
10 . M SİAD 
enel İdare Kurulu 

toplantısının Konya da 
düzenlene eğini a ık
layan Şube Başkanı 
Me met Hilmi Kağ
nı ı e re  Şe ir ilik 

e İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum 

ile Sağlık Bakanı 
Fa rettin Ko a nın da 
katıla ağını belirtti. 
n HABERİ SAYFA 4'TE

Seyit aruk selek  
yeni yerinde 

S  to lantısına 
akanlar katılıyor

Konya da 1 1 yılından beri serbest mu asebe i  
mali müşa ir olarak iş ayatında yer alan Seyit Faruk 

zselek  yeni yerine taşındı. n HABERİ SAYFA 12'DE

S  araştırma 
pro elerine destek03

Akören in 
gururu oldular05 06

Konutta kapsamlı 
bilgi dönemi

K Mİ   Ş HRİMİ  
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İspanya’nın Sevilla şehrinde 
düzenlenen UCLG Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda dönem 
başkanlığını devralan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Bugün 
Konya için çok önemli bir 
gün. 240 binden fazla üyesiy-
le dünyanın 7 kıtasında teşki-
latlanan Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın 
başkanlığını bugün Sevil-
la’da devraldık. Ülkemize 
ve şehrimize hayırlı olsun” 
ifadelerini kullandı.
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K R S  BİR S R

Bundan sonra tüm çalışma-
larını dünyadaki belediye-
lerin gelişmesi ve şehirlerin 
sorunlarının dünya kamuoyuna 
aktarılmasıyla ilgili çaba sarf 
ederek geçireceklerini kayde-
den Başkan Altay, “Şehirlerin 
göç probleminin ulusal değil 
küresel bir sorun olduğunu, 
özellikle şehirlerimizin göç-
menlerle ilgili finansman konu-
sunda yeni açılımlara ihtiyacı 
olduğunu tüm dünyaya ifade 
etme imkanı bulduk” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

onya i in urur
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanlığı görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı ğur İbrahim Altay, İspanya’daki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda birliğin dönem başkanlığını devraldı

Ha ı adayları 
dualarla uğurlandı

Konya’dan kutsal topraklara 
gidecek olan hacı adaylarına 
yönelik Sultan Selim Camiinde 
uğurlama programı düzenlen-
di. n HABERİ SAYFA 13’TE
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ayatın evamlılığı 
i in tarım şart

Ba ri Dağdaş luslararası Tarımsal Araştırma nstitüsü Müdürü 
Fati  zdemir  üreti ileri yerli e milli  kuraklığa dayalı ürünlere 

sa ip ıkmaya da et ederek  ıda sorununu yaşamamamız 
adına tarım e gıdanın sürdürülebilir olması gerekiyor  dedi. 

n HABERİ SAYFA 3'TE
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KURBAN HİSSE
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SAKATAT
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0332 353 23 24
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Akıl ve Zeka Oyunları
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Akıllı Ka şak uygulamasıyla Konya trafiğinin ra ata 
ka uştuğunu beyan eden Büyükşe ir Belediye Başkanı 

ğur İbra im Altay  Konya yı teknolo i üssü aline 
getirmek i in alışmalarımız sürüyor  dedi. 

n HABERİ SAYFA 2'DE

en  M SİAD a konuk olan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Ka uş  Da a il emize kazandıra ağımız 

bir ok yeni eserlerimiz ola ak  dedi.  
n HABERİ SAYFA 2'DE

Konya Barosu önderliğinde 1 1 tari inde azırlanıp 
yürürlüğe giren meslek kuralların gün ele uyarlanması 

düşün esiyle A ukatlık Meslek Kuralları Tadil 
alıstayı   baronun katılımıyla 18 1  Haziran 2022 

tari inde yapıla ak. n HABERİ SAYFA 3'TE

onyas or a aşarı 
s rekli olmalı

Konyaspor Başkanı Fati  zgök en  geride kalan sezonu 
değerlendirdi. Hem üzüldükleri em de se indikleri bir sezonu 

geride bıraktıklarını ifade eden zgök en  bundan sonraki 
süre te sürdürülebilir başarının olmasını gerektiğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 8 9’DA
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Akıllı Kavşak  uygulamasıyla ışıkta bekleme süresi yüzde 30 azalıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ğur İbrahim Altay, Hem vatandaşlarımızın 
trafikte geçirdiği süreyi hem de karbon emisyonunu azaltılması için önemli bir proe. Tüm alanlarda akıllı şehircilik uygulamalarımıza devam edeceğiz  dedi

ar on emisyonu y e  a al ı
Büyükşehir Belediyesinin tra-

fikte akıllı trafik sinyalizasyon uy-
gulamaları, ışıkta bekleme süresini 
azaltırken karbon salınımını da dü-
şürüyor. Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı tek-
noloji üssü haline getirmek için çok 
sayıda çalışmayı hayata geçirdikleri-
ni söyledi. Kentte yaşamı kolaylaştı-
ran akıllı şehircilik uygulamalarının 
diğer kentlere de örnek olduğuna 
dikkati çeken Altay, bu kapsamda 
ASELSAN iş birliğinde planlama 
yaptıklarını anımsattı. Altay, uygula-
maya aldıkları hizmetlerin iş yükünü 
azalttığını, hayatı kolaylaştırdığını 
belirterek, "KOSKİ Mobil Uygula-
ması'nı hayata geçirerek vatandaş-
larımızın gerek mobil gerekse online 
sistem üzerinden, hizmet noktasına 
gelmeden uzaktan hizmet almala-
rını sağladık. Su kayıpları kontrolü 
çalışmaları kapsamında 'Akıllı Şe-
hirler-Akıllı Şebekeler' konseptimize 
uygun olarak şehrimizdeki tüm alt-
yapılarımızı akıllı bir sistem haline 
dönüştürüyoruz." diye konuştu.

TRAFİKT  Y  
A A TMAK İ İ  T K İD  

YARAR A Y R
Merkezi Trafik İşletim Sistemi 

(METİS) ile tüm trafiği tek bir çatı 
altında yönettiklerine değinen Altay, 
veriye dayalı anlık bilgilendirme ya-
pan bu sistemle yoğunluğun azaltıl-
dığını vurguladı. Altay, Trafik Kont-
rol Merkezi ile trafik ağındaki tüm 
mevcut sistemleri uzaktan kumanda 
ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu: 
"Merkezi Trafik İşletim Sistemi'ne 

entegre olan 154 uzaktan yönetile-
bilen kavşağımızın 69'u akıllı kavşak 
olarak hizmet veriyor. Sinyalize kav-
şaklarda araç sayılarına bağlı olarak 
ışık sürelerinin optimize edilmesini 
sağlıyoruz. Her yöndeki kameraları-
mız vasıtalarıyla trafiğe göre günün 
belirli saatlerinde ışıkların süreleri 
otomatik ayarlanıyor. Böylece Kon-

ya'da kavşaklarda bekleme süresini 
yüzde 30 oranında azalttık." Akıllı 
kavşak sayısını artırmak için çalış-
malar yürüttüklerini belirten Altay, 
"Hem vatandaşlarımızın trafikte ge-
çirdiği sürenin hem de karbon emis-
yonunu azaltılması için önemli bir 
proje. Tüm alanlarda akıllı şehircilik 
uygulamalarımıza devam edeceğiz." 

dedi.
KA ŞAK ARDA KARB  

MİSY  Y D  0 A A D
İklim değişikliğinin dünyanın en 

önemli gündem maddelerinden biri 
olduğunu vurgulayan Altay, "Kar-
bon emisyonunun yıllar geçtikçe art-
ması iklim değişikliğinin nedenlerin-
den biri. Buna neden olan trafikteki 

taşıtların geçirdiği süreyi azaltmakla 
ilgili de çabalar sarf ediyoruz. Akıllı 
kavşak uygulamasıyla buralarda ta-
şıtların ışıkta kalma süresini düşür-
düğü için karbon emisyonu da doğal 
olarak yüzde 30 azalmış oldu. Bu 
uygulamayla çevreye ciddi bir katkı 
sunmuş oluyoruz." ifadelerini kul-
landı. n AA

Selçuklu Belediyesi sıfır atık bilincinin toplumun geniş kitlelerine yayılması için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda Selçuklu’nun farklı okullarından ilk, orta ve lise düzeyinde 400 öğretmen sıfır atık eğitimine katıldı

Sel uklu a ğretmenlere 
sı ır atık  eğitimi veril i

Selçuklu Belediyesi sıfır atık bi-
lincini geniş kitlelere yaymak ama-
cıyla sürdürdüğü eğitim çalışma-
larına aralıksız devam ediyor. Bu 
konuda çalışmalarını yoğunlaştıran 
Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 
mahalle muhtarları ile başlayan bil-
gilendirme toplantıları öğretmenler 
ile devam etti. Selçuklu Belediyesi 
Sıfır Atık Müdürü Betül Akça tara-
fından Selçuklu Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleşen eğitime 
ilk, orta ve lise düzeyinde görev alan 
400 öğretmen katıldı.  Sıfır Atık eği-
timi ile atık oluşumunun önlenmesi, 
kaynağında ayrı toplanması ve geri 
kazanımının sağlanması konularına 
dikkat çekildi. Böylece gelecek nesil-
lere daha temiz bir çevre bırakılması 
ve öğretmenler vesilesi ile öğrenci 
ve velilerde sıfır atık bilincinin artı-
rılması hedefleniyor. 

 S F R AT K R Sİ İ  İ K 
H D Fİ İSRAF  M Sİ
Selçuklu Belediyesi’nin çevre 

hassasiyetine dikkat çeken Sıfır Atık 
Müdürü Betül Akça: “Selçuklu Be-
lediye Başkanımız Ahmet Pekyatır-
macı “Sıfır Atık” çalışmalarına büyük 
önem veriyor ve bu amaçla Sıfır Atık 
Müdürlüğü ile birlikte Kent Konseyi 
çatısı altında Çevre ve Sıfır Atık plat-
formu bizzat  kendileri tarafından 

kuruldu. Bizler de bu amaçla önce 
Selçuklu özelinde daha sonra da 
daha büyük çapta “Sıfır Atık” bilin-
cini oluşturma adına faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Bugün de siz değerli 
öğretmenlerimizle birlikteyiz ve bu 
bilincin tüm okullarımızda artması 
adına iş birliği içerisinde olacağız.” 

dedi.  Sıfır Atık’ın gelecek nesillere 
temiz, yaşanabilir ve güzel bir dünya 
bırakmak için oluşturulmuş bir pro-
je olduğunu ifade eden Akça,“ Sıfır 
Atık’ın ilk hedefi israfı önlemek. Son 
dönemde sosyal medya ve reklam fa-
aliyetleri ile tüketimi son derece arttı. 
İnsanlar ihtiyacı olmadığı halde bir-
çok ürüne para vermekte, hem kendi 
ekonomisine hem de aldığı ürünlerin 
sonrası için çevreye de dolaylı olarak 
bir zarar vermekte. Sıfır atıkta israfın 
önlenmesinin ardından doğal kay-
nakların verimli kullanılması ve atık 
miktarımızı azaltmamız gerekiyor. 
Mümkün oldukça elimizdeki mal-
zemeleri tekrar tekrar kullanalım 
ve tekrar değerlendirelim istiyoruz.  
Daha sonra ise atıkları kaynağında 
ayrıştırmamız gerekiyor. Kaynağın-
dan ayrıştırılamayacak durumda 
olan atıkları son olarak çöp toplama 
ünitelerine bırakarak enerji kazanı-
mı için çöp sandığına gönderebili-
riz” diye konuştu.   n HABER MERKEZİ

Başkan Ka uş  Meram ın 
gele ek izyonunu anlattı 

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, genç işadamla-
rına ‘Geleceğin Şehir Vizyonu ve 
Gelecekte Meram’ı anlattı. Genç 
MÜSİAD Konya tarafından or-
ganize edilen ‘Hayat Akademisi’ 
programı çerçevesinde gerçek-
leşen buluşmada Başkan Kavuş, 
hem tecrübelerini paylaştı hem 
de genç işadamlarının bu noktada 
fikir ve önerilerini dinledi. Tür-
kiye’nin son 20 yılda eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sa-
nayiden turizme, yerel hizmetler-
den spora kadar her alanda adeta 
çağ atladığını örnekleriyle sunan 
Başkan Mustafa Kavuş, bu deği-
şim ve dönüşümden Meram’ın 
da önemli bir pay aldığına vurgu 
yaptı. Ticaret ve sosyal hayatta 
yaşanan gelişmeleri de kendi ha-
yatından örnekler ve tecrübeleriy-
le genç işadamlarına aktaran Baş-
kan Kavuş, “Tüm bunlar yeterli 
mi? Elbette değil. Daha ülkemize, 
şehrimize, ilçemize kazandıracak 
daha çok eserimiz, milletimiz için 
yapacak daha çok hizmetimiz, 

gençlerimize aşılayacağımız umu-
dumuz var. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği 
gibi “Hayali olmayanın hedefi de 
olmaz. Hedefi olmayanın da rotası 
olmaz.” Bizler bu düsturla 20 yıl-
da hayalleri  hedeflere ve gerçeğe 
dönüştürdük. Meram da bu yol-
da çok önemli mesafeler katetti. 
Daha rahat daha modern ve daha 
konforlu bir yaşam için pek çok 
yatırım kazandı. Ama bizim hala 
Meramımız için daha çok haya-
limiz var. Bu hayallere bu şehrin 
genç işadamları olarak sizlerle 
birlikte ulaşacağız. İşte 2023'ün 
eşiğindeyiz. Türkiye 2023 vizyo-
nu için hedeflerinin pek çoğuna 
ulaştı. Meram da bu atılımdan na-
sibini fazlasıyla aldı. Şehircilikte, 
toplu konut hamleleri ve kentsel 
dönüşüm projeleriyle, çevre, yeşil, 
eğitim, sağlık ve spor yatırımlarıy-
la, her alanda ortaya koyduğu atı-
lımlarla hayat kalitesini artırmaya 
bundan sonrada devam edecek 
inşallah” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Betül Ak a
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Bir sosyal medya platformu nasıl 
bu kadar tehlikeli olabilir ? 

Tahmin ettiğiniz üzere adı TikTok. 
Bana sorarsanız aslında yalnızca altı 
harften oluşan masum bir şey değil. 

Kısa video içeriklerinden oluşan bu 
platform 2016 yılında ByteDance şirketi 
tarafından Çin’de Douyin adı altında 
piyasaya çıktı. Şirket daha sonra uygula
manın adını uluslararası pazara uygun 
olması amacıyla 2017 yılının sonlarına 
doğru TikTok olarak değiştirdi. 

Şimdilerde ise dünya genelinde 1 
milyarı aşan aylık aktif kullanıcısı var 
ve 2021 yılında Google’ı  bile tahtından 
ederek, dünyanın en çok ziyaret edilen 
internet sitesi ünvanını kazandı. 

Son zamanların en büyük tehlike 
unsuru olan TikTok uygulaması ebe
veynleri korkuttuğu gibi artık değerleri
mizi de körelttiği ve hatta büyük ölçüde 
kaybettirdiğinden dolayı toplumsal bir 
kaygı yaratmaya başladı. 

Özellikle her gruptan ve yaştan 

kullanıcıya sahip olan TikTok uygu
lamasının asıl hedefinde 18 yaşında 
kullanıcılar vardı. TikTok merakı 18 le 
sınırlı kalmayıp tek haneli yaşlara kadar 
düştü. Ne yazık ki en büyük tehlike de 
çocuklar üzerinde görünüyor. Yalnızca 
sosyal bir platform masumluğunda 
kalmayıp çocukların hem sıradışı ha
yallerinin oluşmasına hem de olumsuz 
içeriklerle karşılaşmasına sebep oluyor. 

ygulamanın pornografiye teşvik etme
si, bazı farklı cinsel eğilimlerin oluşması
na özentilik yaratması (LGBTİ: lezbiyen, 
gey, biseksüel, transgender, interse ), 
özel hayatının gizlilik ihlali vb. gibi büyük 
sorunlar meydana getiriyor. En önemlisi 
de çocuk bunu iyi bir şey olarak görüp 
zihninde de sıradanlaştırıyor. 

Biri bu tehlikeye dur demeli! 
TikTok uygulamasında hiçbir nor

mallik yok ki. Hep bir abartı, hep bir aşırı
lık. Bir kişi normalden ne kadar fazla sa
parsa sanıyor ki daha fazla alkışlanacak, 
daha fazla popülerleşecek. Aaa pardon, 

onların deyimiyle fenomen 
olacak 

Bir süredir gündem
den düşmeyen Mükremin 
Gezgin olaylarını biliyorsu
nuz. O bir erkek ve doğum 
yapamayacağını herkes 
biliyor. Ancak dokuz aydır 
TikTok uygulamasında 
hamile rollerinde içerikler 
paylaşıyor ve en nihaye
tinde yaptığı kurgulamayı 
gerçekleştirerek bir hastanede doğum 
yaptığını iddia ediyor. Gerçek bir has
tane, gerçek çalışanlar, kucağında yeni 
doğan bir bebek ve akıl almaz erkek fi
gürü. Nasıl oluyor da bir hastane buna 
yataklık yapabiliyor  Neyse ki Sağlık 
Bakanlığı şu an durumla yakından ilgili. 

Tra ikomik olan da ne biliyor mu
sunuz  Gezgin bu konuda hayranlarını 

suçluyor ve sanırım hak
lılık payı da var. Açıklama
sında diyor ki  

Beni gündeme geti
ren sizlersiniz  

TikTok bir eğlence 
platformudur ve orada 
çektiğim videoların zaten 
ironi olduğunu herkes bi
liyor. Son dakika bana bir 
bomba attınız ve beni çok 
linçlediniz. Son dakikaya 

kalana kadar keşke 9 ay boyuncu beni 
yolda görüp karnımı sevmeseydiniz. 
Her gün beni zirveye taşıyıp beni daha 
çok gündeme getiren sizlersiniz. Sizler 
bunu çok sevdiğiniz için ben de devam 
ettirdim. Başta 'yok' diyerek bir tepki 
verseydiniz bu olay buraya gitmezdi. ’’

Yalnız a bir kişi değil  
İstanbul Sultangazi'de de yabancı 

uyruklu bir adam, yol ortasında yoğun 
trafiği durdurarak şınav çekti. Ne için: 
TikTok için

Tekirdağ’da dedesinin silahını alan 
13 yaşındaki çocuk, boş bir apartmanın 
önünde TikTok videosu çekmek ister
ken, kazara kendini vurdu. Göğsünden 
yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede 
tedavi altına alındı. 

Sultangazi’de otomobilin baga ın
daki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı 
gören mahalleli panik yaşadı. Polis 
harekete geçti, inceleme yaptı. Saatler
ce süren hareketliliğin altındaki gerçek 
herkesi şoke etti. Mahallelinin paniğe 
neden olduğu olay TikTok için video 
çekimi çıktı  

2 milyondan fazla takipçisi bulu
nan 19 yaşındaki TikTok yıldızı Cooper 
Noriega, geçtiğimiz günlerde yaşamını 
yitirdi. Noriega'nın ölmeden 2 saat önce 
çektiği videoda genç yaşta ölümden 
bahsettiği ortaya çıktı. Gencin bu vi
deoyu çektikten sonra öldüğü tahmin 

ediliyor.
Ve ne yazık ki bunlar TikTok sonuç

larının sadece birkaçı..
Türkiye de neden yasaklanmıyor

ygulama şimdiye kadar Pakistan, 
Endonezya, Bangladeş ve Hindistan'da 
yasaklandı. ABD’de de uzunca bir süre 
güvenlik endişeleri nedeniyle gündem
de yerini korudu. 

Bir casusluk platformu olarak gö
rülen uygulamaya da ABD’nin pek sıcak 
baktığı söylenemez. Tüm bunlar böyle 
iken TikTok ise 2021’de Türkiye’den 
1.2 Milyar TL kazandı. Türkiye’de 26.5 
milyon aktif kullanıcısı olan uygulama 
için verilere göre Türkiye'de 113 resmi 
kaldırma talebi alındı ve bu talepler doğ
rultusunda topluluk kurallarını ihlal ettiği 
için 16, yasaları ihlal ettiği içinse 250 
içerik kaldırıldı. 

Bana kalırsa içerik kısıtlamasından 
ziyade uygulama tamamen yasaklan
malı. Bence artık bu uygulamanın da 
suyu çıktı. 

D RM Ş MA S

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yü-
rütülen “Okullarımız Çiçek Açıyor 
Projesi” başarılı sonuçlar vermeye 
devam ediyor. Bitkilerin ekim-di-
kim, bakım, ürün alma aşamalarını 
öğrencilere yaptırarak öğrencilerde, 
teorik ve pratikte genel bir tarım 
kültürü oluşturmak amacı taşıyan 

projeye öğrenciler yoğun ilgi göste-
riyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şe-
hir merkezinde Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı 9 ortaokuldan 
öğrenciler ve veliler etkinliklere ka-
tıldı. Proje için okullardaki uygun bir 
sınıf sera haline dönüştürülerek atık 
malzemelere ve saksılara ekim ve 
dikim yapıldı. Bitki yetiştiriciliğinde 

tarımsal faaliyetler aşamalı bir bi-
çimde gerçekleştirilirken  öğrencile-
re toprak hazırlığı, ekim-dikim, bitki 
besleme, sulama, yabancı ot temiz-
liği, çapalama ve hasatla ilgili genel 
bilgiler verildi. Teorik eğitimler sıra-
sında iletişim, odaklanma, dinleme, 
soru sorma, derse devam etme ve 
katılım problemi yaşayan öğrenci-

lere ise rehabilitasyon desteği sağ-
landı. nümüzdeki eğitim öğretim 
yılında da devam edecek proje aynı 
zamanda Osman Gazi Ortaokulu’n-
da yürütülen “Kendimle Mutluyum, 
Okulumu Seviyorum” Erasmus Pro-
jesi’nin yaygınlaştırma projesi olarak 
Konya İnsan Mektebi’nin içinde de 
yer alıyor. n HABER MERKEZİ

kul a eleri i ek a tı

Bahri Dağdaş luslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir  üreticileri yerli ve milli, kuraklığa dayalı ürünlere sahip 
çıkmaya davet ederek, Gıda sorununu yaşamamamız adına tarım, hayvancılık ve gıda üretiminin sürdürülebilir olması gerekiyor  dedi

arım ve ı a 
s r r le ilir olmalı

Tarımsal Araştırmalar ve Politi-
kalar Genel Müdürlüğü, Bahri Dağ-
daş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nün düzenlediği ‘Tarla 
Günü’ programı dün gerçekleştirildi. 
Tarla Günleri etkinliğinde, İklim De-
ğişikliğine uyum amacıyla yapılan, 
2013 yılından günümüze 10 tanesi 
kuraklığa dayanıklı olmak üzere 40 
adet çeşit tescil ettirmiş tohumlar 
üreticilere tanıtıldı. Programa: ZMO 
Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, 
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat 
ağız, Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-

rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü 
atih zdemir, akademisyenler, zi-

raat mühendisleri, oda başkanları ve 
çok sayıda çiftçi katıldı. 

KA İT İ R TM K R DAY
Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-

rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü 
atih zdemir, enstitü olarak ülke-

nin gıda güvenliğine katkı sağlamak 
zorunda olduklarını bildirdi. Buğday 
başta olmak üzere diğer tahıl ürün-
lerinde kaliteli üretimin önemli ol-
duğuna işaret eden zdemir, “İklim 
Değişikliği, onun bir sonucu olan 
kuraklıkla mücadele amacıyla da-
yanıklı-tolerant çeşitleri geliştirmek, 
hayvancılıkta ıslah besleme çalış-
maları yaparak gelişme sağlamak, 
koruyucu toprak işleme sistemlerini 
yaygınlaştırmak için AR-GE faaliyet-
lerini sürdürüyoruz. Üreticilerimiz, 
Tohumcu irmalarımız, Un- em 
Sanayicileri, Makarna-Bulgur Sanayi 
gibi birçok farklı kesime hitap eden 
çalışmalarını duyurmak, yerinde 
sergilemek ve özellikle daha yüksek 
verim ve kaliteli, kuraklığa dayanıklı 
çeşitlerini ilgili tüm paydaşlara tanıt-
mak ve duyurmak amacıyla Tarla 
Günleri düzenliyoruz” dedi. 

K RAK K A RA M  
T S İ  TTİRDİK

Bitkisel üretim adına çalışma-
larının tüm hızıyla devam ettiğini 
kaydeden zdemir, “19  yılından 

2010 yılına kadar 25 adet çeşit tes-
cil edilmiş, 2010 yılında Türkiye’nin 
Kuraklık Test Merkezi olması ve 
sonrasındaki yıllarda yapılan İklim 
Değişikliğine uyum amacıyla yapılan 
strateji değişikliği ile 2013 yılından 
günümüze 10 tanesi kuraklığa daya-
nıklı olmak üzere 40 adet çeşit tescil 
ettirmiş ve bir kısmı da üreticilerle 
buluşturmuştur. Burada yapılan 
değişiklikle kuraklığa dayanıklılık ve 
bunun tek başına yeterli olmadığı, 
mevsimin yağışlı geçtiği yıllarda da 
sudan maksimum faydalanabilen, 
verimini en fazla artırabilen çeşitler 
geliştirilmiştir. Bu sayede sonba-
harda yapılan ekimde gelecek yılın 
kurak olup olmayacağı bilinmediğin-
den kurak olduğunda daha az zarar 
görülecek, yüksek yağış alındığında 
ise sulu çeşitler kadar verim alınma-
sı sağlanmıştır” diye konuştu. 

Y KS K RAKAM AR A R TTİK
zellikle son 2-3 yılda yeni stra-

tejilerinin çok beğenildiğini kayde-
den zdemir, rekoltede önemli ve-
rim elde ettiklerini aktararak, “geniş 
alanlarda ekilmeye başlanan TANER 
ekmeklik buğday ve Türköz makar-
nalık buğdayları oldukça fazla beğe-
nilmiş, geçen süreçte özel sektöre 
tohum satış hakkının devredilmesi 
ile de yüksek rakamlarda tohum 
üretimine sahip olmuştur. Mevcut 
durumda yeni çeşitlerden her birin-
den 2000 ton ve üzeri rakamlara 
ulaşılmış, üreticimizin hizmetine su-
nulmaya hazır duruma gelinmiştir. 
TANER kuraklığa dayanıklı ekmeklik 
buğday, kuru alanlarda günümüzde 
yaygın olarak ekilen buğdaylara göre 

15 verim, 250 kalite artışı sağla-
mış ve bu özellikleri ile TMO 1. ba-
remine girmeye hak kazanmıştır. Bu 
açıdan yapılan bir ekonomik analiz 
hedef 3,5 milyon hektar alanda yapı-
labilecek Taner buğdayının ekilmesi 
değişimi ile üreticilerimizin yaklaşık 

5 Milyar TL ilave gelir elde etmesine 
olanak sağlayacaktır” şeklinde ko-
nuştu. 

M T AKA D ST K MA
Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-

rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü 
atih zdemir, yerli ve milli ürünlere 

sahip çıkılması gerektiğini belirtti. 
zdemir sözlerini şöyle sürdürdü, 

“Bu anlamda enstitünün varlığı ve 
Konya’da olması ülkemiz için bir 
şans olup, enstitümüze tüm tarım 
paydaşlarının destek olması elzem-
dir. Pandemi esnası ve sonrasında 
gerekse Ukrayna-Rusya savaşı ile 
oluşan gıda güvenliği sorununu ya-
şamamamız adına Tarım, Hayvancı-
lık ve Gıda üretiminin sürdürülebilir 
bir şekilde devam ettirmemiz gereki-
yor” diyerek sözlerini tamamladı. 

DA  Mİ ART Y R
Selçuk Üniversitesi Tarla Bitkileri 

Bölümü Emekli ğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mevlüt Mülayim ise, tarımın ya-
şam adına büyük önem taşıdığını an-
lattı. Mülayim, “ zellikle son Rusya 
Ukrayna savaşından sonra gıdanın 
önemi daha da arttı. Bunu yaşadık 
ve bizzat gördük. Gençlerimiz belki 
geçmişte yokluk ve kıtlık görmedi. 
Karne ile eskiden ekmek alınırdı. 
aşanan son hadiseler ile birlikte 

tüm dünya genelinde gıdanın önemi 
daha da artmaya başladı. 

Araştırma uzun soluklu bir iş-
tir. Bu araştırmalar gerçekten sabır 
ve emek ister. Arkadaşlarımız bu 
emeğini verdiği ürünleri ortaya çı-
karmalarıyla birlikte hepsini tebrik 
etmemiz gerekiyor. 100 yılı aşkın 
bir kurumun maalesef son günler-
de parça parça alınması ülkemizin 
tarımı açısından büyük bir kayıptır. 
Bunu yazılarımızda da çok dile ge-
tirdik. İnşallah bundan sonra kayıp 
vermeyiz. Tarım ve gıda insanların 
hayatlarını devam ettirebilme adına 
önemlidir” ifadelerini kullandı. 
n SAMET AKTAŞ

S  araştırma pro elerine
30 milyon TL kaynak

34 Baro üyesi avukat
Konya da buluşa ak

Selçuk Üniversitesi abancı 
Diller üksekokulu 2021  2022 
Akademik Kurul Toplantısı’nın açı-
lış konuşmasını yapan üksekokul 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım 
Ürün, “Hazırlık birimimizdeki sı-
nıflarımız dil öğretimine uygun 
araç gereçlerle, akıllı tahtalarla, 
bilgisayarlarla, projeksiyonlar ve 
onlara uygun dijital kitaplarla do-
natıldı. Sınıflarımız, dil öğretiminin 
sağlıklı yapılması için 25 öğrenciyi 
geçmiyor. ğrencilerimiz, her sene 
başında yapılan seviye tespit sınavı 
sonuçlarına göre sınıflara yerleşti-
riliyor.” diye konuştu. Her zaman 
öğrencilerle bir arada olmaya gay-
ret ettiklerini belirten Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 
Aksoy da “Görevi devraldığımız 
andan itibaren fiziki mekanların ve-
rimli kullanılmasına yönelik birçok 
adım attık. Akademisyenlerimiz ve 
öğrencilerimizin rahat nefes alabil-
meleri için hiçbir ağacı kesmeden 
yürüyüş yolları yapıldı. Akademis-
yenlerimizin bilimsel araştırma 
projelerine verilen destekler artırıl-
dı. yle ki 2021 yılı içinde 21 mil-
yon TL’lik kaynak aktarıldı. 6 aylık 
dönem içinde bilimsel araştırma 
projelerine destek 1  milyon TL’yi 
geçti. ıl sonu bu rakam 30 milyon 
TL’yi bulacak. Birçok üniversite, 
gelecek yıllarda bizim rakamları-
mıza ulaşmayı hayal ediyor. Çünkü 
biz akademisyenlerimize inanıyo-
ruz. Bu memleketin geleceğini siz-
ler yetiştiriyorsunuz. Sizlerin elinde 
güçlü bir altyapı olsun ki gelecek 
nesillerimiz iyi yetişsin.” dedi.  Sel-
çuk Üniversitesinin Anadolu’nun 
lokomotifi, parlayan yıldızı olması 
için gayret ettiklerini vurgulayan 

Prof. Dr. Aksoy, “Akademisyenleri-
mizin özlük haklarına sahip çıkıyo-
ruz. Bizler, akademisyenlerimizden 
dersleri verimli bir şekilde yapma-
larını bekliyoruz. Hangi ideolojiye, 
hangi düşünceye sahip olursanız 
olun, işinizi iyi yapın. Çocukları iyi 
yetiştirin. Çağ değişiyor. Uluslara-
rası alan değişiyor. Kendi çıkarla-
rınızı bu memleketin evlatlarının, 
bu milletin kurumlarının üzerinde 
görmeyin. Kamu kaynaklarını ta-
sarruflu kullanmaya çalışıyoruz. 

ğrencilerimizin güncel ve ulusla-
rarası materyallerle eğitim almasını 
istiyoruz. erli ve milli değerlere, öz 
kültürümüze, öz benliğimize sahip 
gençlerin yetiştirilmesini önemsi-
yoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. 
Çünkü biz, Selçuklu payitahtlığını 
yapan bir şehrin Üniversitesiyiz.” 
ifadelerini kullandı. Rektör ar-
dımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken 
ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat 
ile Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil 
Beşoluk’un da katıldığı Akademik 
Kurul Toplantısı’nın ardından Mü-
tercim ve Tercümanlık Bölümü 
Sözlü Çeviri Laboratuvarı açılışı 
yapıldı. Laboratuvar hakkında bil-
gi veren Turizm akültesi Dekanı 
ve abancı Diller üksekokulu 
Mütercim veTercümanlık Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Onur Köksal, “La-
boratuvardaki sistem, Türkiye’deki 
en son sistem. Diğer üniversiteler-
den daha ileri bir sistem. ğrenci 
burada aynı anda yazma, okuma, 
dinleme ve konuşma yapabiliyor. 
Hocalarımız, öğrencilere doğrudan 
müdahale edebiliyor. Aynı anda çe-
virmenler aracılığıyla Arapça ve İn-
gilizce tercüme yapılabiliyor.” dedi.  
n HABER MERKEZİ

Konya Barosu önderliğinde 
19 1 tarihinde hazırlanıp yürür-
lüğe giren meslek kuralların gün-
cele uyarlanması düşüncesiyle 
"Avukatlık Meslek Kuralları Tadil 
Çalıstayı" 34 baronun katılımıy-
la 1 -19 Haziran 2022 tarihin-
de Konya’da  gerçekleştirilecek. 
Düzenlenen programa  Niğde 
Barosu, Burdur Barosu, Kahra-
manmaraş Barosu, Bolu Barosu, 
Afyonkarahisar Barosu, Ankara 
Barosu, Antalya Barosu, Malatya 
Barosu, Düzce Barosu, Eskişehir 
Barosu, sparta Barosu, Aksaray 
Barosu, Tekirdağ Barosu, İzmir 
Barosu, Çanakkale Barosu, Sakar-
ya Barosu, Kütahya Barosu, Hatay 
Barosu, Çankırı Barosu, Giresun 
Barosu, Kayseri Barosu, Diyarba-
kır Barosu, Tokat Barosu, Aydın 
Barosu, Mersin Barosu, Samsun 
Barosu, Manisa Barosu, Karaman 

Barosu, Bursa Barosu, Kocaeli Ba-
rosu, Bilecik Barosu, Adana Baro-
su, İstanbul Barosu, Kars Barosu 
ve Nevşehir Barosu temsilcileri 
ile Türkiye Barolar Birliği yetkileri 
katılacak. 
n M HAMMED ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
F R  M İ

Fati  zdemir Mevlüt Mülayim
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Birleşmiş Kentler ve erel ö-
netimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 
Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, UCLG’nin dönem başkanı 
oldu. İspanya’nın Sevilla şehrinde 
düzenlenen UCLG önetim Kurulu 
Toplantısı’nda dönem başkanlığını 
devralan Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu-
gün Konya için çok önemli bir gün. 
240 binden fazla üyesiyle dünyanın 
 kıtasında teşkilatlanan Birleşmiş 

Kentler ve erel önetimler Teşkila-
tı’nın başkanlığını bugün Sevilla’da 
devraldık. Ülkemize ve şehrimize 
hayırlı olsun.” dedi. 

Bİ İM İ İ  B Y K BİR R R
 Türkiye’nin diplomasi atağında 

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
yer almaktan büyük bir mutluluk 
duyduklarını kaydeden Başkan Al-
tay, “İnşallah burada hem Türkiye’yi 
hem de Konya’yı en iyi şekilde temsil 
etmeyi amaçlıyoruz. Bizim için bü-
yük bir gurur. UCLG’de Eşbaşkanlık 

görevini yürütüyorduk. Bugün, bu 
toplantıyla birlikte başkanlık göre-
vini Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak devralmış oluyoruz. Destek 

veren herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi. Bundan sonra tüm çalışmaları-
nı dünyadaki belediyelerin gelişmesi 
ve şehirlerin sorunlarının dünya ka-

muoyuna aktarılmasıyla ilgili çaba 
sarf ederek geçireceklerini kaydeden 
Başkan Altay, “Sevilla’da ayrıca kü-
resel göç formuyla şehirlerimizin ya-
şadığı göç problemiyle ilgili istişare-
lerde bulunduk. Bunun ulusal değil 
küresel bir sorun olduğunu, özellikle 
şehirlerimizin göçmenlerle ilgili fi-
nansman konusunda yeni açılımlara 
ihtiyacı olduğunu tüm dünyaya ifa-
de etme imkanı bulduk.” ifadelerini 
kullandı. 

UCLG Birlik, merkezi İspan-
ya’nın Barselona şehrinde bulunan 
240 binden fazla üyesiyle Birleşmiş 
Milletler nezdinde yerel yönetimle-
ri temsil eden dünyanın en büyük 
yerel yönetim teşkilatı özelliğini ta-
şıyor. UCLG’nin temel amacı, dün-
yada yerel yönetimler arasında iş-
birliği oluşturmak, yerel yönetimin 
değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını 
koruyarak demokratik yerel yönetim 
anlayışının dünyadaki birleşik sesi 
ve sözcüsü olmak. 
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu Toplantısı MÜSİAD Konya’nın ev sahipliğinde 17 18 19 Haziran 
günleri Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Düzenlenecek programa bakanlar da katılacak

Başkan Altay, Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bundan sonra tüm çalışmalarımızı dünyadaki belediyelerin 
gelişmesi ve şehirlerin sorunlarının dünya kamuoyuna aktarılmasıyla ilgili çaba sarf ederek geçireceğiz.  dedi

S  e onya 
ev sa i liği ya a ak

ltay  nya ele iyeler 
irliği aşkanlığını evral ı

MÜSİAD 106. Genel İdare Kuru-
lu Toplantısı MÜSİAD Konya’nın ev 
sahipliğinde 1 -1 -19 Haziran gün-
leri Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek. Konu ilgili basın top-
lantısı düzenleyen Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi 
Kağnıcı düzenlenecek programlara 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Ba-
kanı ahrettin Koca’nın da katılaca-
ğını da belirtti. MÜSİAD tarafından 
yılda 4 defa gerçekleştirilen GİK 
programımızın ev sahibi Konya ya-
pacağını ifade eden Başkan Kağnıcı, 
“Düzenleyeceğimiz 106. Genel İdare 
Kurulu Programımız 1 -1 -19 Hazi-
ran günleri Selçuklu Kongre Merke-
zi’nde gerçekleşecektir. MÜSİAD ta-
rafından yılda 4 defa gerçekleştirilen 
GİK programımızın ev sahibi Konya 
olacaktır. Ülkemiz ve şehrimiz için 
çok önemli konuların ele alındığı bu 
organizasyonda eşil Dönüşüm Eko-
nomisi, Karbon Nötr gibi Ulusal dü-
zeyde konuları masaya yatıracağız. 
Genel İdare Kurulu Programımız  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanımız Murat Kurum, Sağlık Ba-
kanımız ahrettin Koca, Genel Baş-
kanımız Mahmut Asmalı’nın Genel 
Merkez önetim Kurulu Üyeleri ve 
Üst Düzey Devlet Protokolünün ka-
tılacağı geniş kapsamlı bir organizas-
yon gerçekleşecektir” dedi.

Y RT İ İ  Y RT 
D Ş DA  KAT M A AK
MÜSİAD  106. Genel İdare Ku-

rulu Toplantısına yurtiçinden  3 İl 
Şube Başkanları, önetim Kurulları 
ve üyeleri, urtdışı 1 arklı Ülkede 
164 Noktada Şube önetimleri, üye-
leri ve temsilcilerin katılacağını ifade 
eden Kağnıcı, “Programımıza, ur-
tiçinden  3 İl Şube Başkanları, ö-
netim Kurulları ve üyeleri, urtdışı 
1 arklı Ülkede 164 Noktada Şube 

önetimleri, üyeleri ve temsilcilerin 
katılacak.  Ayrıca bakan yardımcıla-
rı, belediye başkanlarımız oda baş-
kanları, STK’lar ve MÜSİAD aileleri 
ve tüm üyelerimizin katılacağı bü-
yük bir organizasyon hedefliyoruz. 
Bunun yanı sıra program faaliyetleri 
içinde, firmalar kendilerini ve ürün-
lerini tanıtabilecekleri fuar stantları, 
3T (Tanı, Tanıştır, Ticaret ap) iş 
geliştirme programları, paneller ve 
özel iş görüşmeleri gerçekleşecektir. 
Ayrıca misafirlerimize Konya’nın ta-
rihi ve manevi atmosferini teneffüs 
edecekleri programlar sunacağız. 
Alaadin Cami, Sultanlar Türbesi, 
Mevlana Türbesi ziyaretleri ve özel 
sema gösterimi programlarımızdan 
bazılarıdır” şeklinde konuştu.

İK A A K S  Y Şİ  D Ş M 
K MİSİ  KARB  TR
GİK ana konusunun yeşil dönü-

şüm ekonomisi ve karbon nötr ola-
cağını ifade eden Kağnıcı, “ Bugün 
bizler MÜSİAD Konya olarak gele-
cek projeksiyonumuzda çok önemli 
bir konuyu ele alarak ve ülkemize 
önem kazandıracak aksiyonlarımızı 
aktaracağız.

 Dünya ve ülkemiz açısından çok 
öneme sahip eşil Dönüşüm Ekono-
misi ve karbon emisyonu tüm sana-
yicilerin en önemli gündem konusu. 
Avrupa, eşil Mutabakata uyum 
konusunda en hızlı bölge olarak öne 
çıkacak. eşil Mutabakata uyum-
lu davranmayan ülkelerin, Avrupa 
ülkelerine ticaret yapması da hayli 
zorlaşacak. Bu nedenle üretici, sa-
nayici ve ihracatçılarımızın pazar 
paylarını kaybetmemek adına, eşil 
Mutabakat alanında hızla yol alabil-
meleri gerekiyor. Bu konuda bizler 
MÜSİAD Konya olarak ciddi adımlar 

atmış bulunmaktayız” dedi.
H D FİMİ  A R A  İ K 
KARB  TR Ş HRİ  

SA AYİSİ MAK
Hedeflerinin Avrupa’nın ilk kar-

bon nötr şehri ve sanayisi olmak 
olduğuna dikkat çeken Kağnıcı, 
“106. GİK programımızda gerçek-
leştireceğimiz paneldeki hedefimiz, 
Avrupa’nın İlk Karbon Nötr Şehri, 
Karbon Nötr Sanayisi ve enilebilir 
Enerji Üssü olmayı hedeflemekte-
yiz. Türkiye’nin kalkınmasına kat-
kıda bulunacak ve halkımızın refah 
seviyesini yükseltecek, Türkiye’nin 
üretici kimliği, katma değerli gücü 
ve inovatif büyüme hamlesini tüm 
dünyaya duyuracak her projede 
MÜSİAD Konya olarak aktif rol ala-
rak ilerliyoruz.  Çıktığımız bu yolda, 
yerli ve milli üretim gücümüzü çok 
daha ileri bir noktaya taşıyabilmek 
adına 2022 projeksiyonumuzda 
stratejik eylem planımızın en önemli 
Küresel iklim değişikliğinde pozitif 
bir çözüm olma noktasında Karbon 
Nötr, eşil Dönüşüm ekonomisi, 
Karbon Enerji, Karbon Şehirlere ve 
Sanayilere odaklandık. Ayrıca en 
önemli konumuzdan birisi de yeni-
lebilir enerji ile ilgili çalışmalarımızı 
inşallah 1 -1 -19 Haziran’da ger-
çekleştireceğimiz 106. GİK progra-
mımızda anlatacağız” dedi.
n M HAMMED ESAD ÇAĞLA

lta Balık ılığı Festi ali nde
100 balık ı oltaları boş ekti

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü’nde bu yıl 
10’uncusu gerçekleştirilen Olta 
Balıkçılığı estivali çerçevesinde 
düzenlenen oltayla en büyük su-
dak balığı (uzun levrek) yakalama 
yarışmasına katılan 100 oltacıdan 
hiçbiri balık yakalayamadı. Beyşe-
hir Gölü’ne kıyısı olan eşildağ İs-
kele mevkisinde Beyşehir Beledi-
yesinin ev sahipliğinde AVRAS A 
ederasyonuna bağlı Konya Ama-

tör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları 
ve Doğal Hayatı Koruma Derneği 
(KAOBDER) tarafından Olta Ba-
lıkçılığı estivali’nin 10’uncusu 
düzenlendi. estival çerçevesinde 
oltayla 'en büyük sudak balığı ya-
kalama' yarışması gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin  farklı ilinden Beyşe-
hir’e gelen 100 olta tutkunu ya-
rışmaya katıldı. Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yet-
kilileri ile jandarma ekiplerinin gö-
zetiminde gerçekleşen yarışma-
nın ilk gününde fırtına nedeniyle 
göl yüzeyinde bot ile adalarda av-
cılık yapılmasına izin verilmezken, 
yarışmacılar kıyıdan göl sularına 
attıkları oltalarla yarışmaya dahil 
oldu. estivalin ikinci gününde 
ise yarışmaya olta tutkunları hem 
kıyılardan hem göl yüzeyinde bot 

üzerinden ve Hacıakif Adası kıyı-
larına geçiş yaparak katıldı. a-
rışma, kıyasıya geçen büyük bir 
heyecana sahne oldu. Ancak, iki 
günlük maratonda olta tutkunları 
yarışmaya dahil edebilecekleri bir 
sudak balığı bile yakalayamadı. 

arışmada balık yakalanamadığı 
için çocuklar başta olmak üzere 
tüm yarışmacılara çekilişle ödüller 
verildi.

H RK S  D   
T Ş KK R B Sİ Rİ Dİ
Program öncesinde sponsor-

lardan temin edilen ödüllerin bir 
kısmı da 100 yarışmacıya takdim 
edildi. arışmaya sparta’dan ka-
tılan Abdullah Keskin’e çekilişle 
tekne, Seydişehir’den Sıtkı Kü-
çük’e av tüfeği, Konya’dan katı-
lan Elif Nisa Akkaya’ya ise havalı 
tüfek hediye edildi. Ayrıca, tüm 
katılımcılara teşekkür belgeleri 
verildi.AVRAS A ederasyonu 
Başkanı İlhan Bal ve KAOBDER 
Başkanı Osman Uyar, katılımla-
rından ve desteklerinden dolayı 
tüm kurum ve kuruluşlar ile olta 
tutkunlarına teşekkür ederken, 
bu yıl 10’uncusu gerçekleşen ge-
leneksel yarışmada ilk kez balık 
yakalanamadığına tanıklık ettikle-
rini, bu durumun herkesi şaşırttı-
ğını söyledi. n İHA

ki i: Yarım kalan tüm 
yatırımların takip isiyiz   

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici, başlatılan ve 
yarım kalan yatırımları gündeme 
getirmeye devam ediyor. İl öne-
tim Kurulu toplantısını bu hafta 
Torosların zirvesinde, 1.900 ra-
kımda bulunan Hadim Mernek 
yaylasında İl Başkan ardımcısı 
Mehmet zdemir’in ev sahip-
liğinde gerçekleştiren Konya İl 

önetim Kurulu Üyeleri, toplantı 
sonrası Hasan Ekici Başkanlığın-
da bölgede incelemelerde bulun-
du. Beraberindeki heyetle birlikte 
Aladağ bölgesinde, Ahmet Davu-
toğlu’nun Başbakanlığı dönemin-
de ukarı Göksu  havzası projesi 
kapsamında başlatılan ve 2020 
yılında bitirilmesi planlanan ama 
yarım kalan Aladağ bölgesi kapalı 
devre sulama projesi alanında in-
celemelerde bulunan İl Başkanı 
Hasan Ekici, İl önetim Kurulu 
Üyeleri ve Hadim İlçe Başkanı 
Metin Kılıçarslan ile birlikte bir 
açıklama yaptı.İl Başkanı Hasan 
Ekici yaptığı açıklamada: "Şu anda 
Hadim ilçemiz, Aladağ mevki-

indeyiz. Buradaki köylülerimiz, 
çiftçilerimiz genellikle geçimlerini 
ya bağcılıkla ya da kiraz yetiştiri-
ciliğiyle yapılıyor.  Karşıda gördü-
ğünüz vadinin her iki yanındaki 
yamaçlarda üzümcülük yani bağ-
cılık yapan çiftçilerimiz su ihtiyaç-
larını ortasından geçen ırmaktan 
elektrikle ve motorlarla karşıya su 
basılarak bağlarını ve bahçelerini 
suluyorlar.  Sayın Genel Başkanı-
mız Ahmet Davutoğlu dönemin-
de, 2015 yılında Bağbaşı Bara-
jı'ndan alınacak suyla bu vadinin 
hem sağ taraftaki yamaçlar hem 
de sol taraftaki yamaçların tama-
mının sulanması projesi başla-
mıştı. Şu anda 2022 yılındayız ve 
aradan geçen  yıla rağmen hala 
bu proje tamamlanamamış du-
rumda. Sadece şu anda ana hatla-
rın yaklaşık yüzde ellilik kısmının 
tamamlandığını biliyoruz, ana hat 
bile tamamlanmamış durumda. 
Bu ana hattan her iki yamaca, her 
iki yamaçtaki bahçelere kanallarla 
dağıtımı konusunda herhangi bir 
ilerleme yok." n HABER MERKEZİ
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spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCUAKÖREN TARİHİ-44

Araştırmacı Yazar Muzaffer Tulukcu, Akören Tarihi’ni kaleme almayı sürdürüyor. Tulukcu, Akörenli işadamlarını kaleme aldı. Tulukcu Akö
renli işadamlarının Konya’ya ve ülkeye büyük hizmet verdiklerini, geldikleri noktaya da büyük çaba sarfederek geldiklerini anlatıyor 

k ren in ururu ol ular
Memleketi Akören’in tarihini 

kaleme almayı sürdüren Araştırma-
cı- azar Muzaffer Tulukcu, Akörenli 
işadamlarını anlatıyor: 

MAKİ  M H DİSİ 
M STAFA AKK

1964 ılında Akören’de doğdu. 
Babası Deligızın Hasan, annesi İkiz-
lerin Şerife Hanım (Araç) Akören 
Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, son-
rası Akören Ortaokulu’nda okudu. 
Ankara’da eğitimini sürdüren Remzi 
ağabeysinin yanına giderek Kurtuluş 
Lisesi’ni takiben Şentepe Lisesi’n-
den mezun oldu. 

19 0 yılında İ.T.Ü. Sakarya Üni-
versitesi Makine Mühendisliği Bölü-
mü’nde yüksek öğrenimine başladı. 
19 6 yılında mezun oldu. 4 yıl Geb-
ze’de kaldı. 3 yıl Politaş firmasında 
çalıştı, 1 yılda ticaret ile uğraştı. 20 
Ağustos 1990 tarihinde Konya’da 
Dağsan firmasında Satış Müdürü 
olarak çalışmaya başladı. 1992 yılı 
ocak ayında rs Makine Kalorifer 
işi sonrasında, 31 Ağustos 1992 
tarihinde Akkoç Makina Tesisat Ta-
ahhüt Sanayi ve Ticaret firmasını 
kurdu. 

Kalorifer, ısıtma, soğutma, ta-
ahhüt işleri ile önce uar Sitesi’nde 
1995 yılı ile birlikte Kerkük Cadde-
si’nde, 2003 yılından itibaren de 
Kule Caddesi’nde işlerini sürdürdü. 
2011 yılında Kerkük Caddesi’nde 
kurduğu Siemens Bayiliği’ni karde-
şi Ramazan Akkoç devam ettiriyor. 
2003 yılında taahhüt işlerini sonlan-
dırdıktan sonra kurduğu beyaz eşya, 
televizyon, telefon ticareti işini 25 
personeli ile sürdürüyor.

 İşadamı Mustafa Akkoç 2016 
yılında MUSTA A AKKOÇ MAKİNE 
SANA İ VE TİCARET A.Ş.’yi kurdu, 
Saray, Karmen, Padişah, Merinos, 
işine devam ediyor.

2022 Nisan ayında da Akkoç 
Multi Büro Mobilyaları Sanayi A.Ş.’yi 
kurdu. Büro mobilya imalat, ihracat 
ithalatına başladı. (Multi firması sa-
tın alınarak) Makine Mühendisi İşa-
damı Mustafa Akkoç, Emekli Müftü 
Ahmet Hamdi ğüt’ün kızı atma 
hanımla evli 4 çocuk babası. Hasan 
Hüseyin Akkoç ( eoloji mühendisi, 
yanında çalışıyor) Betül (Bilgisayar 
Müh. Konya Teknik Üniversitesi’nde 
ard. Doç.) Muhammed Esad Akkoç 

(Serbest ticarette uğraşıyor) Sena 
Nur Akkoç (S.Ü.Sosyoloji son sınıf 
öğrencisi)

RAK KTA  FABRİKAT R :
F K KARAK  

Sarayönü Konuklar Devlet Üret-
me Çiftliği’nde görev yapan baba 
İsmail Karakoç, emekliliği yaklaşınca 
ailesini geri getirerek Akören’e yer-
leştirdi. Bu nedenle Ufuk Karakoç 
19 4 yılında Akören’de doğdu. An-
nesi Hamzalar sülalesinden adime 

hanım ( zertaş) Akören Gazi Mus-
tafa Kemal İlkokulu’ndan mezun 
olan Ufuk Karakoç, 6 ay kadar Alanlı 
Mehmet Tekin Hoca’da okuduktan 
sonra Konya’ya giderek Meram Sa-
nayi’de Akörenli Halil İbrahim Ak-
yol’un yanında (19 5) 1 yıla yakın 
demirci çıraklığı yaptı. Sonrasında 5 
ay kadarda Tuna Demir Recep zuz 

u s t a n ı n 
yanında çalıştı. 1994 yılında askere 
gidinceye kadar Çelkon Demir (Kürt) 
Mehmet Usta (Çoban)’nın yanında 
demirciliğe devam etti. Vatani gö-
revini jandarma olarak Bilecik ve 
Bingöl’de yaptı. Terhis sonrası 6-  
ay kadar askerlik öncesi çalıştığı 
Çelkon’da mesleğine devam etti. 
Sonrasında Ufuk Karakoç’un yeni bir 
atılımı oldu ve demircilik yan kolu 
vinç işine merak sardı. 1.5 yıl kadar 
Sekizli Vinç’te çalıştı.

 Ufuk Karakoç 199  yılında (ka-
sım) ilk atılımını yaptı. Uzman Vinç 
adıyla Zekeriya den, M.Emin Ka-
rakaya ve Alaaddin Albayrak ile be-
raber kurdukları firma ile Anadolu 
Sanayi’nde 4 yıl çalışıp , bu meslekte 
kendilerini geliştirdiler.

 Uzman Vinç 2005 yılına kadar 
faaliyetlerini Zafer Sanayi ve La-
rende Demirciler Sitesi’nde devam 

ettirdi. Uzmak Vinç marka Uzmak 
Vinç şirket olarak, 2 yıl daha faali-
yetlerine devam etti. Ufuk karakoç 
200  yılından bu tarafa 10 personeli 
ile Büson Sanayi’de mesleğini sür-
dürüyor. Avdan asıllı Ayşe hanımla 
(Akpınar) evli ola Ufuk Karakoç üç 
çocuk babası adime Karakoç (Ma-
kine Mühendisi) , Babasının fabri-
kasında en yakını , Güleser Karakoç 
(Avukat) Hatice Karakoç (S.Üniver-
sitesi’nde Uluslararası Ticaret’te eği-
timini sürdürüyor . 

D D D  T R ARA 
HA AR B T

Meram ilçesine bağlı Aydoğdu 
Mahallesi İkinci Akviran (Akören) 
olarak bilinir. Bu mahallede yoğun 
bir Akörenli nüfusun olması 1950’li 
yıllar ile birlikte başladı. Büyük Ecir 
lakaplı Mehmet Ünver Aydoğdu’dan 
aldığı geniş bir arazi bu konunun te-
melini oluşturmuştu. Ecir’in damadı 

ve yeğeni daha önce bakkallık yapan 
Mustafa Ünver 19 3 yılında Aydoğ-
du’da biriket imalatına başlar. Baba-
sının yanında çıraklık yapan küçük 
oğlu Veyis Ünver, baba mesleğini 
biraz daha geliştirir ve 19 6 yılında 
Konya Biriketçiler Sanayi’de (KO-
NİMSAN) yeni yerini kurar. Hacmini 
ve imalat çeşidini geliştiren Veyis 
Ünver 1992 yılında Hazar Beton 
Mamulleri Limited Şirketi’ni kurar.

Babasının yanında çıraklık yapan 
büyük oğlu Mustafa Ünver 2006 
yılında O.D.T.Ü. İnşaat Mühendis-
liği’nden, küçük oğlu Osman Ünver 
ise Selçuk Üniversitesi Makine Tek-
nikerliği Bölümü’nden mezun olur-
lar ve Hazar her geçen güçlenmeye 
ve gelişmeye başlar. Hazar Beton şu 
anda 35 personeli, 20 000 metreka-
re fabrikada, 2  araçla (kepçe, kam-
yon, tır, farklift, silobas) çalışmalarını 
sürdürüyor.

Hazar beton 12 fabrika, 15 daire 
inşaatını tamamladı. İnşaat taahhüt 
işlerini geliştirerek uğraş veriyor. 
Dede adı Mustafa 3 çocuk, amca adı 
Osman Ünver’de 3 çocuk babası.

FATİH KARAT MAS
19  ılında Akören’de doğdu. 

Baba Osman Karatomas Piyale Un 
abrikası’nda çalışırken aile Kon-

ya’ya taşınınca Selçuk İlkokulu son-
rası Abdüssamet Kuzucu İlkokulu’n-
dan mezun oldu. Baba genç yaşta 
(2001) vefat edince aileyi toplamak 
anne Raziye hanıma düştü (Çavşat 
M.Ali’nin kızı) Mevlana Ortaoku-
lu’nu takiben , atih Endüstri Mes-
lek Lisesi Elektronik Bölümü’nden 
mezun olarak hayata atıldı.

1994-1999 yılları arasında Ab-
dülkadir artlı’nın apıcı İş Merke-
zi’ndeki İternet Bilgisayar’da çalıştı. 
Hemşehrisi Mehmet Abay ile birlik-
te 6 ay mesleğini sürdüren atih Ka-
ratomas, sonrasında uzun süre kar-
deşi Halis Karatomas ile bilgisayar 
işini sürdürdü (Teknostar) atih Ka-
ratomas 200  yılında önemli bir atı-
lım yaptı. Kardeşi Halis Karatomas 
ve İstanbullu 3 ortağı ile BÜSAN’da 
kablo işine girdiler. atih Karatomas 
2012 yılı sonunda bir atılım daha 
yaptı, ortakları ile kurduğu KÜÇÜK 
GRUP ile Asansör Malzemeleri ve 
43 çeşit Asansör Kablo Üretimi ve 
Pazarlama işini sürdürüyor. Hayatı 
tırmalayarak gelen atih Karatomas 
Halime, Osman ve Kübra adında üç 
çocuk babası.

Aydoğdu da mesleğinin ilk imalat ısı 
Biriket i Mustafa e eşi Fatma Hanım.

fuk Kafako  Sekizli in te. 
Yeğeni Ra metli Me met rtaş ile.

fuk Karako un babası İsmail Karako  e 
annesi Fadime Hanım. zmanlar in  B SA da imalatlarını sürdürüyor. fuk Kafako  afer Sanayi de.

Dede Mustafa  ğul eyis  Torunlar 
Mustafa e sman n er birarada.

Hazar Beton un kuru usu eyis n er e 
oğulları Mustafa sman.

Mustafa Akko  Siemens Bayii ari  Kule Site yakınında ti ari faaliyetlerini sürdürüyor.

Mustafa Akko  200  Se imlerinde 
Millet ekilliği az bir oyla ka ırmıştı.

Hazar Beton imalat e inşaat işlerine 
reğli Yolu nda de am ediyor.

Mustafa Akko un babası Hasan Akko  e 
Annesi Şerife Hanım. mürleri Akören de ge ti.

fuk Kafako un en büyük yardım ısı Kızı 
Makine Mü endisi Fadime Hanım. 

Fati  Karatomas Anne e Babası ile.
Fati  Karatomas Firma Kü ük roup  

Ankara Yolu nda.Fati  Karatomas Aile ile.
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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
Arka Tam Sayfa : 2.000 TL + KDV
Arka Yarım Sayfa : 1.250 TL + KDV
Tam Sayfa Renkli İç Sayfa : 1.700 TL + KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18 + KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Fahri ALTINOK 
Yaziişleri Müdürü: Faruk TOLĞAY

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
16 Haziran 2022 Perşembe • Yıl: 14 • Sayı: 4591

Yayın Türü: Yerel Süreli

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı 350 personel ve 132 araçla 7/24 çalışma esasına göre faaliyete başlandığı 
vurgulandı. AFAD çağrı merkezine düşen 178 vakanın 157'sinin sonuçlandırıldığı, 21'i ile ilgi çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gıda kolileri ve battaniyeler dağıtıldı

Sellerin yarası sarılıyor
Konya ve ilçelerinde etkili olan 

aşırı yağışın olumsuzluklarına kar-
şı Konya Valiliği, A AD ve bele-
diye ekipleri çalışmalarına devam 
ediyor. Konya Valiliğinden yapılan 
açıklamada, hava koşullarının ne-
den olabileceği olumsuzluklara 
karşı 350 personel ve 132 araçla 

24 çalışma esasına göre faaliyete 
başlandığı vurgulandı. A AD çağ-
rı merkezine düşen 1  vakanın 
15 'sinin sonuçlandırıldığı, 21'i ile 
ilgi çalışmaların devam ettiği belir-
tilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, 
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı ve İlçe 
Belediye Başkanlıkları tarafından 
yoğun yağıştan dolayı hasar gör-
müş yolların onarımı yapılmakta 
ve su birikintileri tahliye edilmek-
tedir. Karayolları Bölge Müdürlüğü 
sınırları dahilinde Konya ve Anka-
ra-Aksaray, Aksaray-Adana devlet 
yollarında ve Güneysınır il yolun-
da aşırı yağışların neden olduğu 

olumsuzluklara karşı çalışmalar 
devam etmektedir. aşanabilecek 

olumsuzluklara karşı diğer yolla-
rımızda tüm ekiplerimiz teyakkuz 

halindedir. ollardaki çamur örtü-
sü temizlenmekte, suların tahliyesi 

için rögar ve gider çıkışına sel suları 
yönlendirilmektedir. Büyükşehir 
Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri 
tarafından 293 noktada ve 3 alt ge-
çitte meydana gelen su baskınına 
müdahale edilmiştir." oğun yağış-
lar nedeniyle mahsur kalan vatan-
daşların güvenli bölgelere tahliyesi 
için A AD, jandarma ve itfaiye 
ekiplerince müdahale çalışmaları 
başlatıldığı ifade edildi. Ereğli il-
çesine bağlı Zengen Mahallesinde 
kamyon üstünde mahsur kalan 2 
vatandaşın Ereğli itfaiye ekipleri 
tarafından botla alınarak güvenli 
bölgeye sevk edildiği aktarıldı. o-
ğun yağışların neden olduğu tarım 
alanları, meralar gibi alanlardaki ta-
rımsal zararları tespit etmek ve mü-
dahalede bulunmak üzere Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ekiplerinin de 
saha çalışmalarına başladığı vur-
gulandı. oğun yağış ve sonrasın-
da meydana gelen olumsuzluklara 
karşı trafik akışkanlığını sağlamak 
ve trafiği gerektiği şekilde yönet-

mek üzere İl Emniyet Müdürlüğü 
ve İl andarma Komutanlığınca 
çalışmalar yürütüldüğü, ulaşıma 
kapalı yol olmadığı belirtildi. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Mü-
dürlüğüne bağlı ekiplerin yapısal 
hasarları tespit etmek için çalışma 
yaptığı ifade edilen açıklamada, şu 
bilgilere yer verildi: "Aşırı yağışlar-
dan dolayı barınma alanları hasar 
gören tarım işçilerinin gıda ihtiya-
cının karşılanması için ivedilikle ça-
lışmalara başlanmıştır. İçeri Çum-
ra'da çadır içi malzemeleri selden 
hasar görmüş tarım işçilerine sivil 
toplum kuruluşları tarafından 25 
adet gıda kolisi, 60 adet battaniyeyi 
dağıtımı yapılmıştır. İaşe ve batta-
niye dağıtımı devam etmektedir. 
Ereğli ilçemizde selden zarar gören 
mevsimlik tarım işçilerimize Ereğli 
Belediyesi tarafından 1000 kişilik 
sıcak çorba dağıtımı yapılmış, Kay-
makamlık ve A AD ekiplerince 100 
adet battaniye dağıtımı yapılmıştır."
n AA

Sağanak ve sel ulaşımı aksattı
Karaman'da sağanak nedeniyle 

bazı köy yolları trafiğe kapandı, çok 
sayıda araç yolda kaldı. Merkeze 
bağlı Güldere ve Zengen köylerin-
de yaşanan aşırı yağış nedeniyle 
sel suları Urgan Mahallesi'ne doğru 
geldi. 

Bunun sonucunda köy yolları 
ile merkez istikametinden mahalle-
ye giden yollar trafiğe kapandı. Bazı 
araçlar ise yolda mahsur kaldı. Sel 
sularının gelmesiyle hayvan pazarı 
sular altında kaldı.

Sebze ve meyve halinin bazı kı-
sımlarında da su birikintileri oluştu. 
Mahalledeki vatandaşlar yaşanabi-
lecek olumsuzluklara karşı uyarıl-
dı. İl zel İdaresi ile Belediye en 
İşlerine bağlı ekipler taş ocakları 
mevkisinde setler yaparak, suyun 
mahalleye gelmesini önledi. 

apılan çalışmaların ardından 
köylere ve mahalleye giden yol-
lar tekrar ulaşıma açıldı. Karaman 

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve 
İl zel İdaresi Genel Sekreteri Ali 

ener Terlemez de bölgede incele-
melerde bulundu. n AA

Konutta kapsamlı 
bilgi dönemi 

Konut satışı ve kiralamalarında 
internet sitelerinden kapsamlı bilgi 
alınacak. Bu bilgiler, vergi mevzu-
atı çerçevesinde incelenerek risk 
analizine tabi tutulacak. Peki Vergi 
Kanunu kapsamında yanlış fiyat 
gösterilmesine ne gibi cezalar ve-
rilecek? Kerem Nükte Gayrimen-
kul Genel Müdürü Hasan Aksay 
bilgileri aktardı. Aksay, “ Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, konut fiyatla-
rındaki fahiş artışlar ve yüksek kira 
rakamları üzerine harekete geçti. 
Kayıt dışılık ve haksız fiyat olu-
şumları ile mücadele kapsamında 
çalışmalar artırıldı. Bakanlık konut 
fiyatları ve kira gelirlerini yakın ta-
kibe aldı. Kredi tutarı ve alış bedeli 
arasında 40 kata ulaşan farklar tes-
pit edildi. Gayrimenkul satışlarında 
beyan edilen değerler tapu harcı 
yönünden inceleniyor. Alım satım 
bedelinin düşük beyan edilip edil-
mediği tespit edilecek. Bakanlık ilk 
aşamada 2019 ve 2020 yıllarında-
ki satışları ele aldı. Banka kredisi 
bilgileri dikkate alınarak analizler 
yapıldı. Kredi tutarı ile gayrimen-

kulün alış bedeli arasında önemli 
farklar belirlendi. Bu farkların bazı 
satışlarda beyan edilen tutarın 40 
katına ulaştığı görüldü. Bu çerçeve-
de, ilk aşamada yaklaşık  bin kişi 
hakkında "izaha davet" işlemi yapı-
lacak. denmeyen harçlar da tahsil 
edilecek. İnternetteki ilan sitelerine 
de düzenli bilgi verme zorunluluğu 
getirilecek. Bilgiler, vergi mevzuatı 
çerçevesinde incelenecek ve gerekli 
işlemler yapılacak. Söz konusu bilgi 
alımına yönelik bakanlık tebliğ ya-
yımlayacak. apılan incelemelerde 
ortaya çıkan risk analiz sonuçlarına 
göre vergilendirmeler devreye gi-
riyor. Toplam  bin kişi Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından izaha 
davet edildi” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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TYB Konya Şubesi’nin Yazılacak Çok Şe-
yimiz Var  sloganı kapsamında her yıl düzenle-
diği gezilerin bu yıl ki bölümü Hatay’a yapıldı. 

Bu yıl ki gezi de daha önceki yıllarda ya-
pılan geziler gibi kusursuzdu, şahaneydi, mü-
kemmeldi ve unutulmaz hatıralarımız arasına 
girdi. TYB Konya Şubesi’nin gerçekleştirdiği 
gezilerin sadece seyahat olmasının ötesinde 
bazı özelliklerin ve güzelliklerin de oluşmasına 
neden olması gezilerin önemini bir kat daha 
arttırmaktadır. Gezinin ötesi olarak nitelendirdi-
ğim güzellikleri yazımın sonuna bırakarak ön-
celikle Hatay ile ilgili genel bilgi vermek suretiyle 
gezi yazımıza başlamış olayım.

Hatay Türkiye’nin en önemli eski yerleşim 
yerlerinden biridir ve Medeniyetler şehri olarak 
bilinir. İl toprakları ilk Tunç Çağından itibaren 
Akat Beyliği ve M.Ö. 1800 1600 yılları arasın-
da Yamhad Krallığına bağlı bir beyliğin sınırları 
içerisinde yer almıştır. Daha sonra sırasıyla 
Hititler, Mısır, rartular, Asurlular ve Persler'in 
egemenliğine girdi.

MÖ 300 yılında Antakya kurulmuş ve kent 
hızla gelişmiştir. Kent MÖ 64 yılında Roma İm-
paratorluğu'na katılmış ve İmparatorluğun Su-
riye eyaletinin başkenti olmuştur. 638 yılında 
Hz. Ömer’in hilafeti döneminde İslam ordusu 
tarafından fethedilmiş ve sırasıyla Emevi, Ab-
basi, Tolunoğulları ve İhşitlerin egemenliğine 
girmiştir. 969 yılında tekrar Bizans’a teslim 
olan Antakya bu dönemde Haçlı Prenslikleri 
ile İslam Beylikleri arasında gidip gelmiştir. 
Meml klerin 1268’deki gelişleri ile Antakya’da 
171 yıl süren Haçlı Prensliği sona ermiştir. Bu 
tarihten sonra bölgeye Türkmenlerin yerleştiği 
görülmüştür. 1516’da Yavuz Sultan Selim’in 
fethiyle Antakya Osmanlı h kimiyetine girmiş-
tir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Hatay'daki h -
kimiyeti 1918 yılına kadar devam etti.  30 Ekim 
1918’de İhtilaf Devletleri antlaşma hükümleri-
ne aykırı olarak Antakya ve havalisini işgal etti.

3 Temmuz 1938'de Türk ve Fransız he-
yetleri arasında yapılan antlaşma ile Hatay'da 
eşit sayıda olacak şekilde Türk ve Fransız askeri 
gücü konuşlandırıldı. Seçimler ile oluşturulan 
Hatay Meclisi 2 Eylül 1938'de toplanarak ba-
ğımsız Hatay Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhur-
başkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakanlığa ise 
Abdurrahman Melek seçildi.

Ankara’da, Fransa ile Türkiye arasında, 
23 Haziran 1939 tarihinde Türkiye ile Suriye 
Arasında Toprak Sorunlarının Kesinlikle Çö-
zümüne İlişkin Antlaşma’nın imzalanması ve 
Fransa’nın, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını ka-
bul etmesiyle Hatay Devlet Meclisi 29 Haziran 
1939 tarihinde oy birliği ile Türkiye Cumhuriye-
ti'ne iltihak kararı aldı. Türkiye, 7 Temmuz 1939 
günü çıkarılan bir yasa ile Hatay  ilini kurarak 
bağlanma işlemini sonuçlandırdı. 23 Temmuz 
1939'da Fransız birlikleri Hatay'ı terk ettiler.

2012 yılında çıkarılan kanun ile Büyük-
şehir Belediyesi kuruldu. Hatay’ın Antakya ve 
Defne Merkez İlçe olmak üzere toplam 15 ilçesi 
mevcuttur.

Bu bilgilerden sonra gezimize geçebiliriz.
45 kişilik bir ka le ile Cuma günü sabahı 

çıkılan Hatay gezisinin ilk durağı Tarsus’ta bulu-
nan Ashab ı Kehf oldu.  Kur’an’ı Kerim’de Kehf 
Suresi’nde geçen bu kıssanın özünü, ölümden 
sonra dirilişin bir misali teşkil etmektedir. 

Sure’nin 9 26. yetlerinde bildirildiğine 
göre, putperest bir kavmin içinde Allah’ın var-
lığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inanç-
larını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çık-
mış, taşlanarak öldürülmekten veya zorla din 
değiştirmekten kurtulmak için mağaraya sığın-
mışlardır. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte ora-
da derin bir uykuya dalan gençler 309 yıl sonra 
uyanmışlardır. Bu süre Kur’ n ı Kerm’de, 
Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar, dokuz da 

il ve ettiler.  De ki: Ne kadar kaldıklarını Allah 
daha iyi bilir  şeklinde belirtilmektedir. 

Mağarada bir gün kadar  uyuduklarını 
sanan gençler, içlerinden birini gümüş bir para 
vererek yiyecek almak üzere şehre gönderir-
ler. Böylece onların durumuna muttali olanlar 
Allah’ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin 
mutlaka geleceğini anlarlar.

Ashab ı Kehf ziyaretinden sonra Hatay’a 
ulaştık ve zaman kaybetmeden otelimize ya-
kın olan Harbiye Şelalesi’ni gördük. Harbiye 
Şelalesi gerçekten görülmeye değer güzellikte 
bir mek n. Her yerden akan sular, suları çev-
releyen yeşillikler ve akan suların içinde yapılan 
sohbetler  Bütün bunlar, Allah’ın yarattığı 
müstesna bir güzellik olarak karşımızda, yanı-
mızda idi. Bu güzelliği gösteren ve görünümü 
ile ruhumuzu dinlendiren Rabbimize ne kadar 
şükretsek azdır. 

İkinci gün Saint Pierre Kilisesi ile başlayan 
gezimiz Hatay Arkeolo i Müzesi ve Habib i Nec-
car ziyaretleri ile devam etti. 

Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St.
Pierre (Aziz Petrus veya Simun Petrus) M.S. 
29 40 tarihleri arasında Antakya’ya gelerek 
Hristiyanlığı bu kilisede yaymaya çalışmıştır. 
Dini toplantıların yapıldığı bu kilisede Hristi-
yan  adının cemaate ilk kez burada verilmiş 
olması, St. Pierre Kilisesi’nin Hristiyanlığın ilk 
kiliselerinden biri olmasını sağlamaktadır.

Dünyanın ilk mağara kilisesi  olarak ka-
bul edilen St. Pierre Kilisesi, 1963 yılında Papa 
VI. Paul tarafından Hac yeri  il n edilmiştir. 
Modern şehir manzarası eşliğinde gezilen 
kilisede, her yıl 29 Haziran’da Katolik Kilisesi 
tarafından ayin düzenlenmektedir. 

Hatay Arkeolo i Müzesi gerçekten görül-
meye değer bir tarihi eser harikasıdır. Günü-
müzden 3 bin, 4 bin yıl önceki insanlığın kul-
landığı her türlü malzemenin ve o dönemlerde 
el ile yapılan muazzam eşyaların sergilendiği 
müzenin tamamını gerçek anlamda ve bilgi 

alarak gezebilmek için en az yarım gününüzü 
ayırmanız gerekiyor. Bizim 1,5 saat ayırabildiği-
miz ve hızlıca gezebildiğimiz Arkeolo i Müzesi, 
Titus Tüneli ile birlikte gezimizin en önemli kıs-
mını oluşturdu.  

Hatay Arkeolo i Müzesi, çağdaş müzecili-
ğin bütün donanımlarına sahip olarak yapılan 
yeni binasında 2014 yılından itibaren ziyaret-
çilere hizmet vermektedir. Müzede, Paleolitik, 
Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenis-
tik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı 
döneminden pek çok önemli eser yer almakta 
olup ayrıca sergilenen mozaiklerin toplam alanı 
3250 m2 yi bulması nedeniyle, dünyanın en 
büyük mozaiklerinin sergilendiği müze unvanı-
na da sahip olmuştur.

Detaylı işlenmiş ve benzersiz renkli taşlar-
la çalışılmış mozaik koleksiyonunun büyüleyi-
ciliği, büyüklüğü, sayısı ve kalitesi sayesinde 
dünyanın en önemli mozaik müzelerinden 
biri olmuştur. En eski dönemlerden itibaren 
aralıksız olarak tüm dönemleri kapsayan müze 
ayrıca çok geniş ve dünya çapında bir sikke ko-
leksiyonuna da sahiptir. 

Müzenin zengin koleksiyonunu  merkezi 
Antakya olmak üzere İskenderun, Daphne 
(Harbiye), Tell Atçana, Tell Tayinat, Samandağ 
(Seleukeia Pieria), Erzin (Epiphaneia), Dörtyol, 
Altınözü, Kırıkhan, Hassa ilçelerinde yapılan ka-
zılardan çıkan eserler oluşturuyor. Çoğu Roma 
dönemine ait olan mimari ve diğer buluntular 
bölgenin tarihi özelliği yanında ihtişamını ve 
Hatay’ın bir Medeniyetler Şehri özelliğini de 
ortaya koyuyor. 

Daha sonraki ziyaretimiz Habib i Neccar 
oldu. 

Habib i Neccar Camii Anadolu'da ku-
rulmuş olan ilk cami olarak bilinir. Caminin 
sınırları içinde ziyaretg hı bulunan ve camiye 
ismini veren z ta Yasin Suresi'nde yer verildi-
ğine inanılıyor. 

Hz. İsa'nın peygamberliği döneminde hal-
kı putperest olan Antakya'nın tevhid dinini teb-
liğ için vazifelendirilen elçileri Yuhanna, Pavlus 
ve Şem’un u Safa’nın (Simun Petrus) kabirleri 
bulunduğu için bu cami Hristiyanlar tarafından 
da önemseniyor. Farklı dinlerin, dillerin, ırkların, 
mezheplerin kardeş olduğu Hatay’da Habib i 
Neccar Camii de hoşgörünün, kardeşliğin 
merkezi ve şehrin gözbebeği olarak görülüyor.

Antakyalıların genel olarak bildiği şekliyle 
aktaracak olursak hik ye şöyle:

Habib i Neccar geçimini marangozlukla 
sağlayan bir Antakyalıdır. (Neccar, Arapça'da 
marangoz demek.) Cüzzam hastalığına ya-
kalandığı için yaşamını dağdaki bir mağarada 
sürdürmektedir. Hz. İsa, iki havarisini Antak-
ya'ya gönderir,  dağları aşıp şehre giren elçiler 
ilkin Habib i Neccar'a rastlarlar. 

Habib i Neccar şehre yabancı olan bu iki 
elçiyi görür ve kim olduklarını sorar. Onlar da 
Hz. İsa'nın elçileri olduklarını söylerler. Habi-
b i Neccar iki elçiden kendilerini peygamberin 
yolladığına dair bir delil ister. Onlar da derler 
ki: Allah'ın izniyle biz hastalıklara şifa veririz.  
Cüzzam hastalığı onların elinden şifa bulunca 
Habib i Neccar, elçilerin dinine iman eder. 
Sonra elçiler şehre inip halkı dine davet eder-
ler  fakat çabaları sonuçsuz kalır. Hastalıklara 
şifa verdikleri duyulup halkın onların etrafında 
toplandığını haber alan şehrin hükümdarı bu 
elçileri sorgusuz sualsiz zindana attırır.

zun süre kendilerinden haber gelme-
yince üçüncü elçi (Şem’un u Safa) Antakya'ya 
gönderilir. Kimliğini açığa vermeden kralın 
sarayına girer. Şem’un u Safa  amacı, kendi-
sinden önce gönderilen iki elçiyi kurtarmaktır. 
Aradan zaman geçer ve kralın güvenini kazanır. 
Krala kendisinden önce şehre gelerek hastalara 
şifa verdiklerini söyleyen elçileri imtihana t bi 
tutmayı teklif eder. Kral kabul eder ve elçileri 
çağırtır. Şem’un u Safa elçilere: Nereden gelip 
nereye gidersiniz, sizi kim gönderdi  diye so-
rar. Elçiler kendilerini İsa peygamberin gönder-
diğini, hak olan tevhd dinini davete geldiklerini 
söylerler.

Bunun üzerine Şem’un u Safa madem 
sizi bir peygamber gönderdi, elinizde bir delil 
olmalı  der. Hastalıklara şifa veren elçiler ölüleri 
diriltebildiklerini söylerler. Sarayda henüz yeni 
vefat eden birini elçilerin huzuruna getirirler ve 
diriltmelerini isterler  onlar da Allah'ın izniyle 
diriltirler. Dirilen kişi, Ey Antakya halkı, siz de 
öldükten sonra benim gördüğüm azabı gör-
mek istemiyorsanız beni kurtaran bu üç kişiye 
uyun  der. Şem’un u Safa, Kralım, bu elçiler 
olağanüstü bir h l gösterdi. Putlarına söyle, 
onlar da marifetlerini göstersinler  der. Tabi 
kral, putlarının böyle bir hünerlerinin olmadığını 
bilmektedir. Yemeyen, içmeyen, konuşmayan 
putlar ne yapabilir ki

Rivayetler, Kralın bu olaydan sonra iman 
ettiği yönündedir. Fakat halkı, davete icabet 

etmez, aksine ink r yoluna gi-
derler. Elçileri büyü yapmakla 
suçlarlar. Atalarının dininden 
vazgeçmeyen halk elçileri taşa 
tutar. Bunu duyan Habib i 
Neccar şehre koşarak gelir 
ve  Ey kavmim, sizden hiçbir 
karşılık beklemeyen bu kim-
selere uyun. Onlar doğru yola 
ermiş olanlardandır  der. Halk, 
elçilerin getirdiği dine inandığı, 
atalarının dinine ihanet ettiği ge-
rekçesiyle Habib i Neccar'ı da 
taşlayarak şehit eder. Başka bir 
rivayette Habib i Neccar'ın şehit edilmesi dağ-
da gerçekleşir. Öfkeli halk, Habib i Neccar'ın 
başını gövdesinden ayırır ve şehrin doğusun-
daki dağdan yuvarlanan başı bugün caminin 
bulunduğu yere kadar gelir. Camide yer alan 
Habib i Neccar ziyaretg hında sadece başının 
bulunduğu, gövdesinin de dağda olduğu riva-
yet edilir.

Kur’ n ı Kerm’in Yasin Suresi’nde  
Hakk’a davet etmek için bir şehre (Karye) gelen 
iki elçiye destek olmak üzere bir üçüncüsünün 
gönderildiği, halkın bunlara karşı çıktığı, sade-
ce şehrin uzak bir yerinden gelen bir kişinin 
iman edip onları desteklediği ve bu kişinin, 
açıkça ifade edilmemekle beraber yetin geli-
şinden anlaşıldığına göre şehir halkı tarafından 
öldürüldüğü, onun imanı sayesinde cennete 
girdiği, kendisine kötülük eden şehir halkının 
ise bir sayha ile hel k edildiği anlatılmaktadır. 
(Yasin 13  29)

Rivayetlere göre bu elçilerin adları Yu-
hann , Pavlus ve Şem nü’s Saf  (Simun 
Petrus), gönderildikleri şehir ise Antakya’dır. 
Bunların tebliğini kabul eden mümin kişinin adı 
da Habb b. M s , Habb b. İsr il veya Habb 
b. Mer ’dir. Tefsir kitaplarında Habb’in necc r 
(marangoz) olduğu, günlük kazancının yarısı-
nı ailesine ayırıp diğer yarısını tasadduk ettiği, 
cüzzam hastalığına yakalandığı için şehirden 
uzak bir yerde oturup ibadetle meşgul olduğu, 
iman ettiğini açıklayıp halkı da iman etmeye 
çağırınca taşlanarak, linç edilerek veya hızarla 
kesilerek öldürüldüğü, kesilmiş başını eline alıp 
yürüdüğü rivayet edilir.                                                         

İkinci gün Kilise, müze ve Habib i Nec-
car’dan sonra uzun çarşı ile devam eden Hatay 
gezimizde daha sonra Altınözü ilçesine doğru 
yola çıktık. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı 
beyin daveti ile gittiğimiz ilçede ilk önce Başkan 
beyi makamında ziyaret ettik. 

Başkan beyle bir süre yapılan sohbetten 
sonra ilçede bulunan ters ev, asma köprü, yer-
den 75 metre yükseklikte yapılan cam teras, 
bizim gittiğimiz günlerde belediye tarafından 
gerçekleştirilen kitap fuarı ve zeytin müzesi 
görüldü, gezildi.

İlçede en çok ilgimizi çeken Zeytin Müzesi 
oldu. Altınözü’nün Tokaçlı Ortodoks köyünde 
olan Müzede atla zeytin kırılması için kullanılan 
mengeneden, zeytinyağlarının tutulduğu ku-
yulara kadar zeytinin yağa olan yolculuğunda 
kullanılan tüm eski ve geleneksel aletler sergi-
leniyor. Yaklaşık 5 milyon ağaç varlığıyla zeytin 
ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip 
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki 300 yıllık zeytin-
yağı tesisinden dönüştürülen Zeytin ve Zey-
tinyağı Müzesi, Altınözü Belediyesi tarafından 
restore edilerek turizme kazandırılmış.

Gelen misa rler, müzedeki bilgi pano-
larından ilçedeki zeytincilik faaliyetlerinin yanı 
sıra zeytinin tarihsel yolculuğu, zeytinyağı 
çeşitliliği ve ürünlerin yapılışı ile ilgili bilgi edi-
nebiliyor.

Müzede bir odada sergilenen zeytin ve 
zeytinyağı çeşitleri de satışa sunularak ilçe hal-
kına gelir kapısı oluşturuyor.

Müzenin, ilçenin ve zenginliklerinin tanı-
tımına olumlu etkileri olduğunu belirten Be-
lediye Başkanı Rıfat Sarı şu bilgileri verdi: Biz 
müzemizde sergilenen mengene ve üretimde 
kullanılan eski aletlerin işlevselliğini ve tarihçe-
sini göstermek adına 2017 yılında burayı müze 
yapmaya karar verdik. Buraya gelen ziyaretçi-
lerimiz eski mengeneden zeytinyağının nasıl 
çıkarıldığını, el emeğiyle eski tekniklerle nasıl 
üretildiğini göstermeye çalıştık. Gelen ziyaret-
çilerimiz hem ilçemize ait zeytin çeşitlerinin 
tarihçesi hakkında bilgi sahibi oluyor hem de 
zeytinyağının ilk dönemlerden bugüne kadarki 
süreciyle, faydalarını bilgilendirme tablolarında 
okuyabiliyor.  

Gezimizin Altınözü bölümü Başkan beyin 
heyetimize verdiği yemek ikramı ile son bul-
muş oldu.                                        

Üçüncü ve son günümüzde Samandağ, 
Payas ve İskenderun ilçelerini ziyaret etmek 

üzere Hatay’ın merkezine 
veda ettik. 

Samandağ  Musa Dağı, 
Keldağ ve Saman Dağı ara-
sında bulunan, Asi Nehri'nin 
Akdeniz'e döküldüğü noktada 
oluşmuş deltada kuruludur. 
Burada her biri görülmeye 
değer Musa Ağacı, Beşikli 
Mağarası, Titüs Tüneli ve Hızır 
Makamı ziyaret edildi. 

Hatay’ın Samandağ İlçe-
si'nde, Hz. Musa’nın toprağa 
diktiği asasının ölümsüzlük 

suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 
3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan Hıdır-
bey Musa Ağacı doğal güzelliği ve heybetiyle 
ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin 
ilgisini çekmektedir.

Rivayete göre, Samandağ Sahili'nde 
buluşan Hz. Hızır ile Hz. Musa birlikte dağa çı-
karlar. Bu ağacın bulunduğu noktaya geldikle-
rinde Hz. Musa elindeki asayı toprağa saplar ve 
eğilip su içer. Tekrar dönüp baktığında asanın 
yeşerip dana dönüştüğünü görür. Halk ara-
sında ab ı hayat suyundan can bulan danın 
binlerce yılda gelişerek bugünkü halini aldığına 
inanılmaktadır. Ağacın gövde çapı 7,5 metre, 
çevresi 21 metre, yüksekliği ise 7 metredir. 
Ağacın dalları yaklaşık bin metrekarelik alanı 
kaplamaktadır. Ağaç, Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 
koruma altına alınmıştır.

Musa Ağacını ziyaret edip Ab ı Hayat çeş-
mesinden su içtikten sonra Beşikli Mağarası ve 
Titus Tüneline geçtik.

Samandağ'a bağlı Kapısuyu ve Mağara-
cık mahallesi sınırları içerisinde Büyük İsken-
der’in generallerinden Seleucos Nikator tara-
fından MÖ 300 yılında Seleucia Pierra adında 
bir liman kenti kurulmuştur. Musa Dağının 
yamaçlarında kurulmuş olan Beşikli Mağara ve 
çevresi bu antik kentin nekropol alanıdır. Titus 
Tünelinin 100 metre doğusunda bulunan ve 
geniş bir alana yayılan mezarlar yüksek ve ka-
yalık yamaçlara oyulmuştur. Aralarında en çok 
ilgi çeken kaya mezarları halk tarafından Beşikli 
Mağara olarak adlandırılmakta olup, tamamen 
kireçtaşına oyularak yapılmış, girişi sütunlu ve 
içerisinde çok sayıda kaya mezarı bulunmakta-
dır. Antik dönemde mezarlıklara, Ölüler Şehri  
anlamına gelen Nekropolis  adı verilmiştir. 
Mimari bakımdan Helenistik dönemden de 
izler taşıyan Beşikli Mağara'da, 250'ye yakın 
mezar yatağı keşfedilmiş. Adeta bir beşiği an-
dıran bu yatakların fazlalığına rağmen üzerine 
yerleştirilmiş lahitlerin sayısı yüzü bulmuyor.

Beşikli Mağaraya gitmek için yaptığımız 
uzun ve de çevresi güzelliklerle dolu bir yürü-
yüş yolunu tamamladıktan sonra yaklaşık 10 
dakikalık yürüyüş mesafesinde olan Titus Tü-
neline geçiyoruz. 

Dağlardan inerek yaşamı tehdit eden sel 
ve taşkınlardan korunmak amacıyla Roma 
İmparatoru Vespasian şehrin etrafını dolana-
cak, böylece akıntıların yönünü değiştirecek bir 
tünelin yapımını emretmiştir. İmparator Ves-
pasian döneminde yapımına başlanan tünel, 
oğlu Titus zamanında tamamlanmış. Tünel in-
şasında Roma leyonları ve köleler çalışmıştır. 
Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre 
uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 met-
re genişliğindedir.

Titus Tüneli gezisi de tamamlanınca sa-
hilde yorgunluklarımızı atıp biraz dinlendikten 
sonra otobüsümüzle Hz. Hızır Makamına ge-
liyoruz.

Hz. Hızır Makamı Samandağ’da ve denize 
çok yakın bir konumda kutsal olarak bilinen bir 
mek ndır. Rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. Mu-
sa’nın buluştuğu yer olan kutsal bir kaya olarak 
anılmakta ve mek nın çevresinde geleneksel 
olarak bir veya üç kez dönülmektedir. Müslü-
man ve Hristiyan halkları için büyük öneme sa-
hip olan türbe, her yıl büyük bir ziyaretçi akınına 
uğramaktadır. 

Hz. Musa ve Hz. Hızır ile ilgili ayetler Kehf 
Suresi 65  82. Ayetler arasında anlatılmakta-
dır. (Orada) kullarımızdan bir kul buldular. Ona 
kendi katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafı-
mızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona demişti 
ki: Sana öğretilen doğrulardan/isabetli bilgiler-
den bana öğretmen için sana tabi olayım mı  
Demişti ki: Sen, benimle beraberliğe sabre-
demezsin  Hem hakikatini kavrayamadığın 
(sana verilmemiş bilgiye) nasıl sabredeceksin 
ki  (Musa) demişti ki: İnşallah beni sabreden 
biri olarak bulacaksın ve senin hiçbir emrine 
karşı gelmeyeceğim.  Demişti ki: Şayet bana 
tabi olursan, (ne olursa olsun) sana açıklama 

yapmadıkça bana hiçbir şey sorma  İkisi yola 
koyulmuşlardı. Nihayet bir gemiye bindikle-
rinde, (o) gemiyi delmişti. (Musa) demişti ki: 
İçindeki ahaliyi boğmak için mi onu deldin  

Andolsun ki sen, hayret edilesi bir iş yaptın.  
Demişti ki: Beraberliğime/yol arkadaşlığıma 
sabredemeyeceğini söylememiş miydim 
sana  (Musa:) nuttuğum bir şeyden dolayı 
beni yargılama ve bu işimden dolayı bana zor-
luk çıkarma.  demişti. Yola koyuldular. Nihayet 
bir çocukla karşılaştılar. Onu (çocuğu) öldürdü. 
(Musa:) Tertemiz bir canı, (kısas gibi) bir can 
karşılığı olmadan mı öldürdün  Andolsun ki 
sen, çok çirkin bir hata işledin.  demişti. De-
mişti ki: Beraberliğime/yol arkadaşlığıma sab-
redemeyeceğini söylememiş miydim sana  
(Musa:) Bir daha bir şey soracak olursam, 
benimle (yol) arkadaşlığı yapma. (Yolunu 
ayırdığın takdirde de) seni mazur sayarım.  de-
mişti. (Tekrar) yola koyulmuş, nihayet bir belde 
halkına varmışlardı. Onlardan yemek istemişler 
(fakat halk) onları misa r etmeye yanaşma-
mıştı. Orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar 
bulmuşlardı. Onu (duvarı onarıp) düzeltmişti. 
(Musa:) İsteseydin (bu hizmetin) karşılığında 
ücret alabilirdin.  demişti. Bu benimle senin 
arandaki ayrılık (zamanıdır). Sabretmeye güç 
yetiremediğin şeylerin tevilini/hakikatini sana 
haber vereceğim.  demişti. Gemiye gelince, 
o, denizde çalışan yoksul insanlarındı. Onu 
kusurlu h le getirmek istedim. (Çünkü) onların 
önünde (sağlam olan) her gemiye zorla el ko-
yan bir yönetici vardı.   Çocuğa gelince, onun 
anne babası mümin kimselerdi. (Çocuğun sev-
gisinin) onları azgınlığa ve küfre sevk etmesin-
den çekindik. İstedik ki Rableri onlara (ölenin 
yerine) daha hayırlı, temiz ve merhametlisini 
ihsan etsin.  Duvara gelince, o, şehirde (yaşa-
yan) iki yetime aitti. Altında da o ikisine ait bir 
hazine vardı. Onların babası salih bir kimseydi. 
Rabbin onların yetişkinlik çağına erişip hazine-
lerini çıkarmalarını istedi. (Bu,) Rabbinden bir 
rahmettir. (Bunları) kendiliğimden yapmadım. 
İşte, sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin 
hakikati budur.  

Bu olayın nerede ve ne zaman meydana 
geldiğine dair gerek Kur’an’da gerekse hadiste 
açıklayıcı bilgi olmadığı gibi, Ayette sözü edilen 
iki denizin de hangileri olduğuna dair bir açıklık 
yoktur. Bunların Akdeniz’le Kızıldeniz veya Ha-
zar denizi ile Karadeniz olduğu, yahut Nil neh-
rinin Sudan’daki iki kolu olan Beyaz Nil ile Mavi 
Nil olabileceği yahut Ürdün nehri ile Kızıldeniz 
veya daha başka denizler olabileceği gibi riva-
yetler vardır. En doğrusunu Allah bilir.                                                

Daha sonraki ziyaretimiz Payas ilçesinde 
bulunan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’ne 
oldu. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. 
Murad dönemlerinde 14 yıl Osmanlı Devle-
ti'nin sadrazamlığını yapmış olan Sokullu Meh-
met Paşa’nın, tasarımını Mimar Sinan’a yaptır-
dığı ve oldukça geniş bir alana yayılan külliye, 
genelde taş ağırlıklı malzemeyle inşa edilmiş 
olup  Arasta, han, tabh ne, imaret, hamam, 
cami, hankah (medrese), sıbyan mektebi, iki 
çeşme ve köprüden oluşan kapsamlı bir yapı 
topluluğudur. Yapı sayısının ve çeşidinin fazlalı-
ğı ile tasarımdaki mükemmellik dikkat çekicidir. 

Külliye’de heyetimizi karşılayan ve olduk-
ça sıcaklık ve yakınlık gösteren Payas Belediye 
Başkanı Bekir Altan bey ile yapılan külliye gezisi 
ve sohbetten sonra İskenderun’a geçildi.  

İskenderun’da yapmayı planladığımız 
Deniz Müzesi’nin kapanış saatine yetişemedi-
ğimiz için bu gezimizi yapamadık. İskenderun 
Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı beyin heyeti-
mize verdiği akşam yemeği ve bir süre yapılan 
sohbetin ardından Konya’ya dönmek üzere 
yola vasıl olduk. Güzel bir yolculuğun ardından 
saat 03.00 te Konya’mıza ulaştık hamdolsun. 
Kazasız, belasız, sağ  salim gidip gelmemizi 
sağlayan Rabbimize sonsuz, sınırsız şükürler 
olsun.

TYB Konya Şubesi’nin düzenlediği her bir 
gezinin bu kadar harika olmasının ötesinde  
oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusu, yeni 
dostlukların kurulmasının sağlanması, görülen 
yerlerdeki bazı güzelliklerin Konya’mıza aktarıl-
ması düşüncesi gibi güzelliklerin oluşmasına 
da sebebiyet vermesi bakımından oldukça 
önem arz etmektedir.

Bu şekilde 45 kişinin katılımı ile düzenle-
nen bir gezide elde olmayan sebepler haricinde 
hiçbir aksaklığa meydan vermeden programın 
saati saatine uygun olarak yerine getirilmesi 
çok zor olmasına rağmen bunu gerçekleştiren 
TYB idarecilerinin başarısı takdire şayan bir -
iliyattır. TYB Konya Şubesi’nin kurulduğundan 
bu yana düzenlediği en az 20 gezinin 10’dan 
fazlasına katılan bir kişi olarak bu düşüncele-
rimi gönül rahatlığı ile yazabiliyorum. Hatay 
gezisinin yukarıda yazdıklarımdan daha fazla 
güzellikler oluşturduğunu ve bu gezinin de 

daha önceki geziler gibi hafızalarımıza kazındı-
ğını ve çokça manevi kazanç elde ettiğimizi de 
belirtmek gerekiyor. Hatay'a daha önce üç defa 
gitmeme rağmen bu gezinin verdiği tat, lezzet 
bir başka oldu.

Bu geziden alacağımız dersler var mı-
dır  Elbette vardır. Bu tür gezilerin en önemli 
ayağı budur zaten  Otobüste yaptığım de-
ğerlendirme konuşmasında da belirttiğim 
gibi gönlümüz gördüğümüz bazı güzelliklerin 
Konya’mızda da olmasını arzu ediyor. Hatay’da 
gördüğümüz veya gözlemlediğimiz en önemli 
güzellik, farklı din, farklı ırk, farklı mezhep ol-
masına rağmen hiçbir şekilde nizaya, kavgaya 
sebebiyet vermeden herkesin insan kardeşliği 
ölçüsü içerisinde yaşama güzelliğidir. Bu çok 
önemli bir özelliktir. Aynı dinden, aynı soydan 
aynı mezhepten olmamıza rağmen Konya in-
sanının maalesef birbirine bu kadar hoşgörülü 
davrandığını söylemek çok zor  Bu hazımsız-
lığın ortadan kaldırılarak birbirimize hem insan 
kardeşliği hem din kardeşliği ölçüleri içerisinde 
davranmamız en büyük temennimizdir. Ha-
tay’dan alacağımız en büyük ders bu olmalıdır.

Ayrıca Hatay’ın neresine gitsek, neresine 
baksak görmüş olduğumuz ve ruhlarımızı din-
lendiren yeşil örtünün Konya’mızı da sarmasını 
canı gönülden arzu ederiz. Hatay’da gördü-
ğümüz yeşil örtü büyük oranda tabii olsa da 
Konya’mızda yapılacak yeşil seferberliği ile bu 
amaca ulaşmak mümkündür. 

Diğer yandan Hatay önemli bir su var-
lığına sahip. Karadeniz şehirleri gibi su bakı-
mından oldukça zengin... Her taraftan şırıl şırıl 
akan suları gördükçe bu suyun Konya’mız da 
olmamasına hayı anıyoruz. Mavi Tünel pro-
esi ile şehrimize su gelmiş olmasına rağmen 
maalesef yeterli olmadı. Yer altı sularının da 
çekilmekte olduğunu düşünürsek bir süre 
sonra Konya’da su kıtlığı yaşamasını önlemek 
için şimdiden gerekli adımlar atılmalı ve Konya 
Ovası yeterli miktarda su ile buluşturulmalıdır. 
Ülkemizin önemli tahıl ambarı durumunda 
olan Konya’nın susuz kalması demek Türki-
ye’nin unsuz, ekmeksiz kalması demektir.  Bir 
an önce Konya’nın su problemi çözülmelidir. 
Su probleminin çözülmesi ile Konya’da bir 
akarsu veya en az 100 bin metrekarelik bir gö-
let oluşturabilmek mümkündür. İnsanlarımızın 
nefes alacağı bu tür yerlere şiddetle ihtiyaç var. 

Ayrıca daha önce Gaziantep’te bu defa 
da Hatay’da gördüğümüz müze örneklerinin 
şehrimizde de olması en büyük temennimiz-
dir. Konya’da hem kültür hem turizm açısın-
dan Şehir Müzesine şiddetle ihtiyaç vardır. 
Şehir Müzesi örneğini daha önce Kayseri’de 
görmüştük. Konya’nın tarihi özellikte olan bir 
binası şehir müzesi için uygun hale getirilebi-
lir. Bu konu ile ilgili görüştüğümüz bazı yetkili 
zevat Konya’da kurulacak olan şehir müzesi 
için yeterli miktarda malzeme ve materyallerin 
mevcut olduğunu belirtmişlerdir.

Tabi ki Hatay’ın da bilhassa belediyeci-
lik anlamında Konya’dan alacağı çok önemli 
hususlar vardır. Hatay’da gördüğümüz doğal 
güzelliği maalesef belediyecilik anlamında 
göremediğimizi cadde, sokak ve binaların ol-
dukça bakımsız ve harap vaziyette olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Sonuç olarak her şeyiyle mükemmel ve 
muhteşem bir geziyi daha geride bıraktık. Ge-
zinin güzelliğinin ötesinde yeni dostlar edindik. 
Mesela Ahmet Alkan hocamı bu gezi dolayısı 
ile yakından tanımanın mutluluğunu yaşadım. 
Ayrıca Ali Saçıkara hocamla da kurduğumuz 
bağ bu gezi sayesinde oluşmuş oldu. 

Gezilerin ruhumuza bıraktığı manevi 
hoşluk yanında bakış açımızda oluşturduğu 
genişlik ve ferahlığı da ayrı bir güzellik olarak 
belirtmek gerek. Cenab ı Hakk’ın  yeryüzünde 
gezip dolaşın  emrini yerine getirerek yaptığı-
mız bu geziden de yeni yerlerle ve kültürlerle 
tanışarak dönmüş olduk.  

Gezimizde bazı olumsuzluklar da yaşan-
madı değil  Otobüsümüzün plakasının bir 
başka araçta sahte olarak kullanılması dolayısı 
ile en az 10 yerde tra k tarafından durdurulma-
mız, otobüsümüzün camının çıkması nedeniy-
le Kırıkhan gezisinin iptal edilme zorunluluğu 
ve grubumuzun dörtte birinde görülen mide 
rahatsızlıkları gibi olumsuzluklar bile gezinin 
güzelliğini gölgeleyemedi. Bunlar da tatlı bir anı 
olarak hafızamızda yer etti.  

Hem gidişte hem gelişte yapmış olduğu 
tatlı espriler ve yumuşak tavırları ile hepimizin 
hoş vakit geçirmesine sebebiyet veren ve kim-
seyi kırmamaya oldukça özen gösteren TYB 
Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu’na ge-
rek bu güzel tavırları gerekse şahane bir geziyi 
daha hayata geçirmesi sebebiyle tebrik ediyor, 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Gezi süresince katılımcılarla yakından ilgi-
lenen ve her ihtiyaçlarını görmek için çırpınan 
Mustafa Güden kardeşime de hassaten teşek-
kür ediyorum. 

Seyahat ve gezi esnasındaki konuşmaları 
ile bizleri bilgilendiren Prof. Dr. Ahmet Alkan ve 
Prof. Dr. Hasan Bahar hocalarımız başta olmak 
üzere gidiş geliş esnasında otobüste konuşma 
yaparak, şiirler ve öyküler okuyarak hoşça vakit 
geçirmemize neden olan tüm dostlara ayrıca 
konuşmamış olsa bile katılımı ile aramızda yer 
alan tüm gönül dostlarına sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum.  

TYB Konya Şubesi’nin yapmış olduğu 
bütün faaliyetleri göz önünde bulundurarak 
son cümle olarak şunu söyleyebilirim: Rabbi-
min bendenize önemli bir kültür kuruluşu ve 
sivil toplum örgütü olan TYB’nin mensubu 
olma bahtiyarlığını nasip ettiği için ne kadar 
şükretsem azdır. Bir daha ki gezide buluşmak 
dileğiyle

M K MM  BİR İ  T Sİ

haber@konyayenigun.com
SA İH S DAT RS
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nemli olan s r r le ilir aşarı
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geride kalan sezonu değerlendirdi. Hem üzüldükleri hem de sevindikleri bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Özgökçen, bundan sonraki sü
reçte sürdürülebilir başarının olmasını gerektiğini söyledi. Konya’nın lokomotif bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Özgökçen bu durumu kullanmaları gerektiğini sözlerine ekledi
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geride kalan sezonu değerlendirdi. Hem üzüldükleri hem de sevindikleri bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Özgökçen, bundan sonraki sü
reçte sürdürülebilir başarının olmasını gerektiğini söyledi. Konya’nın lokomotif bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Özgökçen bu durumu kullanmaları gerektiğini sözlerine ekledi

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 
Ahmet Çalık Sezonu’nu 6  puanla 
üçüncü sırada tamamlayan Kon-
yaspor, tarihinin en başarılı dönem-
lerinden birini geride bıraktı. Müte-
vazi kadrosuyla sezona damga vuran 
eşil-Beyazlılar, 100.yılında Avrupa 

kupalarında mücadele etme hakkına 
erişti. Bu bağlamda Konyaspor Baş-
kanı atih zgökçen, Konya enigün 
Gazetesi’nin Konyaspor’un 100.yılına 
özel çıkardığı 10’LAR Dergisi’ne özel 
açıklamalarda bulundu. 

Genel anlamda 2021-2022 sezo-
nunu nasıl değerlendirirsiniz?

100.yılda başkanlık ya da yönetim 
kurulunda yer almak bizlere nasip 
oldu. Sezona başlamadan önce Kon-
yaspor’un ilk 10 içerisinde yer alma-
sını ve her sezon üstüne koyarak yu-
karıya doğru çıkmasını hedefleyerek 
sezona başladık. Takımdaki uyum, 
arkadaşlık ortamı ve futbolcuların 
kendilerini göstermesi ve kendini 
geliştirmesini eklediğimiz zaman ta-
kımımızın az çok ligi nerede bitirebi-
leceğini tahmin etmeye başlamıştık. 
Tabi bu ilk 3 veya ilk 5 olarak gibi 
bir değerlendirme içerisine girmedik 
ama ilk yarının sonlarına doğru he-
defimiz biraz daha üst sıralara doğru 
çıktı. Ahmet kardeşimizin vefatının 
sonrasında fiziksel, mental ve psikolo-
jik olarak bir düşme yaşadık. Bunların 
hepsini bir bütün olarak değerlendir-
diğimiz zaman Konyaspor’un ilk 3’te 
yer alması, Avrupa’ya gitmesi bir ba-
şarıdır. Hedef de bundan sonra kim 
gelirse gelsin Konyaspor’un sürdürü-
lebilir bir politikasının olması. Hem 
ekonomik hem de sportif yönden bu 
durumların kurumsallaşma netice-
sinde devam etmesini arzu ediyoruz. 
Dolayısıyla ilk 3 içerisinde sezonu ta-
mamlamak bizim için başarı. 

İlk yılınızda önemli tecrübeler 
yaşadınız siz ve ekibiniz neler hisset-
tiniz?

Hem sevindiğimiz hem de üzül-
düğümüz dönemler oldu. Spor, her-
kes tarafından başarmaya endeksli. 
Başaramadığını zaman ise insanlar 
tarafından çokça eleştiriliyorsunuz. 
Aslında bu durumu da böyle yap-
mamak lazım. Çünkü, bu süreç uzun 
soluklu bir iş. İlk göreve geldiğimiz 
zaman ‘Konyaspor’da dönemsel bir 
başarı değil, 3  haftalık bir mücadele 
göreceksiniz.’ dedik. Biz bunun sözü-
nü verdik. Ligi üçüncü sırada bitirip 
Avrupa’ya gideceğiz sözünü verme-
dik. Neticede 3  maçın tamamında 
mücadele eden bir takım vardı. Ver-
miş olduğumuz sözün gururunu ya-
şıyoruz. Bu dönemde Ahmet Çalık’ın 
vefatı, takım ve kulüp üzerindeki psi-
kolojik etki bizi olumsuz yönde etkile-
di ancak sonuç itibariyle sezonu iyi bir 
şekilde tamamladık. 

Konyaspor 100.yaşına girmiş bu-
lunmakta. Geride kalan tarihi nasıl 
değerlendirirsiniz?

Konyaspor, bugün baktığınız za-
man birçok kulübe nasip olmamış bir 
asrı devirmiş bir camia. enerbahçe, 
Beşiktaş ve Galatasaray’ı çıkardığınız 
zaman 100.yılını devirmiş bir Kon-
yaspor görüyorsunuz. Mutlaka ki bü-
yük sıkıntılar yaşanmış ve badireler 
atlatılmıştır. İki takımımızın birleşme-
siyle doğan bugünkü Konyaspor orta-
ya çıkmıştır. Geçmişe döndüğümüzde 
eski başkanlarımızla konuştuğumuz-
da eski sıkıntıları, şimdiki imkanları 
anlatıyorlar. Bunları düşündüğünüz 
zaman o dönemdeki imkansızlıklar 
ve şimdiye baktığımızda ise imkan-

larımızın fazla olduğunu görebiliyo-
ruz. Stadyumumuza bakıyorsunuz 
eşi benzeri bulunmaya çok kaliteli 
stadyumumuz var. Bizde bunu tesis-
leşme noktasında hem ileriye götür-
mek hem de sportif noktada hakkını 
vermek istiyoruz. Baktığını zaman 
futbolu kenara bıraktığınız zaman 
basketbolda da son derece önemli bir 

mücadelenin içerisine girdik. İnşallah 
basketbol takımımızı da Süper Lig’e 
çıkardığımız zaman şehirde futbol ve 
basketbolda mücadele eden iki takı-
mımız olacak. Tabi bu da şehre bir 
katkı sağlayacak. Konya lokomotif 
bir şehir. Bunu kullanmamız lazım. 
İnşallah bundan sonra hedef bizden 
sonraki geleceklere bu durumu daha 

da ileriye götürmek olmalı. 
Konyaspor’un mali anlamda son 

durumu nedir ve mevcut borç ne ka-
dardır?

Sportif başarıdan daha önemli-
si bence önemli olan kısım mali ve 
ekonomik disiplin. zellikle Süper Lig 
kulüplerinin çok büyük sıkıntıları var. 
Naklen yayın ihalesindeki belirsizlik, 
enflasyona bağlı değişiklikler ve alt-
yapıdan oyuncu yetiştiremediğiniz 
zaman bu borçlar katlanarak devam 
ediyor. Sportif başarı olduğu zaman 
gelecek olan gelirler sizi kısmen ra-
hatlatıyor. Mali ve ekonomik süreçte 
sizin için en karlı yöntem altyapıdan 
oyuncu yetiştirip sattığınız başarıdır. 
Çünkü, bütçenizi rahatlatacak olan 
en kolay durum budur. Bizler de bu-
nun bilincinde olarak altyapıya bu 
şekilde önem vereceğiz. Dolayısıyla 
kadromuzda yer alan başarılı oyun-
cularımıza Konyaspor’un menfaatine 
yarayacak tekliflerin gelmesi halinde 
bu paraya tahlil ederek borcu düşür-
me gayesi içerisinde olacağız. Çünkü, 
sürekli bir para akışı mevcut. Gide-
riniz döviz cinsinden geliriniz ise TL 
üzerinden. Kur farkı üzerinizden sü-
rekli değişen rakamlar size ayrı bir so-
rumluluk yüklüyor. Bu durumu da bir 

Fatih Özgökçen
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nemli olan s r r le ilir aşarı
İlk başkanlık deneyiminde önemli tecrübeler edinen Fatih Özgökçen ve yönetimi dönemsel başarı değil uzun soluklu bir başarı hedeflerken bu durumu gerçekleştirdi. Mali boyuttan 

taviz vermeyeceklerini söyleyen Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor’un başarısını sürdürmek için transferleri maddi imkanlar el verdiği şekilde yapacağız.  dedi   
İlk başkanlık deneyiminde önemli tecrübeler edinen Fatih Özgökçen ve yönetimi dönemsel başarı değil uzun soluklu bir başarı hedeflerken bu durumu gerçekleştirdi. Mali boyuttan 

disiplin içerisinde yürütmek önemli. 
Mutlaka bir borç olacak ama ucunu 
salmadan ve bir başarı geldiği takdir-
de de bu borç azalır. 

Gelecek sezon  kulvarda müca-
dele edeceksiniz. e tür bir planlama 
gerçekleştirdiniz?

Daha öncesinde de tabii bunla-
rın örnekleri mevcut. Bundan öncesi 
süreçte birçok kulüp, Avrupa ve lig-
de mücadele ettikleri sezonda küme 
düşmüşler ya da kümede kalma sava-
şı vermişler. Bazı kulüpler ise bu çö-
küşü durdurmamış 1.Lig ile kalmayı 
Süper Lig ile alakası olmayan 2.Lig’e 
kadar gerilemiş durumdalar. Bunu 
Konyaspor’a yaşatmamız lazım. Bu 
dönemde de hem mali yönden taviz 
vermeyi hem de transferde politi-
kamızdan taviz vermemeye devam 
etmek zorundayız. Politikamız ise şu: 
Biz yıldız oyuncu değil, yıldızlaşacak 
oyuncu almak istiyoruz. Takımımızda 
da gördüğünüz gibi yıldız oyuncumuz 
yok ama 1 senede gösterdikleri per-
formanstan ötürü yıldızlaşan oyuncu-
muz bulunmakta. Bunun gibi trans-
ferlerle ilerlemeyi düşünüyoruz. Çok 
para harcamadan maksimum faydayı 
sağlayacak oyuncuları kadromuza ka-
tacağız. Tabii ki 3 kulvarda mücadele 

edeceğiz. Her iki ligi de götürebilecek, 
sakatlık, cezalı olan durumlarda eksik 
oyuncunun yokluğunu hissettirmeye-
cek transferimiz olacak.  Mali disipli-
nimize taviz verecek transferlerimiz 
olmayacak. Bu doğrultuda hocamızın 
raporları, oyuncu izleme komitemizin 
2 aydır yaptığı çalışmalarla birlikte de-
ğerlendirilerek Konyaspor’un çizgisini 
bozmadan inşallah takımımız her kul-
varda rahat bir şekilde yoluna devam 
edecektir.

rabzonspor maçı öncesi bir açık-
lama yayınladınız ve eleştirildiniz. e 
düşünüyorsunuz?

Spor kamuoyunda bazı durumları 
değiştirmemiz lazım. Bu tepeden aşa-
ğıya olmalı. utbol, insanlara mutlaka 
ki bir uğraş alanı. Tabiri caizse bir şe-
hir bu durumdan besleniyor. Bununla 
birlikte gençleri de kötü alışkanlıklar-
dan uzaklaştırabiliyorsunuz. İnsanlar 
tribüne gelerek deşarj ve mutlu olu-
yor.  Ama diz futbolu hayatınızın ol-
mazsa olmazı haline getirirseniz şekli 
esasa tercih etmiş olursunuz. Biz de 
hiçbir şekilde bunu kabul edemeyiz. 
aptığımız açıklamada ortamın geril-

diği Trabzonspor camiasının hedefe 
kilitlendiği bunu akabinde iki camia 
arasında önceden gelen durumların 

ayyuka çıkmasından ötürü bu duru-
mu normale kavuşturacak da kulüp 
başkanlarıdır. Tamamen iyi bir şekil-
de açıklamamızı yapmıştık. Bu durum 
bizim camiamız tarafından tepki ile 
karşılandı ancak buna tepki verecek 
bir şey yok. Dostluğu hiçbir şekilde 
unutmamak lazım. Tabii haksızlığa 
karşı da her zaman en sert tepkimizi 
veririz ama bu bir futbol maçı öncesi 
yapılan bir açıklama. Bu açıklama-
dan birileri memnun olabilir birileri 
memnun olmaz ama içinizden geleni 
yapmak zorundasınız. Biz de orada 
herkesi sağduyuya davet ettik. Bugün 
olsa yine aynı şeyi yapardım. 

Geride kalan sezonda taraftar 
anlamında yeterli destek alınamadı. 

nümüzdeki sezon için tara tarları 
stadyuma çekme noktasında planınız 
var mı?

Konyaspor’un pandemiden önce 
taraftar ortalaması yüksekti. Ancak 
alışkanlıkların değişmesiyle beraber 
pandeminin bu durumu etkilediğini 
düşünüyorum. Sezon boyunca bilet 
fiyatlarımızı düşük tuttuk ve her de-
fasında taraftarlarımızı maça davet 
ettik. Konya gibi bir şehirde maça 
gelme talebi oldukça az oldu. Gelecek 
sezon böyle bir bilet politikası olacağı-
nı düşünmüyorum. Tarihinin en ba-
şarılı dönemini yaşayan bir Konyaspor 
var. Kombine fiyatlarını değiştirmeyi 
düşünmüyoruz. Taraftarlarımızın 
bizimle olmasını istiyoruz. Daha net-
leştirmedik ama kuvvetle muhtemel 
kombine fiyatlarını önümüzdeki se-
zonda aynı fiyatta tutacağız. Biz stad-
yumun dolu olmasını isterdik. Hoca, 
futbolcular ve yönetim görevini ve 
ellerinden geleni yaptı. Burada göre-
vini yapmayan sadece taraftarımız yer 
aldı. Onlarda inşallah önümüzdeki se-
zon geleceklerdir. 

Konyaspor altyapı ve tesisleşme 
anlamında ciddi yatımlar yaptı ve 
meyvelerini almaya başladı. üşün-
celeriniz neler? 

Altyapıdan futbolcu yetiştirmedi-
ğiniz sürece ekonomik anlamda bir 
disiplin yakalayamazsınız. Konya şeh-
rinin imkanları mevcut. Konyaspor’da 
da önemli yetenekler var bunlar im-
kan verdiğimiz sürece farklı yetenek-
lerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. 
Biraz da risk almak lazım. Risk alma-
dan gençleri yetiştiremezsiniz. Takım 
üst sıralara oynadığı zaman hoca-
lar çok fazla risk almıyor ama bizim 
gençlerimizde kendilerini fiziksel ve 
mental anlamda geliştirmeleri lazım. 
Spor, hiçbir şekilde vurdumduymazlı-
ğa gelecek bir alan değil.

 Gençlerimiz her gün verilen gö-

revleri yaparlarsa hem fiziksel hem 
de mental anlamda A takımda görev 
alabilirler. Birkaç sene A takımda da 
kendilerini gösterirlerse pazarları açık 
olur ve bu da Konyaspor’a katkı sağ-
lar. 

rans er planlamasını ne yönde 
olacak  neler söylersiniz?

Kadro mühendisliğini iyi bir şekil-
de yapacağız. erli kuralına uyacağız. 
utbolu bırakan bir Skubic var onun 

yerini doldurduk. Aramızdan ayrılan 
arkadaşlarımızın yerine oyuncu alaca-
ğız. Transfer olması muhtemel futbol-
cularımızın yerine transfer yapmamız 
gerekecek Hocamızın raporu doğrul-
tusunda ilerleyeceğiz. Ciddi manada 
Konyaspor’un başarısını sürdürmek 
için transferleri maddi imkanlar el 
verdiği şekilde yapacağız.   

Konya tore tara tarların rağbeti 
ne yönde?

Konyaspor sevdalıları ve Konya 
halkı gidip Konya Store’dan alışve-
riş yapmak zorunda. Gidip çakma 
ürünlerden almayacaklar. Bunu imal 
edenlerde gidip imal etmeyecek-
ler. Siz gidip lisanslı ürün almazsınız 
Konyaspor’a destek olmazsınız Kon-
yaspor’un önünde olursunuz. Store-
lardan ürün alacağız. Ürünlerin belli 
bir satışı vardır siz de bunun üzerine 
belli bir kar koymak zorundasınız. 
Ürünlerimizin üzerinde çok fazla bir 
kar artışı yok. Konyaspor’un üzerinde 
kimsenin kambur olmaması lazım. 
Hep ucuza, ücretsize talep edersek 
bu kulübe kalkındıramayız. Seviyor-
sa biraz imkanları zorlayacak. Herkes 
bunu kabul edecek. Zafer Meydanı’na 
da Konya Store açılması hakkında 
çalışmamız var. Uygun bir yer buldu-
ğumuz takdirde oraya da Konya Store 
açacağız. 

akemlerin bu sezon Kon-
yaspor’a etkisi hakkında neler düşü-
nüyorsunuz?

Konyaspor lobiciliğinde aktifiz 
ama bunun reklamını çok fazla yapa-
mıyoruz. Reklama da çok fazla gerek 
yok. Geride kalan sezonda 3-4 maçta 
ciddi şekilde maçlarımızda hakemler 
kötü performans gösterdi. Buna tepki 
de verdik. Gerekli yerlerle görüştük 
ve gitmesi gerekenlerde zaten gitti. 
Lobicilik noktasında yeri geldiği za-
man masaya yumruğu vurmak ge-
rekiyor. Bunu gerçekleştiremediğin 
zaman o boşlukları başkaları dolduru-
yor. Konyaspor lobiciliğinden kastım 
Konyaspor’a pozitif ayrımcılık değil. 
Herkesi hakkaniyetli ve adaletli olun-
ması. Bunun da olacağını ve kısmen 
olduğunu düşünüyorum. Olumlu an-
lamda daha da ileriye gideceğini tah-
min ediyorum. 

1  Konyaspor küme düştü. i-
lot takımın planlaması nasıl olacak?

1922 Konyaspor ile alakalı bazı 
kararlar aldık. Pilot takımın asıl amacı 
A takıma oyuncu yetiştirmektir. 1922 
Konyaspor’da asıl vasfına dönüşecek. 
Başarıdan ziyade genç arkadaşları-
mızı ve A takımda oynatamadığımız 
arkadaşlara süre vererek profesyonel-
liğe ve tecrübe kazanmalarını sağla-
mak olacak. 1922 Konyaspor’un han-
gi ligde olduğunun çok bir önemi yok. 
Belki de 1922 Konyaspor’un 3.Lig’de 
yer almasının Konyaspor’a daha çok 
faydası olacak. Her şey de bir hayır 
var diyerek bu duruma bakacağız. 
1922 Konyaspor hakkında da çalış-
malarımız devam ediyor. Sözleşmesi 
sona eren bazı genç arkadaşlarımızın 
da sözleşmelerini uzatacağız. 
n İLHAN ATLI
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Konya SB İ sandede ad. 20. Sokak o:1 1 2 00
   Sel uklu  K YA     wTel: 03322391913-2391914

A Mİ Y M T SİSİMİ D  A ŞT R MAK R

• EL HADDESİ 
KULLANABİLEN 

PERSONEL 
ALINACAKTIR

3Maaş  Mesai  Servis  emek
3Müracaatlar fabrikamızın insan

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

Konya Organ�ze Sanay� Bölges� Evrenköy Caddes�

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

3FORKLİFT 
OPERATÖRÜ

3MAKİNE BAKIM 
ELEMANI 

3VASIFSIZ 
BAY – BAYAN

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

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

R TAY Sİ AH T M.  DA SA .  Tİ . TD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

PLANYA VE HİZAR 
MAKİNELERİ KULLANABİLEN
ELEMAN ALINACAKTIR

                   1 KİŞİ
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ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ 444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli 
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
51 58

ihtiyacınız olan eleman talebinizi gerekli 

 YILI K NYA MERKEZ S  ŞEBEKE ISLA I İŞİ ya  � � 3  say l  Ka u İ ale Kanununun 
1  un u addes�ne göre a k � ale usul  �le � ale ed�le ek �r.  İ aleye �l� k�n ayr n l  �lg�ler a a da 
yer al ak ad r.
İ  K  N    

İ
 Adres�    İ SANİYE MA ALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ N

        SELÇ KL   K NYA SELÇ KL K NYA
 Tele on ve aks nu aras     
 Elek ron�k os a Adres�  . .
 İ ale dok an n n  : s: eka .k�k.gov. r EKA

gör le �le e � �n erne  adres�
İ    
 N� el� �  r  ve �k ar    ALTYAPI  M TELİ  ÇAPTA .  MT B R  D ŞENMESİ

      A   EKAP       
         .

 Ya la a  yer   K NYA  MERKEZ İLÇELER
 İ e a la a ar� �  : Sözle en�n � zaland  ar� en � � aren   

     yer esl� � ya larak � e a lana ak r.
 İ �n s res�   : Yer esl� �nden � � aren  İ Y E   .
 İ
 Ya la a  yer   R ZL AN MA . ALBAYRAK CAD. N  K SKİ 

SELÇ KL  TESİSLERİ SELÇ KL K NYA
 Tar� � ve saa �    . .   

. İ           

. . İ aleye ka l a ar lar  ve �s en�len elgeler:

. . . Tekl�  ver eye ye k�l� oldu unu gös eren elgeler

. . . . Ger ek k� � ol as  al�nde  no er asd�kl� � za eyanna es�

. . . . T zel k� � ol as  al�nde  ekl�  ek u unu � zalayan n no er asd�kl� � za eyanna es�. T zel 
k� �lerde  �s ekl�ler�n yöne � �ndek� görevl�ler �le �lg�s�ne göre  or aklar ve or akl k oranlar na alka arz 
ed�len �sseler ar� yeler�ne kuru ular na �l� k�n �lg�ler �dare e EKA an al n r. EKA a kay l  
ol ayan ya an  �s ekl�ler ara ndan �se  �lg�l� lke evzua  d�kka e al narak  el�r �len ususlara �l� k�n 
gerekl� elgeler sunulur.
. . . Şekl� ve � er� � İdar� Şar na ede el�rlenen ekl�  ek u u.
. . . Şekl� ve � er� � İdar� Şar na ede el�rlenen ge � � e �na .
. . . İ ale konusu � e �daren�n onay  �le al  y klen� � al r la �l�r. An ak � �n a a  al  y klen� �lere 

ya r la az.
. . . T zel k� � ara ndan �  deney� � gös er ek zere sunulan elgen�n  zel k� �l� �n yar s ndan 
azla �sses�ne sa �  or a na a�  ol as  al�nde  � are  ve sanay� odas � are  odas  nyes�nde 
ulunan � are  s� �l e urluklar  veya ye �nl� al� av�r ya da ser es  u ase e � al� av�r 
ara ndan �lk �lan ar� �nden sonra d zenlenen ve d zenlend� � ar� en ger�ye do ru son �r y ld r 
kes�n �s�z olarak u ar n korundu unu gös eren elge.
. . E            

İdare ara ndan ekono �k ve al� ye erl� e �l� k�n kr� er el�r �l e � �r.
. . M   T          
. . . İ   

Son on e  y l � �nde edel � eren �r sözle e ka sa nda aa  ed�len ve ekl�  ed�len edel�n %  10 0
oran ndan az ol a ak zere � ale konusu �  veya enzer � lere �l� k�n �  deney� �n� gös eren elgeler.
. .B               
  

. . . Bu � alede enzer �  olarak ka ul ed�le ek � ler:
A IV.GR P İŞLER  İÇME  K LLANMA S Y  VE KANALİZASY N İŞLERİ
.KANALİZASY N ŞEBEKELERİ
.YA M RS Y  ŞEBEKELERİ
.İÇME VE K LLANMA S Y  ŞEBEKELERİ
.MİKR TÜNEL İŞLERİ
. . . Benzer � e denk say la ak end�sl�k veya � arl k öl ler�:

İNŞAAT MÜ ENDİSLİ İ VEYA MAKİNE MÜ ENDİSLİ İ
. Ekono �k a dan en avan a l  ekl�  sade e �ya  esas na göre el�rlene ek �r.
. İ aleye sade e yerl� �s ekl�ler ka la �le ek �r.
. İ ale dok an n n gör l es�:
. . İ ale dok an  �daren�n adres�nde gör le �l�r.
. . İ aleye ekl�  vere ek olanlar n � ale dok an n  EKA  zer�nden e � za kullanarak �nd�r eler� 

zorunludur.
. Tekl�  er  � ale ar�  ve saa �ne kadar R ZL AN MA . ALBAYRAK CAD. N  KAT  BÜR  

N  SELÇ KL K NYA adres�ne elden esl�  ed�le �le e � g� �  ayn  adrese �adel� aa l  
os a vas as yla da gönder�le �l�r.
. İs ekl�ler ekl�  er�n�  Her �r �  kale �n�n �k ar  �le u �  kale ler� � �n ekl�  ed�len �r�  �ya lar n 
ar  sonu u ulunan o la  edel zer�nden ekl�  �r�  �ya  ekl�nde ver�le ek �r. İ ale sonu u  
zer�ne � ale ya lan �s ekl�yle �r�  �ya  sözle e � zalana ak r.

Bu � alede  � �n a a  � �n ekl�  ver�le ek �r.
. İs ekl�ler ekl�  e �kler� edel�n 3 nden az ol a ak zere kend� el�rleye ekler� u arda ge � � 

e �na  vere eklerd�r.
. Ver�len ekl�  er�n ge erl�l�k s res�  � ale ar� �nden � � aren 0 Doksan  akv�  g n d r.
. Konsors�yu  olarak � aleye ekl�  ver�le ez.
. Bu � alede elek ron�k eks�l e ya l aya ak r.

1 .D� er ususlar:
İ alede Uygulana ak S n r De er Ka say s  N  : 1 20
Tekl� � s n r de er�n al nda oldu u es �  ed�len �s ekl�ler�n ekl�  er�  Kanunun 3  �n � addes�nde 
öngör len a kla a �s en eks�z�n redded�le ek �r.

S  ŞEBEKE ISLA I İŞİ YAPTIRILACAKTIR
K NYA S  VE KANALİZASY N İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜ Ü

R  İ  . . .  B  

ESAS N   2021
KARAR N   2022 13
Kas en Yarala a su undan Ma ke e �z�n yukar da esas ve karar nu aras  yaz l  1 01 2022 ar� l� 
�la  �le 6 2 addes� gere �n e  YIL H KM N A IKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. CMK 231  
ezas  �le ezaland r lan Mu a ed ve Muna o lu  03 01 1  do u lu  SANIKAHMED DENNURA 

 ara alara ra en uluna a  yakala a e r� e l�  ed�le e � �r.
1-  201 say l  Te l�ga  Kanununun 2 . addes� gere �n e k  öze �n�n GA ETEDE İLANEN 
TEBLİ İNE
2-  H k  kras n n �lan ar� �nden � � aren 1  g n sonra e l�  ed�l �  say la a na karar ver�l �  
olu  İLAN OLUNUR.

T.C.
K NYA . ASLİYE CEZA MA KEMESİ

İ L A N

R  İ  . . .  B  

u a ksel lutaş eslenme 
anışmanlığı yeni yerin e

ali şavir Seyit aruk selek 
yeni i met inasına taşın ı

Tuba üksel Ulutaş Beslenme 
Danışmanlığı ve Andulasyon Te-
rapi Merkezi yeni yerinde ve ye-
nilenen hizmet seçenekleriyle dü-
zenlenen törenle açıldı. Diyetisyen 
Tuba üksel Ulutaş ve Diyetisyen 
Kamile Çimen danışanlarına sağ-
lıklı beslenme konusunda yardımcı 
olacak. oğun ilgi gören merkezin 
kurdelesini üksel Ulutaş ile Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Tıp 
akültesi Dekan ardımcısı ve 

Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Niyazi Görmüş-
le beraber kesti. Açılış misafirlere 
çeşitli ikramlar ve hatıra fotoğrafı 
çekimi ile son buldu.
n M HAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da 1991 yılından beri 
serbest muhasebeci, mali müşavir 
olarak iş haytını sürdüren ve aynı 
zamanda önceki dönem KSM-
MMO Başkanlığı ve Oda önetim 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bu-
lunmuş olan Seyit aruk zselek, 
Meram Alavardı Mahallesi Sabır-
han Sk. No.10 1 adresindeki yeni 
ofisinde hizmet vermeye başladı. 
ılların verdiği deneyim ve pro-

fesyonel bir ekiple mali müşavirlik 
ve serbest muhasebecilik hizmeti 
verdiklerini belirten Seyit aruk 

zselek, “Ramazan bayramı önce-
sinde yeni ofisimizde hizmet ver-
meye başladık. 

Deneyimli ve profesyonel ekip 
arkadaşlarımızla birlikte esnafları-
mız ve şirket yöneticilerimizi daha 
ferah ve nezih bir ortamda ağırla-
mak istedik. eni adresimizin ha-

yırlar getirmesini temenni ediyor, 
tüm mükelleflerimizi ve Konyalı 
hemşerilerimizi yeni hizmet bi-

namızda misafir etmek istiyoruz ” 
dedi.
n HABER MERKEZİ
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YEDEK PARÇALARI İMALATI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

MAKİNE MÜHENDİSİ
• Üretim ve İmalat Organizasyonuna 

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

yetiştirilmek üzere ÇIRAK
• MAKİNA RESSAMI veya 
  TEKNİK RESSAM alınacaktır.

3. Organize Sanayi Bölgesi 19. Sokak No:14

0532 736 03 88

BAY - BAYAN 
VASIFLI - VASIFSIZ ELEMANLAR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Sa l as na karar ver�len a n az n �ns�  n� el� �  k y e �  aded�  öne l� özell�kler� :
 N L  TAŞINMAZIN

  Konya İl  Mera  İl e  0 Ada  2306 arsel  DERE Ma alle Köy  TARLA vas  
a n az n TAM �sses�. 6 0 2 alanl  arla n� el� �nded�r. Ta n az adres� Mera  Derea klar . 
2 6 sk no:1 0  ulun ak ad r. Ta n az a u kayd nda arla ekl�nde ulun as na ra en ��l� 
olarak zer�nde z�ra� aal�ye  ya l ad  arsele ko u deren�n ulundu u es �l d  alan n � gal 
ed�ld� �  deren�n yön n n de � �r�ld� � ve �lg�l� arsel zer�nde � ar� a�l�ye e ulun ak � �n e � l� ya lar 
es�s ed�ld� � sa an r. Ta n az zer�nde a a  ru sa s z 320 2 alanda lokan a  1 2l� r n  
12 2 l� uvale  vard r. Lokan a 3   ka  y ksekl� �nde e onar e karsa arz nda  d  e es� a a  
a a  �  ekanlar ze �n� sera �k  duvarlar sa en al l  avanlar a  y nl  as a avand r. en ereler 
a a  gör n l  VC  ka lar eyaz renk�l VC d�r. Ta n aza en yak n yer Mera  �l es� Se aköyd r. 
Ta n az Alaadd�n e 30 k  avaalan na 0  k  YHT gar na 31 k  o ogara 2 6 k  esa eded�r. 
Ta n az 1 1000 � ar lan  ka sa  d ndad r. Ta n aza Konya . İ ra Ma ke es�n�n 2020 30  
esas 2021  karar say l  �la  �le 1.01 .000 TL k y e  ver�l � �r.
A        Dere A klar Ma alles�  2 6. Sokak  No: 1 0 Mera   KONYA
Y     .6 0 2
İ  D     Mev u  � ar duru una göre 1 1000 � ar lan  d nda olu  
      zer�ndek�  ya lar ru sa s zd r.
K      1.01 .000 00 TL
KDV    1
K  Ş   Dosyas nda.
. S  G     26 0 2022 g n  1 :00  1 :0  aras
. S  G    23 0 2022 g n  1 :00  1 :0  aras

S  Y    Meza  Salonu  Konya Adale  Saray  B Blok e �n Ka  MERKE   KONYA
S  
1-  İ ale a k ar r a sure �yle ya la ak r. B�r�n � ar r an n y�r � g n ön es�nden  ar r a ar� �nden 
ön ek� g n sonuna kadar . . .  adres�nden elek ron�k or a da ekl�  ver�le �le ek �r. 
Bu ar r ada a �n ed�len de er�n 0 s�n� ve r anl  ala akl lar varsa ala aklar  o la n  ve 
sa  g�derler�n� ge ek ar  �le � ale olunur. B�r�n � ar r ada �s ekl� ulun ad  akd�rde elek ron�k 
or a da �r�n � ar r adan sonrak� e �n � g nden  �k�n � ar r a g n nden ön ek� g n sonuna kadar 
elek ron�k or a da ekl�  ver�le �le ek �r.  Bu ar r ada da al n a �n ed�len de er�n 0 s�n�  r anl  
ala akl lar varsa ala aklar  o la n  ve sa  g�derler�n� ge es� ar yla en ok ar rana � ale olunur. 
Böyle azla edelle al  k azsa sa  ale � d e ek �r.
2-  Ar r aya � �rak ede ekler�n  a �n ed�len de er�n 20 s� oran nda ey ak es�n�  

 TR               
 T.C. K           

           
        . NAKİT PARA İLE TEMİNAT 

KAB L EDİLMEYECEKTİR. Sa  e �n ara �led�r  al  �s e �nde 10  g n  ge e ek zere 
s re ver�le �l�r. Da ga verg�s�  KDV 1 2 a u ar  �le esl�  asra ar  al ya a� �r. Tell ll k Har  
a n az n ayn ndan do an verg�ler sa  edel�nden öden�r. Ala aklar  re �nl� olan ala akl lar n sa  
u ar  zer�nden r an aklar  vard r. G r k res � ve akar verg�s� g� � Devle  ekl� er�nden uayyen 
e ya ve akardan al n as  laz  gelen res�  ve verg�  re �nl� ala aklardan sonra gel�r.
3-  İ o ek sa � � ala akl larla d� er �lg�ler�n  u gayr� enkul zer�ndek� aklar n  özell�kle a�z ve 
g�derlere da�r olan �dd�alar n  dayana  elgeler �le 1  g n � �nde da�re �ze �ld�r eler� laz d r  aks� 
akd�rde aklar  a u s� �l �le sa �  ol ad k a ayla adan ar�  rak la ak r.

 Sa  edel� e en veya ver�len le  � �nde öden ezse İ ra ve İ as Kanununun 133 n  
addes� gere �n e � ale es ed�l�r. İ aleye ka l  da a sonra � ale edel�n� ya r a ak sure � �le 

� alen�n es �ne se e  olan  al lar ve ke �ller� ekl�  e �kler� edel �le son � ale edel� aras ndak� 
ark an ve d� er zararlardan ve ayr a e err  a�z�nden esels�len esul ola aklard r. İ ale ark  
ve e err  a�z� ayr a k e a e  kal aks z n da�re �z e a s�l oluna ak  u ark  varsa ön el�kle 
e �na  edel�nden al na ak r.

 Şar na e  �lan ar� �nden � � aren erkes�n göre �l es� � �n da�rede a k olu  g�der� ver�ld� � akd�rde 
�s eyen al ya �r örne � gönder�le �l�r.

 Sa a � �rak edenler�n ar na ey� gör  ve ndere a n  ka ul e �  say la aklar  a ka a �lg� 
al ak �s eyenler�n 201 12  Esas say l  dosya nu aras yla d rl ze a vur alar  �lan olunur.
İİK .126  

 İlg�l�ler a �r�ne �r � ak akk  sa � ler� de da �ld�r.
 : Bu örnek  u Yöne el�k en ön ek� uygula ada kullan lan rnek 6 e kar l k gel ek ed�r.

T.C.
K NYA . İCRA DAİRESİ

 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

R  İ  . . .  B  

İ İR  D R  HAB Rİ  ADR Sİ
www.konyayenigun.com

Konya’dan  kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik Sultan Selim Camiinde uğurlama programı düzenlendi. Konya İl Müftülüğü organizesinde Sultan Selim 
Camiinde düzenlenen program Kur’an ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge’nin kıldırdığı Sabah Namazı ve namaza müteakip hacı adayları dualarla uğurlandı

onyalı a ılar ualarla uğurlan ı
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Or-

ganizasyonu ile Konya’dan  kutsal 
topraklara gidecek olan hacı aday-
larına yönelik Sultan Selim Camiin-
de uğurlama programı düzenlendi. 
Konya İl Müftülüğü organizesinde 
Sultan Selim Camiinde düzenlenen 
program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. 

Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali 
ge’nin kıldırdığı Sabah Namazı ve 

namaza müteakip hacı adaylarına 
konuşması ile devam etti.  İl Müftü-
sü ge, “Rabbim Sabah Namazında 
bizlere huzurunda buluşma imkanı 
verdi. Bizleri huzura erdirdi elham-
dülillah. 

Bugün burada Konya’mızdan 
hacca gidecek 1 3 kardeşimi-
zi uğurlayacağız. Bu sene Diya-
net İşleri Başkanlığı organizesinde 
Konya’mızdan uğurlayacağımız ilk 
kafilemiz olacak. Hacca gidecek kar-
deşlerimizi Mevlana meydanından 

dualarla uğurlayıp eskiden gelen bir 
geleneği yaşatmak istedik.” ifadele-
rini kullandı.  ge, hacılarla helal-
leşerek Ümmet-i Muhammed için 

dua etmelerini istedi. İlahi dinletisi, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, Kafile Başka-
nı Ahmet Müjdecinin konuşması ile 
devam eden program Konya İl Müf-

tüsü Doç. Dr. Ali ge’nin duasıyla 
sona erdi. Hacı adayları dualarla kut-
sal topraklara uğurlandı.
n HABER MERKEZİ
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Dünyanın gündeminde yer alan 
iklim değişikliği konusunda çalışma-
larına hız veren Tarım ve Orman 
Bakanlığı, iklim dostu tarımsal des-
tekleme ve ekosistem odaklı gıda 
üretim modellerini hayata geçire-
cek. Bakanlıktan edinilen bilgiye 
göre, küresel ısınma ve iklim deği-
şikliği etkisini artırırken dünyanın 
ortalama sıcaklığı sanayi devrimin-
den bu yana 1,1 derece yükseldi. 
Geçen yıl dünya çapında afetlerden 
kaynaklı 210 milyar dolar ekono-
mik kayıp yaşanırken, bunun yüzde 
60'ını oluşturan 126 milyar dolarlık 
kısmı tarım sektöründe gerçekleşti. 
Türkiye de su stresi yaşayan ülkeler 
arasında yer alırken, nüfus artışı ve 
iklim değişikliğiyle 2040'ta kişi ba-
şına düşen su miktarında yüzde 1  
azalış bekleniyor.
İK İM D İŞİK İ İ İ  TKİ Rİ İ  

A A T MAS A A Ş Y R
Bakanlık, son yıllarda iklim de-

ğişikliğine yönelik çalışmalarına hız 
verdi. Bu kapsamda, su kısıtı olan 
havzalarda, su tüketimi az ürünle-

re, daha yüksek destek sağlanırken, 
çevreyi koruyan tarımsal üretim 
yöntemlerine ağırlık veriliyor. Son 
10 yılda sağlanan destekler ve eği-
tim çalışmalarıyla iyi tarım üretim 
alanı 42 kat artışla 2,6 milyon deka-
ra, organik tarım üretim alanı ise 2,5 
kat artışla 3,9 milyon dekara çıka-
rıldı, iklimsel faktörlere bağlı olarak 
verim kaybı yaşayan çiftçilere 2,6 
milyar lira ödeme yapıldı. Bakanlık 
tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) 

Gıda ve Tarım rgütü ( AO) ve il-
gili akademisyenlerle düzenlenen 
"İklim Değişikliği ve Tarım Çalışta-
yı"nda alınan sonuçlar sahada adım 
adım uygulanıyor. Çalıştay süre-
cinde, 2021'de Bakanlığa sunulan 
damla ve yağmurlama sulama pro-
jelerinin tamamına yüzde 50 hibe 
sağlandı. 2021-202  dönemi için 
PARD-Çevre Tedbiri'ne, yağmur 
hasadı, rüzgar perdesi, organik ta-
rım, su ve rüzgar erozyonunu önle-

yen çevre dostu tarımsal uygulama-
lar dahil edilirken, bu uygulamalar 
için toplam 14 milyon avro hibe sağ-
lanacak. Bu kapsamda, Bakanlık ön-
cülüğünde "Tarım Sektöründe İklim 
Değişikliğine Uyum Eylem Planı" 
oluşturulacak. İklim dostu tarımsal 
destekleme ve ekosistem odaklı gıda 
üretim modelleri hayata geçirilecek. 
Bu çerçevede Bolu'da örnek proje 
uygulamaya alındı. Ayrıca, "Bozkır 
Ekosistemlerinde İklim Değişikliği-
ne Ekosistem Tabanlı Uyum Stra-
tejisi" uygulanacak. Basınçlı modern 
sulama yöntemlerinin desteklenme-
sine ve yaygınlaştırılmasına devam 
edilecek. 

Tarımsal sulamada suyun ta-
sarruflu kullanımının çiftçiye anla-
tılması amacıyla geliştirilen "Uygu-
lamalı Çiftçi Okulları Projesi" ülke 
genelinde yaygınlaştırılacak. Tüm 
bu çalışmaların yanı sıra kuraklığa 
ve soğuğa toleranslı yeni tohum çe-
şitleri geliştirilecek ve hastalıklara 
dayanıklı çeşitlerinin kullanım alan-
ları artırılacak. n AA

arım a yeni mo eller eliyor

Veteriner hekimler kurbanlık seçimi ve taşınması konusunda uyarılarda bulundu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Baydın Strate ik bir sektör olan hayvancılığın varlığını koruması için dişi hayvanlar korunmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine yum Eylem Planı  oluşturulacak 
Bu kapsamda, iklim dostu tarımsal destekleme ve ekosistem odaklı gıda üretim modelleri hayata geçirilecek

işi ayvanlar korunmalı

yilikte arışıyoru  yarışmasın a ikin i ol ular 

Ankara Bölgesi Veteriner He-
kimler Odası Başkanı Ahmet Bay-
dın, kurbanlık alacak vatandaşları 
tüyleri parlak, sağlıklı görünen ve 
kulak küpesi olan hayvanları tercih 
etmeleri konusunda uyardı. Bay-
dın, yazılı açıklamasında, yaklaşan 
Kurban Bayramı dolayısıyla kur-
banlık alışverişine hazırlanan va-
tandaşlara uyarılarda bulundu. Ve-
teriner hekimlerin Kurban Bayramı 
için görevlerinin başında olduğunu 
belirten Baydın,"Kurban vecibesini 
yerine getirecek vatandaşlarımız 
hayvanları seçerken tüyleri parlak, 
sağlıklı görünen ve kulak küpesi 
olanları tercih etmeli. Kulak küpe-
leriyle Tarım ve Orman Bakanlığı-
nın sitesinden hayvanın yaşı dahil 
gerekli bilgiler öğrenilebilir. Hay-
vanların genel durumunda, sağlı-

ğına ilişkin şüphe duyulursa pazar-
larda görevli meslektaşlarımızdan 
bilgi alabilirler." ifadesini kullandı. 
Baydın, hayvanlardan insanlara 
bulaşabilecek 150'de fazla zoonoz 
hastalık olduğuna işaret ederek, 

kurban alacakların görevli veteri-
nerlerden yardım talebinde bulu-
nabileceğini bildirdi.

DİŞİ HAY A AR K R MA
Türkiye'nin hayvancılıkta kri-

tik bir dönemin eşiğinde olduğunu 

vurgulayan Baydın, "Stratejik bir 
sektör olan hayvancılığın varlığını 
koruması için dişi hayvanlar korun-
malı." uyarısında bulundu. Baydın, 
hayvan refahının önemine dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: " zellikle 
akaryakıt fiyatları arttığından kam-
yon kasalarına çok fazla hayvan 
yükleniyor. Bu da hayvan refahını 
olumsuz etkiliyor. ine uzun yol-
culuklarda hayvanların belli aralık-
larla dinlendirilmesi, yemlenmesi 
gerekir. Dinlenmeden uzun mesafe 
yolculuk, oluşturduğu stres nede-
niyle hem et kaybına neden oluyor 
hem de etin kalitesini düşürüyor. 
Bu durumda da yetiştiricilerimiz 
ekonomik zarar gördüğü gibi, kur-
ban eti de kalitesiz oluyor. etiştiri-
cilerimizden hayvan refahına özen 
getirmelerini istiyoruz." n AA

Selçuklu Belediyesi SEDEP "İyi-
likte arışıyoruz" yarışmasında Şehit 
İbrahim Betin İlkokulu Anasınıfla-
rı nın minik öğrencileri Bayramlar 
Bayram Ola projesi ile 2. lik ödülünü 
düzenlenen törenle aldı. 

Minik öğrenciler ve öğretmenle-
ri  hazırladıkları ve uygulamaya koy-
dukları Projede, ramazan ayında ih-
tiyaç sahibi elli öğrenciye bayramlık 
tedarik edilerek çocukların yüzlerini 
güldürdüler.

Proje sonunda ortaya çıkan 
mutluluk görülmeye değerdi. Okul 
yönetimin“ Emeği geçen tüm öğ-
rencilerimize velilerimize ve öğret-
menlerimize teşekkür ediyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişe ir Belediyesi isse 
bağış kampanyası başlattı

Doğa e bilim şenliğinde
28 pro e tanıtıldı

Seydişehir Belediyesi her gün 
400 ihtiyaç sahibine umut olan 
Aşevi’nde kullanmak üzere yak-
laşan kurban bayramı nedeniyle 
hayırsever vatandaşların kurban 
bağışını kabul etmeye başla-
dı.  Seydişehir Belediyesi’nin öz 
bütçesi ve hayırseverlerin katkı-
larıyla Seydişehir’de önemli bir 
sosyal yardım merkezi haline ge-
len Seydişehir Belediyesi Aşevi, 
yılın 12 ayı yardıma ve bakıma 
muhtaç, kimsesiz ve yoksul aile-
lere sıcak yemek vermeye devam 
ediyor.  aklaşan kurban bayramı 
dolayısıyla da kurban bağışı yar-
dımlarını kabul etmeye başlayan 
Seydişehir Belediyesi Aşevi’ne 
yardımda bulunmak isteyen ha-
yırsever vatandaşlar yardımlarını, 
Seydişehir Belediyesi eb sitesin-
de, resmi sosyal medya hesapla-
rında yayınlanan iban numara-
sıyla yardımda bulunabilecekler. 
Ayni yardımlar ise Seydişehir 
Belediyesi Adile Baysal Kültür ve 
Sanat Evinde bulunan Aşevi’ne 
yapılabilecektir.  Seydişehir Bele-

diyesi aşevinde her gün 2 öğün 3 
çeşit yemeğin ihtiyaçlılara dağıtıl-
dığını kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Belediyemizin 
öz bütçesinin yanında hayırsever 
vatandaşlarımızın desteğiyle her 
geçen gün daha da güçlenen aşe-
vimize, bu kurban bayramında da 
“Kurban Paylaşmaktır” diyerek 
hayırsever vatandaşlarımızın yar-
dımlarını bekliyoruz. Bu yıl 2.900 
TL olarak belirlenen hisse bedeli 
ile birlikte hayırsever vatandaşla-
rımız nakdi yardımları için beledi-
yemizin eb sitesi ile resmi sosyal 
medya hesaplarından yayınlanan 
Halk Bankası TR 9 0001 2009 
5140 000  0000 14 İBAN nu-
marası vasıtasıyla yardımda bulu-
nabilirler. Ayni yardımlar için de 
belediyemizin aşevi merkezi olan 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-
ne ayni yardımlarını ulaştırarak 
400 ihtiyaç sahibimizin hayır du-
asını alabilirler. Rabbim yapmış 
olduğunuz yardımları şimdiden 
kabul ve hayırlı eylesin” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Şehit İbrahim Betin İlkokulun-
da doğa ve bilim şenliği gerçek-
leştirildi. Düzenlenen şenlik hak-
kında bilgi veren Şehit İbrahim 
Betin İlkokulu Müdürü Selçuk 
Erkoç, “ ğrencilerimize aktif gö-
revler vererek onları “yapan-ya-
şayan” konumuna getirmektir. 
Doğa, bilim ve teknoloji konu-
larında farkındalık oluşturmak 
amacıyla hedef kitlenin bilimsel 
konu, kavram ve süreçleri göz-
lem ve uygulamalarla anlamasına 
olanak sağlayacak atölye çalışma-
larına destek verilmiştir. ğren-
cilerimizin 21.yüzyıl becerilerini 
ön plana çıkaran projeleri fark 
etmeleri sağlayarak, doğa bilinci-
ni aşılamak, çevrelerini koruma-
larını ve sevmelerini sağlamak, 
merak duygularının, araştırma, 
sorgulama ve öğrenme istekleri-

nin teşvik etmesi hedeflenmiştir. 
Bilimsel çalışmaların yapılmasına 
teşvik edilmesi ve bu davranışın 
yeni nesillere benimsetilmesi, 
bilim, fen ve teknolojinin günlük 
yaşantılar ile bağının kurulması, 
öğrencilerin bilimsel çalışmalara 
ve fen bilimleri etkinliklerine kar-
şı olumlu tutum geliştirmelerinin 
sağlanması, bilimsel çalışmaların 
sergilendiği bir yarış ortamından 
ziyade eğlenceli ve zevkli bir şe-
kilde sunulması sağlandı. ğren-
cilerde ve katılımcılarda farkında-
lık oluşturmayı amaçlayan bilim 
şenliklerimiz de STEM eğitimi, 
robotik ve kodlama, teknoloji ve 
mühendislik uygulamalarına ağır-
lık verilmiştir.2  projeyle katılan 
öğrenci ve öğretmenlerimizi teb-
rik ediyoruz” dedi.
n M HAMMED ESAD ÇAĞLA
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Bölgesel Amatör Lig’de 2021-2022 
sezonunun ardından futbolcuların sezon 
performansları belirlendi. Bazı oyuncular 
Sarayönü Belediyespor’a istikrar getire-
rek taşıyıcı güç olurken, büyük umutlarla 
transfer edilen bazı oyuncular ise hayal 
kırıklığına neden oldu. 

Bu sezon Sarayönü Belediyespor 
forması ile en çok ter döken oyuncu 
Alper Erkoç oldu. Toplamda 16 karşı-
laşmanın tamamında oynayan Kaptan 
Alper, sahada 1591 dakikada kalırken, 1 
gol ile katkı sağladı. Öte yandan takımın 
forvet oyuncuları ğur Ahmet Özder 6 
golle takımının en skoreri olurken, Konya 
Ereğlispor maçında sakatlanarak sezonu 
kapatan Ahmet Sarı ise 5 gol kaydetti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 
2018 2019 sezonuna ait oyuncu perfor-
mansları ortaya çıktı. Oyuncuların saha 
içerisinde ortaya çıkardıkları performans-
ların istatistiklerine bağlı olarak en başarılı 
ve en başarısız oyuncular belirlendi. Se-
zon içerisinde bazı oyuncular istenenden 
fazlasını verirken, bazı oyuncular hüsrana 
sebep oldu.

KAPTAN FORMAYI BIRAKMADI
Bölgesel Amatör Lig’de 2021-2022 

sezonunu grubunu lider tamamlayan 
Sarayönü Belediyespor’da, play off mü-
sabakaları ile birlikte 18 maçta 26 ayrı 
futbolcu forma şansı buldu. 

Sarayönü Belediyespor’da orta 
sahada görev alan kaptan Alper Erkoç 
takım arkadaşları arasında en fazla süre 
alan oyuncu oldu. Erkoç, oynanan karşı-
laşmaların tamamında, 18 maçta sahaya 

çıkarak toplamda 1591 dakika sahada 
ter döktü. Kaptan Alper sadece Sudurağı 
müsabakasının 61.dakikasında oyundan 
alınırken, kalan maçların hepsinde 90 da-
kika sahada kaldı.

Grubunu namağlup lider olarak ta-
mamlayarak play off müsabakalarına 
katılan Sarayönü Belediyespor’da Kaptan 
Alper, Ali Temur ve Cengizhan istikrarlı 
performanslarını sene boyunca devam 
ettirdi. 

Sadece bu üç oyuncu 18 karşılaş-
manın tamamında forma giydi. Sarayö-
nü Belediyespor kadrosunda yer alan Sa-
met Yetgin, Fatih Eslek, Murat Odacıoğlu 
takımda en az süre alan oyuncular oldu.

AY FF  HAYA  K R K  
S R A   İ HA

Sarayönü Belediyespor’un rüya gibi 
geçen sezonunun ardından grubunu na-
mağlup lider tamamlayarak play offlara 
katılmasının ardından, takımın başarısın-
da ki en büyük pay sahiplerinden kaleci 
Sercan ve stoper Cengiz, play offlarda ki 
performansı ile hayal kırıklığı yarattı. 

Sezon boyunca 4 tanesi sahasında 
oynadığı Isparta Emrespor maçı olmak 
üzere kalesinde 7 gol gören Sercan, play 
offlarda kalesini kapatamayarak, 6 gole 
engel olamadı. 

Cengiz ise play offların kırılma nokta-
sında Kepez Belediyespor mücadelesin-

de skor 1 1 devam ederken kendi kalesi-
ne attığı golle Sarayönü Belediyespor’un 
yarışa havlu atmasına neden oldu

TAKIMIN GOLCÜSÜ 
R AHM T D R

Sarayönü Belediyespor, Bölgesel 
Amatör Lig’de 2021-2022 sezonunu 
45 golle tamamlayarak üst sıralarda yer 
edindi.

Takımın golcü oyuncusu ğur Ah-
met Özder 6 golle takımın en skoreri 
olurken, ğur Ahmet’i 5’er golle Ahmet 
Sarı ve Enes Yıldırım takip etti. Takımın 
tecrübeli stoperi Ali Temur takımına 4 gol 
ile katkı verirken, genelde maçlarda oyu-
na sonradan dahil olan kanat oyuncusu 

Abdülkadir Çelikkaya ise 3 gol kaydetti.
Sezon içerisinde yeşil siyahlı forma-

yı giyen 15 oyuncu gol üretebildi. ğur 
Ahmet 6 gol, Ahmet Sarı 5 gol, Enes Yıl-
dırım 5 gol, Ali Temur 4 gol, Erdi Yıldırım 
3 gol, Abdülkadir Çelikkaya 3 gol, Çağlar 
Dağ ve Abdülkerim Kılıç 2 gol kaydeder-
ken, Cengizhan, Hüsnü Sürücü, Abdur-
rahman, İsmail, Tamer Bal ve Ali Erkin ise 
1’er gol kaydetti.

TAKIMIN HIRÇINI 
ALPER OLDU

Sarayönü Belediyespor, bu yıl müca-
dele ettiği grubun az kart gören takımla-
rından bir tanesi oldu. Oldukça çetin ge-
çen sezonda tecrübeli isimlerden kurulu 

Sarayönü Belediyespor’un bu durumu 
kartlara da yansıdı. 

Sarayönü Belediyespor’un kaptanı 
Alper Erkoç gördüğü 7 sarı kartla en hır-
çın futbolcu olurken, kaleci Sercan 6 ve 
Hüsnü Sürücü ise 5 kez sarı kartla ceza-
landırıldı.

Sarayönü Belediyespor’da yalnızca 
Yunus Emre Yılmaz, Akşehirspor müsa-
bakasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla 
oyundan ihraç edilirken, takım sezon 
içerisinde toplamda 54 sarı kart, 1 kırmızı 
kart gördü. Yeşil siyahlı ekipte aldığı sü-
reye göre en fazla kart gören oyuncu ise 
Abdülkerim Kılıç oldu.
n SPOR SERVİSİ

statistiklerle Saray n
Bölgesel Amatör ig de mü adele eden e geride kalan sezonda . ig e ıkmayı kıl payı ka ıran Sarayönü 

Belediyespor da yeni sezon planlaması yapılırken ge en sezonun değerlendirmesi yapıldı. 2022 202  sezonunda 
. ig i kendisine edef olarak belirleyen Konya ekibi  bu bağlamda alışmalarını yaparken kolları da sı adı

Halk yunları igi nde 
ödüller sa ibini buldu

Konya Büyükşe ir Belediye-
si nin Spor Konya ro esi kapsa-
mında ger ekleştirdiği Halk yun-
ları igi nde dere eye giren okullar 
belli oldu. Yapılan müsabakalar 
sonunda  Mustafa Bülbül rtaokulu 
birin i  Mareşal Mustafa Kemal r-
taokulu ikin i  Ho a A met Yese i 

rtaokulu ü ün ü oldu. Konya Bü-
yükşe ir Belediyesi nin Spor Konya 
ro esi kapsamında yürütülen Halk 
yunları igi final müsabakasında 

ödüller sa ibini buldu. Toplam 12 
takımın katıldığı e ön eleme turla-
rının tamamlandığı Halk yunları 
igi nde  finale kalan Ho a A met 

Yese i rtaokulu  Mustafa bülbül 
rtaokulu  um uriyet A met Haş-
aş rtaokulu e Maraşal Mustafa 

Kemal rtaokulu nun öğren ileri 
Sel uklu Kongre Merkezi nde birin-
ilik i in yarıştı. rograma katılan 

Konya Büyükşe ir Belediye Başkan 
ekili Mustafa zbaş  yarışmaya 

katılan tüm öğren ileri tebrik etti. 
zbaş  Biliyorsunuz oğrafyamızın 

kuzeyinde oron  batısında zeybek  
güneydoğusunda alay e bizim de 
olduğumuz oğrafyada kaşık oyun-
ları  iftetelli gibi bir ok güzel alk 
oyunları ar. Bir ok kültürel mirası 
barındırıyor oğrafyamız. Bugün de 
alk oyunlarından en güzel örnekleri 

kıymetli kardeşlerimiz i ra ede ek. 
Birlikte keyifle izleye eğiz. Katılan 
tüm öğren ileri tebrik ederim. Bü-
yükşe ir Belediye Başkanımız ğur 
İbra im Altay ın sizlere selamlarını 
getirdim.  dedi. Konya en lik e 
Spor İl Müdürü Abdurra man Şa in  
sporu bir yaşam kültürü aline ge-
tirmek i in alıştıklarını belirterek  
Halk oyunları sade e bir spor dalı 

olarak görülmemeli  aynı zamanda 
bir kültür olduğu bilinmeli e bu kül-
türü yaşatarak yarınlara aktarılma 
noktasında önemli bir köprü olduğu 
da unutulmamalıdır.  diye konuştu. 
Finale kalan okulların yarıştığı alk 
oyunları gösterisinde birin i olan 
Mustafa Bülbül rtaokulu  ikin i 
olan Mareşal Mustafa Kemal r-
taokulu  ü ün ü olan Ho a A met 
Yese i rtaokulu e dördün ü olan 
um uriyet A met Haş aş rtaoku-

lu öğren ilerine madalya e kupala-
rı protokol tarafından erildi. Konya 
Büyükşe ir Belediyesi  birin i olan 
öğren ileri bisiklet  ikin i olan öğ-
ren ileri akıllı saat  ü ün ü olan öğ-
rencileri scooter ve dördüncü olan 
öğren ileri spor ayakkabı ile ödül-
lendire ek. Müsabakalara katılan 
12 okulun öğren ilerine de eşofman 
takımı ediye edile ek. 
n SPOR SERVİSİ

De  Kartallar ın konuğu Samsunspor
Beysu Konyaspor Basketbol  lay ff -

nal ü ün ü karşılaşmasında bugün sa asında 
Samsunspor u konuk ede ek. Saat 18.00 de 
Sel uklu Belediyesi Spor Salonu nda oyna-
na ak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından 
anlı olarak yayınlana ak

Türkiye rkekler Basketbol igi nde Beysu 
Konyaspor Basketbol kenetlendi. Yeşil Be-
yazlılar  nal serisi ü ün ü ma ında bugün 
sa asında Samsunspor u konuk ede ek. Saat 
18.00 de başlaya ak karşılaşma taraftarların 
yoğun ilgisiyle karşılana ak. Samsun da oy-
nanan ilk iki ma ta Samsunspor e Konyaspor 
birer galibiyet alırken seride eşitlik bulunuyor. 
Final serisinde üst üste iki karşılaşma Kon-
ya da oynanırken De  Kartallar bu ma ları 
kazanması durumunda seride durumu 1 e 
getire ek e Süper ig e yüksele ek. Bugün 
saat 18.00 de rakibiyle Samsunspor ile karşı-
laşa ak Yeşil Beyazlılar  karşılaşmaya moralli 
bir şekilde azırlanırken sonm antrenmanı da 
Konyaspor taraftar gruplarından al a ılılar 
ziyaret etti. Takıma desteklerini ileten Ye-
şil Beyazlı grup başantrenör ngin en oğ-
lu na i ek takdim etti. Bugün oynana ak 
karşılaşmanın biletleri tükenirken Beysu Kon-
yaspor Basketbol galibiyete odaklandı. Müt iş 
bir taraftar kitlesinin önünde ma a ıka ak De  
Kartallar kazanması durumunda seride 2 1 
öne ge e ek e 18 Haziran umartesi günü 
tam anlamıyla nal ma ına ıka ak. 

te yandan Beysu Konyaspor Basketbol 
Başantrenörü ngin en oğlu  antrenman 
ön esinde yaptığı a ıklamada  Serinin ilk 
ma ında karakterimizi tam olarak parkeye 
yansıtamadık. İkin i ma ın başında da bunu 
tam yapamadık. İkin i ma ın 2. de resinden 
itibaren ok akıllı oynayarak  ok iyi mü adele 
ederek  bize yakışan mü adeleyi sa aya koya-
rak galip gelmeyi bildik. Ser is kırdık  önemli 
bir a anta  elde ettik  bu güzel bir şey. Burada 
ata yapmadan perşembe e umartesi günü 

kendi e imizde kazanıp inşalla  play off şam-
piyonluğunu ku aklamak istiyoruz.  dedi.

Başkan Fati  zgök en ise  Artık yüzdük 
yüzdük kuyruğuna geldik. İnşalla  perşembe 
günü serinin ü ün ü ma ını  umartesi de dör-
dün ü ma ı oynaya ağız. Samsun da ede-
miz en azından 1 galibiyetti.  bir galibiyeti 

arkadaşlar mü adele ederek aldı. Mü adele 
etmeden i bir şey olmuyor. e kadar mü-
adele etme arzusu i erisinde olursanız bir 

şekilde sonu  geliyor. İkin i ma  uzatmalara 
gitti e bizi son dere e eye anlandırdı. Bu e-
sileyle ben arkadaşları tebrik ediyorum. İnşal-
la  Konya  erşembe günü ü ün ü ma a azır 
bir şekilde bu salonu tam anlamıyla doldura-
ak. Arkadaşlar da mü adele ederek gereğini 

yapa aklar diye umut ediyorum  diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ



2021-2022 sezonunda 38 hafta so-
nunda 68 puan toplayarak ligi üçüncü 
sırada bitiren Konyaspor, önümüzdeki 
sezon Türkiye’yi EFA Konferans Ligi’n
de temsil etmeye hak kazandı. Bu bağ
lamda Yeşil Beyazlılar, gruplara kalmak 
adına mücadele verecek iken 2.ön eleme 
turundaki rakibi de belli oldu. İsviçre’nin 
Nyon kentinde düzenlenen kura çeki-
minde Konyaspor, Belarus temsilcisi 
BATE Borisov ile eşleşti. Kura çekiminde 
Konyaspor’u AS Başkan Gökhan Çelik 
ve Dış ilişkiler sorumlusu Hüseyin Bilgi
ner temsil etti. 

İ K MA  21 T MM DA 
TARAFS  SAHADA

Konyaspor, EFA Konferans Li
gi’nde Belarus ekibi BATE Borisov ile 
eşleşirken ilk karşılaşma 21 Temmuz’da 
oynanacak. Rusya krayna savaşının 
olması sebebiyle ise müsabaka daha 
önce EFA’nın da açıkladığı gibi tarafsız 
ülke ve stadyumda oynanacak. Konuyla 
ilgili bir paylaşımda bulunan Yeşil Be
yazlı kulüp, Konyaspor’umuzun EFA 
Konferans Ligi 2.ön eleme turundaki raki 
BATE Borisov oldu. Takımımız ilk maçı 
21 Temmuz Perşembe günü iki takımın 
istişareleri ve EFA’nın onay vereceği 
bir ülkede, rövanş karşılaşmasını ise 
28 Temmuz Perşembe günü MEDAŞ 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oyna
yacak.  ifadelerini kullandı.

BAT  B RİS  KİMDİR
Bate Borisov, 1973 yılından kurulur

ken son yıllarda çıkışıyla ön plana çıktı. 
Belarus ekibi maçlarını 2014'te açılan 
Borisov Arena'da oynarken, 2008 09 

EFA Şampiyonlar Ligi sezonunda 2. 
ön elemede Belçika'nın en büyük ku

lüplerinden Anderlecht'i eleyerek büyük 
bir sürprize imza atmıştı. Sonrasında ise 
3. ön elemede Bulgaristan'ın en büyük 
kulüplerinden Levski Sofya'yı ilk maçta 
1 0 yenmiş, ikinci maçta da 1 1 berabe
re kalarak Şampiyonlar Ligi gruplarına 
katılarak sürprizlerine devam etmişti, ar
dından 2011 12 EFA Şampiyonlar Ligi 
yılında Play Off turunda Avusturya'nın 
Sturm Graz takımını eleyerek gruplara 
kalmış ve grubunu son sırada tamamla

yarak elenmişti.
Son olarak 2012 2013 sezonunda 

da gruplara kalma başarısı gösteren 
BATE Borisov, ilk maçında Lille'i dep
lasmanda 3 1, ikinci maçında Alman 
devi Bayern Münih'i evinde 3 1 yenerek 
herkesi şaşırtmış fakat kalan maçların
da puan alamayarak grubu 3. sırada 
tamamlamış ve EFA Avrupa Ligi'nde 
yoluna devam etmişti. 2012 2013 sezo
nunda EFA Avrupa Ligi'nde Fenerbah

çe'nin 2. tur rakibi olan Belarus ekibi, ilk 
maçta evinde 0 0 berabere kalmış, dep
lasmanda ise penaltıdan yediği golle 1 0 
yenilerek kupadan elenmişti. Son olarak 
2014 2015 sezonunda EFA Şampi
yonlar Ligi'nde Play Off turunda Slovan 
Bratislava'yı 1 1 ve 3 0'lık skorlarla ele
yerek gruplara kalmıştı.

MİKHAİ  A ŞT R Y R
Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki 

rakibi BATE Borisov'u Aleksandr Mik

hailov çalıştırıyor.  BATE alt yapısından 
gelen 37 yaşındaki Belaruslu teknik di
rektör, 4 3 3 oyun sistemini benimsiyor. 
A takımla 15 maça çıkan Mikhailov'un 
maç başına puan ortalaması ise 2.20 
olarak göze çarpıyor.

37 yaşındaki genç teknik adam, 15 
maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik alırken 2 
kez sahadan puansız ayrıldı. Öte yandan 
Konyaspor, sert bir kura çekerken Bela
rus liginde 9 hafta geride kaldı. Hazır bir 

takım ile karşılaşacak Konyaspor kamp 
dönemini iyi bir şekilde geçirerek ilk 
resmi maçına kadar maç kondisyonunu 
yakalamak istiyor. 9 haftası geride kalan 
Belarus’ta BATE Borisov, 7 galibiyet ve 2 
beraberlik alırken 23 puan topladı. Lider
lik koltuğunda oturan BATE, şampiyon
luğun en büyük adaylarından biri olarak 
gözükürken söz konusu lig maçlarında 
19 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. 
n İLHAN ATLI

Rakip BATE Borisov!
Konyaspor un FA Konferans igi nde rakibi belli oldu. Yeşil Beyazlılar  İs i re nin yon kentinden düzenlenen kura eki

minde BAT  Boriso  ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk ma  21 Temmuz da oynana ak iken krayna Rusya sa aşından ötürü 
deplasmandaki ma  tarafsız sa ada oynana ak. Rö anş karşılaşması ise 28 Temmuz da Konya da oynana ak

Traş gitti  ankaya geldi

Karatay Termal 1 22 Konyaspor da yeni sezon plan
laması yapılırken teknik direktör nder Traş ile yollar ay
rıldı. ele ek sezon . ig de mü adele ede ek olan 1 22 
Konyaspor da teknik direktör nder Traş ile yollar ayrıldı. 
Yeşil beyazlı ekip  teknik direktörlük göre i i in ise Kon
yaspor 1  alıştırı ısı ağdaş ankaya ile anlaştı.

Konyaspor yönetimi  pilot takım i in ilk amlesini yap
tı e o a değişikliğine gitti. Ya ru Kartal da teknik direktör 
nder Traş ile yola de am edilmeyerek teşekkür edildi. . 
ig de altyapı oyun uları ile mü adele ede ek yeşil beyaz

lı takımın yeni teknik direktörü  Konyaspor 1 u alıştıran 
ağdaş ankaya oldu. 1 22 Konyaspor un resmi internet 

sitesinde yapılan a ıklamada  2021 2022 Sezonu Teknik 
Direktörümüz nder Traş Ho amıza takımımıza izmetle
rinden dolayı teşekkür eder  bundan sonraki kariyerinde 
başarılar dileriz  ifadeleri kullanıldı.

te yandan 1 22 Konyaspor un başında 1  ma ta gö
re  alan nder Traş  2 galibiyet   beraberlik e  mağlubi
yet aldı. n SPOR SERVİSİ

uru e en tara  i  ola ağı

Kura ekimi i in İs i re nin yon 
kentinde bulunan Konyaspor As Baş
kanlarından ök an elik e Kon
yaspor Dış İlişkiler Sorumlusu Hüseyin 
Bilgin  kura ekimi sonrası FA Kulüp 
Müsabakaları Sorumlusu Tobias Hedt
sü k ile görüştü. 

Konyaspor un  yıl aradan sonra 
A rupa Kupalarına tekrar dönmesinin 
kendilerini mutlu ettiğini belirten Hedt
sü k Sizleri tekrar A rupa da görmek 
bizleri se indirdi. marım başarılı 
bir turnu a olur. Türk takımları FA 
turnu alarına er zaman ayrı bir renk 

katar  size de Konferans igi yol ulu
ğunda başarılar dilerim.  dedi.

As Başkan ök an elik ise Tobias 
Hedtsü k e teşekkür ederek  Tobias 
Hedtsü k ile kura sonrası güzel bir 
so bet ger ekleştirdik. Kendisi bizle
re turnu ada başarılar diledi. Biz de 
kendisine teşekkürlerimizi ilettik.  diye 
konuştu. 

Kurayı değerlendiren AS Başkan 
ök an elik  şunları kaydetti: Kon

yaspor FA turnu alarına yaban ı 
bir takım değil. Herkesin bildiği üzere 

FA A rupa igi ne üst üste ikiz kez 

gruplarında mü adele etmiştik. amia 
olarak  aradan ge en  yılın ardından 
tekrar A rupa da olmanın eye anını 
yaşıyoruz. Bugün de kurada BAT  Bo
riso  ile eşleştik. A rupa nın eşitli tur
nu alarında ep yer almış  ligi de am 
ettiği i in şu an azır durumda olan 
Belarus takımı Bate yi önemsiyoruz. 
Konyaspor olarak biz ise ge en sene 
Türkiye Süper igi ni ü ün ü sırada 
bitirmiş  kompakt oynayan bir takımız. 
A rupa ma erasında kolay bir takım 
yoktur. Bizim i in zor bir eşleşme oldu 
fakat inanıyorum ki elimizden gelen 

mü adeleyi sa aya yansıta ağız e 
turu ge en taraf biz ola ağız. n elikli 
ede  miz  Konferans igi gruplarına 

kalmaktır.
Yapılan transferlere de değinen 

AS Başkan ök an elik  Konferans 
igi ön eleme ma ları i in ligi erken 

a ıyoruz. Bu yüzden sezon biter bitmez 
transferlerimizi yapmaya başladık. 
Bugüne kadar  transfer ger ekleştir
dik. BAT  ile oynaya ağımız ilk ma a 
kadar inşalla  transferlerimizi de ta
mamlamak istiyoruz.  dedi. 
n SPOR SERVİSİ
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