
11-12 Ağustos İstanbul.”
n İHA

Vatandaşın her konudaki fikirlerini, talep ve isteklerini dinleyen Başkan Hasan Kılca; çözüm odaklı bir anlayışla Karatay’a 
hizmet ettiklerini ifade ederek, hedeflerini Karatay’ın hem bugününe hem de geleceğine değer katmak olarak özetledi

Kılca’dan esnaf ziyareti
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, mahalle ziyaretleri yapa-
rak esnaf ve mahalle sakinleriyle 
buluşmaya devam ediyor. Karatay 
Belediye Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri, Karatay Belediyesi Mec-
lis Üyeleri ve Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç ile teşkilat men-
suplarının da eşlik ettiği söz konusu 
ziyaretlerde Başkan Hasan Kılca, 
bölge esnafı ile vatandaşların talep-
lerini yerinde alarak çözüm üretiyor.  

KARATAY’IMIZ IÇIN HEP 
BIRLIKTE ÇALIŞIYORUZ

İlçeye yaptıkları yatırım ve hiz-
metleri bu anlayışla hayata geçir-
diklerinin altını çizen Başkan Hasan 
Kılca da, yeni proje ile hizmetlerin 

yerinde planlanmasında bu ziya-
retlerin kendilerine büyük katkı 
sağladığını ifade etti. Hasan Kılca, 
Karatay’ın 80 mahallesinin tama-

mını birlik, beraberlik ve dayanışma 
ruhuyla yönettiklerini söyleyerek; 
“Karatay’ın hem bugününe hem 
de geleceğine kalıcı ve güçlü eser-

ler emanet etmek için çalışıyoruz. 
Bunu yaparken elbette Konyamız ve 
ilçemiz için çok önemli olan esnafla-
rımız ile hemşehrilerimizi ihmal et-
miyoruz. Sık sık yaptığımız mahalle 
ziyaretleriyle hemşehrilerimizin ihti-
yaçları yerinde tespit ederken, ilçe-
mizin yaşam standardına katkı sağ-
layacak her türlü planlamalarımızı 
da yapma imkânı buluyoruz. Ama-
cımız Karatay’ın sadece bugününe 
değil geleceğine de değer katmaktır. 
Bu vesileyle desteğini ve duasını 
bizlerden eksik etmeyen hemşeri-
lerimize teşekkür ediyorum. Köklü 
geçmişi ile geleceğe ışık tutan Ka-
ratay’ımız için hep birlikte üretmeye 
ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.  
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
SALIH SEDAT ERSÖZ
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Biz onu “Orman Dede” olarak ta-
nıdık.

Onun hayat hikâyesi ağaçla, suyla, 
oksijenle ve tabiatla… 

Ereğli’nin “Orman Dede”si emekli 
öğretmen Rahim Demirbaş, Türkiye’nin 
ve hatta Dünya’nın Orman Dede’si ol-
muştur. Ben onu bir televizyon progra-
mında kendisiyle yapılan bir mülâkatta 
tanıdım. Bu tanışıklığımı daha sonra 
yeşilliğe kavuşturduğu kıraç topraklarda 
kendisini ziyaret ederek kavlileştirdim. 

Sosyal Medya hesabından yazar ve 
dertleşiriz. 

1 Mayıs 2022 tarihli mesajında şu 
ifadelere yer vermişti: 

“Ben gözü açılmamış sığırcık yav-
rusu gibiyim. Siyasetten anlamam. 
Hedefim ormanıma bakmak ve geniş-
letmek.

 Şu şunu yapmış, bu şunu kapmış; 
kim ne yaparsa yapsın umurumda de-
ğil. Siyasi bir beklentim yok. Bundan 

sonra zengin olup hava mı yapacağım. 
Yaş geçmiş sekseni. Az olan ömrümün 
çoğu gitti kaldı azın azı. 

Bu güzel ülkemde küçük bir köşe 
oluşturup rol model olsun istedim. 

Kolay olmadı. Ama sancısız doğum 
olmaz.” 

***
Orman Dede, bu vatan topraklarını 

“Yeşil Vatan” hâline getirmek isteyen-
lere “rol model” oldu. Her alanda rol 
model olmak kolay bir şey değil. Pod-
yumlarda model mankenlik yapmaya 
benzemez bu iş…

Önce aşk lâzım. Sonra o fidanları 
dikerken sevgiyle dikmek ve can suyu 
verirken her canlıyı su’dan yaratan Rab-
be teşekkür etmesini de bilmek gerekir. 

Rahim Demirbaş’a ne kadar teşek-
kür etsek az! 

***
Orman Dede’nin whatsap’tan pay-

laştığı 8 Haziran 2022 tarihli mesajı ise 

oldukça düşündürücü:
“Benim belki çoğu 

insanların anladığı anlam-
da param yok, fakirim, 
gariban yaşarım, ama çok 
cömertim.

Allah’a şükür 50 bin 
ağacın ayakta durması-
na ve dünyamıza oksijen 
vermesine, zararlı gazları, 
tozları emmesine yardımcı 
oluyorum. 

8 milyar insanın ciğerlerine bu ga-
rip orman oksijen pompalıyor. Bu çöl 
olmaya terk edilmiş topraklarda binlerce 
kuş, kaplumbağa, kirpi, kurbağa, yılan 
çıyan ve börtü böceğin barınıp beslen-
mesine aracılık ediyorum.

Gönlü yüce birçok insanın da sevap 
kazanmasına sebep oluyorum.” 

***
Geçen sene Ma-

navgat’ı yakmışlardı. Bu 
sene Marmaris Bördü-
bet Mevkiindeki Amazon 
Koyu Yedi Adalar bölge-
sini yaktılar. 

Yangının dört faklı 
noktadan başlaması, 
sabotaj ihtimalini yüzde 
90’lara çıkarttığı belli. 
Acaba ekinlerimizi yakıp 

hayvanlarımızı telef edenlerle bir bağları 
var mı? Sosyal medyadan devletimizi ve 
yetkilileri küçük düşüren ve küfür eden 
bölücü terör örgütü provokatörleri ise, 
gemi azıya almış...  

Sosyal medya, vekâlet savaşlarının 
bir başka alanı. Savaşın cepheleri çok. 
Her cephede düşman artıkları yerlisi ve 

yabancısıyla karşınıza çıkıyor. 
Ormanlarımızın cayır cayır yan-

masından, orman içinde ve tabiattaki 
canlıların kavrulmasından adetâ haz 

duyan insan mı desem, hayvan mı de-
sem yoksa hayvandan da aşağı insansı 
yaratıklar var. 

***
Peki Bördübet adı nereden geliyor?
Birinci Dünya Savaşı yıllarında 

bu koyda konaklayan İngiliz askerleri, 
hayran kaldıkları bu koya “kuş yatağı” 
anlamında Birds Bed adını vermişler. Bu 
isim halk dilinde Bördübet'e dönüşmüş. 
Çam ormanlarıyla kaplı bir tabiat harika-
sı olan Börtübet koyu, birçok türde kuşa 
ev sahipliği yapan adetâ cennetten bir 
köşe!

Kuş yatağı bu güzel koyumuzda 
çam ağaçları cayır cayır yanarken adetâ 
ciğerlerimiz yandı! Ciğerlerimize oksijen 
pompalayan o güzelim çam ağaçları sa-
atler içerisinde yanıp kül oldular.

***
“Yaş kesen, baş keser” diye bir ata-

sözümüz var. Ha bir ağaç kesmişsin, 
ha bir insan öldürmüşsün. Ha orman 
yakmışsın ha o ormanın içinde yaşayan 
canlıları öldürmüşsün. 

Ağaç Kasidesi şairi Hali Nihad Boztepe, 
bakın ne diyor:

Dilinden anlayan olsun, ağaç neler söyler!
Esince bâd-i saba her varak haber söyler!

Evet, onun dili vardır: Değişmeyen bir dil!
Değiştirilmesi hiç kimsenin elinde değil!

Beşer bu gün Medeni der, alır, yapar ka-
nun!
Ağaç, yatiştiği toprakta buldu sulh ü 
sükûn!

Ağaç, adam kadar elzem şu gölgesiz va-
tana!
Bu sözlerim işitilsin, atılmasın yabana!

 “ORMAN DEDE” VE YANAN ORMANLARIMIZ

Son dönemde enflasyon nede-
niyle Konya sanayicisi personeline 
ekstra zamlar yapıyor. Bunun en 
güzel örneklerinden biri de Kentpar 
oldu. Kentpar Temmuz ayından ge-
çerli olmak üzere çalışanların maaş-

larına yüzde 35 zam yaptı. 
 Kentpar Otomativ Yedek Parça 

A.Ş Yönetim Kurulu yaptığı açıkla-
mada şu şekilde, “Odağına çalışan-
ların refah düzeyini artırmayı koyan 
Kentpar Otomativ Yedek Parça A.Ş 

Yönetim Kurulu çalışanlarının satın 
alma gücüne destek olmak amacı 
ile ücretlere 1 Temmuz 2022’den 
geçerli olacak şekilde yüzde 35 zam 
açıkladı. 

Çalışanlarının büyük bir mutlu-

lukla karşıladığı bu ara dönem ücret 
artışı ile birlikte Kentpar çalışanları-
nın 2022 yılı toplam ücret artış oranı 
yüzde 95,75’e ulaştı” ifadelerine yer 
verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meram’da yaklaşan Kurban 
Bayramı hazırlıkları tamamlandı. İl-
çede belirlenen kurban satış ve ke-
sim yerleri bayram için hazırlanırken 
üretici ve esnafların kurbanlık satış 
yeri tahsis işlemleri de 27 Haziran 
Pazartesi günü başlıyor.

 Müracaat sırasına göre belirle-
necek yerler için başvurular Meram 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ger-
çekleştirilecek. Kurban Bayramı ha-
zırlıklarının hız kazandığı Meram’da, 
kurbanlık satışları için yer tahsis iş-
lemleri pazartesi günü başlıyor. Tah-
sisler, Zabıta Müdürlüğü’ne yapıla-
cak başvurular sonrasında müracaat 
sırasına göre belirlenecek. Müracat-
lar için esnafların kimlik ve kimlik 
fotokopilerini yanlarında bulundur-
maları gerekiyor. Bayram hazırlık-
larının tamamlandığı Meram’da bir 

diğer taraftan da kurban satış ve 
kesim yerleri de belirlendi. Buna 
göre ilçenin kurbanlık satış noktası 
önceki yıllarda olduğu gibi Çomaklı 
Mahallesi’nde bulunan kurbanlık 
pazarı alanı, kesim yerleri ise Me-

likşah Semt Pazarı, Arif Bilge Semt 
Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Kalfalar 
Semt Pazarı, Kovanağzı Semt Paza-
rı, Gödene TOKİ Semt Pazarı olarak 
belirlendi. Meram Belediyesi Veteri-
nerlik Müdürlüğü’nden yapılan açık-

lamada 4 Temmuz Pazartesi günü 
başlayacak kurbanlık satışları için 
bu alanın dışında kurbanlık hayvan 
satışına izin verilmeyeceği bildirildi. 
Açıklamada ayrıca; “Satış amacıyla 
getirilen hayvanların sevk belgele-
ri, kulak küpeleri ve pasaportlarının 
bulunması, dişi hayvanların, ser-
best veteriner hekimlerden alınmış 
damızlık değeri taşımadığına dair 
Veteriner Hekim Raporu’nu giriş 
esnasında görevlilere göstermeleri 
gerekmektedir. 

Kurban satış yerinde kontrol 
amacıyla 24 saat hizmet veren Ve-
teriner Hekimler görevlendirilmiş-
tir. Vatandaşlarımız kurban alırken 
kurbanlık hayvanları ücretsiz olarak, 
görevli veteriner hekimlere muaye-
ne yaptırabileceklerdir” görüşlerine 
yer verildi. n HABER MERKEZİ

Kentpar çalışanlarının yanında

Meram Kurban Bayramı’na hazır 

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesine 22 araç 
ve 36 personelle katkı verdiklerini belirterek, “Duamız ve çabamız orman yangınlarının tamamen söndürülmesidir

Marmaris yangınına 
Konya’dan destek

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Muğla’nın 
Marmaris ilçesinde çıkan orman 
yangınlarının söndürülmesine 22 
araç ve 36 personelle katkı verdik-
lerini belirterek, “Duamız ve çaba-
mız orman yangınlarının tamamen 
söndürülmesidir. Allah çalışan tüm 
ekiplerimizin yardımcısı olsun.” 
dedi. Büyükşehir Belediyesi, Muğla 
Marmaris’te üç gündür devam eden 
orman yangınlarının söndürülmesi-
ne katkı veriyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, ciğerimizi yakan orman yangı-
nının başladığı andan itibaren ge-

lişmeleri yakından takip ettiklerini 
ve ilk gün bölgeye 2 itfaiye tankeri 
ve 4 personel görevlendirdiklerini 
söyledi. Gelen talep üzerine; itfaiye 
tankeri, itfaiye arazözü, ekskavatör, 
yükleyici, dozer ve öncü araçlardan 
oluşan 20 aracı daha bölgeye gön-
derdiklerini kaydeden Başkan Al-
tay, “Son gönderdiğimiz ekiplerle 
birlikte bölgede 22 araç ve 36 per-
sonelle yangınların söndürülmesi 
için mücadele ediyoruz. Duamız ve 
çabamız orman yangınlarının tama-
men söndürülmesidir. Allah, çalışan 
tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun.” 
ifadelerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Cansuyu Afganistan’daki
depremzedelerin yanında

‘Eczacıların sabır 
testisi kırılmıştır’

Dünyanın birçok bölgesindeki 
yardım faaliyetlerine devam eden 
Cansuyu Derneği farklı alanlarda 
gerçekleştirdiği yardımlarla ger-
çek muhtaçlara ulaşmaya devam 
ediyor. Afganistan’da 3 ayrı bölge-
ye yardımlarını ulaştıran Cansuyu 
Derneği, 405 ailenin bir aylık gıda 
ihtiyacını karşılayacak yardımla-
rı ulaştırdı.  Afganistan’da uzun 
süredir devam eden çatışmaların 
sona ermesine rağmen salgın ve 
yoksulluk sebebiyle yaşanan in-
sani kriz büyüyerek devam edi-
yor. Cansuyu Derneği, bölgedeki 
mağdur ve muhtaç durumda olan 
insanlara yardımlarını ulaştırmaya 
devam ediyor. Mağdurlara dağı-
tılan gıda paketlerinde 1 ailenin 1 
aylık ihtiyacını karşılayacak ürün 
yer alırken, 3 ayrı bölgede gerçek-
leştirilen gıda paketi dağıtımların-
da paketler yüzlerce mağdura can 
suyu oldu. Afganistan'da gerçek-
leştirilen gıda paketi dağıtımları 
Wardak Vilayeti, Meydan Şar şehri 
ve Kabil'de toplam 405 aileye ulaş-
tırıldı. Gerçekleştirilen organizas-
yon hakkında açıklamalar yapan 
Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü 
Bilal Değirmenci, Afganistan’da 
yaşanan insani krize karşın Cansu-
yu Derneğinin mazlum ve mağdu-
run yanında olduğunu belirterek, 
“Cansuyu Derneği olarak dün-
yanın dört bir yanındaki muhtaç 

kardeşlerimizin yaralarını sarmak 
için büyük bir gayretle çalışıyo-
ruz. İnsani krizin devam ettiği 3 
ayrı bölgede gıda paketi dağıtımı 
gerçekleştirdik. Wardak Vilayeti, 
Meydan Şar şehri ve Kabil'de ger-
çekleştirdiğimiz dağıtımlarda 405 
ailenin 1 aylık gıda ihtiyaçlarını 
karşılayacak kadar ürünü teslim 
ettik. Geçtiğimiz günlerde gerçek-
leştirdiğimiz yardım programının 
ardından Afganistan’da gerçekle-
şen 5,9 büyüklüğünde ki deprem-
de binlerce kişinin vefat ettiğini 
öğrendik. Vefat edenlere Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Bölge hala bir in-
sani krizin içerisindeyken yaşanan 
bu deprem mağduriyetin daha da 
artmasına neden olacak. Cansuyu 
olarak bölgeye yardımlarımızı ulaş-
tırmaya devam edeceğiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Eczacı Odasının EV Sa-
hipliğini üstlendiği Türk Eczacılar 
Birliği 43 dönem 1. Bölgelerarası 
toplantısı Konya’da başladı. Ecza-
cılık adına önemli kararların alı-
nacağı toplantı 25 Haziran 2022 
Cumartesi günü açıklanacak olan 
sonuç bildirgesiyle sona erecek. 
Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ar-
man Üney, Eczacıların sabır testisi 
kırılmıştır. Konya’da gerçekleş-
tirdiğimiz bu toplantıda Eczacılar 
kendi kaderlerini belirleyecektir.” 
dedi. Meslektaşlarımız son yıllarda 
fedakârlıkla çalışmalarına rağmen 
karşılığını bulamamakta ve pek 
çok sorunla baş başa kalmaktadır. 
Yıllardır güncellenmeyen ilaç fiyat 
kararnamesi, yamalı bohça haline 
gelmiş bir sağlık uygulama tebli-
ğidir. Güncellenmeyen ilaç fiyat 
kararnamesi Eczacılar adına hayat 
memat meselesi haline gelmiştir. 

İlaca gelen her zam bizleri eritip 
tüketmektedir. Eczacının derdi 
asla çok para kazanmak değildir.’’ 
dedi. TEB 43.dönem 1. Bölgelera-
rası Toplantının açılış konuşma-
sında Serbest Eczacılık modelinin 
ülke genelinde mutlaka tartışıl-
malıdır diyen TEB Başkan Arman 
Üney; “ Biz Eczacılar Sağlık sis-
teminin kilit taşları ve nöbetçile-
riyiz. Konya’dan sesleniyorum. 
Defalarca Sağlık Başkanlığı yet-
kililerine karşılaştığımız sorunları 
dile getirmemize rağmen, göz 
ardı edildik. Ülke genelinde görev 
yapan 28 bin eczacı ekonomik dar 
bogaz içindedir. Konya’da gerçek-
leştireceğimiz toplantıda Eczacılık 
adına radikal kararı hep birlikte 
alacağız. Eczacılar kendi kaderle-
rini kendi belirleyecektir. Çünkü 
Eczacıların sabır testisi kırılmıştır’’ 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA BALKAN
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yenibahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü  : 500 TL + KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 250 TL + KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz       : 500 TL + KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 1.000 TL + KDV
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Beyşehir’de kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini bıçaklayarak ölümüne neden olan Fatma Koç, Seydişehir Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra evinin önünde alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı

Serbest kaldı, çiçeklerle karşılandı
Beyşehir’de kendisine ve çocuk-

larına şiddet uyguladığını iddia ettiği 
eşini bıçaklayarak ölümüne neden 
olan Fatma Koç, Seydişehir Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen dava-
nın ilk duruşmasında tutuksuz yar-
gılanmak üzere serbest bırakıldıktan 
sonra evinin önünde alkışlarla ve 
çiçeklerle karşılandı. Araçla evinin 
önüne geldiğinde sevinç gözyaşı 
döken Fatma Koç, evinin önünde, 
çocukları, ailesi, komşuları ve kendi-
sine duruşma aşamasında da destek 
veren bir grup kadın tarafından al-
kışlarla ve çiçeklerle karşılandı. Koç, 
araçtan indikten sonra kendisine çi-
çek uzatan ve destek veren herkese 
teşekkür etti. Fatma Koç, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, çok mutlu 
olduğunu belirterek, “Hepinizden 

Allah razı olsun bin kere. Hepiniz 
arkamdaydınız, çok mutluyum. Ma-
halleme, Beyşehirli herkese çok çok 
teşekkür ederim. Avukatıma daha 
çok teşekkür ederim, onun sayesin-
de çıktım” dedi. Cezaevine girdikten 
sonra çıkacağını hiç ummadığını be-
lirten Koç, “Yani ben çıkamayacağı-
mı sanıyordum” diye konuştu. Karar 
açıklandığı esnasındaki duygularını 
anlatan Koç, “O anı nasıl anlatayım, 
ağladım yani sevincimden. Bir de 
bana sürpriz oldu. Yani içeridekiler 
‘çok yatarsın çok’ dediler. Ama ben 
hiçbir zaman Allah’tan ümidi kes-
medim. 4 Ocak 2022 tarihinden bu 
yana yaklaşık 5 ayın üzerinde cezae-
vinde kaldım. Mutlu, huzurlu olmak 
istiyorum. Mutlu, huzurlu çocukları-
ma kavuştum, komşularıma. Hep-

sinden bin kere razı olsun. Bu kadar 
sevenim olacağını bilemezdim” ifa-

delerini kullandı. 
Koç’un avukatı Şefika Doğan ise, 

müvekkilinin ilk duruşmada serbest 
bırakılmasıyla ilgili olarak, 'emsaller 
noktasında hakikaten zor bir karar-
dı' sözleriyle değerlendirdiği karara 
ilişkin olarak, ilk duruşmada gerek-
li savunmaları yaptıklarını söyledi. 
Müvekkilinin tahliyesi ile ilgili ola-
rak umutlu olduğunu vurgulayan 
Doğan, “Tabii hakikaten üzücü bir 
olay vuku buldu. Bu konuyla alakalı 
Fatma Hanım'ın suçsuzluğuna olan 
inancımız da baştan beri tamdı. Bu 
noktada en doğru karar verildi, öyle 
söyleyeyim, tahliye kararı bir nokta-
da hem beklediğimiz hem de ‘acaba 
tereddütte uğrar mı?’ dediğimiz bir 
karardı ama adalet yerini buldu, biz-
ler çok mutluyuz. 

Fatma Hanım ve sevenlerine 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum 

buradan. Dilerim Allah bir daha ya-
şatmasın, çocuklarından ayırmasın” 
ifadelerine yer verdi. 

Bundan sonraki yargı sürecinin 
nasıl ilerleyeceğine ilişkin de bilgiler 
veren Doğan, “Bir keşfimiz olacak 
akabinde tekrar duruşmamız gö-
rülecek ve gerekli savunmalarımızı 
yapacağız. İnanıyoruz ki savunma-
larımıza binaen de Fatma Hanım'ın 
suçsuzluğu ortaya konulacak ve 
kendisini cezalandırmaya yer ol-
madığına dair kararla tamamen bu 
işten bitmiş vaziyette uğurlayacağız 
diye umuyorum. İnşallah Allah o 
günleri görmeyi kendisine de bizle-
re de nasip etsin” dedi. Fatma Koç, 
daha sonra çocuklarıyla birlikte ken-
disini karşılamaya gelenlere el salla-
yarak evine girdi. n İHA

Bakan Vahit Kirişci, Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili, sabahleyin 20 helikopter, 14 uçakla başlayan hava araçla-
rıyla müdahalenin jandarmanın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının da 7 helikopter desteğiyle 41'e ulaştığını söyledi

Ciğerlerimiz yanıyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit 

Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçe-
sindeki orman yangını ile ilgili "Ar-
zumuz, isteğimiz yarın kaldığımız 
yerden bu iki lokasyon olarak ifade 
edebileceğimiz noktadan bu yan-
gınları yarın inşallah kontrol altına 
almak için belirli bir aşamayı geride 
bırakmış olacağız." dedi. Yangının ilk 
çıktığı saatlerden itibaren Marmaris 
ilçesine gelerek söndürme çalışma-
larının koordinasyonunu sağlayan 
ve gelişmeleri yerinde takip eden 
Kirişci, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, çıkan yangına akşamın kara-
racak olması nedeniyle 1 helikopter, 
yeterli düzeyde arazöz ve dozerlerle 
belirli sayıdaki personelle ilk müda-
halenin yapıldığını hatırlattı. Yan-
gının seyrinin dünkü sabaha kadar 
olan şartlarda stabil olduğunu belir-
ten Kirişci, şunları kaydetti: "Çalış-
malarımıza katkı sağlayacak bu şart-
ların devam ettiğini söyledik. Saat 
11.00 sıralarında bir açıklamada 
bulunduk. Şunu ifade ettik, 'Bu an 
itibarıyla bizim yangın konusunda 
artık neredeyse soğutma moduna 
geçebileceğimiz bir noktaya geldik' 
çünkü havadan yapmış olduğumuz 
incelemeler açıkçası bizde böyle bir 
düşünce oluşturdu. Şunu da peşine 
ekledik, bu şartların devam etmesi 
durumunda, soğutma çalışmaları 
yürütülürken hava sıcaklığının veya 
rüzgarın hızının artmaması temen-
nimizdir. Maalesef endişemiz gerçek 
oldu, özellikle rüzgar hızındaki artış, 
hava sıcaklığındaki yükseliş yangı-
nın yeniden harlanmasına, alevlen-
mesine neden oldu. Bu belki bir iki 
lokasyonla sınırlı kaldı ama belirli 
yerlerde ufak tefek yangınlar oldu." 
20 helikopter, 14 uçakla başlayan 
hava araçlarıyla müdahalenin jan-
darmanın ve Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığının da 7 helikopter desteğiyle 

41'e ulaştığını söyledi.
GÖNÜLLÜLER DE KATILDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 
devam eden orman yangınını sön-
dürme çalışmalarına katılan gönüllü 
kahramanlar, yerde yatıp dinlendik-
ten sonra söndürme çalışmalarına 
devam ediyorlar.  Marmaris’te geçen 
yaz çıkan orman yangınında kurulan 
“Yelken Gönüllüleri” ekibi, sloganla-
rı “Ateş beklemez” doğrultusunda 
yangın bölgesinde aktif olarak çalı-
şıyor. Yangının başlamasının hemen 
ardından bir araya gelen gönüllüler 
Değirmenyanı mevkiinde devam 
eden alevlere müdahale ederek, 

yangın söndürme ekiplerine yardım-
cı oluyor. Elleri, yüzleri is içinde ha-
yatları pahasına ormanı alevlerden 
korumaya çalışan gönüllüler kendi 
aralarında oluşturdukları sistem ile 
yangın bölgesinde görev yapıyor. 
Yaptıkları çalışmaların ardından 
toplanma bölgesine gelen gönüllü-
ler, toprak ve taş zeminde uyuyup 
dinlenme fırsatı buluyor. Dinlenme 
vakti sona eren gönüllüler çalışma-
lara kaldıkları yerden devam ediyor.

HAYVANLAR KURTARILIYOR
Muğla'nın Marmaris ilçesin-

de ormanlık alanda çıkan yan-
gından hayvanlar da olumsuz 

etkileniyor. Hisarönü Mahallesi Bör-
dübet mevkisinde ormanlık alanda 
21 Haziran'da henüz belirleneme-
yen nedenle başlayan yangın devam 
ediyor. Orman işçileri ve itfaiye ekip-
leri, gece boyunca yangına karadan 
müdahale etti. Yangına, sabahın 
ilk saatlerinden itibaren havadan 
da müdahale edilmeye başlandı. 
Ekipler, yangını söndürmek için 
çalışmalarını yoğun şekilde sürdü-
rüyor. Arama Kurtarma ekipleri ile 
hayvanseverler de yanan alanlarda 
mahsur kalan hayvanların zarar gör-
memesi için çalışma yürütüyor. Bu 
kapsamda Bördübet Yedialar mev-
kisinde yangında mahsur kalan kirpi 
ve kaplumbağayı görerek kurtaran 
HAYBAP Ferdinand Hayvanlara ve 
Doğaya Ahbap Derneği üyeleri su 
ve yiyecek verdikleri hayvanları ka-
feslerle Değirmenyanı'ndaki Yangın 
Komuta Merkezine getirdi. Kaplum-
bağa ve kirpi ile ilgilenen Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu, ekip 
üyelerine duyarlı davranışlarından 
dolayı teşekkür etti. HAYBAP Ferdi-
nand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap 
Derneği Yönetim Kurulu Derneği 
Başkanı Sibel Çakır, yıllardır afet 
alanlarında çalışmalar yürüttükleri-
ni söyledi. Marmaris'te Hisarönün-
deki yangınlarda çalışmalar yürüt-
tüklerini belirten Çakır, "Buradaki 
mağdur hayvanları kurtarma çabası 
içerisindeyiz. Birçok hayvana ulaş-
mayı başardık. Çok şükür hepsini 
hafif yaralı olarak kurtardık. Bir kir-
pi ve kaplumbağayı da kurtardık. 
Çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Şu an için onlara bir isim vermedik. 
Çünkü onlar doğal hayatlarına tek-
rar dönecekler." diye konuştu. Çakır, 
çalışmalarının yangın bitene kadar 
devam edeceğini dile getirdi.
n İHA-AA

Silahlı kavga: 
1 ölü, 1 yaralı

Konya’da iki grup arasında çı-
kan silahlı kavgada 1 kişi hayatını 
kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, 
Karatay ilçesi Hacıibali Mahallesi 
Şair Günahi Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sokak üzerinde yabancı uyruklu 
iki grup arasında henüz belirle-
nemeyen nedenle kavga çıktı. 
Kavga sırasında henüz ismi öğre-
nilemeyen bir kişi yanında bulu-
nan tabancayla Muhammed Şeyh 
Hasen ile Yusuf Şeyh Hasen'ı ya-

raladı. İhbar üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalesinin ardından Konya Şehir 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 
tedavi altına alınan Muhammed 
Şeyh Hasen yapılan müdahalele-
re rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybetti. Öte yandan olayın 
şüphelisi olduğu belirlenen 1 ki-
şinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam 
ediyor. n İHA
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Okullar tatil oldu. Kurban bayramı-
na sayılı günler kala çocukların ailele-
rinden tatil beklentisi artmaya başladı. 
Kurban bayramının uzun tatil süreci de 
değerlendirmeye alındığında çocuklar 
zor geçen kışın ardından tatili hak etti-
ler. Ettiler etmesine de aile bütçesi artık 
tatil yapmaya yeterli mi ona bakmak la-
zım. Eğitim döneminde aile bütçesinde 
oluşan yükten sonra, artık tatil bütçesi-
ni oluşturmaya çalışan özellikle babalar 
zor durumda. 

Geçmiş dönemlerde yazlık sahibi 
olanların avantajları olsa da çocukların 
değişik yerlerde olmak istemeleri de 
bütçeleri sarsacak görünüyor. Turizm-
de fiyatlar %50 artmışken, üstelik tatil 
dolandırıcılarıyla tuzağa düşenleri de 
gördükten sonra durum tatil değil stre-

se girmekten öteye geçemeyecek gibi 
görünüyor.

İki dini bayramımız var ve birini 
iyi kötü geçirdik. İkincisi Kurban Bay-
ramı ve bu bayram kurban kesimin-
de oldukça azalma olacağı gerçeğini 
hepiniz görüyorsunuzdur. Bütçeler 
küçük rakamlar büyük olunca çeşitli 
alternatiflerle kurban ibadetini yerine 
getirmeye çalışacakların sayısı bir hayli 
yüksek. Bu durumu yurt dışı bağışlar-
la desteklemek için dernek ve vakıflar 
çoktan harekete geçti. Çünkü yurt dışı 
bağışların rakamsal değeri daha düşük 
ve bütçeleri sarsmayacak görünüyor.

Kurban bayramına kurbanlık yetiş-
tiren besicilerin durumu da hiç iç açıcı 
değil. Onlar da fiyatları düşük tutmala-
rının imkansız olduğunu dillendirirken, 

yıl boyunca bu günü bek-
lediklerini, masraflardan 
doğan borçların kendileri-
ni zor durumda bıraktığını 
dile getiriyorlar. Üstelik 
henüz ne kadar satış ger-
çekleştirecekler o da belli 
değil.

Rakamlar bu kadar 
yüksek durumda iken 
emekli ve asgari ücretlile-
rin bu bayramda kurban 
kesemeyeceklerini net olarak biliyoruz. 
Enflasyonun dar gelirliyi yuttuğu, sı-
kıntıda koyduğu, çıkmazda bıraktığını 
birilerinin görmesi ve bu duruma dur 

demesi gerekiyor. En 
düşük emekli maaşı 
2500 lira iken bu gelirle 
ne cambazlıklar yapa-
rak evini geçindirmek 
durumunda olanlar var. 
Durum öyle bir hal aldı 
ki böyle bir maaş alanın 
kurban ibadetini yerine 
getirmesi şöyle dursun, 
ihtiyaçlarını alamaz hale 
geldiler. Ne yiyebiliyor ne 

giyinebiliyorsunuz. Üstelik dar gelirli ve 
bunun bir üstü işsizler ordusunu da ele 
aldığınızda durum daha da içler acısı.

Bayram bayram gibi olacak mı gö-

receğiz. Diyeceksiniz ki; “artık herkes 
bayramları tatil olarak görüyor. İbadet 
olarak gören çok az. Üstelik kurban 
kesenlerin birçoğu ibadet değil etin 

kaç kilo çıkacağını hesaplayıp, kurban-
lık hayvan kesilirken yanına mangalı 
yakan sadistler.” Ne söylerseniz haklı-
sınız gerçekten hepimiz bu durumlarla 
karşılaşıyoruz. Ancak etin kilosu 150 
lirayı aşmış ve sadece kurban bayra-
mında et gören evler varsa başımızı 
iki elimizin arasına alıp düşünmemiz 
gerekenler vardır. 

Mayıs ayında emeklilere ve asgari 
ücrete zam yapılacağı duyurulmuş 
ancak beklentiler karşılık bulmamış-
tı. Yine bayram ikramiyelerine zam 
beklentisi bir hayli yüksek iken o da 
karşılığını bulamamış görünüyor. Çün-

kü yazımı yazdığım saatte bu konuda 
herhangi bir rakam açıklaması gelme-
mişti. 2018 yılından bu yana emekli 
dul ve yetimlere, şehit ailelerine verilen 
bayram ikramiyeleri 1000 lira ile başla-
mış, geçen yıl 1100 liraya çıkarılmıştı. 
Beklentiler 1500 ile 2000 lira arasında 
değişirken, bu konuda sadece söyle-
nen “dar gelirli vatandaşımızı sıkıntıda 
bırakmayacağız. Onları enflasyona ez-
dirmeyeceğiz. Onları rahatlatacak zam 
yolda.” Dediklerini duymakla kaldık. 
Umalım ki en yakın zamanda sevindiri-
ci haberler gelsin. Beklentiler karşılığını 
bulsun. Temmuz zamlarının da aşağı 
yukarı ne olacağını biliyoruz ancak her 
an her şey olabilir diyerek beklentileri-
mizi yüksek tutup hayal kırıklığına uğ-
ramak da istemiyoruz.

TATIL VE KURBAN!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Konya'daki tarım arazilerinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 
5,8 milyar lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini, 2 milyon 300 bin 140 dekar tarım arazisinin sulandığını aktardı

Sulu tarımla 
ekonomiye destek

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürü Lütfi Akca, Konya'daki tarım 
arazilerinde yapılacak sulu tarım-
la ülke ekonomisine 5,8 milyar lira 
katkı sağlanmasının hedeflendiğini 
bildirdi. 

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, 
Konya'da 2022 yılı sulama sezo-
nunda, 2 milyon 300 bin 140 dekar 
tarım arazisinin sulandığını aktardı. 
Türkiye'nin kalkınmasında, DSİ'nin 
kilometre taşlarından biri olduğunu 
belirten Akca, "Su, hayatın merke-
zinde olduğu gibi kalkınmanın da 
merkezinde. 

Bu kapsamda sulama projeleri-
miz başta olmak üzere yatırımları-

mızı en kısa zamanda tamamlaya-
rak faydaya dönüştürmek, verimli 

topraklarımızın bereketine bereket 
katmak için çalışmaktayız." ifadele-

rini kullandı. Tarım arazilerinin suya 
kavuşmasını, modern sulama sis-
temlerinin yaygınlaşmasını, özellikle 
de su tasarrufu sağlanmasını önem-
sediklerini vurgulayan Akca, şunları 
kaydetti: 

"Konya'da toplam 2 milyon 300 
bin 140 dekar tarım arazisinde ya-
pılacak sulu tarımla, 2022 yılı birim 
fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 5,8 
milyar lira katkı sağlanması hedefle-
niyor.

 Çiftçilerimize bol ve bereketli bir 
sulama sezonu diliyoruz. DSİ olarak, 
ülke tarımı ve ülke insanı için özve-
riyle çalışmaya devam etmekteyiz."
n AA

Özel öğrencilere 
taşımalı eğitim

Bozkır'da okul müdürleri
toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığının 
(MEB) yeni düzenlemesi ile yaz 
döneminde eğitimine devam 
eden özel eğitim öğrenci ve kur-
siyerleri, eğitim aldıkları kurumla-
ra taşımalı sistemle ulaşabilecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma 
Yoluyla Eğitime Erişim Yönetme-
liğinde yapılan değişiklik, Resmi 
Gazete'nin bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yö-
netmelikte taşıma kapsamı için 
belirtilen "ders yılı içinde" ibare-
si, "eğitim öğretim yılı süresince" 
olarak düzenlendi. Böylelikle yaz 
döneminde eğitimini sürdüren 
özel eğitim öğrenci ve kursiyer-
leri, eğitim aldıkları kurumlara 
taşımalı sistemle ulaşabilecek. 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, konuya ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada, özel eğitim ihtiyacı 
olan bireylerin eğitime erişiminin 
önündeki engellerin kaldırılma-
sı için yoğun çaba sarf ettiklerini 
ifade etti. Özer, Bakanlığın gerek 
kaynaştırma-bütünleştirme yo-
luyla gerek özel eğitim uygulama 
okullarıyla gerek meslek okulla-
rıyla gerekse süreğen hastalığı 
olanların evinde ya da hastanede 
eğitime erişimi imkanıyla va-
tandaşlarının yanında olduğunu 
kaydetti. 453 bin engelli bireyin 
eğitim imkanlarından faydalandı-
ğını aktaran Özer, "Taşıma Yoluy-
la Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde 

yaptığımız değişiklikle önemli bir 
eksikliği gidermiş olduk. Artık 
ders yılı dışında da özel eğitim 
öğrencilerimiz ve kursiyerlerimizi 
eğitim aldıkları okul ya da kuruma 
taşıyabileceğiz." bilgisini verdi. 18 
yaş üstü engelli bireylerin eğitime 
devam edeceği mekanizmanın da 
kurulduğunu hatırlatan Özer, İs-
tanbul, Ankara ve İzmir'de sadece 
engellilere hizmet verecek halk 
eğitimi merkezleri ile ilgili sürecin 
kısa süre içinde tamamlanacağı-
nı belirterek, "Böylelikle engelli 
vatandaşlarımızın kendilerinin, 
ebeveynlerinin halk eğitimi mer-
kezlerine erişimlerini de ücretsiz 
bir şekilde sağlamış olacağız. Ba-
kanlık olarak biz okul öncesi yaş-
taki çocuktan yetişkine kadar tüm 
yaş spektrumundaki vatandaşla-
rımızın her daim yanında olmaya, 
özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 
eğitim seçeneklerini artırmaya 
devam edeceğiz." değerlendirme-
sinde bulundu. Özel eğitimdeki 
öğrencilerin eğitime taşınmala-
rının finansmanı Sosyal Yardım-
laşmayı ve Dayanışmayı Destek-
leme Fonu'ndan sağlanıyor. Mayıs 
ayı verilerine göre 106 bin 162'si 
özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, 2 
bin 638'i ise kursiyer olmak üzere 
toplam 108 bin 800 özel eğitim 
ihtiyacı olan birey eğitim aldıkları 
okul ya da kuruma taşıma yoluyla 
erişiyor. n AA

Bozkır’da okul müdürleriyle yıl 
sonu toplantısı düzenlendi. Bozkır 
Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki 
program, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Vekili Pınar Buluz, başkanlı-
ğında gerçekleştirildi. Toplantıda, 

okul müdürleriyle 2021- 2022 
eğitim öğretim yılı değerlendirilir-
ken, sene sonu iş ve işlemleri, yaz 
döneminde yapılacak çalışmalar 
hakkında bilgilendirme yapıldı.
n AA

haber@konyayenigun.com
NIMET DÖNMEZ

Erdal: 'Mali müşavirlik ücretleri 
enflasyon farkı kadar artırılmalı'

Etkin Avukatlar Grubunun 
Adayı Av. Elif Kizir oldu

Konya S.M. Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Abdil Erdal, Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirlik 
Asgari Ücret Tarifesinde yer alan 
ücretlerin enflasyon nedeniyle gü-
nümüzde yetersiz kaldığını ve bu 
durumun muhasebe bürolarının 
sürdürülebilir hizmet sunmasını 
zorladığını belirtti. 

Maliyetlerde olağanüstü artış 
meydana geldiğini ve bu sebeple 
Mali Müşavirlik asgari ücret tarife-
sinde yer alan ücretlere enflasyon 
farkı kadar artış yapılmasını talep 
ettiklerini belirten Başkan Erdal; 
”Ekonomide dengelerin bozulması 
ve enflasyondaki artış eğilimi, üc-
retliler ve serbest meslek mensup-
ları başta olmak üzere sabit gelirli-
leri olumsuz etkiledi. Günümüzde 
meslek mensuplarının mesleki faa-
liyetlerini yürütebilmeleri için büro 
personel giderleri ve karşılaştıkları 
diğer tüm giderlerde yaşanan sü-
rekli fiyat artışları sebebiyle yayım-
lanan ücret tarifesi günümüz ko-
şullarına göre çok düşük seviyede 
kalmıştır. Ekonomimizde yaşanan 
gelişmeler ve ortaya çıkan enflas-
yon Mali Müşavirleri zor durum-
da bıraktı. Fedakârca ve özveriyle 

görevlerini yapan Mali Müşavirler 
enflasyonun yaratmış olduğu tah-
ribatın en ağır yükünü bu süreçte 
omuzlamak zorunda kalmaktadır” 
dedi. Mali Müşavirlik asgari ücret 
tarifesinde yer alan ücretlere enf-
lasyon farkı kadar artış yapılması 
hususunda gerekli girişimlerde bu-
lunulması için Genel Merkez TÜR-
MOB’a başvuru yaptıklarını belirten 
Başkan Abdil Erdal;” Konya Mali 
Müşavirler Odası olarak genel mer-
kezimiz TÜRMOB’a (Türkiye Ser-
best Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği) meslektaşlarımızı enflasyo-
na karşı koruyacak şekilde gerekli 
artışın yapılması için başvurumuzu 
yaptık.  Muhasebe bürolarının var-
lığını ve işlevselliğini zor durumda 
bırakan bu durumdan dolayı, hiz-
metlerin sürdürülebilirliği ve ak-
samadan devam edebilmesi için 
2022 yılında meslek mensupların-
ca uygulanan asgari ücret tarifesi-
nin güncellenmesi gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Meslek camiası olarak 
kısa süre içerisinde gerekli artışın 
yapılmasını beklemekteyiz” şeklin-
de belirtti.
n HABER MERKEZİ

Ekim ayında gerçekleşecek olan 
Konya Barosu seçimleri öncesinde 
Konya Baro Başkan Adayları aday-
lıklarını duyuruyor. Bu kapsamda 
Etkin Avukatlar Grubu Ekim ayında 
gerçekleşecek seçimler öncesinde 
adayı açıkladı. 

Etkin Avukatlar Grubu’nun 
adayı Av. Elif  Kizir oldu. Etkin ve 
güçlü baro için aday olduklarını 
ifade eden Etkin Avukatlar Grubu 
Konya Barosu Başkan Adayı Av. Elif 
Kizir, “Avukatlık mesleğine baş-
ladığım günden beri bilfiil sahada 
bu mesleği yaptığım için mesleğe 
dair birçok sorunlar olduğunu bili-
yorum. Bu sorunlar gerek adliyede 
gerekse dışardaki tüm kurumlarda 
yaşanmaktadır. Biz de sizler gibi bu 
durumun farkındayız ve yaşıyoruz. 
Ancak emin olun ki aşılmayacak 
sorun yoktur. Yeter ki bir duruşu-
muz olsun.  sahada bizzat çalışan 
bir avukat olarak hepimizin mes-
leğe dair yaşadığı problemlerin 
çözümsüz kalmaması, kaygıların 
giderilmesi ve meslek için daha iyi 
ne yapılabilir, nelerle nasıl müca-

dele edilir, sorunlar nedir ve nasıl 
çözülür, diye aramızda hep konuş-
tuk tartıştık.Akabinde bizimle aynı 
kaygıları güden aynı düşünen tüm 
arkadaşlarımızla bunların önüne 
geçmek için yeni bir grup oluştur-
mak istedik .Bu süreçte çok güzel 
çalışmalar yaptık ve sonuçta “etkin 
avukatlar gurubu olarak biz de mü-
cadele için güçlü olmak için varız 
dedik. Ve işte tam bu aşamada Siz-
lerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
bu güzel toplantıda kurmuş oldu-
ğumuz Etkin Avukatlar Grubu’nun 
Konya Barosu Başkan adayı olarak 
huzurunuzdayım. Bu vesile ile şah-
sım ve adayı olmaktan gurur duy-
duğum grubum adına hepinizi say-
gı ve sevgi ile selamlıyorum. Ben 19 
yıldır avukatlık mesleğini gurur du-
yarak severek yapıyorum. Şahsım 
adına söylemek gerekirse “geçmişe 
dönsem” yine avukatlık mesleğini 
seçerdim. Bu mesleğimi de Konya 
barosu gibi 110 yıllık geçmişe sahip 
köklü bir baroda yapmak da ayrıca 
benim için bir onurdur’’ dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Av.Elif Kizir

Abdil Erdal

Lütfi Akca

Mahmut Özer
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Konya OSB İhsandede Cad. 20. Sokak No:19/1 42300
   Selçuklu / KONYA     wTel: 0332 2391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

22-50 Yaş Aralığında

• EKSANTRIK PRESÇI 
VE VASIFSIZ 5 KIŞI

• EL HADDESI 
KULLANABILEN 

PERSONEL ALINACAKTIR
3Maaş + Mesai + Servis + Yemek

3Müracaatlar fabrikamızın insan
 kaynakları birimine şahsen yapılacaktır. DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 

NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

3DEPOCU
3FORKLIFT  
OPERATÖRÜ

3MAKINE BAKIM 
ELEMANI 

3VASIFSIZ 
BAY – BAYAN 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.
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.CNC TORNA OPERATÖRÜ 
(PROGRAM YAZABİLEN)

.KALİTE KONTROL ELEMANI 
(ÖLÇÜM ALETLERİNE HAKİM)

.TEKNİK RESSAM
.MAKİNE MÜHENDİSİ

.DIŞ TİCARET PERSONELİ 
(TECRÜBELİ) ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

Mevlüt Ceylan Metal Dişli Mak.Oto.Nak.San.Tic.Ltd.Şti.
Büyük Kayacık Mah Org. San 4. Bölge 405 Nolu sk No:4

Selçuklu/KONYA

MEVLÜT CEYLAN METAL

TEL: +90 332 345 13 46  
FAX: +90 332 345 13 47

bilgi@mevlutceylan.com.tr

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

20-35 YAŞ ARASI
EN AZ ORTAÖĞRETİM VE 

LİSE MEZUNU
TAKIM ÇALIŞMASINA 

UYUM SAĞLAYAN, 
DENEYİMLİ BELGESİ OLAN, 
DEVAMSIZLIK YAPMAYACAK 

BEDEN İŞÇİSİ
 ARANIYOR

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

Askerliğini Fiilen Yapmış veya Muaf
Ulaşım Ücreti ve Yemekhane Desteği

1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad. No:20 Konya/ Selçuklu
TEKNİK IŞIL İŞLEM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEL: 0332 251 32 92

 

ESAS NO  : 2020/42
KARAR NO  : 2022/437
DAVALI   : TUNCAY GÜNAY (Şerafettin ve Keziban oğlu, 01/10/1982 doğumlu)
Davacı ELMAS GÜNAY ile Davalı TUNCAY GÜNAY (arasında mahkememizde görülmekte olan 
Boşanma (Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma) davası nedeniyle;
Mahkememizin 31/05/2022 tarih ve 2020/42 Esas -2022/437 Karar sayılı dosyası iletarafların TMK'nun 
166/1. Maddesi gereğince Boşanmalarına, müşterek çocuk Tuncay İsmail Günay'ın velayetinin davacı 
anneye verilmesine, çocuk ile davalı baba arasında kişisel ilişki tesisine, çocuk lehine aylık 600,00 TL 
tedbir- iştirak nafakası, davacı kadın lehine aylık 600,00 TL tedbir- yoksulluk nafakasının davalıdan 
alınarak davacıya ödenmesine, davacı kadın lehine 10.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi 
tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş olup, gerekçeli karar tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7. günü tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta 
içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize 
gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar 
verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

T.C
KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1649086

ZAYİ
Nüfus Cüzdanımı kaybettim,

 hükümsüzdür.
Tevfik EFE

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

Konya Aydınlar Ocağı’nda ‘İran’da Türkler ve Şehriyâr’ı anlatan Tebrizli Hüseyin Gademi, “Güney Azerbaycan’ın adını ”Azabistan” 
olarak değiştirdiler. İran’da Azerî dendiğinde “siz Türk değilsiniz” olarak anlaşılır. Biz Azerî değiliz. Biz Azerbaycan Türküyüz” dedi

Gademi: 'Biz Azerbaycan Türküyüz'
Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-

çuklu Salı Sohbetleri’nde “İran’da 
Türkler, Türk Edebiyatı ve Şeh-
riyâr”ı anlatan Tebrizli Hüseyin Ga-
demi, “Biz Azerî değil, Azerbaycan 
Türküyüz” dedi.

İran’da Türkler ve Türk tarihi 
hakkında bilgiler veren Tebrizli Hü-
seyin Gademi, Gazneliler,  Selçuk-
lular ve Harezmşahlar başta olmak 
üzere İslâmiyet’ten sonra 1400 yıl 
İran’ın Türklerin idaresi altında kal-
dığını belirterek “Hülafâ’yi Raşidin, 
Emeviler ve Abbasiler döneminden 
sonra İran tarihinin hepsinde Türk-
ler var.” dedi. Safevîler döneminde 
Azerbaycan Türkçe’sinin resmi dil 
olduğunu ve Akkoyunlular devrinde 
“Kanunnâme –Anayasa) yazıldığını 
ifade eden Hüseyin Gademi, “İran 
tarihinin en hassas dönemi Kaçarlar 

dönemidir. Bu dönemde Azerbay-
can; Güney Azerbaycan ve Kuzey 
Azerbaycan diye ikiye bölünür. Gü-
neyden İngilizler, kuzeyden Ruslar 
gelirler. Bu dönemde İran moder-
nizme doğru yönelir. Ve 1906’da 
Meşrutiyet İnkılâbı olur. Bu dö-
nemde siyasi edebiyatın dili değişir. 
Azerbaycan’da ikiye bölünmesinden 
dolayı hasret edebiyatı başlar. Kar-
deş kardeşi 70’inden sonra bulur, 
görürdü.” diye konuştu. Pehleviler 
döneminde dil ve din ayrımcılığı-
na gidildiğini belirten Gademi, şu 
ifadelere yer verdi: “Pehleviler dö-
neminde “İran milleti” diye bir tez 
ortaya atılır ve Türk tarihi, ”Türkler 
at üstünde bozkırlar- dan gelmiş ya-
baniler!” diye küçümsenir. Hâlbuki 
İran’ı devamlı Türkler idare etti. 200 
yıllık Hülafâ’yi Raşidin, Emeviler ve 

Abbasiler yâni Arap hâkimiyetinden 
sonra devamlı Türkler İran’a hâkim 
oldular. Bu bölgelerde Gazneliler, 
Selçuklular ve Harezmşahlar hü-
küm sürdü.”

BİZ AZERÎ DEĞİL 
AZERBAYCAN TÜRKÜYÜZ

Pehleviler döneminde nefte (pet-

rol) önem verildiğini, petrol zengin-
lerinin çoğalmasıyla halk ve milletin 
küçümsendiğini söyleyen Gademi, 
“Pehleviler petrole önem verme-
leriyle halkı küçümsemeye, milleti 
daha rahat sömürmeye başlıyor. Bu 
arada Türk olan Muhammed Mu-
saddık, kahramanca ortaya çıkarak 

Şah Mehmet Rıza Pehlevi’ye karşı 
İran Petrolleri Millileşsin” inkılâbını 
başlattı. Pehleviler dönemi 1979’da 
Humeyni’nin iktidara gelmesiyle 
sona erdi. Pehleviler ve İran İslam 
Cumhuriyeti’nde Türkler baskı altı-
na girdiler. Fars dili, Fars kültürü ve 
Fars tarihi ön planda tutuldu. “Azerî” 
sözcüğü İran’da bize tehdit olarak 
işlenir. Azerî dendiğinde “siz Türk 
değilsiniz” olarak anlaşılır. Bu siyasi 
bir terimdir. Biz Azerî değiliz. Biz, 
Azerbaycan Türküyüz. Güney Azer-
baycan Tebriz, Urumiye, Erdebil ve 
Zencan illerinden meydana gelir.”

ŞEHRİYÂR’IN DÖRT DİVÂNI VAR
Şair Muhammed Hüseyin Şeh-

riyâr’ın hayatı ve şiirlerinden de 
bahseden Gademi, Haydar Baba 
şiirini Şehriyar’ın kendi sesinden 
dinlettirdikten sonra “Şehriyar 

1907’de Tebriz’de doğdu. Haydar 
Baba ise o köyde bir tepenin adıdır. 
Haydar Baba manzumesi Pehlevi 
döneminde yazılmıştır. O dönemde 
Türk edebiyatı yasaklanmıştı. Ya-
yınlanan tek Türkçe eser ise Hay-
dar Baba olmuştur. Haydar Baba 
dünyada 80 dile çevrilmiştir. Şehri-
yar’ın Sehendiyye şiiri de önemlidir. 
Şehriyar’ın üçü Farsça ve biri Türk-
çe olmak üzere dört divanı var.” 
dedi. Konya İl Halk Kütüphanesi’n-
de gerçekleştirilen ve Memleket 
Tv’den çevrimiçi canlı yayınlanan 
sohbetten sonra Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, Tebrizli Hüseyin Gademi’ye 
Karatay Belediyesi Kültür Yayınları 
arasında çıkan “Konya’dan Dün-
ya’ya Mevlâna ve Mevlevilik” adlı 
kitabı hediye etti. n HABER MERKEZİ
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12 yıldır Konya’da hizmet veren Şavbey lezzeti ve hizmetleri ile adından söz ettiriyor. Şavbey İşletme Sahibi Gökmen Anlı, işletmelerini 
yurt dışına açma hedefinde olduklarını ifade ederek dünyaya açılan bu lezzeti tatmaları İçin Konyalıları işletmelerine davet etti

Şavbey dünyaya açılıyor
Hizmetlerini Profesyonelce dü-

şünen ve hizmet veren Şavbey ka-
liteli hizmet anlayışı, hijyen ve müş-
teri memnuniyetini ön planda tutan 
bir anlayışla hizmet verdiği sektö-
rün öneminin bilincinde hizmeti-
ne devam ediyor. Alanında uzman 
kadrosu ve güler yüzlü personeli 
ile hizmet veren Şavbey kalitesi ve 
lezzeti damaklarda unutulmaz bir 
tat bırakıyor.  Şavbey İşletme Sahibi 
Gökmen Anlı, işletmelerini yurt dışı-
na açma hedefinde olduklarını ifade 
ederek, “Şavbey olarak 12 senedir 
faaliyetteyiz ilk başladığımızda 60 
metrekare ile başladık. Daha sonra 
etrafımızdaki dükkanları bünyemi-
ze kattık ve 200 metrekare alana 

ulaşarak hizmetimize devam edi-
yoruz. İlk günkü lezzetimizin üze-
rine tecrübemizi de katarak daha 

lezzetli, daha kaliteli ve profesyonel 
bir şekilde müşterilerimize hizmet 
vermeye devam ediyoruz. Şu anda 

yurt dışına açılma sürecindeyiz. Baş-
ta Malta, İsveç ve Macaristan olmak 
üzere daha birçok ülkeye bu lezzeti 
taşımaya çalışıyoruz. İşletmemizde 
de et döner, tavuk döner, but döner 
ve Hatay İskenderun Döneri çeşitle-
rimiz ile hizmet veriyoruz.  Bizi diğer 
işletmelerden ayıran en büyük far-
kımız soslarımız. Soslarımızın özel-
liklerinden acı sosumuz var, yoğurt 
sosumuz var. Patates sosumuz var. 
Soslarımızı kendimiz yapıyoruz. Dı-
şarıda hiç katkı maddesi kullanma-
yız soslarımızda.  50 Çeşit baharat 
kullanıyoruz. Dünyaya açılan bu lez-
zeti tatmaları İçin Konyalıları   Şav-
bey’e bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Murat Aksoy ‘un 'Geriye Kalan' 
kişisel resim sergisi açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 
Öğretim Üyesi Murat Aksoy’un 
(Şıhalikâ) “Geriye Kalan” adlı kişi-
sel resim sergisi açıldı.  15 çalışma 
yer aldığı sergide  Tuval üzerine 
akrilik ve karışık teknikte yapılan 
çalışmalarda Aksoy, savaşlardan 
geriye kalan acılara kadın ve ço-
cuk portreleri üzerinden odaklan-
maya çalışıyor. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde 
halen devam etmekte olan sa-
vaşlarda özellikle kadınların ve 
çocukların çektiği acıları yakın 
plan portreler üzerinden izleyici-
ye sunuyor. Aksoy, büyük ölçekli 
tuvallerinde savaştan geriye kalan 
acıyı çoklu boya katmanları, boya 
akıtmaları ve kağıt kolajlar vasıta-
sıyla ifadeye çalışıyor. Erkeklerin 

çıkardığı savaşlarda kadınlar ve 
çocukların acılarını çoğu zaman 
morarmış, kanayan ve yanmış 
tenin şok edici etkisiyle seyirciye 
sunuyor. Toplumsal konulara olan 
ilgisiyle bilinen Aksoy’un sergisi 
20-27 Haziran tarihleri arasında 
Karaman Hatuniye Medresesinde 
gezilebilir. n SİBEL CANDAN

Ziya Menekşe 
dualarla defnedildi

İsmailağa Cemaati'nin 
lideri vefat etti

Konya’nın tanınan ve sevilen iş 
adamlarından Atlıhan Binicilik Te-
sisleri, Restoran ve Aile Dinlenme 
Tesislerinin sahibi Ziya Menekşe  bir 
süredir tedavi gördüğü akciğer ra-
hatsızlığı sebebiyle hayatını kaybet-
ti. Merhum Ziya Menekşe’nin cena-
zesi dün İkindi namazına müteakip 
Hacıveyis Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Üçler 
Mezarlığına defnedildi. Menekşe 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Menekşe 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. Konya Yeni-
gün Gazetesi olarak merhum Ziya 
Menekşe’ye Yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlı-
ğı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İsmailağa Cemaatinin lideri 
Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi 
gördüğü hastanede 93 yaşında ha-
yatını kaybetti. İsmailağa Cemaati-
nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 
İstanbul’da tedavi gördüğü hasta-
nede 93 yaşında vefat etti. Ustaos-
manoğlu’nun vefatıyla ilgili İsmai-
lağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın 
sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mah-
mut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a 
yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. 
Cümle ümmet-i Muhammed’in 
başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Ustaosmanoğlu’nun naaşının 
Beykoz Baklacı Mahallesi’ndeki evi-
ne getirildiği bildirildi. Mahmut Us-
taosmanoğlu, bugün öğle namazına 
müteakip Fatih Camii’nde düzenle-
necek cenaze töreniyle son yolculu-
ğuna uğurlanacak.

YAKINLARI VE SEVENLERİ SON 
YOLCULUĞU ÖNCESİ 

USTAOSMANOĞLU’NUN 
EVİNE AKIN ETTİ

Nakşibendi Tarikatı’na bağ-
lı İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 
yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu 
tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. Ustaosmanoğlu’nun cena-
zesi Beykoz’daki evine getirildi. Us-
taosmanoğlu’nun ailesi, yakınları, 
sevenleri ve cemaat mensupları da 
eve gelerek Ustaosmanoğlu’nu son 
yolculuğu öncesi yalnız bırakmadı. 
Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Ko-
lu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin 93 
yaşındaki lideri Mahmut Ustaosma-
noğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti. Usta-
osmanoğlu'nun naaşı vefat ettikten 
sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'nde-
ki evine getirildi. 

Ustaosmanoğlu'nun ailesi, ya-
kınları, sevenleri ve cemaat men-

supları da eve akın ederek Us-
taosmanoğlu’nu son yolculuğu 
öncesinde yalnız bırakmadı.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU 
KİMDİR

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 
senesinde Trabzon'da dünyaya 
geldi. Gençliğinde çevresindeki 
köylerin hocalarından ders aldı. 16 
yaşında icazet aldı. İcazetinden son-
ra köyünde ders vermeye başladı. 
Henüz askerlik çağına gelmeye-

cek kadar genç yaşında, yetiştirmiş 
olduğu talebelerine icazet verdi. 
16 yaşındayken evlendi. 1952 se-
nesinde şeyhi Ali Haydar Efendi 
ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali 
Haydar Efendi tarafından İsmailağa 
Camii'nde imamlık yapması üzerine 
davet aldı. 1954 senesinde İsmaila-
ğa Camii'nde imamlık görevine baş-
layan Ustaosmanoğlu, bu görevini 
1996 senesinde emekli olana kadar 
sürdürdü. n İHA

Gökmen Anlı
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade: "(Milli Muharip Uçak) Gece gündüz 24 saat esasına göre çalışıyoruz, büyük 
mesafe katettik. Cumhurbaşkanımızın emrettiği şekilde 2023'te hangardan çıkartacağız. Sonraki yıllarda da uçuşa başlayacak ve envanterimize dahil olacak’’

Milli uçağımız gün sayıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen-

dirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sa-
dık Piyade, Milli Muharip Uçağı'nın 
2023'te hangardan çıkması için yo-
ğun çalışma yapıldığını söyledi. 

Bazı ziyaretler için Konya'ya ge-
len Piyade, Mütevelli Heyet Başkanı 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan olan vakfın çalışmalarını anlattı. 
ASELSAN, ROKETSAN, HAVEL-
SAN, İŞBİR, ASPİLSAN, TUSAŞ'ın 
vakfın şirketleri olduğunu, tamamen 
halkın bağışlarıyla kurulduğunu an-
latan Piyade, bunların Türkiye'nin 
savunma sanayisinin amiral gemisi 

şirketler olduğunu dile getirdi. Pi-
yade, Türkiye'nin ilk Milli Muharip 
Uçağı'nın üretiminde en seçkin mü-
hendislerin istihdam edildiğine dik-
kati çekerek, şöyle konuştu:

 "Gece gündüz 24 saat esasına 
göre çalışıyoruz, büyük mesafe ka-
tettik. Cumhurbaşkanımızın emret-
tiği şekilde 2023'te hangardan çı-
kartacağız. Sonraki yıllarda da uçuşa 
başlayacak ve envanterimize dahil 
olacak. 

Son teknoloji eseri, havada kal-
ma süresi, mühimmat taşıma süre-
si, radara görünmezlik özelliğiyle di-

ğerlerine göre çok farklı yerli ve milli 
olacak. İnşallah gelecekte bunun 
motorunu da üreteceğiz." Jet eğitim 
ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in de 
hazır olduğunu, 2023'te uçacağını 
dile getiren Piyade, TUSAŞ'ta hep 
birlikte bunun gururunu yaşayacak-
larını ifade etti.
"ARTIK HAVADA, KARADA, DENİZDE 

VE GÜÇ KAYNAKLARINDA VARIZ"
Piyade, Kayseri'deki ASPİLSAN 

Enerji Pil ve Batarya Sistemleri Üre-
tim Tesisi'nde de bor atıklarından 
lityum iyon pil ürettiklerini söyle-
di. Yerli ve milli lityum iyon pilin 

deneme üretimlerine başlandığını 
belirten Piyade, "Lityum çok değerli 
bir ham madde. Biz bunu Türki-
ye'de çokça var olan bor madeninin 
atığından çıkarıp, lityum pil ürettik. 
Gelecekte de ihtiyacımızı buradan 
karşılayacağız." dedi. Lityum iyon pil 
ithalatını bitirip ihracat yapan ülke 
olmayı hedeflediklerini vurgulayan 
Piyade, şöyle konuştu: 

"Avrupa'da dahi olmayan bir 
yatırımı gerçekleştiriyoruz. Artık 
havada, karada, denizde ve güç 
kaynaklarında varız. Tüm elektrikli 
ev aletlerinde, uçaklarda, trenlerde, 

hızlı trenlerde, Milli Muharip Uça-
ğı'nda, SİHA'larda ürettiğimiz lityum 
iyon pili kullanacağız. Balıkesir'deki 
fabrikamızda da jeneratör ve alter-
natör üretim çalışmalarına başladık. 
Gelecekte motoru da bize ait olacak 
şekilde seri jeneratör ve alternatör 
üretimi yapacağız. 

Bir iki ay içinde üretime geçe-
ceğiz." Vakfın, milli savunma sanayi 
projelerine geçen yıl aktardığı büt-
çenin 700 milyon lirayı bulduğunu 
anlatan Piyade, bunun 100 milyon 
lirasının vakfa yapılan bağışlardan 
oluştuğunu bildirdi. n AA

Ayakkabımız Avrupa pazarında
Türkiye Umum Ayakkabıcılar 

Federasyonu Başkanı Ahmet Ay-
dan, Türk ayakkabılarının kalitesi 
nedeniyle Avrupa ülkelerinden ta-
lep gördüğünü belirterek "Şu anda 
özelikle İspanya, Portekiz, Fransa, 
Hollanda, Belçika'da ciddi anlamda 
talep var, biz de talepleri değerlendi-
rerek pazar payımızı tüm Avrupa'ya 
yaymış durumdayız." dedi. Aydan, 
Türkiye'nin ayakkabı üretiminde 
dünyanın sayılı ülkelerinden biri ol-
duğunu, geçen yıl 1 milyar dolarlık 
ihracatla yılı kapattıklarını anlattı. 
Yılın ilk 5 ayında ihracatın 600 mil-
yon dolara yaklaştığını, bu yıl için 
daha yüksek hedeflerinin olduğunu 
dile getiren Aydan, bugünlerde Av-
rupa ülkelerinden ciddi rağbet gör-
düklerini söyledi.
"TÜRKİYE, AYAKKABI KONUSUNDA 
BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Ayakkabı sektöründeki yeni ge-

lişmeleri takip etmek ve modaya 
uygun tasarımlar hazırlamak ama-
cıyla çeşitli fuarlar düzenlediklerini, 
yabancıların bu organizasyonlarda 
Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini ifa-
de eden Aydan, şöyle devam etti: 
"Türk ayakkabı sektörü olarak çok 
kaliteli ayakkabı üretiyoruz. Bu du-

rum ve Rusya ile Ukrayna arasın-
daki savaş nedeniyle Avrupa'daki 
ayakkabı alıcıları Türkiye'ye yönel-
di. Eylül ayında düzenleyeceğimiz 
ayakkabı fuarına İtalya, Fransa, İs-
panya, Hollanda, Belçika, Portekiz 
ile Almanya'dan büyük katılım var. 
Bu yönleriyle Türkiye, bir ayakkabı 

merkezi oldu. Bu da ayakkabı sek-
törü olarak çok sevdiricidir. Türkiye, 
ayakkabı konusunda bir cazibe mer-
kezi haline geldi."

PAZAR PAYI TÜM 
AVRUPA'YA YAYILDI

Avrupa'dan en çok kadın ve er-
kek ayakkabısı talebi aldıklarına işa-
ret eden Aydan, "Avrupa'nın bu tale-
bini kaçırmamak istiyoruz. Bu pazarı 
çok aradık ve bulduk. Üreticilerimiz 
de bu pazarda kalıcı yer almak isti-
yor. Yıllarca Avrupa'ya açılamadığı-
mız kapı açıldı ve şu anda bu ciddi 
anlamda bir başarıdır. Bu da bizi ve 
üreticilerimizi ciddi anlamda mut-
lu ediyor. Şu anda özelikle İspanya, 
Portekiz, Fransa, Hollanda, Belçi-
ka'dan ciddi anlamda talep var, biz 
de talepleri değerlendirerek pazar 
payımızı tüm Avrupa'ya yaymış du-
rumdayız." diye konuştu.
n AA

İlkbaharda yağışlar uzun yıllar 
ortalamasına göre yüzde 16 azaldı

İlkbaharda uzun yıllar ya-
ğış ortalaması, normaline göre 
yüzde 16 azaldı, geçen yılın aynı 
dönemine oranla yüzde 9 arttı. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
verilerinden derlenen bilgilere 
göre, Türkiye'de 1991-2020 yıl-
larını kapsayan uzun yıllar ilkba-
har mevsimi (mart, nisan, mayıs) 
yağış ortalaması 171,4 milimetre 
olarak ölçüldü. Türkiye'de bu yı-
lın ilkbaharında 143,6 milimetre, 
geçen yıl ilkbahar mevsiminde 
131,3 milimetre yağış düştü. Böy-
lece Türkiye'de ilkbahar yağışla-
rı, uzun yıllar ortalamasına göre 
yüzde 16 azaldı, geçen yılın aynı 
dönemine oranla ise yüzde 9 art-
tı. Yıllara göre ilkbahar mevsimi 
yağışları son iki yıldır normalin 
altında kaldı. Son 30 yıl yağışları 
dikkate alındığında en kurak ilk-
bahar mevsimi 2008'de yaşandı. 
Bu yıl ilkbaharda, iller içinde en 
fazla yağış 335 milimetre ile Trab-

zon'a, en az yağış 63 milimetre ile 
İzmir'e düştü. Güneydoğu Anado-
lu normal oranda yağış alırken sa-
dece Karadeniz Bölgesi'nde artış 
kaydedildi. En fazla düşüş yüzde 
49 ile Ege, yüzde 36 ile Marmara 
bölgelerinde yaşandı. Her iki böl-
ge de son 30 yılın en düşük ilkba-
har yağışını aldı. Karadeniz, ilkba-
harda 189,5 milimetre yağış aldı. 
Yağışlar mevsim normallerine 
göre yüzde 6 artarken geçen yı-
lın aynı dönem yağışları civarında 
gerçekleşti. 2022 ilkbahar mev-
simi yağışları, Sinop, Samsun, 
Ordu, Giresun ve Trabzon çev-
relerinde yüzde 40'tan fazla artış 
gösterdi. Ege Bölgesi'nin tamamı-
na yakınında, Antalya'nın batısı, 
Ankara, Eskişehir, Mersin ve Si-
vas çevrelerinde ise yüzde 40'tan 
fazla azalma kaydedilirken azalma 
oranı İzmir ve Manisa çevrelerin-
de yüzde 60'ların üzerine çıktı.
n AA

Sadık Piyade

Ahmet Aydan
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Konya ve Karaman'da hayata geçirilen uygulamalı çiftçi okullarında 
eğitim alan çiftçiler, su kullanımında ortalama yüzde 25, enerjide yüzde 23 tasarruf ederken bazı ürünlerde yüzde 30 civarında verim artışı elde etti

Uygulama okulları tasarruf getirdi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-

rım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından Küresel 
Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürü-
tülen “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 
ve İklim Dostu Tarım Projesi” kap-
samında Konya ve Karaman'da ha-
yata geçirilen uygulamalı çiftçi okul-
larında eğitim alan çiftçiler, enerjide 
ve sulama suyunda tasarruf edip 
ürünlerden elde ettikleri verimi ar-
tırırken, karbon emisyonlarını azal-
tarak küresel ısınmayı durdurma 
çabalarına da katkı sağladı. Konya 
Kapalı Havzası'nda 4 yıl önce hayata 
geçirilen projede, Konya ve Kara-
man'a bağlı 7 pilot ilçede toplam 31 
uygulamalı çiftçi okulu kuruldu. Pro-
jeyle yenilikçi yöntemlerin yaygın-
laştırılması, çiftçilerin üretimde kar-
şılaştıkları sorunların aşılması, bilgi 
ve becerilerinin artırılması amaç-
landı. Sürdürülebilir arazi yönetimi 
konusundaki bilgi ve deneyimlerin 
aktarıldığı okullarda, programlı su-
lama, toprak işlemesiz ekim tekniği, 
biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, top-
rak koruma, rüzgar perdeleri, tıbbi 
aromatik bitki yetiştiriciliği ve mera 
rehabilitasyonu konularında 286 
çiftçiye eğitimler verildi. Aldıkları 
eğitim sonrasında çiftçiler, 2019 ve 
2020 yıllarında şeker pancarı üreti-
minde sudan ortalama yüzde 25,5, 
enerjiden yüzde 23,2; danelik mısır 
üretiminde sudan yüzde 23,5, ener-
jiden yüzde 23,9 tasarruf etti. Ayrıca 
geleneksel uygulamalara kıyasla şe-
ker pancarında yüzde 9, danelik mı-
sırda ise yüzde 29,2’lik verim artışı 

gerçekleşti.
Proje kapsamında, 24 bin 286 

hektar mera alanı rehabilite edilerek 
yılda 83 bin 704 ton karbondioksit eş 
değeri (tCO2eq), iklim dostu tarım 
uygulamalarıyla 59 bin 867 hektar 
tarım arazisi rehabilite edilerek, 36 
bin 768 tCO2eq, toplamda da 120 
bin 472 tCO2eq emisyon azaltımı 
sağlandı.

Konya ve Karaman'daki pilot il-
çelerde elde edilen başarının ardın-
dan proje, Türkiye'nin başka illerine 
de yayılarak uygulamalı çiftçi okulu 
sayısı 40'a çıkarıldı.

PROGRAMLI SULAMA VE TOPRAK 
İŞLEMESİZ EKİM TEKNİĞİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütü (FAO) Tarım Uzmanı 
Fazıl Düşünceli, proje için Konya ve 
Karaman'ın 7 ilçesinde belirlenen 
lokasyonlarda sulama sistemleri 
kurulduğunu ve bu sistemlerle, çift-
çilere etkin sulamanın gösterilme-
sinin amaçlandığını söyledi. Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 
öğretim üyelerinin bu tarlalarda 
sulama programları hazırladığını ve 
çiftçilerin sulamalarını bu programa 
göre yaptıklarını anlatan Düşünce-
li, sistem tüm bölgeye yayıldığında 
büyük bir kazanç sağlanacağını kay-
detti. Göksu Nehri'nin suyunun Kon-
ya Ovası'na aktarılmasını sağlayan 
Mavi Tünel'i örnek göstererek sis-
temin getireceği faydalara değinen 
Düşünceli, "1 yılda bu sulama yön-
temi bölge geneline yayılırsa Mavi 
Tünel'den gelecek su kadar tasar-
ruf yapılabileceği hesaplanmış. Bu, 

projenin en başarılı sonuçlarından 
bir tanesi olarak ortaya çıktı." diye 
konuştu. Çiftçilere eğitimi verilen 
konulardan başlıcasının toprak işle-
mesiz ekim tekniği olduğunu vur-
gulayan Düşünceli, doğrudan ekim 
olarak da bilinen bu tekniğin, ön 
bitkiye ait yüzey artıklarının olduğu 
tarla koşullarında, hiçbir toprak işle-
mesi yapılmaksızın tohum ekilerek 
uygulandığını bildirdi. Düşünceli, 
yöntemin avantajlarını şöyle anlattı: 
"Çiftçiler, toprak işleme yapmadan 
ekim yapmak suretiyle, özellikle ikin-
ci üründe 10 günlük bir zamandan 
kazanımlarının olduğunu, yani ikinci 
ürünü 10 gün erken ekme imkanına 
sahip olduklarını belirtiyorlar ki bu, 
verim açısından ve Konya ekolojisi 
açısından çok önemli bir kazanım. 
Dolayısıyla kışın, soğuklar gelme-

den hasadını yapabiliyorlar. Bunun 
yanı sıra toprak sürümü yapmadık-
ları için bir dekarda 7 litre mazottan 
tasarruf yaptıklarını ve bundan son-
ra da bu yöntemi uygulayacaklarını 
söylüyorlar. Bu bizim için çok büyük 
başarı.”
AKARYAKIT SARFİYATI, GÜBRE VE SU 

KULLANIMI AZALDI
Projede yer alan Bahri Dağdaş, 

Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Bitki Yetiştirme Teknik-
leri Birimi Araştırmacısı Ziraat Mü-
hendisi İrfan Gültekin, uygulamalı 
çiftçi okullarının, Türkiye’deki tarım 
alanlarının verimli kullanılarak gıda 
bağımlılığının en aza indirilmesi ve 
doğal kaynakların korunması açı-
sından son derece önemli olduğu-
nu vurguladı. Gültekin, "Ekonomik 
olarak üretim modelinin daha iyi 

olduğu, akaryakıt sarfiyatının düş-
tüğü, sonraki süreçte de üretim aşa-
masında gübre ve su girdisinin daha 
az olduğu şeklinde çiftçilerin gözlem 
olarak ifade ettikleri sonuçlar var. 
Bunu kuru alanlarda uyguladığımız 
zamanlarda da verimsel artışların ol-
duğunu belirten dönüşlerimiz var." 
bilgisini verdi.
"YENİ SİSTEMLERLE NASIL SULAMA 

YAPILACAĞINI ÖĞRENDİK"
Karaman'a bağlı Burnoba kö-

yünde yaşayan ve 22 yıldır çiftçilik 
yapan Kemal Akdoğan, uygulamalı 
çiftçi okulu projesinde aldığı eği-
timlerden çok faydalandığını dile 
getirerek, "Ben 2019-2020 yılında 
eğitim aldım. Sürdürülebilir arazi 
yönetimini ve toprağı işlemeden 
tarım yapmayı öğrendik. 2 yıldır uy-
guluyoruz, memnunuz." dedi. Daha 

önce kıraç arazilerde arpa ve buğday 
ektiklerini, öğrendikleri yeni sulama 
teknikleriyle mısır, pancar ve fasul-
ye ekmeye başladıklarını anlatan 
Akdoğan "Yeni sistemlerle nasıl su-
lama yapılacağını öğrendik, eski sis-
temlerden kurtulduk. Elhamdülillah 
çok faydalandık." diye konuştu. Aynı 
köyde çiftçilikle uğraşan Bilal Say-
ma da proje kapsamında ayırdıkları 
arazide arpa, buğday, mısır, şeker 
pancarı gibi birçok ürün yetiştirdik-
lerini ve yeni öğrendikleri teknikler 
sayesinde pek çok kalemde tasar-
ruf ettiklerini söyledi. Sayma, şöyle 
devam etti: "2018'den bu yana, bir 
tarlayı işlemeden, pullukla sürme-
den nasıl bir verim elde edebiliriz 
bunu gösterdiler. Ayırmış olduğu-
muz arazide bunu denedik. Dört, 
beş tohum şeklinde, bitki şeklinde 
denedik. Arazilerimiz biraz dağınık 
olduğu için hepsinde yapamadık 
ama mazotta olsun, suda olsun, tar-
la hazırlığı ve benzeri işçilikte olsun 
yüzde 20, yüzde 30 tasarrufumuz 
oluyor. Bütün araziye bunu uygula-
dığında yüksek meblağlar ortaya çı-
kabilir." Tarımda teknoloji kadar tec-
rübenin de önemli olduğunu ifade 
eden Sayma "Teknolojiyle beraber 
ilerleriz. Bir de tecrübeler ediniriz. 
Bir şeyleri deneyeceksin ki tecrübe 
edineceksin. İlerleyen zamanlarda 
bakacaksın, mısırda şu sulama daha 
iyi, şu saatler daha iyi... Tecrübe 
edinmeden, bir şeyleri denemeden 
hiçbir zaman ilerleyemeyiz." diyerek 
konuşmasını tamamladı.
n AA

Sulak alanlara düzenleme Gurbetcileri TDV karşılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı ta-

rafından hazırlanan Sulak Alanların 
Korunması Yönetmeliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Buna göre, bir alanın 
ulusal sulak alan olarak belirlenmesi 
için alanın bulunduğu mülki sınırlar 
dikkate alınarak, Bakanlığın taşra 
teşkilatı tarafından hazırlanacak 
etüt ve envanter raporu Mahalli Su-
lak Alan Komisyonu'na sunulacak. 
Komisyon tarafından alanın, ulusal 
öneme sahip sulak alan vasfında 
olduğu tespit edildiğinde dosya Ba-
kanlığa gönderilecek. Bakanlıkça ya-
pılan değerlendirmede dosya Ulusal 
Sulak Alan Komisyonu'na iletilecek. 
Ulusal Komisyon'da alanın ulusal 
öneme sahip sulak alan olduğunun 
tespit edilmesi halinde orman reji-
mine tabi olmayan alanlarda sulak 
alan sınırları Cumhurbaşkanı Kararı 
ile belirlenecek ve dosya tescil için 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-

liği Bakanlığına gönderilecek. Or-
man ve orman rejimine tabi alanlar 
ve Bakanlığın tasarrufunda olan 
alanlarda sulak alan sınırları Ba-
kanlıkça belirlenecek. Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) sürecine tabi 
faaliyetlerde ÇED süreci tamam-

lanmamış faaliyetler için sulak alan 
faaliyet izin belgesi müracaatı kabul 
edilmeyecek. Sulak alanın yönetim 
planında hakkında özel bir hüküm 
bulunmayan faaliyetler için izin bel-
gesi düzenlenmeyecek.
n AA

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
görevlileri, Kapıkule Sınır Kapı-
sı'ndan yurda giriş yapan gurbet-
çilere ikramlarda bulunuyor. Sınır 
kapısından geçenler vakfın ikram 
aracından su, meyve suyu, çay, bis-
küvi alabiliyor. İsteyen gurbetçiler 
de aracın yanında kurulan çadır-
da dinleniyor. Edirne Müftüsü ve 
TDV Edirne Şube Başkanı Alettin 
Bozkurt, vatanlarına gelen gurbetçi 
vatandaşları karşıladıklarını söyledi. 
Karşılamanın eylül ayına dek süre-
ceğini anlatan Bozkurt, "Onlara va-
tanınıza 'hoş geldin' diyoruz. Arka-
daşlarımız güler yüzle karşılıyorlar, 
gurbetçilerimiz mutlu oldukça biz 
de mutlu oluyoruz." dedi. Alman-
ya'dan izne gelen Ali Kerim de Tür-
kiye'ye geldiği için mutlu olduğunu 
ifade etti. Güler yüzle karşılandık-
larını ifade eden Kerim, "Kapıda 
çalışanlarımız, polislerimiz hepsi iyi. 
Çok teşekkür ederim." dedi. Kerime 
Kerim ise güzel karşılandıklarını dile 

getirerek, "Yolculuğumuz çok güzel 
geçti. Kurban Bayramımız yaklaşı-
yor, eş dost ziyaret edeceğiz. Kur-
banlarımızı Türkiye Diyanet Vakfına 
bağışladık." diye konuştu. Alman-
ya'dan gelen Hayrettin Akın da ha-
tırlanmanın güzel bir duygu oldu-

ğunu kaydetti. İkramlardan aldığını 
belirten Akın, "Çam sakızı, çoban 
armağanı, bir ağaç dalı bile uzatılsa 
yeter önemli olan bu. Diyanetimizin 
bizi hatırlaması güzel." ifadelerini 
kullandı.
n AA
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Erentürk, kartal oldu!
İbrahim Sehic’in ardına kaliteli bir kaleci transfer etmek isteyen yeşil beyazlılar Bursaspor’dan ayrılan Erhan 
Erentürk ile anlaştı. Erentürk, transfer mesajında Konyaspor’a en iyi şekilde hizmet etmek istediğini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdü-
ren Konyaspor’dan yerli kaleci 
hamlesi geldi. 27 yaşında olan 
ve Erhan Erentürk, Bursaspor’dan 
önce Altınordu forması giymişti. 
1.90 boyunda olan Erentürk, geç-
tiğimiz sezon Bursaspor formasını 
22 defa terletmişti. 3 yıllığına Ana-
dolu Kartalı Konyaspor ile anlaşan 
Erhan Erentürk’ün ismi diğer Sü-
per Lig takımlarıyla da geçiyordu. 
Erentürk’ün piyasa değeri ise 300 
bin avro olarak gösteriliyor. 

‘İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ’
Konyaspor transfer ile alakalı 

açıklamasında ise şu ifadelere yer 
verdi, “Konyaspor’umuz, 1995 
doğumlu kaleci Erhan Erentürk 
ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stad-
yumu’nda gerçekleşen imza tö-
renine, yöneticimiz Sami Pirinç 

katıldı. Karşıyaka alt yapısında ye-
tişen Erhan, son olarak Bursaspor 
forması giydi. Bonservis bedeli 
ödemeden kadromuza dahil etti-
ğimiz Erhan Erentürk, 2021-2022 
sezonunda Bursaspor forması ile 
22 maçta forma giydi” açıklaması 
geldi. 

‘KONYASPOR BÜYÜK CAMİA’
Transfer süreci ile alakalı ko-

nuşan ve Konyaspor forması gi-
yen Erhan Erentürk, “Konyaspor’a 
gelmekten dolayı çok mutluyum. 
Konyaspor forması terletmeyi 
sabırsızlıkla bekliyorum. Ama-
cım Konyaspor camiasına en iyi 
şekilde hizmet etmek. Büyük bir 
camiaya geldiğimiz farkındayım. 
Yeşil beyazlı ekibe en iyi şekilde 
katkı sağlamak istiyorum” diyerek 
düşüncelerini aktardı.
n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş, önümüzdeki sezon alternatifli 
bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürü-
yor. Abdülkerim Bardakçı transferinden so-
nuç alamayan siyah beyazlılar, savunmaya 
yapılacak takviyede hedef değiştirdi.

 Yönetimin listesindeki ilk isimin, Hellas 
Verona forması giyen Koray Günter oldu-
ğu öğrenildi. 1 metre 86 santim boyundaki 
stoper, İtalya'da üçlü savunma sisteminde 
gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. 
Valerien Ismael'in, kafasındaki oyun siste-
mine uygun olması nedeniyle Koray Gün-
ter'i istediği öğrenildi. 

27 yaşındaki ismin yerli futbolcu statü-
sünde oynayacak olması da teknik heyet için 
büyük önem arz ediyor.
n SPOR SERVİSİ

Abdülkerim’i alamayan Beşiktaş’ta rota Günter!

Okan Buruk 
bugün imzalıyor

Ankaragücü top 
başı yapacak

Sarı kırmızılılarda, bugün saat 11'de başkan Dursun Öz-
bek'in katılımıyla 48 yaşındaki teknik adam için imza töreni 
düzenlenecek. Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulübün resmi in-
ternet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktö-
rümüz Okan Buruk’un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü 
Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla 24 Haziran 2022 Cuma 
günü saat 11.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stad-
yumu’nda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
 n AA

Ankaragücü sezonu 25 Haziran'da açacak Süper Lig'in 
yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, sezon hazırlıklarına 25 
Haziran Cumartesi günü başlayacak. Sarı-lacivertli ku-
lüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa 
Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertli futbolcular 25 Haziran 
Cumartesi günü Beştepe Tesisleri'nde toplanacak. İlk kamp 
çalışmasını Bolu'da yapacak MKE Ankaragücü, bu şehre 28 
Haziran Salı günü hareket edecek. Bolu'da 7 Temmuz'a ka-
dar çalışacak sarı-lacivertliler, Ankara'ya dönecek. Bayram 
sonrası ikinci kamp çalışmaları ise Kayseri'de gerçekleşti-
rilecek. n AA

Klasik Yay Erkek 
Takımı üçüncü oldu

Klasik Yay Erkek Takımı, Okçuluk 
Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen 
üçüncü ayağında bronz madalya kazan-
dı. Türkiye Okçuluk Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, başkent Pa-
ris'te düzenlenen organizasyonda yarı-

şan Klasik Yay Erkek Takımı, üçüncülük 
maçında Ukrayna ile karşılaştı. Mete 
Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Ab-
dullah Yıldırmış'tan oluşan ekip, maçı 
5-1 kazanarak organizasyonu 3. sırada 
tamamladı.  n AA

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 
Gaziantep'te başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organi-
zasyonunda 400 sporcunun katılımıyla 
4 gün sürecek şampiyonada, "Büyük er-
kek", "Büyük kadın", "23 yaş altı erkek", 
"23 yaş altı kadın", "Genç erkek", "Genç 
kadın", "17 yaş altı kadın", "15 yaş altı 
kadın" kategorilerinde yarışlar gerçek-
leştirilecek. 23 yaş altı erkek kategorisi 
yarışı, merkez Şahinbey ilçesine bağlı 
kırsal Burç Mahallesi'nde 123,5 kilomet-
relik parkurda, 13 ilden 58 sporcunun 
katılımıyla start aldı. Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve 

Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, 
kentte bisikleti ana sporlardan biri yap-
mak istediklerini, şu ana kadar 100 bine 
yakın bisikleti çocuklara, gençlere ulaş-
tırdıklarını belirtti. Kentte 60 kilometreye 
yakın bisiklet yolu bulunduğunu, bunu 
100 kilometreye çıkarmak için çalıştık-
larını dile getiren Efiloğlu, bisikletle ilgili 
uluslararası ve ulusal yarışmalara da ev 
sahipliği yaptıklarını söyledi. Efiloğlu, 
"İnanıyorum ki Gaziantep bisiklet konu-
sunda Türkiye'ye rol model olacaktır." 
diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ
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Bu yıl Karatay’ın ev sahipliğinde ilk 
kez Türkiye’de gerçekleştirilen “ISSF 
Plak Atışları Grand Prix”si tamamlandı. 
3 sporcusuyla organizasyona katılan 
Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık 
Takımı, önemli başarılar elde etti. 

18 ülkeden 107 sporcunun ka-
tıldığı organizasyonda Karataylı Milli 
Sporcu Nur Banu Balkancı, 2 gümüş 
madalya kazanarak mücadelelere 
damgasını vurdu. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca da başarılarından 
dolayı Karatay Belediyespor Kulübü 
Atıcılık Takımı’nı tebrik etti.

Karatay Saraçoğlu Uluslararası 
Atış Poligonu’nda, 18 ülkeden toplam 
107 sporcunun katılımıyla gerçekleş-
tirilen ve Türkiye’nin 16 sporcuyla yer 
aldığı organizasyonda Karatay Beledi-
yespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcu-
ları da 9 gün boyunca madalya için ter 
döktü. 

Spor Hizmetleri Genel Müdürü 
Mehmet Baykan, Türkiye Atıcılık ve Av-
cılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çola-
koğlu ile birçok yönetici ve atıcılık spo-
runa gönül vermiş vatandaşların takip 
ettiği organizasyonun skeet atışlarında, 
büyük kadınlarda Türkiye adına müca-
dele eden Karatay Belediyespor Kulü-
bü Atıcılık Takımı Milli Sporcusu Nur 
Banu Balkancı, Büyük Bayanlar ve Mix 

Team (Karışık Takım) Kategorilerinde 
2 kez ikincilik elde ederek 2 gümüş 
madalyanın sahibi oldu.

18. AKDENİZ OYUNLARI’NDA 
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Bu başarılarının yanı sıra Karataylı 

Milli Sporcular Nur Banu Balkancı ile 
Ahmet Baran; 25 Haziran-6 Temmuz 
tarihleri arasında Cezayir’de düzenle-

necek “Oran 2022 Akdeniz Oyunla-
rı”na da katılacak. Türkiye’den 300’ün 
üzerinde sporcunun mücadele edeceği 

ve Akdeniz ülkelerinin katılımıyla dört 
yılda bir düzenlenecek oyunların atıcılık 
kategorisinde Türkiye’yi sadece 2 Ka-
rataylı milli sporcu temsil edecek.

KILCA’DAN BAŞARILI 
SPORCULARA TEBRİK  

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Atıcılık Takımı’nın ISSF Plak 
Atışları Grand Prix”sinde elde ettiği 
başarılar dolayısıyla sporcuları, ant-
renör ve kulüp yöneticilerini tebrik 
etti. İlçe genelinde spora sporculara 
ve bu tür faaliyetlere destek verme-
ye devam edeceklerinin altını çizen 
Kılca; “Atıcılık Takımımız, 4’ü milli 7 
sporcuyla faaliyetlerine daha birkaç ay 
önce başlamasına rağmen, katıldıkları 
tüm turnuvalardan önemli derecelerle 
dönerek yüzümüzü ağartıyor. Bizler de 
ilçemizde yaşayan tüm gençlerimizin 
sağlıklı bir hayat sürmesi için spora, 
sporcuya ve tüm spor branşlarına 
destek vermeye devam ediyoruz. Bu 
vesileyle Karatay olarak ev sahipliği 
yaptığımız Uluslararası Atıcılık Sporları 
Federasyonu (ISSF) Plak Atışları Grand 
Prix”sinde bizleri gururlandıran milli 
sporcumuz Nur Banu Balkancı başta 
olmak üzere turnuvaya katılan Ahmet 
Baran ve Onur Atak ile antrenörlerimiz 
Fatih Baran ve Ahmet Balkancı’yı tebrik 
ediyorum” dedi. n SPOR SERVİSİ

Karataylı sporcular 
madalyaları kaptı!

Karatay’ın ev sahipliğinde ilk kez bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilen “Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Plak Atışları Grand Prix”si 
sona erdi. Böylece Karataylı sporcuları madalyaları toplamış oldu. Başkan Kılca, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi

Yusuf CSKA’ya veda etti!

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen se-
zon kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 
bonservisini alma konusunda Lille ile yapılan 
görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ve milli 
oyuncunun takımdan ayrıldığı belirtildi. Rus 
ekibi, Yusuf Yazıcı'ya veda ederek, "CSKA 
Moskova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol 
atarak lig tarihine geçen Yusuf Yazıcı'ya, takı-
mımıza yaptığı tüm katkılar için minnettarız. 
Bundan sonraki kariyerinde başarılar. Her şey 
gönlünce olsun!" değerlendirmesinde bulun-
du. Yusuf Yazıcı ise sosyal medyadan paylaş-
tığı ayrılık mesajında, "Yaptığımız işin en zor 
kısmı vedalar sanırım. Ama vedalar da hayatın 

bir parçası. Ocak ayından bu yana formasını 
büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova 
hikayemizin sonuna geldik. Burada geçirdiğim 
her anımı büyük bir mutlulukla hatırlayacağım. 
Altı aylık süre boyunca desteklerini her zaman 
hissettiğim taraftarlarımıza, takım arkadaşları-
ma, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkür 
ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız." ifa-
delerini kullandı. Bonservisi 2024 yılına kadar 
Fransa temsilcisinde bulunan 25 yaşındaki 
orta saha oyuncusu, geçen sezon devre arasın-
da kiralandığı CSKA Moskova'da ilk 6 maçın 
tamamında ağları sarsmış ve bunu başaran ilk 
oyuncu olmuştu. n AA

Özel sporculardan 
özel başarı!

Çekya'da düzenlenen Özel Sporcular Down Atletizm 
ve Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Emirhan Akça-
koca, atletizm branşında dünya rekoru da kırarak, 3 altın 
madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyo-
nundan yapılan açıklamaya göre, Nymburk şehrindeki or-
ganizasyonun ikinci gününde Emirhan, 100 metre, bin 500 
metre ve uzun atlamada piste çıktı. Emirhan, 100 metreyi 
14.35'le tamamlayarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu 
ve altın madalyaya uzandı. Milli sporcu, bin 500 metre ve 
uzun atlamada da altın madalyanın sahibi oldu. İlk gün de 
2 altın ve 1 bronz madalya kazanan Emirhan Akçakoca'nın 
şampiyonadaki madalya sayısı da 6'ye (5 altın, 1 bronz) 
yükseldi. n AA

Milli motosikletçiler
sahne alıyor!

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıkla-
maya göre milli sporcu Deniz Öncü, Uluslararası Moto-
siklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nda 
sezonun 11. yarışına Hollanda da çıkacak. Dünya Moto3 
Şampiyonası yarışları 25-26 Haziran tarihlerinde TT Assen 
Pisti'nde düzenlenecek. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan 
Sofuoğlu koordinesinde mücadele eden 19 yaşındaki De-
niz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla yarın serbest ant-
renmanlara, 25 Haziran Cumartesi günü de sıralamalara 
katılacak. 26 Haziran Pazar günü ise TSİ 12.00'de sezonun 
11. mücadelesi start alacak. Sırbistan'da 12 motosikletçi 
ter dökecek Avrupa Gençler (65&85cc) ve BMU Motokros 
Şampiyonaları Sırbistan'da 24-26 Haziran tarihlerinde 
koşulacak. Globare şehrinde Gajic MX Pisti'nde düzenle-
necek şampiyonaya Türkiye'den Efe Okur, Hasan Hüseyin 
Baş, Berkat Sarıay, Aslan Osmanpaşaoğlu, Batuhan De-
miryol, Yiğit Ali Selek, Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, 
Mert Akkafa, Ali Akkafa, Berat Şenkalaycı ve Emircan Şen-
kalaycı katılacak. Şampiyona 25 Haziran Cumartesi günü 
serbest antrenman ve sıralama ile başlayacak. 26 Haziran 
Pazar günü ise iki etap halinde yarışlar yapılacak. n AA



Stoper şart!
Temsilcimiz Konyaspor’da Abdülkerim Bardakcı’nın takımdan ayrılmasından sonra 
yeşil beyazlılarda önemli bir stoper açığı doğmuş oldu. Anadolu Kartalı önümüzdeki 

transfer sürecinde takıma özellikle stoper hattına 2 takviye yapması bekleniyor
Daha önce Marin Anicic ile yollarını ayıran temsil-

cimiz Konyaspor’da, Abdülkerim Bardakcı ile de yollar 
ayrılmıştı.  Önümüzdeki sezon UEFA, Türkiye Kupası 
ve Süper Lig’de mücadele edecek olan Konyaspor’a 
bu kulvarlar göz önünde bulundurularak, acil defans 
takviyesi gerekiyor.

 Yeşil-beyazlılar Bardakcı’dan kazanacağı 3.3 
milyon avroyu en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. 
Teknik Direktör İlhan Palut gözetiminde, yeni sezon 
çalışmalarına devam eden Konyaspor’da yönetimde 

transfer harekâtını hem yurt içinde hem de yurt dışın-
da sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan Konyasporlu taraftarlar yeşil beyazlı eki-
bin 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. 
Nalçacı Taraftarlar Grubu, bu kez Akyokuş’ta bir araya 
geldi. Yüzlerce taraftarlar konvoy eşliğinde Akyokuş’a 
çıktı. Meşaleler ve tezahüratlarla takımın 100. yılını kutla-
yan taraftarlar, takıma yeni sezon öncesi büyük bir destek 
daha vermiş oldu. Etkinlikle havai fişeklerde kullanıldı.
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HAZIRLIKLAR 
TAM GAZ!

2022-2023 sezonu hazırlıklarına Koyuncu 
Grup Kayacık Tesisleri’nde yaptığı birinci etap 
kampı ile sürdüren Konyaspor, günün ilk çalış-
masını dün sabah saatlerinde gerçekleştirdi. 
Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antre-
nörler yönetimindeki yapılan antrenmanın ilk 
bölümünde futbolcular, ısınmanın ardından iki 
grup halinde dönüşümlü olarak mobilizasyon ve 
CORE ısınma çalışması yaptı. Antrenman, koşu 
çalışması ile sona erdi. n SPOR SERVİSİ
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Genç müzisyen Albay, Konyaspor’un 100. yılına özel bir şarkı hazırladı. ‘Be’ 
müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanan yeni şarkı “Konyaspor 
100. Yıl Şampiyonluk Marşı”, Konyaspor taraftarından ise büyük ilgi gördü. 

Konyasporlu taraftarların sosyal medya hesaplarında şarkıyı paylaştığı 
görüldü. Söz, müziği Ali Bayram’a ait olan şarkının mix, maste-

ring’ini Muhammet Ali Büyüktek’in hazırladığı öğrenildi. Şar-
kının video klip çalışmaları özellikle Konya Büyükşehir 

Belediye Stadyumu’nda geçti. Video’nun yö-
netmenliği ise Alican Sümer oturdu. 
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100. yıl marşı büyük beğeni topladı!

Milli sporculara güvenimiz tam !
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, 25 Haziran-5 
Temmuz tarihlerinde Cezayir'de dü-
zenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda 
yer alacak milli sporculara güvenin 
tam olduğunu belirtti. Bakan Kasa-
poğlu, 24 branşta, 137'si kadın, 185'i 
erkek toplam 322 milli sporcunun 
Türkiye'yi temsil edeceğini hatırlattı. 
Milli sporcuların motivasyon ve heye-
canlarının son derece yüksek olduğu-
nu vurgulayan Kasapoğlu, "Akdeniz 
Oyunları, sporcular için önemli bir 

seviye. Her sporcu bu tür organizas-
yonlarda ülkesini temsil etmeyi hayal 
eder, bu hedeflerle kendini yetiştirir. 
Türk sporunun son yıllarda birbirin-
den farklı branşlarda yakaladığı ba-
şarı grafiğinin Akdeniz Oyunları'nda 
da süreceğine inanıyorum. Spor-
cularımızın, onlara inanan bizleri, 
antrenörlerini, ailelerini, milletimizi 
hem alacakları madalyalarla hem 
de sergileyecekleri davranışlarla gu-
rurlandıracaklarına güvenim tamdır" 
dedi. n SPOR SERVİSİ

Ay Yıldızlılar bir sıra yükseldi
FIFA'nın internet sitesinde gün-

cellenmiş dünya sıralaması açıklan-
dı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk 
dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 
1475,13 puanla bir basamak çıktı. 
Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıra-
daki yerini korudu. Önceki klasmanda 
3. sırada yer alan son dünya şam-
piyonu Fransa ise yerini Arjantin'e 
bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında 
kalırken, Danimarka 10. sıraya tır-
mandı. En büyük çıkışı, 11 basamak 
yükselerek 114'üncülüğe yerleşen 
Kazakistan kaydetti. Bir sonraki FIFA 
dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açık-
lanacak. n AA


