
MARKA OLACAK
Konya önemli bir 
yatırım kaçırdı! 

Obruklar uydudan 
tespit edilecek

Kırmızı pancarda 
hasat zamanı 

Son asrın en 
sıcak Eylül’ü!

Geçen yıl Ankara yolu üze-
rinden arazi satın alarak 4 bin 
kişiyi istihdam edecek fabrika 
kuracağı duyurulan Türkiye’nin 
en büyük tekstil devlerinden 
LC Waikiki kararından vaz-
geçerek yatırımını Aksaray’a 
kaydırdı. n HABERİ SAYFA 5’TE  

İl AFAD koordinatörlüğünde, 
Jeoloji Mühendisleri Odası ve 
KTÜN Jeoloji Mühendisliği 
Bölümünün desteğiyle kurulan 
Obruk Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde yürütülecek ça-
lışmalar ile obruk oluşabilecek 
noktaların tespit edilip erken 
tedbir alınması amaçlanıyor. 
n HABERİ SAYFA 6’DA  

Ereğli ilçesinde hasadına 
başlanan kırmızı pancar, doğal 
gıda renklendiricisi olarak 25 
ülkeye ihraç ediliyor. Kırmızı 
pancarın bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği de biliniyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE 

Konya’da termometreler dün 
38 dereceyi gösterdi, vatandaş-
lar sıcaklıktan korunmak için 
ağaç gölgelerine sığındı. Ter-
mometrelerdeki sıcaklıkla son 
bir asrın en sıcak Eylül ayının 
yaşandığına dikkat çekildi.
n HABERİ SAYFA 14’TE  

Nostaljik tramvay bisiklet taşıyacak 
550 kilometreyle Türkiye’nin 
en uzun bisiklet yolu ağına 
sahip olan Konya’da Büyük-
şehir Belediyesi Türkiye’de 
ilk olacak bir uygulamayı 
daha hayata geçirdi. Şeh-
rin yıllarca ulaşım yükünü 
çeken nostaljik tramvaylar-
dan biri bisiklet tramvayına 
dönüştürüldü. 
n HABERİ SAYFA 4’TE 
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Karatay Belediyesi’nin İsmil Mahallesi’nde hizmete açtığı termal tatil köyü büyük beğeni kazandı. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İnşallah ileride burası daha büyük bir marka değerine ulaşacaktır” dedi

YENİ BİR TURİZM 
MERKEZİ

Tesisin Konya için önemine dikkat çeken 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya 
için yeni bir turizm merkezi oldu. Buranın marka 
değeri oluşması için yatırım yaptık. Buralara 
yatırımcı çekmeyi, yeni istihdam kaynakları 
oluşturmayı hedefliyoruz. Arazi ve su mevcut. 
Yatırımcılar gelirse bizlerle görüşebilirler” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

100 MİLYON 
TL’LİK YATIRIM

Konya’da, Karatay Belediyesinin İsmil Mahalle-
si’nde 100 milyon liralık yatırımla hizmete açtığı 
termal tatil köyü, şifalı suyu, sauna, hamam ve 
havuzların yanı sıra park ve peyzajıyla yerli 
turistin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 50 
kilometre uzaklıkta 100 bin metrekare alana ku-
rulu tesis, şifalı suya her an erişebilme imkanı 
sunuyor. 

KORONAVİRÜSE 
GEÇİT VERMİYORLAR

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ
İÇİN OMEGA 3 ÖNEMLİ

Renault ve Dacia yetkili marka araçların tüm modelle-
rinin Konya’da ki tek yetkili satış ve servis bayisi olan 
Çelik Motorlu Araçlar, koronavirüs dönemi boyunca 

aldığı tedbirlerle vatandaşlardan tam not alıyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Vücuttaki oranın istenilen değerin altına düşmesi 
çeşitli problemlere zemin oluşturabilir. Bu nedenle 

yeterli oranda tüketilmesi oldukça önemlidir. Özellikle 
gelişim döneminde çocukların omega 3 balık yağı ile 

desteklenmesi gerekir. n HABERİ SAYFA 2’DE 
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İnsan vücudu aldığı besinler ile bazı yağları sentezleye-
bilir. Bununla birlikte alfalinolenik asit (omega 3) yağ 
asitlerini sentezleyemez ve dışarıdan almak zorundadır. 
Vücuttaki oranın istenilen değerin altına düşmesi çeşitli 
problemlere zemin oluşturabilir. Bu nedenle yeterli 

oranda tüketilmesi oldukça önemlidir. Özellikle gelişim döneminde çocukların omega 3 
balık yağı ile desteklenmesi gerekir. Çocuklar için tercih edilecek balık yağında dikkat 
edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Balık yağı EPA (eikozapentaenoik asit), DHA 
(dokozahekzaenoik asit) ve diğer omega 3 yağ asitlerini içerir.  Çocuklara özel bir balık 
yağında mutlaka DHA’nın yüksek olması gerekir. Çükü beyin fonksiyonlarına ve normal 
görme yetisinin korunmasına DHA destek olur.  Çocukluk süreci boyunca gelişimin 
devam ettiğini düşünecek olursak mutlaka DHA’sı yüksek bir balık yağı ile desteklemesi 
gerekir. 
Balığın çok da hoşa giden bir tadı ve kokusu yok maalesef. Mutlaka çocuklara sevdirece-
ğiniz bir tat ve kokuya sahip balık yağı tercih etmeniz onları kötü tecrübeler yaşatmama-
nız için oldukça önemli. 
Yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E ve K Vitamini) omega 3 balık yağı ile kombine halde 
olması emilim için doğru tercih olacaktır. Çocuklara özel balık yağlarında A, D ve E vi-
tamini içeren ürünlerin tercih edilmesi çifte etki sağlar. Böylelikle tek bir kaşıkta ihtiyaç 
duyulan yağ asitleri ve vitaminler sunulur.
Özellikle çocukluk döneminde mutlaka güvenilir ürünler tercih etmek gerekir. Çocuk-
ların sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için onlara temiz bir çevre bırakmak da bizlerin 
sorumluluğundadır. Sürdürülebilir balıkçılık teknolojilerine sahip firmaları tercih ederek 
hassasiyet göstermek de oldukça önemlidir.

   Çocuklar İçin Lezzetli 
Omega 3 Kids Balık Yağı 

Şurubu Takviyesi

Özellikle bağışıklık siste-
mini güçlü tutmak hastalıklar-
dan korunmaktaki ilk adımdır. 
Omega 3 balık yağı çocuklarda 
güçlü bir bağışıklık desteğidir. 
Ayrıca beyin fonksiyonlarına 
ve normal görme yetisinin ko-
runmasına balık yağı içerisinde 
bulunan DHA (dokozahekzae-
noik asit) destek olur.  Lezzetli 
ve DHA değeri yüksek şuruplar 
doğru tercih olacaktır. Çocuk-
lar için tercih edilecek omega 
3 balık yağı ayrıca yağda eriyen bir grup 
vitamini de içermesi kombine etki sağlar.  
Çocukluk döneminde özellikle D vitamini 
gelişimin normal işleyişi için gereklidir. D 
vitamini kemik gelişimi, diş gelişimi ve bi-
lişsel gelişim gibi birçok noktada etkinliği 
olan bir vitamindir.

Gelişim bütünsel bir kav-
ramdır ve birbirini takip eder. 
Fiziksel gelişim ve ruhsal ge-
lişim bir bütündür. Doğru bes-
lenme, gerekli olan takviye-
lerin ilavesi mutlaka göz ardı 
edilmemesi gereken püf nok-
talardır. Ancak çocukluk döne-
minde sevgiyi hissedecekleri 
ve mutlu ortamlar oluşturmak 
da oldukça önemlidir.Kuraca-
ğımız ilişkiler ve oyunlar onla-
rın gelişimi için en iyi araçtır. 

Ruhsal sağlıklarını oyunlar ve sevgimizle 
güçlü tutabiliyoruz. 

Gerekli özeni göstermeli ve mutlaka bir 
çocuk doktoru gözetiminde gelişimlerini 
yakından takip etmeliyiz.

Güçlü yarınlara, güçlü çocuklar..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Omega-3 Balık Yağı 
İle Sağlıklı Nesiller
Vücudumuzun temel yapı taşlarından olan Omega-3 yağ asitlerini içeren ve 7’den 77’ye 
herkesin kullanması için tıp otoritelerinin tavsiye ettiği balık yağı, günümüzde artık çok 
daha lezzetli ve kullanımı kolay ürünler arasına girdi.

Yaşamsal fonksiyonların devam etmesinde etkin rol üstlenen Omega-3 balık yağı; bağışıklık 
sisteminin güçlendirilmesi, hastalıklara karşı direnç kazanmak ve soğuk algınlığı gibi 
hastalıklardan etkilenme olasılığını azaltmak için önemli rol oynuyor. Bilim insanlarının 
ortak tavsiyesi olan Omega-3 balık yağı, çocukların sağlıklı gelişimleri için gerekli 
görülüyor.

Omega-3 balık yağı seçiminde, çocuklar için ideal EPA - DHA oranları içerip içermediğine 
dikkat etmek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken başka bir konu ise hammaddenin 
kalitesi. Derin deniz balıklarından elde edilen balık yağlarının, ağır metal açısından 
risk taşımaması, arsenik, kurşun, civa gibi toksik ağır metallerden arındırılmış olması 
gerekiyor. Balık yağlarının hap formuna alternatif olarak şurup şeklinde de üretilenleri 
mevcuttur. Balık yağı hapını yutmakta zorlanan küçük çocuklar için şurup formunda 
tüketilmesi kolaylık sağlıyor. 

REFERANSLAR:  Prof.Dr. Murat Toprak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD Toprak M. Rinosinüzitler.Solunum 2003; 5(2):81-4 ; http://www.kbb.org.tr/tr/article/desc/47675/sinuzit.html

EPA ve DHA olarak 
bilinen Omega-3 yağ 
asitleri insan vücudunda 
sentezlenemedikleri için 
dışardan beslenme yoluyla 
alınması gereken elzem 
(esansiyel) yağ asitleri olarak 
kabul edilir. Hücre zarının yapılanması, genetik kodlama, 
sinyal iletimi, anti inflamatuar süreçlerin desteklenmesi 
gibi birçok biyolojik fonksiyonun gerçekleşmesini 
desteklerler. EPA özellikle kalp damar sistemini 
desteklerken, DHA sinir sistemi ve gözlerin gelişimi için 
destekleyicidir. DHA özellikle çocukluk çağında gelişim 
açısından önemlidir. Dolayısı ile, gebelere, emziren 
annelere, ve çocuklara önerilen omegaların içinde DHA 
oranı daha yüksek olmalıdır.

Soğuk denizlerin derinliklerinde yaşayan balıklar 
omega-3 açısından zengindir. Balıklar omega-3 yağ 
asitlerini algler ve planktonlardan sentezlerler. Normal 
şartlarda haftada iki-üç gün bu balıklar tüketilerek günlük 
omega-3 ihtiyacı karşılanabilir, ancak bu balıklara 
her zaman ulaşmak kolay değildir. Ayrıca derin deniz 
balıklarının ağır metal toksisite riski olduğundan direk 
balık olarak değil, kalite standartlarında üretilmiş 
destekleyici ürünler kullanmak daha sağlıklı olacaktır. 

Bu omega 3 içerikli destekleyici ürünlerin, üreticiler 
tarafından ağır metal, oksidasyon parametreleri ve stabilite 
açısından analizlerinin yapılmış olduğuna emin olmak 
gerekir. İlgili sertifikalar talep edilebilir.

Omega-3 ün sağlık faydaları için, günlük 1000mg 
omega-3 yağ asidi alınması bilimsel çalışmalara 
önerilmektedir. Maksimum etkinin oluşabilmesi için, 
omega-6 içeren yağların tüketiminin de azaltılması 
önerilir. Bunlar mısır özü yağı, ay çiçek yağı gibi 
sofralarımızda zeytin yağı ile değiştireceğimiz yağlardır.

Seçilecek Omega 3’ün trigliserit formunda olması 
gerekir.  Bu formun, emilim yönünden etil ester formlarla 
karşılaştırıldığında 2 kata kadar avantajlı olduğu bilimsel 
çalışmalarda gösterilmiştir.

Yumuşak jel kapsül içinde sunulan omega 3 ürünlerde 
GMP standartlarında üretilmiş kaliteli bir jelatin 
kullanıldığından ve helal kesim sığırlar kullanılarak 
üretim yapıldığından da emin olmak gerekir.  Çocuklar 
için likid formda sunulan ürünlerin ise kokusunun 
yeterince giderilmiş olması ve doğal bir aroma verici ile 
lezzetlendirilmesi gerekir. 

Omega 3 içinde yağda çözünen A, E ve D Vitamini 
gibi ilave vitaminlerin bulunması da ek bir fayda sağlar. E 
vitamini balık yağının da stablitesi açısından önemlidir.

Krill yağı ile kullanımı da sık sorulan sorulardan biri 
de. Ancak Krill yağı kullanımında önerilen günlük EPA ve 
DHA miktarına ulaşabilmek için çok fazla ürün tüketmek 
gerekir. Krill emilimi daha iyi olmasına karşın içerdiği 
EPA ve DHA açısından daha fakirdir.

Esansiyel olan omega kaynaklarına her yaşta ihtiyaç 
vardır ve düzenli kullanılması önerilir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

ÇOCUKLAR İÇİN BALIK 
YAĞI ŞURUBU TAKVİYESİ

Güçlü Yarınlara!
Denizden 

gelen sağlık

Zade Vital 
OMEGA 3 BALIK 
YAĞI LİMONLU

Zade Vital 
OMEGA 3 BALIK YAĞI 

GENEL DESTEK

Zade Vital 
OMEGA 3 BALIK YAĞI 

ÇOCUKLAR İÇİN
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:51 06:16 12:54 16:31 19:23 20:41
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  20 °C 38 °C

Karaman            17 °C 38 °C 

Aksaray              20 °C       38 °C

Ankara                20 °C 39 °C Hicrî: 16 Zilhicce  1442  -  Rûmî: 22 Ağustos 1436

Renault ve Dacia yetkili marka araçların tüm modellerinin Konya’da ki tek yetkili satış ve servis bayisi olan
 Çelik Motorlu Araçlar, koronavirüs dönemi boyunca aldığı tedbirlerle vatandaşlardan tam not alıyor

Çelik Motorlu Araçlar’da
‘koronavirüse’ geçit yok!

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
yeni tip koronavirüs salgını nedeniy-
le Sağlık Bakanlığı’nca tüm kurum 
ve kuruluşlara uyumaları gereken 
kurallar noktasında bilgiler verildi. 
Bu kapsamda, özellikle 1 Haziran 
sonrasında başlayan kontrollü sos-
yal devam ederken, önlemler de 
buna göre şekilleniyor. Bu önlemleri 
en iyi şekilde alarak, müşterilerinin 
sağlığını korumaya özen gösteren 
Çelik Motorlu Araçlar, koronavirüse 
karşı aldıkları önlemlerle ilgili bilgiler 
verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Çelik Motorlu Araçlar A.Ş 
Satış Müdürü Bülent Tutar, “Çelik 
motorlu araçlar olarak biz, pandemi 
sürecinin başladığı ilk günden itiba-
ren bütün personellerimize, satış ve 
servis noktalarımızı ziyarete gelen 
bütün misafirlerimize maskeleri yok 
ise maske verdik ve vermeye de de-
vam ediyoruz. Sabit ve seyyar olmak 
üzere farklı noktalarda ateş ölçer 
cihazlarımız mevcut. Gün içerisin-
de bütün personellerimizin ateşleri 
minimum iki kez ölçülüyor. Kendi 
talepleri doğrultusunda daha fazla 
ateş ölçümü gerçekleştirebiliyoruz. 
Her personelimizin için 4 saatte bir 
olmak üzere maske değişimleri olu-
yor. Satış ve servis noktalarımız da 
burada bulunan her kat ve her birim 
için en az günlük bir paket kaç adet 
kullanılacak ise o kadar adet maske 
temin ediyoruz. Ayrıca showrom gi-
rişinde bulunan el dezenfektan nok-
tamız ve içeride bulunan yine diğer 
noktalarda dezenfektan noktalarımız 
mevcut. Ayrıyeten satış danışman-
larımızın ofisleri profesyonel olarak 
günde en az iki kere dezenfekte 
ediliyor. Müşterilerimizin rahatlıkla 
showromumuzu gezebilmeleri ve 
araçlarımızı inceleyebilmeleri için 
her bir müşterimizin temasından 
sonra dezenfekte ediliyor bütün 
araçlarımız. Müşteri bekleme nok-

talarımız yine profesyonel bir şekilde 
dezenfekte ediliyor” dedi.

ALINAN ÖNLEMLER VE TEDBİRLER 
VATANDAŞTAN TAM NOT ALDI
Çelik Motorlu Araçlar A.Ş olarak 

alınan tedbirler kapsamında TSE 
onaylı Covid-19 Güvenli Servis serti-
fikası almaya hak kazanarak dezen-
fekte işlemlerini bir adım daha ileriye 
taşıdıklarını belirten Tutar, “Müşteri 
araçlarımız, showrom araçlarımız ve 
teslimat için hazırladığımız araçla-
rımızı dezenfekte ettik ayrıca bu iş-
lemleri bir ileri aşamaya taşıdık. Araç 
teslimatında zaten dezenfekte edilen 
araçlarımız müşteri tanıtımını yap-

tıktan sonra teslimat sorumlumuzun 
temas ettiği bütün noktalar tekrar 
dezenfekte ediliyor. Müşterilerimizin 
tamamı bundan memnuniyet duyu-
yor. Bu memnuniyetlerini defalarca 
bizlere ve çevrelerine bildiriyorlar. 
Bunu biz tabi temizlik ve hijyen ko-
nusunda servisimizde ve personel 
alanlarımızda yine günlük dezen-
fektelerimiz yapılıyor. Yemekhane-
mizde ise sosyal mesafe kurallarına 
uyarak belirli bir oturma düzeni 
ayarladık. Her personelimizin yemek 
yiyeceği yer ve saat belli dolayısıyla 
herkes aynı masada yemek yediği 
için aldığımız bu tedbirler ile sağlığı-
mızı koruyoruz. Aldığımız bu önlem-
lerin tamamını birleştirdiğimizde 
ortaya çıkan şey ise bize gurur verdi.  
Alınan önlemler ile belli bir standar-
dın üzerine çıktığımız için TSE’den 
onaylı Covid-19 Güvenli Servis ser-
tifikamızı aldık. Aldığımız bu tedbir-
ler bizi diğer firmalardan ayıran en 
büyük özelliklerimizden başında ge-
liyor. Deneme araçlarımız da ise de-
zenfekte işlemlerine tabii tutuluyor. 
Her ne kadar pandemi sürecinde 
deneme sürüşlerimiz kısıtlansa da 
biz müşterilerimizin bu konuda ek-
sik kalmalarını istemiyoruz. Deneme 
araçlarımız günde minimum yine 

iki kez dezenfekte ediliyor. Deneme 
araçlarımızı kullanan bütün müşte-
rilerimiz için araçlarımızın içerisinde 
sabit dezenfektemiz, ıslak mendille-
rimiz ve kolonyamız da bulunmakta 
müşterilerimize bu şekilde hizmet 
veriyoruz” şeklinde konuştu.

‘ARAÇ BULUNABİLİRLİĞİNİ EN ÜST 
SEVİYEDE TUTTUK’

Koronavirüs döneminde vatan-
daşların özel araç kullanımına dikkat 
çekerek, araç bulunabilirliğini en üst 
seviyede tuttuklarını ifade eden Tu-
tar, “Koronavirüs döneminde insan-
lar daha az toplu taşıma araçlarını 
kullanmaya başladılar. Dolayısıyla 
özel araç sayısında bir artış oldu. Bu 
durum ise bizim araç satışlarımıza 
yansıdı. Aracın biraz daha buluna-
maması ya da ileri dönem satışa 
sunulması dönem dönem olsa da 
genel itibariyle pandemi döneminde 
araç satışları iyi bir artış gösterdi. Bu 
dönem içerisinde yoğunluktan dola-
yı araç bulunabilirliğini en üst düzey-
de tutmaya özen gösterdik. Bunu da 
başardığımızı düşünüyorum çünkü 
bizleri ziyaret müşterilerimize biz 
yok demedik. Renault’un yeni baş-
lattığı bir kampanya ile satışlarımızı 
gerçekleştirdik. Bu kampanyanın 
ayrıtınlar ise şu şekilde; sabit fiyat 
garantili ileri teslim seçeneklerini 
sunduk. Yani bugünkü fiyattan ey-
lül ayında teslim alabilirsiniz gibi 
seçenekler sunduk. Müşterilerimiz 
tarafında da oldukça talep gördü ve 
beğenildi. Bu Renault’un sunduğu 
büyük bir ayrıcalıktır. Ağustos ayı-
nın sonuna kadar bu kampanyamız 
devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu 
ayrıcalıkları kaçırmamalarını tavsiye 
ediyorum. Devam eden kampanya-
larımız hakkında bilgi almak isteyen 
ve araçlarımızı incelemek isteyen 
bütün vatandaşlarımızı showromu-
muza bekliyoruz” dedi.
n SEFA SALİH KULA

Bülent Tutar 

Karatay Belediyesi’nin İsmil Mahallesi’nde hizmete açtığı termal tatil köyü büyük beğeni kazandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Burada 
yeni bir yaşam alanı ve cazibe merkezi oluşturmanın ilk adımı atıldı. İnşallah ileride burası daha büyük bir marka değerine ulaşacaktır” dedi

Karatay, şifa dağıtacak 
Konya’da, Karatay Belediyesi-

nin İsmil Mahallesi’nde 100 mil-
yon liralık yatırımla hizmete açtığı 
termal tatil köyü, şifalı suyu, sauna, 
hamam ve havuzların yanı sıra park 
ve peyzajıyla yerli turistin ilgisini 
çekiyor. Kent merkezine 50 kilo-
metre uzaklıkta 100 bin metrekare 
alana kurulu tesis, tüm odalarında 
bulunan termal küvet ile misafir-
lerine şifalı suya her an erişebilme 
imkanı sunuyor. İstanbul Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi’nin yaptığı araş-
tırmalarda, eklem ve kas sistemi 
rahatsızlıkları, romatizma, bel-bo-
yun ağrıları gibi birçok rahatsızlığa 
fayda sağlayabileceği belirtilen ter-
mal suyuyla şifa kaynağı olacak tatil 
köyü, yetişkinler ve çocuklara özel 
eğlence mekanlarıyla ziyaretçileri-
ne keyifli bir sağlık tatili vadediyor. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, 5 Ağustos’ta hizmete açılan 
Karatay Termal Tatil Köyü’ne kısa 

sürede yoğun ilgi gösterildiğini an-
lattı. Tatil köyünün spor, sağlık ve 
yaşam merkezi olarak hizmet ve-
receğini ifade eden Kılca, şunları 
söyledi: “Kovid-19 güvenli turizm 
sertifikasını aldık. Turistler, tesi-
simizden güven ve huzur içinde 
istifade edebilirler. 500 kişi kapa-
siteli tesisimizde kongre merke-
zimiz ve büyük salonlarımız var. 
Kadın-erkek ayrı havuzları, çocuk 
ve gençlerin hoşça vakit geçirece-

ği oyun eğlence alanları mevcut. 
Bir kilometre uzunlukta yürüyüş 
parkuru, odaların hepsinde termal 
havuzlar mevcut. Ayrıca odalar 
yarım mutfak şeklinde tasarlandı. 
Büyük teveccüh var, geri dönüşler 
çok güzel. Gelenler olanaklardan 
çok memnun.” Kılca, tesislerdeki 
suyun mineralizasyon değerinin 
oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, 
yapılan incelemede suyun birçok 
hastalığa faydalı geldiğinin tespit 

edildiğini bildirdi.
“KONYA İÇİN YENİ BİR TURİZM 

MERKEZİ OLDU”
Bel ve boyun ağrısı olanların, 

ameliyat sonrası sancıları olanların, 
romatizmal ve cilt hastalıkları bulu-
nanların tesiste şifa bulabileceğini 
anlatan Kılca, şöyle devam etti:

“Spa merkezi, masaj imkanla-
rı var. Konya’nın en büyük termal 
havuzu en büyük jakuzisi de bu-
radadır. Konya için yeni bir turizm 

merkezi oldu. Buranın marka de-
ğeri oluşması için yatırım yaptık. 
Buralara yatırımcı çekmeyi, yeni 
istihdam kaynakları oluşturmayı 
hedefliyoruz. Arazi ve su mevcut. 
Yatırımcılar gelirse bizlerle görüşe-
bilirler, herkese kapımız açık. Bu-
rada yeni bir yaşam alanı ve cazi-
be merkezi oluşturmanın ilk adımı 
atıldı. İnşallah ileride burası daha 
büyük bir marka değerine ulaşa-
caktır.” n AA
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Kırmızı pancarda hasat zamanı 
Ereğli ilçesinde hasadına başla-

nan kırmızı pancar, doğal gıda renk-
lendiricisi olarak 25 ülkeye ihraç 
ediliyor. Kırmızı pancarın bağışıklık 
sistemini güçlendirdiği de biliniyor. 
Bağışıklık sisteminden sindirim sis-
temine, kalp ve damar hastalıklarıy-
la mücadeleden enerji verici etkisine 
kadar bir çok faydası ile dikkat çeken 
kırmızı pancar Konya’nın Ereğli il-
çesine bağlı Kutören Mahallesinde 
yetiştiriliyor. Kırmızı pancar Türkiye 
genelinde yaygın olarak üretilmese 
de, doğal gıda renklendiricisi olarak 
meyve sularında, turşu olarak ve to-
zundan makarna ile ekmek gibi unlu 
mamullerinin renklendirilmesinde 
kullanılıyor.

Gıda Mühendisi Orhan Özmen, 
ürünün güçlü bir antioksidan etkiye 
sahip olduğunu ve vücudun bağışık-
lık sistemini güçlendirici etkisi do-
layısıyla içerisinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde virüs ile müca-
dele de olumlu etkileri bilindiğini 
söyledi. Kalp damar hastalıklarının 

önlenmesinde ve kan basıncının 
ayarlanmasında çok faydalı olan 
kırmızı pancarın enerji verici etkisi 
de olduğunu dile getiren Özmen, 
“Enerji içecekleri, protein takviyeleri 
ve bebek mamalarında kullanılmak-
tadır. İçerdiği nitrat, vücut da nitrit 
okside dönüşerek kırmızı pancarın 
damar sertliğini önlemede ve tansi-
yonu düşürmede olumlu etkisi var-
dır. Genel olarak doğal gıda renklen-
diricisi, fresh sebze, turşuluk ve unlu 
mamullerinin renklendirmesinde 
kullanılmaktadır. Türkiye genelinde 
30 bin ton üretilmekle birlikte biz ise 
fabrika olarak yıllık 11 bin ton ham 
madde olarak işlemekteyiz ve 25 
ülkeye ihraç etmekteyiz.Ekimi nisan 
ve mayıs aylarında, hasadı ise ağus-
tos ayında yapılan 90 ile 110 gün 
arasında yetişen bir üründür. Şeker 
pancarı gibi 45 santimetreye ekilip 
aynı ekipmanlar ile hasadı yapıl-
maktadır. Şeker pancarı üretimiyle 
benzerlik taşımaktadır” dedi. 
n İHA

Dr. Eyüp Çetin’den
Başkan Altay’a ziyaret 
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Eyüp Çetin, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’ı makamında ziya-
ret etti. Ziyarete, Konya Tabip 
Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Bahadır Öztürk’ün yanı sıra 
Konya Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet 
Doğrul, Dr. Mehmet Duran ve 
Doç. Dr. Necdet Poyraz’da ka-
tıldı.
Covid-19 salgını başladığın-
dan beri Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin sağlık çalışanla-
rına verdiği destek ve sundu-
ğu hizmetlerin konuşulduğu 
ziyarette Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay 
temmuz ayında Konya Tabip 
Odası Başkanlığına seçilen Dr. 
Eyüp Çetin’i kutlayarak, yeni 
görevinde başarılar diledi.
Dr. Eyüp Çetin yaptığı açık-
lamada, “Sayın Büyükşehir 

Belediye Başkanımıza bizle-
ri kabulü için şükranlarımızı 
sunuyoruz. Pandeminin ba-
şından beri özellikle sokağa 
çıkma yasaklarında tabip oda-
mızın girişimleri ile hızlı bir 
kararla her hastaneye otobüs 
tahsis etmesi ve sağlık çalı-
şanlarına verdikleri destek, 
sağladıkları ücretsiz ulaşım ve 
otopark hizmetlerinden dolayı 
tüm sağlık camiası adına baş-
kanımıza teşekkür ettik” diyen 
Dr. Çetin, “Covidli hastaları-
mızın ölümünden sonra cena-
ze hizmetlerindeki aksaklıkları 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza iletme fırsatı bulmuş ol-
duk. Salgın döneminde bu aşa-
madan sonra yorulan ve bitkin 
hale gelen sağlık camiası için 
yapılabilecek ortak projeler 
üzerinde konuştuğumuz ziya-
retin hayırlara vesile olmasını 
dilerim” dedi. n HABER MERKEZİ

Bisiklet tramvayı raylarda 
Bisiklet şehri Konya’da bi-

sikletli tramvay dönemi başladı. 
550 kilometreyle Türkiye’nin 
en uzun bisiklet yolu ağına sa-
hip olan Konya’da Büyükşehir 
Belediyesi Türkiye’de ilk olacak 
bir uygulamayı daha hayata ge-
çirdi. Şehrin yıllarca ulaşım yü-
künü çeken nostaljik tramvay-
lardan biri bisiklet tramvayına 
dönüştürülerek bisiklet kulla-
nıcılarının hizmetine sunuldu. 
Bisiklet tramvayı, dünyada da 
sadece bisiklet kullanıcılarına 
özel aparatlarla hizmete sunul-
ması açısından dikkat çekiyor. 
Konya Büyükşehir, 50 otobüse 
de bisiklet aparatı yerleştirerek 
bisiklet kullanıcıları için örnek 
bir uygulamayı da hayata geçir-
di. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Türkiye’ye örnek olacak uygula-
maları hayata geçirmekten bü-
yük mutluluk duyduklarını söy-
ledi. Konya’da bisikletli tramvay 
ve bisiklet aparatlı otobüs dö-
nemi başladı. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi şehir içi ulaşım-
da 1992’den 2015 yılına kadar 
Konyalı vatandaşlara hizmet 
veren emektar tramvaylardan 
birini bisiklet tramvayına dö-
nüştürdü. Türkiye’de ilk ve tek 
olan bisiklet tramvayının dün-
yada bu şekilde örneği yok. Bazı 
ülkelerde yolcuların seyahat et-

tiği tramvaylara bisiklet ile bini-
lebiliyorken, sadece bisiklet kul-
lanıcılarına özel olarak hizmete 
sunulan bisiklet tramvayı ise bu 
yönüyle Konya’yı diğerlerinden 
farklı kılıyor.

Özellikle pandemi sürecinde 
bisiklet kullanımının öneminin 
anlaşıldığını belirten Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Konya’nın bir 
bisiklet şehri olması adına bu-
güne kadar çok önemli projeleri 
hayata geçirdik. Konya, 550 ki-
lometrelik bisiklet yoluyla Tür-
kiye’nin en uzun bisiklet yoluna 
sahip ilidir. Bugün itibariyle de 
yeni projeleri hayata geçirmek 
için çalışma yapıyoruz. İnşallah 

2023 yılına kadar 84 kilometre 
daha ilave bisiklet yolu inşa ede-
ceğiz. Konya, Türkiye’nin önem-
li bisiklet şehridir. Bugünden 
sonra da bunun daha çok vurgu-
lanması için çalışmalar ve pro-
jeler hayata geçecek. Özellikle 
bisiklet otoparkları konusunda 
ciddi bir çalışma yürütüyoruz. 
İnsanların bisikletlerini güvenli 
bir şekilde otoparklara bıraka-
bilmeleri için hem mevcut oto-
parklarımızda bisiklet için yer 
ayırıyoruz hem de özel bisiklet 
otoparkları yapmaya başlıyo-
ruz.” dedi.

Bisiklet tramvayı ile ilgili bil-
gi veren Başkan Altay, şunları 
söyledi: “Bugün çok önemli bir 

proje hayata geçiyor. Türkiye’de 
ilk kez bir tramvayda, toplu ula-
şım aracında bisikletinizle bir-
likte seyahat edebileceksiniz. 
Bir tramvayımızı sadece bisiklet 
tramvayı haline dönüştürdük. 
Artık Akıllı Toplu Ulaşım Siste-
mi’nde göreceğiniz sefer saatle-
rinde bisikletinizle birlikte du-
rağa gelerek, bu tramvayımıza 
bineceksiniz, istediğiniz yere gi-
deceksiniz. Bisikletinizle birlikte 
işlerinizi halledip sonra tram-
vayla tekrar istediğiniz durağa 
geri gelebileceksiniz. Türkiye’de 
örnek bir uygulamayı daha ha-
yata geçirmekten büyük mutlu-
luk duyuyoruz. Bu hem bisiklet 
kullanıcılarımız için yeni bir 

başlangıç olacak hem de şehir-
de önemli bir farkındalık çalış-
ması olacak. Çünkü bu tramvay 
sürekli olarak, bir ring halinde 
şehirde bisiklet tramvayı olarak 
seyahatini sürdürecek. Şehri-
mize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Türkiye’de bisikletin 
tüm şehirlerimizde aktif kul-
lanılmasını temenni ediyoruz. 
Bunun için Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak öncü ve önder 
olmaya devam edeceğiz. Tüm 
hemşehrilerimizle birlikte Kon-
yamızı Türkiye’nin en önemli bi-
siklet şehri haline getireceğiz.”
21 BİSİKLET AYNI ANDA GÜVENLİ 

BİR ŞEKİLDE TAŞINABİLİYOR
Konya Büyükşehir Belediye-

si, tramvayın bisiklet tramvayı-
na dönüştürülmesi için bir takım 
revizyonlar yaptı. Bu kapsamda 
nostaljik tramvayın çiftli koltuk-
ları sökülerek yerlerine bisiklet 
sabitleme aparatları monte edil-
di. 21 bisikletin aynı anda tram-
vayda güvenli bir şekilde taşına-
bileceği aparatlar, el değmeden 
kullanılacak şekilde tasarlandı. 
Tramvaydaki basamaklara ise 
kapılar ile senkronize çalışan 
katlanabilir hidrolik rampa dü-
zenekleri monte edildi. Böylece 
vatandaşlar bisikletleri ile du-
raklarda tramvaya kolayca inip 
binebiliyor. Alaaddin-Selçuk 
Üniversitesi tramvay hattında 
hizmet verecek tramvay, bisik-
let yolları ile entegreli duraklar-
da yolcu alıp yolcu indirecek.

OTOBÜSLER DE BİSİKLETLİ 
OLUYOR

Toplu ulaşımda Türkiye’ye 
rol model olan Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, şehir içi ulaşım-
da kullanılan otobüsler için de 
bisikletli dönemin başlangıcını 
yaptı. Bisiklet kullanımının yay-
gınlaşması amacıyla otobüsle-
rin arka kısmına bisiklet taşıma 
aparatları yerleştirildi. İlk etapta 
50 otobüste uygulanmaya baş-
lanan çalışma, yakın zamanda 
tüm otobüslerde hizmet vere-
cek.
n HABER MERKEZİ

550 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan Konya’da Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk olacak bir uygulamayı 
daha hayata geçirdi. Şehrin yıllarca ulaşım yükünü çeken nostaljik tramvaylardan biri bisiklet tramvayına dönüştürüldü 
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Geçen yıl Ankara yolu üzerinden arazi satın alarak 4 bin kişiyi istihdam edecek fabrika kuracağı duyurulan 
Türkiye’nin en büyük tekstil devlerinden LC Waikiki kararından vazgeçerek yatırımını Aksaray’a kaydırdı

Konya, 4 bin kişilik 
istihdamı kaçırdı!

Fiyatı en çok artan ürün limon oldu 

Beyşehir’de ilçe müftüleri toplantısı yapıldı 

Konya önemli bir özel yatırı-
mı kaybetti. 2019 yılında Ankara 
yolu üzerinde Konya Havaalanı-
nın çaprazında 121 milyon lira 
bedelle 573 bin 660 metrekarelik 
arsa satın alarak fabrika yapacağı 
duyurulan LC Waikiki Mağaza-
cılık’ın temel atacağı gün bek-
lenirken, firmanın bu yatırımını 
Aksaray’a kaydırdığı ortaya çıktı. 
İlk duyuruyu Aksaray Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cüneyt Göktaş 20 Ağus-
tos tarihinde yaptı. 

GÖRÜŞÜLEREK İKNA EDİLDİ
Günlerce firma ile görüşerek 

yatırımın Aksaray’a yapılması için 
ikna ettiklerini ifade eden Göktaş 
yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz 
aylar içerisinde firma yetkilileri 
ile yaptığımız görüşmeler neti-
cesinde, 2020 yılının en büyük 
yatırımı Aksaray’a hayırlı olsun. 
Günlerce firma yetkilileri görü-
şerek Aksaray’ın avantajlarından 
mevcut potansiyelinden ve im-
kanlarından bahsederek kendile-
rini şehrimize davet etmiştik. Ak-
saray Valimiz Hamza Aydoğdu, 
Milletvekillerimiz, Belediye Baş-
kanımız Evren Dinçer, Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüz 
ve Organize Sanayi Bölgesi İş 
Adamları Derneğimizle bu yatırı-

mın şehrimize kazandırılması için 
seferber olduk ve sonunda şehri-
mize fabrikayı kazandırdık” dedi. 

PARSEL TAHSİS TÖRENİ 
DÜZENLENDİ 

Bu açıklamanın ardından 2 
Eylül Çarşamba günü  Aksaray 
Organize Sanayi Bölge Müdürlü-
ğü’nde tören düzenlenerek par-
sel tahsisi yapıldı. Aksaray Valisi 
Hamza Aydoğdu törende yaptığı 
konuşmada, firmanın daha önce 
Aksaray’a neden gelmedik piş-

manlığı yaşayacağını söyledi. Vali 
Aydoğdu, “Aksaray’ın büyük po-
tansiyele sahip bir kent olduğunu 
belirten Vali Aydoğdu; “Marka 
Şehir kalite ile olur. Kalite ise 
tesadüfen olmaz, daima akıllıca 
bir gayretin ürünü olarak ortaya 
çıkar. Aksaraylılar olarak bunun 
farkındayız. Yaptığımız işin Pi-
casso’su olacağımızdan emin ola-
bilirsiniz. LCV’nin Aksaray’a dair 
ancak şöyle bir pişmanlığı olabi-
lir; keşke daha önce gelseydik” 

diye konuştu.
BÜYÜK BİR YATIRIM

Şirket olarak Aksaray’a bü-
yük bir yatırım yapma aşama-
sında olduklarını vurgulayan LC 
Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi 
Necip Özçer ise, “Altyapı çalış-
malarının sonrasında bakanlık 
ve vilayet nezdinde bizi onurlan-
dıran Valimize ve diğer yönetici-
lerimize çok teşekkür ediyoruz. 
Bizim içinde çok onur verici bir 
gün. Büyümemize paralel ola-
rak Aksaray’da OSB içinde bü-
yük bir yatırımın aşamasındayız. 
Atatürk’ün de dediği gibi muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmak 
için diğer ülkeleri ekonomik ve 
sosyal olarak aşmak hep birlikte 
hepimizin en büyük dileğidir. Be-
nim kurumumda 50 ülkede çalı-
şan arkadaşlarımızın da en büyük 
dileği budur” diye konuştu. Koro-
navirüs salgını sonrası ekonomi-
de daralma yaşanan bir dönemde 
5 bin kişinin istihdam edileceği 
bir yatırımın Konya’dan gitmesi 
şehirde tepkiye neden oldu. Baş-
ta bürokratlar ve siyasiler olmak 
üzere sivil toplum kuruluşlarının 
bu yatırımın şehirden gitmesine 
engel olmaması ‘Sahipsiz Konya’ 
yorumlarını da beraberinde getir-
di. n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kon-
ya Bölge Müdürlüğü, TÜİK Baş-
kanlığı tarafından 2020 yılı Ağus-
tos ayına ilişkin açıklanmış olan 
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
değişim oranlarından yararlanarak 
TR52 Konya, Karaman bölgesi için 
bir basın bülteni hazırladı. Bu basın 
bültenine göre; TÜİK Konya Bölge 
Müdürlüğünden yapılan açıklamaya 
göre; 2020 yılı Ağustos ayında TR52 
Konya, Karaman Bölgesinde bir ön-
ceki aya göre yüzde 1,05, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 7,57 
bir önceki yılın aynı ayına göre (yıl-
lık) yüzde 11,43 ve on iki aylık orta-
lamalara göre yüzde 10,79 oranında 
artış gerçekleşti. TÜFE aynı dönem-
de Türkiye geneli için, bir önceki aya 
göre yüzde 0,86, bir önceki yılın Ara-
lık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
11,27 artış gerçekleşti. Konya, Kara-
man Bölgesinde aylık bazda en yük-
sek artış “Çeşitli Mal ve Hizmetler” 
ana harcama grubunda gerçekleşti. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı 
Ağustos ayında Ana harcama grup-
larına göre; TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 7,92 ile “Çeşitli 
Mal ve Hizmetler” grubunda ger-
çekleşmiş olup, bunu yüzde 1,59 ile 
“Ulaştırma” grubu ve yüzde 0,97 ile 
“Eğlence ve Kültür” grubu ile izledi. 
Aylık olarak en çok düşüş gösteren 

grup ise yüzde 0,38 ile “Gıda ve Al-
kolsüz İçecekler” grubu oldu.  Aynı 
dönemde Türkiye genelinde bir ön-
ceki aya göre en yüksek artış yüzde 
5,09 ile “Çeşitli Mal ve Hizmetler” 
grubunda gerçekleşmiş olup, bunu 
yüzde 1,56 ile “Ulaştırma” grubu ve 
“Lokanta ve Oteller” grubu izledi. 
Aylık olarak en çok düşüş gösteren 
grup ise yüzde 2,11 ile “Giyim ve 
Ayakkabı” grubu oldu. 

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN; LİMON 
OLDU

TR52 Konya, Karaman İstatis-
tiki Bölgesinde 2020 yılı Ağustos 
ayında fiyatı en çok artan ürünler; 
Limon (yüzde 20,93), Mücevher (Al-
tın) (yüzde 14,65), Salatalık (yüzde 
10,19) olup, fiyatı en çok düşüş gös-
teren ürünler; Çarliston Biber (yüz-
de 27,53), Patates (yüzde 25,44) ve 
Havuç (yüzde 19,83) oldu. TÜFE’de 
Türkiye geneline bakıldığında 2020 
yılı Ağustos ayında fiyatı en çok ar-
tan ürünler Salatalık (yüzde 25,17), 
Limon (yüzde 21,86) ve Yurtiçi 
bir hafta ve daha fazla süreli turlar 
(yüzde 18,64) olup, fiyatı en çok dü-
şüş gösteren ürünler; Erik (yüzde 
19,63), Patates (yüzde 17,38) ve Ar-
mut (yüzde 16,07) olmuştur. Ağus-
tos 2020’de, endekste kapsanan 
418 maddeden, 92 maddenin orta-
lama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 
53 maddenin ortalama fiyatında de-
ğişim olmadı. 273 maddenin ortala-
ma fiyatında ise artış gerçekleşti.
n MERVE DURGUT

Beyşehir ilçesinde, ilçe müf-
tüler toplantısı düzenlendi. 
Konya İl Müftülüğü tarafından 
gerçekleştirilen toplantıda ko-
nuşan İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, Konya’nın her ay farklı 
bir ilçesinde bu tür toplantıları 
düzenlediklerini hatırlattı. Bey-
şehir ilçesindeki toplantıda da 
hem istişare etmek, hem ilçe 
müftüleriyle biraraya gelerek 
görüş alışverişinde bulunmak, 
hem de ilçeler arasında uygu-
lama birliğini sağlamak ama-
cıyla Konya merkez ve taşra il-
çelerinin müftüleriyle biraraya 
geldiklerini anlatan Poçanoğlu, 
toplantının mahiyeti ve günde-

mi hakkında da bilgiler verdi.
Pandemi döneminde bugü-

ne kadar toplantıları hep açık 
alanlarda yaptıklarını aktaran 
Poçanoğlu, yeni dönemde de 
pandeminin sürdüğünü vurgu-
layarak, biraraya gelmelerinin 
sebebinin Kur’an Kursları ile 
ilgili uygulamalar konusunu da 
görüşmek olduğunu belirterek, 
şöyle devam etti: “Şimdiki yeni 
dönemde de tabii ki pandemi 
devam ediyor. Ama hayat da 
devam ediyor. Bu sebeple, iş 
ve işlemlerimizi, çalışmaları-
mızı görüşmek üzere, özellikle 
Kur’an Kursları ile ilgili uygula-
malar, yani pandemi sebebiyle 

Kur’an Kurslarımızı nasıl açaca-
ğız, burada eğitim öğretim na-
sıl devam edece; yüz yüze mi, 
yoksa uzaktan eğitim şeklinde 
mi? İşte sınıflarımız, bu Kur’an 
Kursu’nda fiziki ortamlar, sınıf-
lardan tutunuz da yemekhane-
ye, teneffüs alanlarına kadar 
hangi kriterlere, hangi ölçülere 
sahip olacak. Yine bizim bun-
dan önce yapmış olduğumuz 
kurban çalışmaları ve yine yurt 
içi yardım çalışmaları üzerinde 
duracağız. Bu anlamda toplan-
tımızın Beyşehir ilçemize, ilimi-
ze ve ilçelerimize hayırlı uğurlu 
olmasını niyaz ediyorum.”
n İHA

Başkan Şahin’den 
Başkan Uğur’a ziyaret

Uzaktan eğitim araçları 
için destek sağlansın

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı 
Devriş Ahmet Şahin kendisine 
eşlik eden Başkan Yardımcısı 
İsmail Değirmenci ile İyi Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Uğur’u parti binasında ziyaret 
ederek hayırlı olsun temenni-
sinde bulundu. Ziyarette ko-
nuşan Başkan Şahin; dernek 
olarak 9 yılı aşkın bir süredir 
Konya’da milli hassasiyet ve 
toplumsal bilinç çerçevesinde 
faaliyet gösterdiklerini söyle-
di. Sivil toplum örgütlerinin 
var oluş sebebinin de siyasi 
partiler gibi devletin gücü-
nün yetersiz kaldığı konularda 
araştırma, tesis ve hizmet sağ-
layarak açığın ve gecikmenin 
kapanmasına yardımcı olmak 
ve vatandaşlarının seslerini 

duyurmalarını, sorumluluk al-
maları ve bu konuda devletle 
vatandaş arasında diyalog kur-
mak olduğunu ifade eden Baş-
kan Şahin ama son zamanlarda 
dernek, STK kavramlarının içi-
nin boşaltıldığı ve dernekçili-
ğin dejenere olduğunu söyledi.
İyi Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek Gönül Gözü Derne-
ği’nin yapmış olduğu çalışma-
ları beğeni ile takip ettiklerini 
belirterek, İyi Parti’nin oy kay-
gısı gütmeden vatan ve milleti-
ne hizmet eden tüm STK’ların 
koşulsuz şartsız yanında oldu-
ğunu söyledi. Ziyaret günün 
anısına çekilen hatıra fotoğrafı 
ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, hü-
kümetin uzaktan eğitimin ha-
yatımızın bir parçası olacağına 
dikkat çektiğini hatırlattı. Öğ-
retmen ve öğrencilerin kişisel 
bilgisayar ve uzaktan eğitim 
araçlarına kavuşması için ted-
birlerin alınması gerektiğini 
belirten Ata, “Bu adımlardan 
bir tanesinin de KDV ve ÖTV 
sıfırlaması olduğunu bildiren 
Başkan Tanfer Ata, “Hatta ih-
tiyaç sahibi aileler için öğrenci-
lerimize ücretsiz temin de sağ-
lanmalıdır” dedi. Ata yaptığı 
yazılı açıklamasında şu ifadele-

re yer verdi: “Öyle görünüyor 
ki, uzaktan eğitim bir süre eği-
tim hayatımızın parçası olacak. 
Hükümet, öğretmen ve öğren-
cilerimizin kişisel bilgisayar 
ve uzaktan eğitim araçlarına 
kavuşması için tedbirler alma-
lıdır.  Bu adımlardan bir tanesi 
de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır. 
Hatta ihtiyaç sahibi aileler için 
öğrencilerimize ücretsiz te-
min de sağlanmalıdır. (Nite-
kim daha önceki yıllarda tablet 
dağıtımı söz konusu olmuştu). 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
bunu yapacak güçtedir.”  
n HABER MERKEZİ
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Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülecek çalışmalar ile obruk 
oluşabilecek noktaların tespit edilip erken tedbir alınması amaçlanıyor

Obruklar uydu görüntüsüyle
önceden tespit edilebilecek

Konya’da yer altı sularının kont-
rolsüz kullanımına ve bölgenin je-
olojik yapısına bağlı olarak bugüne 
kadar farklı büyüklüklerde yaklaşık 
360 obruk oluştu. Obruk oluşabi-
lecek bölgelerin erken tespit edilip 
tedbir alınması için çalışmalar yü-
rütülüyor.

Konya’nın Karapınar ilçesine 
bağlı Reşadiye Mahallesi Ekmekçi 
mevkisinde asfalt yol üzerinde 30 
Ağustos’ta 15 metre derinliğinde 
ve 30 metre çapında oluşan obruk, 
dikkatleri yine bölgeye çekti. Yerin 
altında zamanla eriyen kireç taşları-
nın boşluk oluşturması ve zeminin 
çökmesiyle oluşan obruklar, özellik-
le Karapınar ilçesinde yoğun olarak 
görülüyor. Bugüne kadar daha çok 
tarım arazisinde ortaya çıkan obruk-
lar, her geçen gün yerleşim merkez-
lerine daha da yaklaşmaya başladı.

Bölgenin jeolojik ve hidrojeolo-
jik yapısı nedeniyle oluşan obruk-
ların sayısı kontrolsüz yer altı suyu 
kullanımına bağlı olarak giderek 
artarken, bölgede yaşayanlar ara-
sında da tedirginliğe neden oluyor. 
Bölgede bilinen en eski obruğun, 
Konya’nın 70 kilometre kuzeydoğu-
sunda Karatay ilçesi sınırlarında yer 
alan ve birkaç bin yıllık olduğu tah-
min edilen Kızören Obruğu oldu-
ğu belirtiliyor. 228 metre çapında, 
171 metre derinliğindeki obruğun 
145 metresi suyla dolu. Bölgedeki 
obrukların yüzde 90’u Karapınar 
ilçesi sınırlarında görülürken, Kon-
ya’nın Akören, Kadınhanı, Karatay 
ve Cihanbeyli ilçeleri ile Karaman 
merkez ve ilçelerinde de obruklarla 
karşılaşılıyor.

Ayrıca Konya dışında Eskişe-
hir, Denizli, Çankırı, Çorum, Sivas, 
Şanlıurfa, Siirt ve Batman’da da ob-
ruk oluşumları bulunuyor. Bugüne 
kadar Konya bölgesinde farklı bü-
yüklüklerde irili ufaklı yaklaşık 360 
obruğun oluştuğu belirtiliyor.
KONYA OVASI SULAMA PROJESİ YER 

ALTI SUYU KULLANIMINI AZALTA-
CAK

Öte yandan obruk oluşumları-
nın önüne geçilebilmesi için de yer 
altı sularının tasarruflu kullanılma-
sına yönelik çeşitli projeler hayata 
geçiriliyor.

Son olarak Konya Ovası Sulama 

Projesinde 1. 2. ve 3. kısımlar, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete açıldı. Projenin 
bel kemiğini, Göksu Havzası’n-
dan Akdeniz’e dökülen suların bir 
kısmını Toroslar üzerinden Konya 
Ovası’na aktarılması oluşturuyor. 
Bunun da özellikle bölge çiftçisinin 
su ihtiyacının karşılanmasına katkı 
sağlayarak, yer altı su kullanımını 
azaltacağı belirtiliyor.

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölüm 
Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Fetullah Arık, AA muhabirine, res-
mi olmayan kaynaklara göre son 
birkaç yıl içinde bölgede 60-70 ob-
ruk oluştuğunu bildirdi. Obrukların 
Karapınar bölgesinde yoğunlaşma-
sının büyük ölçüde bölgenin jeolojik 
yapısından kaynaklandığını ifade 
eden Arık, kontrolsüz yer altı suyu 
kullanımının da obruk oluşumunda 

önemli bir faktör olduğunu dile ge-
tirdi.

Arık, şunları kaydetti: “Yer altı 
suyu hareketlenmesini sağlayan 
en önemli faktörlerden biri yoğun 
yer altı suyu kullanımıdır. Konya 
Kapalı Havzası’nı bir bütün olarak 
düşündüğümüz zaman, bu havzada 
35 bin belgeli, 100 binin üzerinde 
de belgesiz kuyu var. Her biri su 
üretiyor ve yer altı suyu da giderek 
düşüyor. Yer altı suyu seviyesinde 
1980-1990’lı yıllarda yarım met-
re-bir metre düşüm gerçekleşirken, 
son yıllarda 6-7 metre düşümler 
kaydedilmektedir. Bu durum yer 
altı suyunun sonlu bir kaynak oldu-
ğunu ve bir gün biteceğini gösteri-
yor. Havzada yer altı suyunu en çok 
kullanan kesim tarım kesimi olduğu 
için bu bölgede hem bilim insanla-
rının hem tarımla uğraşan kesimin, 
tarım birliklerinin, ilgili bakanlıkla-
rın bir araya gelip tarımsal üretimin 
sürdürülebilmesi ve suyun daha 
tasarruflu kullanılması için birtakım 
çözümler üretmesi gerekiyor.”
“OBRUK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ” KURULDU
Konya İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü (AFAD) koordinatörlü-
ğünde, Jeoloji Mühendisleri Odası 
ve KTÜN Jeoloji Mühendisliği Bölü-
münün desteğiyle “Obruk Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi” kuruldu-
ğunu dile getiren Arık, bu merkezin 
bölgede obrukların tüm yönleriyle 
araştırılarak insanların can ve mal 
güvenlikleri için çalışmalar yürüt-
tüğünü bildirdi. Bu projenin Cum-

hurbaşkanlığı destekli olduğunu ak-
taran Arık, şöyle devam etti: “Proje, 
AFAD’ın koordinatörlüğünde yürü-
tülüyor. Bu projenin saha çalışmala-
rını ve modelleme çalışmalarını biz 
üstlendik. Bazı obruklar, zeminleri-
nin durumuna göre önceden hafif 
çökmeler şeklinde belirtiler verebi-
liyor. Şu anda iki ekibimiz sahada 
çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bir 
ekibimiz de uydu görüntüleriyle, 
İHA uçurarak yüzeydeki yükselti 
farklarından hareket ederek, obruk-
ların belirti verip vermediğini mo-
delliyor. Bilimsel yöntemlerle alttaki 
boşlukların boyutlarını belirliyoruz. 
Böylece obruk oluşabilecek nokta-
ları tam tespit edip, eğer yerleşim 
alanları için bir tehlike söz konusuy-
sa onların erken uyarılması, belki 
de tahliye edilmesi için de bir fır-
sat oluşturmaya çalışıyoruz çünkü 
önemli olan mal ve can kayıplarının 
önlenmesi.”

Bölge halkının da obruklardan 
tedirgin olduğunu ancak bölgenin 
yaşam alanları olduğu için çaresiz 
olduğuna dikkati çeken Arık, “İn-
sanların tarlaları, hayvanları bu-
rada. Buradan da kopamıyorlar. 
AFAD ile yürüttüğümüz çalışma 
uzun soluklu bir çalışma. AFAD ile 
yürüttüğümüz çalışmanın sonunda 
bir eylem planı geliştireceğiz. Belki 
de o zaman buraların tahliyesi de 
gündeme gelebilecektir.” dedi.

Arık, Konya’da en son bir yol 
üzerinde oluşan obruğun yerleşim 
alanı içerisinde olduğunu hatırla-
tarak, şunları kaydetti: “Önemli bir 
yol üzerinde. Buradan iş makine-
leri geçiyor. Bu obruk yakınındaki 
evin olduğu yerde de olabilirdi. Ob-
ruklar sadece jeolojik özel bir vaka 
değil, aynı zamanda insanlar için 
bir tehlike. Bu bölgede her yerde 
oluşabilir. O nedenle obruk araştır-
malarıyla ilgili çalışmaların mutlaka 
desteklenmesi ve bu çalışmalardan 
sonra ortaya konulacak çözüm öne-
rilerinin konuya taraf olan herkes 
tarafından ortaklaşa uygulanması 
gerekiyor çünkü deprem ülkemiz 
için kaçınılmaz bir sonuç, obruklar 
da bu bölge için kaçınılmaz bir du-
rum. O yüzden alınması gereken bir 
önlem varsa hep beraber almamız 
gerekiyor.” n AA
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Yunak’taki filyasyon ekipleri
yaralı köpek için seferber oldu 

Kamyonet ile hafriyat kamyonu
Kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi öldü 

Yunak ilçesinde yetişkin 
sokak köpeklerinin saldırısında 
yaralanan yavru köpek için Yu-
nak Toplum Sağlığı Merkezine 
bağlı filyasyon ekipleri sefer-
ber oldu.

Alınan bilgiye göre, saha 
çalışmaları için hazırlıklarını 
tamamlayan filyasyon ekipleri, 
Yunak ilçesi Fatih Mahallesi’n-
de acı çeken ve vücudunda ka-
naması olan yaralı yavru köpe-
ği fark etti. Filyasyon ekibinde 
görevli doktor Alper Seven ve 
hemşire Ferit Uysal tarafından 
durumu kritik olan köpeğe ilk 
müdahale yapıldı. Daha sonra 
köpeğin detaylı tedavisi için 
veteriner hekim çağrıldı. Vete-
riner hekim tarafından yapılan 
inceleme sonrasında yavru kö-
peğin yetişkin köpeklerin sal-
dırısında yaralandığı belirlen-
di.  Veteriner hekim tarafından 
yaralı köpeğe genel anestezi 
uygulanarak yaralı bölgesi di-
kildi. Yaralı bölgenin kapatılıp 
sargıyla bandaja alınması ile 
hayati tehlikesini atlatan yavru 
köpek, filyasyon ekipleri saye-

sinde ikinci defa hayata tutun-
du. Yapılan tedaviler sonucun-
da hayata tutunan köpeğin , 

tedavi masraflarını karşılayan 
filyasyon ekibi yavru köpeği 
sahiplendi. n AA

Seydişehir ilçesinde mey-
dana gelen trafik kazasında 
1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi 
yaralandı. Kaza, Seydişehir 
Gölyüzü Mahallesi kırıcı tesis-
leri civarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Adıgü-
zel Altunbaş idaresindeki çakıl 
yüklü 42 AEG 121 plakalı İve-
co marka kamyonet ile Ali D. 
idaresindeki 42 ZK 967 plakalı 
hafriyat kamyonu kafa kafa-
ya çarpıştı. Kazada, kamyonet 
sürücüsü Adıgüzel Altunbaş 
olay yerinde araçta sıkışarak 
hayatını kaybederken, kam-
yon sürücüsü Ali D. yaralan-
dı. Kazayı görenlerin haber 
vermesi üzerine olay yerine 
ambulans ve kaza kırım ekibi 
sevk edildi. Kazada yaralanan 
Ali D. ambulans ile Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kaza-
da hayatını kaybeden Adıgüzel 
Altunbaş’ın cansız bedeni ise 
otopsi yapılmak üzere hastane 
morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Bu Dönem De 
Probiyotikli Besinlere 
Yönelmeler Oldukça 
Fazla.

Probiyotikler yaşa-
yan mikroorganizma-
lardır ve yeterli miktarda 
olduklarında yaşadıkları 
vücuda fazlasıyla yararlı-
dırlar.

Barsak’larımızda 
yaşayan birden çok bak-
teriler vardır.

Birçok çalışmalar 
sonucu barsak ‘ta ki bu 
mikrofloranın (barsak’ ta ki bakteri top-
luluğunun adı) hastalıklardan korunmayı 
ve hatta gelişmesini önlemeyi sağladı-
ğıyla karşılanmıştır. Barsak’ ta ki yararlı 
bakterileri arttırarak, zararlı bakterilerin 
sayısını azaltarak etkili olurlar. 

Barsak sisteminde iyi bakterilerin 
doğal dengesinin korumasına ve yeni-
lemesine yardımcı olurlar. Genel olarak 
barsak sağlığı ve bağışıklık sisteminin 
güçlenmesine yardımcı olduklarını gös-
terir.

Bazen metabolizmanızın, vücudu-
nuzun kontrolü altında olmadığını hisset-
tiğiniz olabilir.

Sadece yemek düşündüğünüzde 
bile kilo almaya başladığınızı hissettiniz 
mi? Sadece yemeğe baktığınızda kilo mu 
aldım diyorsunuz? Bu yüzden de mut-
suz olduğunuz zamanlarla karşılaştınız 
mı? Zaman zaman sizinle aynı miktarda 
yemek yiyen ve sizden daha çok zamanı 
hareketsiz geçiren, sizden daha zayıf olan 
çevrenizdekilere ne demeli! Bazen sinir 
bozucu olsa da bunlarla karşılaşmamız 
hep mümkün. Spor da yapıyorsun diyet 
de yapıyorsun ama vücudunda dur di-
yen biri mi var? Daha bu gibi kendinize 
sorduğunuz milyonlarca soru…

Bu milyonlarca soruların cevapları; 
sadece bir insan olmadığınız ve aynı 
zamanda içiniz de bulunan mikrobik 
dünyada yaşayan mikroplar ile ortak bir 
vücudu paylaşıyor olmanızın sonucu 
olabilir. MİKROBİYOM adını verdiğimiz 
ve birlikte karşılıklı fayda üzerine kurgu-
lanmış bir yaşam sürdürdüğümüz bu 
mikroplar, bir yandan sindirime yardımcı 
olup, ihtiyacımız olan fakat vücudumuz 
tarafından üretilmeyen besin maddelerini 
bize sağlarken, diğer yandan bizleri has-
talık yapıcı mikroplara karşı koruyorlar.

Sürekli yorgunluk, eklem ve kas ağ-

rıları, saçlar ve tırnaklardaki 
cansızlık, bozulmuş bir 
bağırsak mikrobiyatanızın 
göstergesi olabilir. Sürekli 
kendini aç hissetmek de 
bozulmuş bir bağırsak 
mikrobiyatanızın olduğu-
nu kanıtlayabilir. Yapılan 
egzersiz, yapılan diyetler 
yanıt vermiyorsa bunların 
nedenlerinin araştırılması 
lazımdır. Tekrarlayan baş 
ağrıları, egzamalar, konst-
rasyon kaybı, uykusuzluk 

ve yorgun hissetme gibi 
birçok olumsuzluklarla karşılaşıyorsanız 
bunların hepsi bozulmuş bir bağırsak 
mikrobiyatanızın göstergesi olabilir. Ve 
bu sorunlarda bağırsak mikrobiyatası, 
ağırlık kaybını veya kilo almak için ağırlık 
kazanımını engelleyebilir. Bozulmuş bir 
bağırsak mikrobiyatası bağışıklık siste-
mini bozarak, vücuttaki iltihabi olayları 
arttırır. Bağırsaklarda başlayan sızıntılar, 
kana yabancı maddelerin karışmasına 
ve iltihabi olayların şiddetlenmesine ne-
den olur. Hepsi birden, insülin direncini 
tetikler, iştah hormonlarının dengesini 
şaşırtır. Bu olumsuzluklar üzerine kötü 
bakteriler, yediği yiyeceklerden daha 
fazla enerji üretir. Bu gibi nedenler kilo 
verme sürecini bazen uzatsa da imkan-
sızlaştırabiliyor.

NE YAPMALIYIZ?
Akdeniz tarzı beslenin.
Probiyotik besinlere sofranızda yer 

açın.
Bol bol yürüyün, Toprakla uğraşın.

Evrensel mikroplarla bağırsakları güç-
lendirin.

UZAK DURUN!
Hayvansal protein ve yağlardan 

zengin beslenme tarzından, Yetersiz lif 
içeren beslenmeden, Kafanıza göre Anti-
biyotik kullanımından, Stres den, Kötü ve 
eksik beslenmeden, Sindirim problemle-
ri yaratacak yiyeceklerden uzak durun!

EN İYİ DOST BESİNLER NELER-
DİR?

Yoğurt, kefir, ayran, keçi sütü, tar-
hana, ekşi mayalı ekmek, peynir, boza ve 
turşu, Pastörize edilmemiş zeytin probi-
yotik besinlere en iyi örneklerdir.

Barsak’ larımızı koruyalım, sağlıkla 
kalın. Bu dönemde bağışıklığı güçlü tut-
mak için uzmanınıza sorarak probiyotik 
kullanabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın…

PROBİYOTİKLİ BESLENME

Prof. Dr. Fetullah Arık 

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN
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MUHARREM AYI VE AŞURE AŞI 

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Hicri yılın ilk ayı Muharrem’e hoş geldin 
dedikten sonra ayın 11’ine geldik. Muhar-
rem ayı, biz Müslüman Türkler için mü-

barek üç aylar olan Recep, Şaban, Ramazan’dan 
sonra ayrı bir yere sahip. Halkımız bu aya, Aşure 
ayı der ve özel bir saygı besler. 

Bu ayın özelliklerini ve bizim için ne ifade et-
tiğini buradan sizlere anlatmak gibi bir işe kalkış-
mam bu konunun uzmanlarına saygısızlık olur. 
Abdullah Uçar Hocam 2 Aralık 2011 tarihli Merha-
ba Gazetesinde yayınlanan Aşure Günü ve Çorbası 
başlığı ile yayınlanan yazısında konuyu çok güzel 
bir şekilde anlatmış. Bu yazıyı okuyarak bu ayın 
içinde bulunan önemli günleri ve ayın kutsallığının 
nereden geldiğini öğrenebilirsiniz.

Ben buradan sizlere Türk Milleti tarafından 
Aşure adı altında pişirilen yemek ve bu yemeğin 
milletimize kazandırdığına inandığım ruh hakkın-
da bilgi vermeye çalışacağım.

Aşure tatlısını yapabilmek için en az yedi çe-
şit ürüne ihtiyaç vardır. Bunların içinde hemen 
hemen vazgeçilmez olanı buğday, kuru fasulye 
ve nohuttur. Diğer dört madde, yöreye ve aşureyi 
pişirenin maddi gücüne göre değişebilir. Fıstık, fın-
dık, ceviz, incir, kayısı, pirinç, şeker veya pekmez 
vb. şeyler konulur.

Yapılan bu tatlıda en az birbirinden farklı yedi 
çeşit bulunmasına rağmen bir bütünlük oluştu-
rurlar ve “AŞURE” olarak isimlendirilirler. Tatlının 
içine konulan hiçbir gıda maddesi, ön plana çıkıp 
bu tatlıya kendi ismini vermez. Elbette bu malze-
melerin hepsinden ayrı ayrı yemek yapabilirsiniz 
ama hiç birisi tek başına aşure diye adlandırılamaz.

***
Ülkemizde yaşayan insanların tümüne, Türk 

Milleti denir. Ülkemizin ismi de Türk Milletinin ya-
şadığı yer manasında Türkiye’dir. Son zamanlarda 
bu bütünlüğü bozmaya çalışanlar, faaliyetlerine hız 
verdiler. Ülke insanını, Yörük, Türkmen, Kürt, Laz, 
Çerkez, Roman vs. diye bir ayrıştırılmaya çalışılı-
yor. Bizler de ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. 
Geleneklerinde bir aşure kültürü bulunmayan bir-
lik düşmanları, tatlıyı oluşturan malzemeleri ayrış-
tırıp sadece kendilerinin yiyebilecekleri bir yemek 
yapma peşinde koşuyorlar. 

Elbette aşureyi oluşturan her malzeme ayrı 
ayrı kullanılarak değişik yemekler yapılabilir. Ama 
yapılan bu yemeklere Aşure demek mümkün de-
ğildir, bu yemeğe aşure ismini vermeye çalışanın 
da aklından şüphe etmek gerekir.

Bin yıldır bir arada yaşayan bu unsurları ayrış-
tırmaya çalışmak, onların kültürel kimliklerinin yok 
edildiğini iddia etmek, ana dillerinin unutturuldu-
ğunu söylemek bu millete yapılan en büyük hak-

sızlıktır. Ülkemizde, herkes ikili ilişkilerde istediği 
dili konuşmakta serbesttir. Bunun içinde bin yıldır 
Türk hâkimiyetinde bulunan bu topraklarda Erme-
nice, Rumca, Kürtçe, Lazca vs. unutulmamıştır ve 
halen de konuşulmaya devam etmektedir. 

Aşure kültürü olan bu millet, bu tatlı sayesinde 
hiçbir gıda maddesinin kendi özelliğini ve görü-
nüşünü kaybetmeden tatlı yapılabileceğinin bilin-
cindedir. Bunun içinde kendisini meydana getiren 
hiçbir alt kültürün yok olup gitmesine izin vermez. 
Onun kendisini korumasını ve kültürünü yaşatma-
sını, bir çeşni ve lezzet farkı olarak kabul eder.

***
Batının kültüründe aşure yoktur. Onlar genel-

de bir kaç çeşit malzemeden yemek yapacakları 
zaman “LAPA” yapmayı tercih ederler. Bu yemek 
içinde hiçbir malzeme kendini gösterme imkânı 
bulamaz. Lapayı yiyenler, içinde bulunan malze-
meyi bir birinden ayırma imkânına sahip değildir-
ler. 

Bir rivayete göre bir dönem Alman işgali al-
tında kalan Çekler dillerini tamamen unutmuşlar, 
ülkenin işgalden kurtulmasından sonra, işgalden 
etkilenmeyen sarp dağlarda yaşayan çobanlar ge-
tirilerek Çek dili yeniden yaşayan bir dil haline ge-
tirilebilmiştir.

Bizde ise binlerce yıldır ülkeyi yöneten baskın 
kimlik Türk olmasına rağmen bu topraklarda yaşa-
yan hiçbir dil ölü dil haline gelmemiştir.

İslam’ın bayraktarlığını yapan Türk Milleti, bu 
uğurda milyonlarca şehit vermesine rağmen bu 
şerefi bu topraklarda yaşayan her Müslüman un-
surla paylaşmaktan gurur duymuştur. Bu da pişi-
rilen aşurenin bütün komşularla birlikte yenilmesi 
gerektiği inancından kaynaklanan bir kültür olsa 
gerek.

İçinde bulunduğumuz bu mübarek Muharrem 
ayı ile özdeşleşen “AŞURE’Yİ” anlamaktan aciz 
olanların, Türklüğün ne ifade ettiğini de anlamaları 
mümkün değildir. Bu bir nasip işidir. İNŞAALLAH 
bu mübarek ayda Aşurenin ne ifade ettiğini anla-
mak, bunlara da nasip olur. Edindikleri bu aşure 
kültürü ile de Türkün ne ifade ettiğini idrak ederler.

ALLH’A EMANET OLUN.
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TDE Ansiklopedisi, TBE Ansiklopedisi, Re-
simli ve Metinli Örnekli Türkiye Edebiyat-
çılar ve Kültür Adamları ansiklopedileriyle, 
Ömer Faruk Huyugüzel’in İzmirli Fikir ve 
Sanat Adamları (1850-1950) kitabında  
(s.48-50) ona dair bilgi bulunmaktadır.   
 “ Nef’î-i Zaman”, Leyla Hanım’ın “Ne Der-
lerse Desinler” redifli gazelini, dönemin 
şartlarına uyarlamış ve devrin hayatını şu 
şekilde tasvir etmiştir:

NE DERLERSE DESİNLER

Bul bir sürü dil-dâde, ne derlerse desinler
Al karşına sun bâde, ne derlerse desinler

Evlenmek için kırka kadar bekle, bekâr kal
Ol baskıdan azâde, ne derlerse desinler.

Her meyveyi soy önce ve dikkatle ye sonra
Turfanda ve nadide, ne derlerse desinler.

Koş simsara al arsa satın, râyice bakma
Kıymetli, alelâde ne derlerse desinler

Zafiyyeti arzulama, şişmanlığı iste
Bol bol ye börek, köfte, ne derlerse desinler

Çalmaksa muradın, iyi ahenk ile çal dur
Erbab işi, sâzende, ne derlerse desinler. 

Hattâ deneyip şarkı yap bakma usûle
Boş güfte, yavan beste, ne derlerse desin-
ler.

Zam temposu tutturma, düşersin suya sen 
de
Hep kürek çek aheste, ne derlerse desinler.

Tatlıysa sesin radyoya gir, eyle teganni
Baş ağrısı, hânende, ne derlerse desinler

Varlıkla olur zevk ü sefâ, çeng ü çegâne
Her şey pula vâbeste, ne derlerse desinler.

Nef’i-i Zaman, yoksa paran çeşm-i çerezle
Bak keyfine, yaz sâde, ne derlerse desinler.
  Yeri gelmişken hemen belirtelim: Şair Ali 
Hadi Okan’ın “Adana’da sulh hâkimi” iken 
yazdığı ve altında 10.11.1938 tarihi bulu-
nan “Ağla Türk, Ağla” adlı şiiri, Babalık ga-
zetesinde yayımlanmıştır.2
Bizi en çok ilgilendiren üçüncü şiir Muzaf-

fer Hamit’indir. Şair ve muharrirdir. Mizahî 
şiirlerde oldukça başarılı olan Muzaffer 
Hamit, dişçidir, öğretmendir, Babalık ga-
zetesinin başyazarıdır. Afif Evren’in ver-
diği bilgilere göre, eski dava vekillerinden 
Konyalı Tevfik Efendinin oğludur. Tekke 
mahallesindeki evlerinde 1312 (1896) de 
doğmuş, eski Konya İdadisinde okumuş, 
yüksek meslekî tahsilini İstanbul’da yapmış 
ve orada evlenmiştir. 
Muzaffer Hamit, askerliğini Tatvan’da yap-
mış, 1925’ten sonra, Konya’da, faal, verimli 
bir şair ve muharrir olarak hizmet etmiştir. 
Zekâsı, kalemin kudretiyle, hissi ve fikri ya-
zılar yazmış, her gün siyasi ve edebî ma-
kaleler kaleme almıştır. Aruz vezniyle ciddi 
ve mizahî şiirler de yayımlayan Hamit, o 
sıralarda genç, yaşlı bütün kalem erbabının 
takdirini kazanmıştır.
Babalık gazetesindeki yazıların arkası 1931 
yılından itibaren kesilmiştir. Çünkü artık 
küskündür, maddi sıkıntılar ağır basmış, 
idealleri ve davası uğrunda kendisine ve-
rilen sözler tutulmamıştır. O da okullarda 
ders vermeye başlamış, Afif Evren’in ifade-
siyle kalemini kırıp atmış ve susmuştur3.  
Aşağıdaki şiir onundur ve mizah anlayışının 
ne kadar kuvvetli olduğu görülmektedir:
  
NE DERLERSE DESİNLER

Çek iple her akşamı ne derlerse desinler
İç bade-i gül-fâmı ne ne derlerse desinler

Geçdi dem-i hicrân u firakı, geldi erenler
Çün vaslının eyyâmı, ne derlerse desinler

Sen aşk kitabından oku monla da ayırtıp
İ’lâl ile idgâmı ne derlerse desinler

Bak keyfine yan gel de çekip sîneye şöyle
Bir taze gül endâmı, ne derlerse desinler

Kem kümler ederse o rakîb ağzına derhal
Vur, sille-i ilzâmı ne derlerse desinler

Gül çehreli sâkiyle kapan hücreye her şeb
Kur sofra-i in’âmı ne derlerse desinler

Gelmezse ol yine mahkem-i muhıkdan al 
da
İcrâya koy i’lâmı ne derlerse desinler.
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 Aynı redifli üç şiir:
 NE DERLERSE DESİNLER!..

Türk edebiyatında pek çok kadın şair-
den bahsedilebilir. Ancak Divan Ede-
biyatında kadın şair fazla değildir. 

En meşhurları bir elin parmakları sayısını 
geçmez. Bunların içinde divan tertipleyen-
lerin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Yine bu 
kadın şairler de erkek şairlerin söylemlerini 
benimsemiş ve o dar çerçevenin dışına çı-
kamamışlardır. 
Divan edebiyatında, şair Necati’nin de et-
kisi altında kalan Mihri Hatun(1460-1506) 
, bu alanda ilk akla gelenlerdendir. Fıtnat 
Hanım’ı(?-1780) da burada hatırlamak ge-
rekir. İyi yetiştiği, kültürlü ortamlarda bu-
lunduğu, bahtsız evlilik yaptığı, eserlerinde 
kadın duyarlığını yansıttığı, Mihri Hatun’un 
yolunda yürüdüğü söylenebilir. Koca Ragıp 
Paşa ve Şair Haşmet ile şakalaşmaları da 
meşhurdur.
Divan edebiyatında elbette kadın şairler bu 
kadar değildir: Şeref Hanım, Adile Sultan, 
Zeynep Hatun’larla bu liste uzar. Ancak 
bizim şiirini buraya nakledeceğimiz şair 
Leyla Hanım’dır. Şairler ve Yazarlar Söz-
lüğü’nde hakkında çok kısa bir bilgi vardır: 
“Divan şairi (?- 1847) İstanbul’da doğdu. 
Dönemin ünlü şairlerinden Keçecizade İz-
zet Molla’dan aldığı özel derslerle yetiştiril-
di. Yaşadığı dönemin edebiyat çevrelerince 
beğenilerek karşılanan lirik gazeller yazdı. 
Basılmış divanı (1843) vardır.”1   Divanını 
Prof. Dr. Mehmet Arslan basıma hazırlamış 
ve İstanbul Kitabevi Yayınları arasında çık-
mıştır(2003). Leyla Hanım diğer Divan şa-
irleri gibi bu edebiyatın sözlüğünü benim-
sediği, bir gazelinde pervasız bir söyleyiş 
içinde bulunduğu ve bu şiirinin çok meşhur 
olduğu bilinmektedir. İşte “Ne Derlerse De-
sinler” redifli gazeli daha sonra başkalarına 
da ilham vermiştir. İlkin Leyla Hanım’ın bu 
gazelini vereceğiz, daha sonra sırasıyla aynı 
redifli diğer iki şiiri de nakledeceğiz. 
Leyla Hanım’ın  “Gazel”i şöyledir:

GAZEL
   
Kıl meclisi âmâde ne derlerse desinler
İç dilber ile bâde ne derlerse desinler

*
Anber gibi kâküllerini bir gece âşık
Şemm eyledi rü’yâda ne derlerse desinler
*
Bend etdi dili silsile-i zülfüne dildâr
Hâlâ ben o sevdâda ne derlerse desinler
*
Gam mı bugün eylerse ahibbâ beni ta’yîb
Bir bir çıkar ukbâda ne derlerse desinler
*
Bu kara yüzüm ağ ola da  rûz-ı cezâda
Şimdi bana dünyâda ne derlerse desinler
*
Farkı nedir âlemde bana medh ile zemmin
Sağ olsun ahibbâ da ne derlerse desinler
*
Leylâ o perî-rûya biraz arz-ı hulûs et
Düş pâyına tenhâda ne derlerse desinler.
  

Osman Nebioğlu’nun çıkardığı ve 1951-
1960 yılları arasında yayın dünyasını renk-
lendiren Resimli 20.Asır dergisi vardır.  
Derginin en başta gelen yazarı/şairi Beh-
çet Kemal Çağlar’dır. Tiyatro ve edebiyat 
dünyasında olup bitenleri öğrenmek için 
bu dergiyi mutlaka görmek gerekmektedir. 
Derginin “Nef’î –i Zaman” mahlaslı şairi Ali 
Hadi Okan hicviyeleri ile meşhurdur. Za-
ten kendisine bu mahlası seçmiş olması da 
bundan dolayıdır. 1901yılında Antalya’da 
doğmuş, bugünkü Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesini bitirmiş(1929), küçük yaşta 
babasını kaybetmiş, İzmir’de dedesiyle bir-
likte yaşamıştır.  İlerleyen yıllarda Adana 
ve Dörtyol’da yargıçlık görevini yerine ge-
tirmiş, 1944 yılından sonra girdiği İktisadî 
Devlet Teşekküllerinden emekli olmuştur. 
Hem aruzu, hem heceyi bilen ve kullanan 
bu tanınmış hiciv şairinin eserlerine Yeni 
Mecmua, Servetifünûn-Uyanış, Çınaraltı, 
Aydede, Akbaba, Güneş gibi dergilerde 
rastlanmaktadır. Şairin kitapları hakkında 

MUSTAFA 
ÖZCAN
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Bir öğrenme ve öğretme sev-
dalısı olan Ali Çelikbaş Hoca-
mız, 20. 04. 1947’ de Afyon 

İlimizin, Çay İlçesi’nde doğmuştur. 
1967-1968 Eğitim ve Öğretim Yılı’n-
da önce İstanbul Eğitim Enstitüsünü, 
müteakiben İstanbul Yüksek Öğret-
men Okulu’nun Türkçe Bölümü’nü 
bitirir.  Türkiye’nin yetiştirdiği en de-
ğerli hocaların ders verdiği bu okul-
da, Türkçe, edebiyat, tarih, sanat ve 
kültür derslerinin yanında eğitim ve 
öğretimin bütün incelikleri öğreti-
lirdi. İlk öğretmenliğini Kahraman 
Maraş’ın Pazarcık ilçesinde yapan 
hocamız, daha sonra Afyon İmam 
Hatip Lisesi ve Adana İmam Hatip 
Lisesi’nde çalışmıştır.  Adana İmam 
Hatip Lisesi’nde bizim edebiyat öğ-
retmenimizdi.

Orta boylu, zayıf, halim selim, ki-
bar ve tok sesliydi. Renkli camlı göz-
lüğünün arkasından, dikkatli bakış-
larla öğrencilerini tek tek takip eder, 
onlara yakın olmak için, orta sıranın 
önünde ayakta dururdu. O günün 
konusu şiirse; hocamız ahenk, an-
lam, ton, vurgu, ritim ve telaffuz gibi 
şiir okuma inceliklerinin tamamını 
noksansız uygular, şiirdeki bestelen-
memiş musikiyi duyar, hissederdik.  
Onun şiiri okumaya başlamasıyla, sı-
nıfa bir sessizlik çökerdi. Sükûnetle 
dinler ve şiirin bitmesini hiç istemez-
dik. Şairin şiire yüklediği sanatları, 
ses özelliklerini ve şiirden içimize 
işleyen derin anlamları onunla keş-
fettik. Şiirleri çoğunlukla ezbere oku-
yan hocamız, edebiyat dersini bizlere 
sevdirdi.

 “Mende Mecnun’dan fuzun aşık-
lık isti ’dadı var,

Aşık-ı sadık menem Mecnun’un 
ancak adı var.”

…………..

 “Aşk derdiyle hoşem, el çek ila-
cımdan tabip

Kılma derdim kim helakim, zehr-i 
dermanındandır.” 

Beşerî aşk ile ilahi aşkın farkını 
yeni öğreniyorduk. İlahi aşkın ince-
liklerini Fuzuli’nin kasidelerinden 
öğrenmek, ayrıcalıklı bir duyguydu. 
Beyitlerle akıp giden derin mecazi 
anlamlar hayal dünyamızı geliştirmiş, 
edebiyat dersinin gelmesini sabırsız-
lıkla bekler olmuştuk. Türkçe’nin gü-
zelliklerini keşfediyorduk. Edebiyata 
karşı sınıfımızda ortak bir duygu ve 
duyuş atmosferi oluşmuş, Divan Şi-
ir’iyle beraber, Yahya Kemal’le de-
vam eden klasik şiirimizin değerini 
de anlamaya başlamıştık.  Müstesna 
tatlar aldığımız bir dersin hocasıydı. 
Bir sohbetimizde; “edebiyat dersleri-
ne gireceğim gün, geceden konulara 
iyice hazırlanırdım, sizlerin karşısına 
dolu dolu çıkmam gerekiyordu, çün-
kü çok dikkatle dinleyen kulaklar, her 
hareketimi aynı dikkatle takip eden 
gözler bana bakıyordu,” demişti. Ali 
Çelikbaş Hocamızın etrafında, ede-
biyatı seven, bedii sanatları sevme-
ye başlamış, ideallerini bu çerçeve-
de şekillendiren öğrencilerinden bir 
hale oluşmuştu.

 “Avazeyi bu aleme Davud gibi 
sal 

Baki kalan bu kubbede hoş bir 
sada imiş...”

Ali Çelikbaş Hocamızla unutulmaz 
bir yıl yaşamıştık. Ertesi yıl, hocamız 
bir başka sınıfa verilince, sınıfça bu 
karara karşı çıkmış, aramızdan seç-

ŞABAN 
KUMCU

EDEBİYAT HOCAMIZ 
ALİ ÇELİKBAŞ
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ANUŞ 
GÖKCE

Tarihi Roman Serüveninde 
Mustafa Necati Sepetçioğlu (4)

“Gece Vaktinde Gündönümü” 
Mustafa Necati Sepetçioğ-
lu’nun Fatih Üçlemesinin so-

nuncusudur. Bu kitapta Şehzade Mehmet 
ele avuca sığmaz bir çocuktur. Devlet yö-
netimini öğrenmesi için hocalarıyla birlik-
te Manisa’ya gönderilmiştir. İstanbul’un 
fethinin bir ana önce görmek isteyen II. 
Murat tahtan çekilerek saltanatın tek va-
risi II. Mehmet’i Edirne’ye çağırmıştır. 
Çocuk yaşta birinin tahta geçmesini fır-
sat bilen Avrupa milletlerinin birleşerek 
yeniden Osmanlı topraklarına saldırması 
üzerine Sultan Mehmet babasından ya 
ordunun başına geçmesini ya da devlet 
idaresini eline almasını istemiştir. Yeni-
den tahta geçen II. Murat 1451’de vefat 
edene kadar iktidarda kalmıştır. 1451’de 
ikinci defa tahta geçen Sultan Mehmet, 
çocukluğundan beri hayal ettiği ve proje-
ler ürettiği İstanbul’un fethi üzerine yo-
ğunlaşmış,  Anadolu Hisarının karşısına 
Rumeli hisarını yaptırmış, surları yıkmak 
için ağır toplar döktürmüştür. Kitap İstan-
bul’un fethi ve Ulubatlı Hasan’ının şeha-
detiyle son bulur. Sultan Mehmet, 1453 
yılının Nisan ayının başlarında İstanbul’u 
kuşatmış ve 52 gün ve 52 gece süren bir 
kuşatmadan sonra 29 Mayıs’ta İstanbul’u 
fethetmiştir.

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Fatih Sul-
tan Mehmet’in tahta geçen şehzadenin 
kardeşlerini katledebilmelerine dair kanu-
nunun Manisa’da şehzadelik döneminde 
bir yer altı civciv yetiştiren adamdan öğ-
rendiğini, bunun çocuk yaşta kafasında 
yer edindiğini ifade etmektedir…”…Be-
nim gibi işini bilenler çok olsaydı…yani bu 
Murat Bey’imizin Osmanlı memleketinde 
diyorum, benim gibiler çoklukta olsaydı, 
benim bu cücüklere yaptığımı çocuklara 
da yaparlardı. Mazarratlarını, yarın adam 
sırasına geçtiğinde milletin başına bela 
olacaklarını…ne bileyim bre çocuk ken-
dinden başkasını düşünmeyip onu buna 
bunu ona katanları vaktinden önce bilirler 
idi; hemi de bildikleri anda daha yok edip 
yaşamalarına meydan vermezlerdi…” 

(Mustafa Necati Sepetçioğlu, Gece Vak-
tinde Gündönümü, s.27, İrfan Yay.,1998/ 
İST, 8.Baskı) 

İstanbul’un kuşatmasında bütün aşa-
maları detaylarıyla anlatan Mustafa Ne-
cati Sepetçioğlu, mahşer yerini andırır bir 
betimleme yapmaktadır. Türk donanma-
sının Haliç’e girerek Haçlı donanmasını 
yakmasını olayı daha güzel ifade edile-
mezdi: “…Kıyamet o vakit koptu işte. 
Ölü sanılan donanma dirildi bre, dev oldu 
ejder oldu ateş kustu. Hayal gemilerin 
ölü insanları ayağa kalkmış olmalıydı. Bir 
anda yağmur gibi yağan kurşunlar, toplar-
dan denizi sektire sektire gelen gülleler, 
yanar oklar Kaptana feleğini şaşırttı. Aziz-
lik yoktu, karanlık vardı. Bir anda ezbere 
bildiği Haliç’in sularına karıştı. Kadırga-
sı batmıştı, silkip attığı tekne yanıyordu 
patlayarak, yangın hemen ardı sıra gelen 
öteki kadırgaya da sıçramış olmalıydı…” 
(gece vaktinde Gündönümü, s.358)

Vatan aşkı ve şehitlik sevdasıyla İstan-
bul surlarının burçlara tırmanan Ulubatlı 
Hasan’ın cansiperane mücadelesini Se-
petçioğlu eserinde şöyle anlatır: “…San-
cak beline dolalıydı, yarasından sızan kan 
sancağa da bulaşmıştı, üzüldü. Bir sancağı 
koruyamamıştı, öyle geldi, öfkesi burnuna 
vurdu, genzi sızlarken açtı sancağı, açtı-
ğı kapıya en evvel gelen bir yanı yarım 
kalmış Barak Ağası idi. Ne var ki yukarı-
dan da aşağıdan da bir gediğin açıldığını, 
açılan yere hücum edildiğini görmüşler, 
karşı koymak üzere saldırmışlardı. Hasan 
sancağı ancak bağlayabildi sopanın ucuna. 
Umduğundan da güzel bir gönder olmuş-
tu sopa, eğer çıkıp da burca asabilirse bu 
güzel gönderde sancak salınacaktı… Koç 
başı vuruşuyordu artık, kendini kaybetmiş 
bir kurbanlık koç fırtınasında merdivenle-
re yüklendi. Saldıranlar gördüklerinden 
korkmuştu. Bu korku da Hasan’a yetti. 
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Sıyrılıp geçerken Barak, Bahadır Yüzbaşı 
ve Cebe Ali Hasan’ı kolladılar. Gel gör ki 
surun birinci mazgalının önündeki boşluk-
ta Hasan’ı iri yarı biri bir daha vurdu. Gön-
deri ters döndürüp adamı hakladıysa da 
yara kötü yerdeydi kan fışkırıyordu.  Gözü 
döndü Hasan’ın, kıpkırmızı görmeye baş-
ladı çevresini. Artık kimse tutamazdı onu, 
çıktı, çıktı, çıktı. Burca varmıştı sonunda… 
Burcun çıkıntısına soktu gönderin alt ucu-
nu, sımsıkı sarındı göndere; sancak yele 
verdi kendini: Şap! Şap! Şap!…, gökle yer 
arasındaki boşluğu tokatladı, az kalsın Ha-
san’ı da alıp uçuracaktı…” (Gece Vaktin-
de Gündönümü,s.376 vd)

Sonuç
Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun eser-

lerinden Dünkü Türkiye Dizisini romanla-
rını irdelemeye, yazarın tarihe bakış açı-
sını tespit etmeye çalıştık. Gönül isterdi 
ki diğer eserlerini de tahlil edelim. Ancak 
bu çalışma bir dergi için olduğundan di-
ğer eserlerini incelemeyi bir başka yazıya 
bıraktık. İnşallah onları da ayrıntılı bir bi-
çimde ele alırız.

Eserlerinden, tahlillerinden anladı-
ğımız kadarıyla engin bir tarih bilgisine 
sahip. Türk tarihini bir bütün olarak de-
ğerlendirmekte, Türk tarihinin en eski 

dönemlerine kadar inmektedir. Ona göre 
dünya kuruldu kurulalı Türkler vardır. 
Yaratılış Destanı bunun en güzel ispa-
tıdır. Destan devirlerini Türk tarihinin 
oluşumu olarak niteler.  Tarihi olayları 
ele alırken halkın inanışlarını, atasözleri-
ni, deyimlerini, beddualarını, türkülerini, 
halk hikâyelerini işler, okuyucuya kültü-
rel bir birikim bırakır; kelime hazinesini 
zenginleştirir, anlatım ve anlama kabili-
yetini arttırır. Kitaplarında ahde vefaya, 
aşka ve sevdaya, ailenin kutsallığına gibi 
konulara sıklıkla yer verir. Her kitabında 
sürükleyici ve çarpıcı bir anlatımda tari-
hi konuların ve görevlerinin yanında bir 
gönül erine, dini kanaat önderlerine yer 
verir. Romanlarının pek çok kahramanla-
rı gerçektir, kurgu değildir. Çok güçlü bir 
betimlemesi vardır. Bu betimlemeleriyle 
çok hassas bir insanı tarif edebildiği gibi 
bir savaş meydanını da en güzel şekilde 
ifade edebilmektedir. 

Yazarın Dünkü Türkiye Dizisi, Bugün-
kü Türkiye Dizisi, Sonsuza Uzanan Taşlar, 
Can Ocağında Pişen Aş, Çanakkale Üçle-
meleri, Kıbrıs dizisi gibi eşsiz eserleri de 
insanların okuma azmini artırmakta, tah-
lil ve tasavvur kabiliyetini güçlendirmek-
tedir.
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Kalp akçaya değmez bu cihânın gamı mirim
Kalbinden at âlâmı ne derlerse desinler

Sîrâb-ı visâl eyle bir âhu-yı zamanla
Gel sen dil-i nâ-kâmı ne derlerse desinler

Lavlar gibi yaksın beni estikçe kavursun
Aşkın o sıcak samı ne derlerse desinler.

 Şişmanca bir âfet bulacaktım bu kış ama
Yok tali’in  ikrâmı ne derlerse desinler
Âlem bu, tükenmez haber bu dünyada 
Hiçtir fakat encâmı ne derlerse desinler

Tacına musallat olan azgın medeniler
Asrın yeni yamyamı ne derlerse desinler

Mademki mefkûre için kan döküyorlar
Dürzîler alır Şam’ı ne derlerse desinler

Eyler bize teklif-i namaz hâm sofu, kendi
Bir hisse –i ebnâmı ne derlerse desinler

Kim derse ki ehl yok ukbâda yanarsın
İnsanların en hamı ne derlerse desinler

Şemsiye açarsın bu kış hücrende azizim
Tamir ede gör damı ne derlerse desinler

Yaz bir gazel-i muhteşem Hamid, kurulunca
Tunç heykelin aksâmı ne derlerse desinler

Bir şaheser şan u şeref olmak için git
Öp duhter-i  ilhâmı ne derlerse desinler

Bir cûy-ı selâmet gibi aksın sarı şair
Şiirinden at ibhâmı ne derlerse desinler4
Sonuç olarak “ne derlerse desinler” redifli 
şiirler belki bundan çok fazladır. Biz rast-
ladığımız üç şiire yer verdik. Ancak bu şi-
irlerdeki edayı, cesareti, pervasızlığı ancak 
öz güveni yüksek olan şairler gösterebilir.  
Muzaffer Hamit’inki ise yazarının eski kül-
türe ne kadar hâkim olduğunu vurgulayan 
güzel bir örnektir. “Sarı şair” sözü Muzaffer 
Hamit için kullanılmaktadır.  
DİPNOT
1 Şükran Kurdakul, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, 
Ataç Kitabevi, İstanbul 1971, s.261
2Babalık, Sayı. 5223, 15 İkinci teşrin 1938, s.2
3 Afif Evren,  “Mahalli Araştırmalar: Şair ve Mu-
harrir M. Hamit”,  Yeni Meram, Sayı: 1329,   19 
Nisan 1954, s.2
4Babalık, Sayı: 2211, 6 Teşrinievvel 1926, s.2

“MESNEVÎ”nin
Gölgesinde

Ahmet 
Sevgi

Ey kardeş, sen düşünceden ibaretsin. 
Ondan başka sende olan kemiktir, kıldır.

(Hz. Mevlânâ)

 İNSAN ve DÜŞÜNCE
İnsan; maddeten  etiyle  kemiği kadardır,
Mânen ise “düşünce”si nispetinde vardır. 

(Ahmet Sevgi)
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KONYA’DA EKMEĞİN
(KONESTAŞ’IN) HİKAYESİ

Ekmek halkımızın temel gıda mad-
desidir, ekmek nimettir, kutsaldır. 
Toplumumuzda ekmeğe duyulan 

saygı ve verilen değerin önemli bir yeri 
vardır. Halkın temel gıdası olan ekmeği 
üreten Konestaşın Konya’da ki hikayesi, 
şirketin kuruluş safhaları, ekmek fabri-
kası tesislerinin satın alınması, montajı, 
şirketin kuruluş sermayesi ve sermaye 
artışları, üretim miktarı, kazanç durumu, 
kar dağıtımı, şirketin faaliyetleri ve yöne-
tim ve denetim kurulu üyelerimiz ekmek 
sektöründe yaptığı hizmetleri şirketin ilk 
Genel Müdürü olarak Şehrin Hafızasın-
da yer alsın istedim. Tabii ki bu yazıda 
Konestaş ile ilgili burada yazdığımdan 
çok daha fazlasını “Konya’da Ekmeğin 
Hikayesi” Konestaş Ekmek Fabrikası ki-
tabımda yazmıştım. Günümüzde gelir 
düzeyinin yükselmesi ve diğer bazı sos-
yal nedenlerle bazı kişiler tarafından çok 
önemsenmez ise de geçmişte bu değerler 
daha önde gelirdi.

1982 yılı öncesinde Toprak Mahsülle-
ri Ofisinden buğday, un, şehirde ekmeğin 
temini şehiri idare edenlerin sorumlulu-
ğunda olduğundan yerleşim yerlerinde 
ekmek temini, ekmek gramajı ve fiyatı 
mahalli yönetimlerin kontrolünde, so-
rumluluğunda ve kararlarına bağlı oldu-
ğundan önemli bir görev sayılmaktaydı. 
1982 sonrasında da mahalli idarelerin 
sorumluluğu olmakla birlikte serbest pi-
yasa ekonomisi içerisinde ve ülkenin ge-
lir düzeyinin yükselmesi ekmeği eskisi 
kadar öne çıkarmamaktadır. Günümüzde 
ekmek normal günlerde değil sadece ola-
ğan üstü günlerde öne çıkmaktadır. 

Konestaşın kurulma düşüncesi ve 
amacı; Yılmaz Kulluk’un Konya Belediye 
Başkanlığı yaptığı dönemde (1969- 1977) 
şehirde ekmekle ilgili sıkıntı yaşanmış ol-
ması, ekmek fabrikası kurulması fikrini 
1970’li yılların başında gündeme getir-
miştir. Yılmaz Kulluk Belediye Başkan-
lığının ilk dört yıllık döneminde şehirde 
çekilen ekmek sıkıntısının giderilmesi 
için bir grup arkadaşına ekmek fabrikası 
kurma fikrini anlatmıştır. Bu düşünce-
sini paylaşmak için Halil İbrahim Sayar, 
Müştak Canbilen, Mehmet Mert, A. Atil-
la Gücüyener, Yavuz Munlafalıoğlu, Ali 

Ataman ve Veli Nurullahoğlu gibi bazı 
isimlerin de aralarında olduğu bir grup 
arkadaşını toplantıya çağırır. Konya’da 
ekmek sıkıntısı çekilmemesi, vatandaşın 
daha kaliteli, daha temiz, daha sağlıklı, 
hijyenik şartlarda üretilen ekmek yiye-
bilmesi için modern bir ekmek fabrikası 
kurulması gerektiğini söyler. Toplantıya 
katılanlarla konuyla ilgili düşüncesini 
paylaşmaktan öte ekmek fabrikasının ku-
rulmasını çok istediğini belirten ifadeler 
kullanır. Belediye Başkanı Yılmaz Kulluk, 
şehirde ekmek sıkıntısı yaşanmaması 
için belediyenin idare edeceği bir şirke-
tin ekmek fabrikası kurmasını gündeme 
getirdiği bu toplantı ile Konya’da ekmek 
fabrikasının teşkili konusunda ilk adım 
atılmış olur. 

Konya’da 1970’li yıllarda çok ortaklı 
şirket kurmalar yeni yaygınlaşmaya baş-
lamış, Bagfaş, Derkosan, Konsantaş, Ko-
naltaş, Konsintaş …. gibi isimlerle farklı 
dallarda hizmet veren çok sayıda şirket 
kurulmuştur. Konya Unlu Gıda İmali ve 
Ticaret Anonim Şirketi (kısaca Konestaş) 
bu dönemde kurulan şirketlerden biri-
si olup, Konya’nın o yıllarda çekilen ek-
mek sıkıntısını çözmek amacıyla kurulan 
çok ortaklı bir şirkettir. Kazanç amacıyla 
değil, daha çok şehrin ekmek ihtiyacını 
karşılamak ve Allah rızasını kazanmak ön 
planda tutulmuştur. Konestaş ilk kurul-
duğu günden itibaren şirket ortaklarının 
yönetim kurulu üyelerine olan güveni ve 
yönetim kurulunun da ortaklarına verdi-
ği sözü yerine getirme kararlılığı yöne-
timde ve idarede sürekliliği sağlamıştır.  
Konestaş’ta bu yönetim sürekliliği ve ku-
ruluş felsefesinin değişmemesi başarının 
yakalamasına neden olmuş ve hizmette 
hedefe ulaşılmıştrır.

Konestaş Konya Unlu Gida İmali Ve 
Ticaret Anonim Şirketi’nin Kuruluşu; 
Şirketin kısa adı”Konestaş”, resmi adı 
ise “Konestaş Konya Unlu Gıda İmali ve 
Ticaret Anonim Şirketi” dir. Unlu gıda 
imali ve ekmek üretimi yapmaktaydı. Yıl-

MEVLÜT 
MÜLAYİM
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da büyüdüm, Kızılırmak’ın akışını, 
çağlayışını düşündüm, hayallerimi 
yazdım” der...

- Uyum problemleri yaşayan yedi 
çocuklu bir aileden gelen, Kahtalı bir 
öğrencisi vardır. Uzun mücadeleler 
verip, önce çocuğun ailesine yar-
dımcı olur. Öğrenci okulunu sevme-
ye başlar, dersleri düzelir ve başarılı 
olur. Dönmeden önce, bir defa met-
roda görür. Yalnız öğrencisi karşı va-
gondadır. Hocasını görünce yerinde 
duramaz, el sallar, çığlık atar, parça-
lar kendini, bir daha görüşmek nasip 
olmaz. Yıllar sonra o çocuğun doktor 
olduğunu öğrenir… 

- Alman okul müdürü, iki Türk öğ-
retmeninin işine son verir, Gerekçe; 
bu kişiler kendi dillerini bilmemekte-
dirler...!  Okulda Alman öğretmenler 
ve yöneticilerin olduğu bir toplantıda 
konu Alman Edebiyatı, sanatı ve fel-
sefesine gelir. Ali Çelikbaş Hocamız, 
Kant’ın felsefesinden yorumlar ya-
par, Goethe’nin Faust’tundan dizeler 
okumaya başlar, Schiller’le devam 
eder. Alman eğitimciler karşıların-
daki hocanın, o zamana kadar gör-
dükleri Türk Öğretmenlerinden çok 
farklı olduğunu anlarlar. Bütün eği-
timciler, hocamıza saygı göstermeye 
başlar. 

- Almanya’da, kaldığı Augsburg 
Şehri’nde, yeni yaptırdıkları caminin 
bütün halılarını hediye edip, tatil için 
Türkiye’ye yola çıkan, yolda trafik ka-
zası geçirip, rahmeti rahmana kavu-
şan bir dostunu hiç unutamaz… Er-
meni komşusu vardır. Bu aile ile çok 
iyi anlaşırlar, Ermeni aile, hocamızın 
ailesinin geri dönüşünde, çok üzülür, 
bu dostluk yıllarca unutulmaz.

- Çay’da bir gün gözlerinin önün-
den sinekler uçuşmaya başlar, gözle-
rinin durumu çok kötüdür. Ankara’da 
o günlerde Amerika’dan gelen bir 
Türk doktoru vardır, hocamızı hemen 
retina ameliyatına alır. Gözleri yeni-
den görmeye başlar. O doktora dua 
eder, hiç unutmaz onu. Çok okuyan, 

hayatı okumakla geçen hocamız, me-
sajlara cevap verir, zorluk çekse de 
en uzun yazıları okuyup, yorumlar 
yapar. Ünlü Tenor Murat Karahan te-
levizyonda;

 “Dönülmez akşamın ufkundayız 
vakit çok geç

Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl 
geçersen geç…” 

 ………….

 “Değdi saçlarıma bahar gülleri, 
Nazende sevgilim yadıma düştü.” 
Şarkılarını okurken hocamızı ara-

rım, o da dinler, yorumlar yaparız. 
Tarihimizi, dilimizi, edebiyatımızı, 
sanatımızı, klasik edebiyatımızı, kla-
sik musikimizi, Türk sanat musiki-
mizi sever, yazılanlara ilgili yorum-
lar yapar. Avusturya’nın Salzburg 
Şehri’nde Mozart’ın evini ziyaret et-
tiğimde, hocamızla birlikte batı kla-
sikleri üzerine yorumlar yapmıştık. 
Yazılarında ve paylaşımlarında; bil-
menin, öğrenmenin ve mukayeseler 
yapabilmenin “entelektüel sömürü-
nün” zehrini ortadan kaldıracak tek 
ilaç olduğunu anlatır. İslam akaidi, 
hadisler, tefsirler ve fıkhı konularda 
görüşleri nettir. Mesajlarıyla yolu-
muzu aydınlatır, konuların incelik-
lerini bizlere bıkmadan, usanmadan 
yazar. 

- Şair Nurullah Genç’in “On Ko-
yun” Videosu’ nu gönderdiğimde; 
“Bu toprakları bize vatan yapan maya 
işte bu… Benim neslimin hikaye-
si, dinlerken ağladım. Sağ olasın…” 
Diye yazan hocamızın, vatan ve mil-
let sevgisi, Anadolu’nun yoksulluğu-
na, dertlerine, tarihine ilgisi ve alaka-
sı çok canlıdır. Yine bir yazıya yaptığı 
yorumda; “Okudum. Kendimiz kala-
rak değişmek, coğrafyanın ve tarihin 
bize çizdiği kaderi, yaşamak ve tari-
hi rolümüzü adam gibi oynamaktan 
kaçamayız, kaytaramayız. Yüz yıllık 
inkârı sürdürmemiz artık mümkün 
değil…” diye yazmıştı.

- Öğrencilerinin yazıları için de 
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şöyle yazmıştı; “Keşke imkân olsa da 
öğrencilerimin talebesi olabilseydim. 
Yorumlar birbirinden doyurucu, ufuk 
açıcı, sizleri hayranlık ve iftiharla ta-
kip ediyorum. Rabbim ilminizi artır-
sın…

Ahmet Sevgi Hoca, hocamızdan 
bahsederken; “yedi yüzün üzerinde 
makale yazdım, hiçbir hoca ve şahıs-
tan Ali Çelikbaş Hocamınki ölçüsün-
de, takdir ve teşvik görmedim. “İs-
lam’da/ Toplumda Kadın” makalem 
için yazdığı mesajı asla unutamam, 
kayıtlara geçsin isterim” demişti. 
İşte Ali Çelikbaş Hoca’nın söz konu-
su mesajı: “Ahmet Sevgi Hoca’nın 
yazısı efradını cami ve ağyarını mani, 
bu konudaki tartışmalara son nokta-
yı koyucu, dengeli, derin bir vukuf 
ve ilmi bir birikim mahsulü, müphe-
miyetten uzak, çok seviyeli bir yazı. 
Ahmet Hoca’nın eline, kalemine sağ-
lık…”   “Hocamızın Ahmet Sevgi’nin 
“Kader, Tedbir ve Takdir” başlıklı 
yazısı ile ilgili değerlendirmesi de 
şöyle olmuştu: “Ahmet Hoca’nın ka-
der mevzuu gibi zor bir konuda, bu 
kadar öz, kısa, yalın, net ve anlaşılır 
bir dille konuyu anlatmış olması tak-
dire şayandır. Ahmet Hoca, yüzlerce 
sayfada anlatılabilecek meseleleri, 
bir makaleye sığdırabilmiştir, öğ-
rencim olmasından gurur duydum.”  

Öğrencilerinden Veli Temel Hoca’da, 
hocamızla ilgili şöyle bir mesaj gön-
dermişti:

 “Ol büt-i tersa bana mey nuş eder 
misin demiş…”

Diye Nedimi, Fuzuli’yi, Şeyh Gali-
bi, Pir Sultan’ı, Köroğlu’nu, Karaca-
oğlan’ı, Akif’i, Üstadı bize nakşeden 
Ali Çelikbaş Hocama sıhhat ve afi-
yetler niyaz ediyorum.” Örnek öğret-
men, gerçek bir Türk aydını olan, Ali 
Çelikbaş Hocamız, uzun yıllar Milli 
Eğitim Müdürlüğü, yüksek okulda 
müdürlük ve toplum yararına siyasi 
faaliyetlerde bulunmuştur. Okulu-
muzda derslerine girdiği bütün arka-
daşlarımızın, hafızasında, gönlünde 
ve ruhunda iz bırakan aziz hocamıza 
sağlık, afiyet, huzur ve saadetler te-
menni ediyoruz. Allah sağlıklı uzun 
ömürler nasip etsin. Yazılı ve sözlü 
olarak görüşebildiğimiz hocamızı Al-
lah başımızdan eksik etmesin.

“Dünyada ne ikbal ne servet dileriz,
Hatta ne de ukbada saadet dileriz.
Aşkın gül açan, bülbül öten vaktinde, 
Yaranla tarab, yar ile vuslat isteriz.”                 
                     Yahya Kemal Beyatlı
                                                                                       
Yaran; Dostlar                                                               
Tarab; sevinç, coşkunluk, şenlik.

ACZİMİN
        GİRYESİ

 

İNSAN ÇEŞİT ÇEŞİT
İnsan çeşit  çeşit, iyisine  kıymet  yetmez,
Kötüsünü ise gömsen toprak kabul etmez.

Ahmet 
Sevgi
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tiğimiz üç arkadaşımız (Ahmet Sev-
gi, Şaban Kumcu ve İdris Akıllı) okul 
müdürümüz rahmetli Sait Kırmacı 
Bey’e çıkıp, hocamızın bizim sınıfa 
verilmesini istemiştik. Ancak kabul 
görmemişti. Tam kırk iki yıl sonra, 
Ahmet Sevgi Hoca’nın bir yazısı ve-
silesiyle (bkz. “Unutulmaz Mısralar” 
YENİÇAĞ, 27 Eylül 2017)  Afyon’un 
Çay İlçesi’nde emeklilik hayatını ya-
şayan hocamızdan haberdar olduk.  
Ahmet Sevgi Hoca, Çay’a gitmiş, 
hocamızla buluşmuş, birlikte dertle-
şip hasret gidermişlerdi... Sağ olsun 
beni de arayıp, görüşmesini anlat-
tı ve hocamızın telefon numarasını 
verdi. O sıralar Denizli’deydim. Ya-
zışmaya başladık, ara sıra telefonla 
konuşuyorduk. Denizli’den, Konya’ya 
bir dönüşümde, Çay’a yaklaşırken 
kendisini aradım. Hasta olduğunu 
ve Ankara’ya doğru yolda olduklarını 
söyledi. Çok üzüldüm, Çay’da mola 
verdim, yol kenarında olan öğretmen 
evine gittim. Birilerini bulup, hoca-
mızla ilgili sohbet etmek istiyordum. 
Yaz günüydü, kimse yoktu, bir süre 
oturdum, hocamızı ve okul yıllarımızı 
düşündüm… Şükürler olsun iyileş-
ti, zaman zaman Bursa’da ve İstan-
bul’da evlatlarının yanında misafir 
oluyor, halen Çay’da oturuyor. Süreç 
içinde haberleşmemiz devam etti. 
Hayatından ve hatıralarından anlat-
tıklarını bazen not tuttum, bazen de 
anlattıklarından hatırladıklarımla, bu 
yazıyı yazmaya karar verdim. Ahmet 
Sevgi Hoca ile istişarelerimiz, onun 
teşviki ve naklettikleri de bu yazının 
temelini oluşturdu. 

- Sınıfça 1975 yılının haziran 
ayında Adana İmam Hatip Lisesi’n-
den mezun olduk. O yıllarda, hoca-
mızın bizim okulumuzda ders saati 
dolmayınca, Özel Adana Koleji’nde 
ücretli ders teklifi gelir. Özel okulun 
velilerinin, müdürünün ve öğrencile-
rinin memnuniyeti üzerine, ertesi yıl 
göndermek istemezler ve hocamıza 
ortaklık teklif ederler. Fakat 1977 yı-

lında yurt dışı öğretmenlik sınavı açı-
lır. Okulumuzun din dersi öğretmen-
lerinden beden eğitimi derslerimize 
de giren, merhum Ünal Ercoşkun Ho-
camız, kendisiyle beraber Ali Çelik-
baş Hocamızın da müracaatını yapar. 
Hocamız, mülakatta sorulan bütün 
soruları cevaplandırır. Jüri başkanı 
son soru olarak, Fuzuli’nin “Su Ka-
sidesi’ni” okumasını ister. Hocamız, 
kasidenin tamamını ezberden okur, 
sınavı kazanıp Almanya’da yaşayan 
Türk çocuklarına Türkçe öğretmeni 
olarak atanır.

- İlk iki yıl “hayımlarda” işçi yurt-
larında kalır, geceleri ranzaların üze-
rinde, “gurbetçilerimizle” sohbetler 
yapar. Okullarda çocuklarımıza sahip 
çıkar, büyük mücadeleler verir. Ya-
şanmış gerçek hikayelerin baş kahra-
manı olur.

- Bir gün Alman müzisyen ve bes-
tekar Chopin’le ilgili Almanca bir 
kompozisyon yarışması düzenlenir. 
Daha bir yıl önce Sivas’tan gelen, 
hocamızın bir kız öğrencisi yarışma-
da birinci olur. Chopin’in hayatını 
yazarken, Elbe Nehri’ni, pınarlarını, 
ırmaklarını, şelalelerini tasvir eder. 
“Sen buraları gördün mü” dedikle-
rinde, “hayır ben Kızılırmak civarın-

Ali Çelikbaş
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mıştır. 
Konya’da ekmek dağıtımında plastik 

kasaların ve satışta kağıt ambalaj kulla-
nımı ilk defa Konestaş ile başlamıştır.

Ekmek Dağıtımı; Konestaş, Konya’nın 
nüfus dağılımı ve yol durumunu göz önü-
ne alarak şehiri yedi bölgeye ayırmıştır. 
Ekmek fabrikası günlük üretmiş olduğu 
ekmeği belirlenen bölgelere işleticilere 
kiralamış olduğu yedi ayrı kapalı kasa va-
sıta ile sevk etmekteydi. Ayrıca fabrikaya 
ait bir vasıta ile de anlaşmalı kurumların 
ekmeği verilmekteydi. Ekmek dağıtım 
vasıtaları işleticiler tarafından ücret+ 
prim usulü çalıştırılmakta olduğundan 
sabah erken saatlerde başlayan sevkiyat 
akşam saatlerine kadar devam ediyordu. 

Konestaş Benzeri Fabrikalar; Kones-
taş’ın kurulduğu ve üretim yaptığı yıllar-
da Konestaş’ın dışında Türkiye’de altısı 
belediyelere ve biri özel şirketinn sahip 
olduğu 7 adet benzer fabrika bulunmak-
taydı. İstanbul, Kartal, Bursa, Kayseri, 
Adana ve Ankara Halk Ekmek fabrikaları 
belediyelerindi. Karadenizli iş adamla-
rının sahip olduğu İzmir -Karşıyaka’da 
ki (Kareksan) ekmek fabrikasının bütün 
ekipmanları Konestaş ile aynı Batı Alman 
firmasına ait benzer özel şirket fabrikası 
idi. Tesis olarak önemli benzerlikleri olan 
bu fabrikalardan bazıları halen ekmek 
üretimine devam etmektedir. 

Konestaş’ın Kazanç Durumu; Kones-
taş üretime başladığı ilk yıldan itibaren 
kâr eden bir şirkettir. Makine ve ekipman 
alımı sırasında alınan krediden dolayı 
banka borcunu vadesinden önce ödeme 
yaparak kapatmıştır. 1978 yılı hariç her 
yıl kazanç sağlamıştır. Konestaşın 1979 
yılından 1989 yılı dahil olmak üzere Bi-
lanço karı: 959.414.519 TL, Dağıtılan 
kar: 417.390.050 TL olarak gerçekleşmiş 
ve devlete 428.230.177 TL vergi öden-
miştir. 15 yılda şirket ortaklarının her 
biri 5000 TL ‘lık bir hisse senedine karşı-
lık 104. 163.00 TL pay almıştır.

Konestaş’ın Ekmek Üretimini Dur-
durması; Konestaş ekmek üretimine son 
verdikten sonra iş yerini kiraya vermiş-
tir. Üretimini durdurma nedeni; kurucu 
yönetimin ekmek darlığı olan yıllarda 
Konya halkına verdikleri sözün yerine 
getirilmesi, fabrikaya son yıllarda bele-
diyelerin kurucular kadar sahiplenme-
meleri, belediyenin %23.58 oranındaki 
hisse senetlerini özel bir kuruluşa satma-
sı, belediyelerin en büyük ortağı olduğu 
modern bir fabrika var iken kendilerinin 
yeni ekmek üretim yerleri açmaları, şe-

hirde daha fazla fırın açılmasına müsaa-
de edilmesi ve üreticiler arasında haksız 
rekabetler üretimin durdurulması için 
sebep gösterilmiştir. Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Yılmaz Kulluk ve üyeleri 
“gelişmeleri takip ederek Konya ekmek-
siz kalmasın istedik, sözümüzü de yerine 
getirdiK” diyerek üretime noktayı koy-
muşlardır. Konestaş (Konya Unlu Gıda 
İmali ve Ticaret Anonim Şirketi) ekmek 
fabrikasının ekmek üretimini durdurması 
ve üretim ekipmanlarının satılması bana 
göre Konya için önemli bir kayıptır. Kon-
ya Unlu Gıda İmali ve Ticaret Anonim 
Şirketi’ne (Konestaş) ait ekmek fabrikası 
makineleri, laboratuar malzeme ve ekip-
manları 1992 yılında Ankara Belediyesi 
Halk Ekmek Fabrikasına 1.700.000.000 
Tl bedelle satılmış olup bu ekipmanlar 
halen Ankara’da ekmek üretiminde kul-
lanılmaktadır. 

Konestaşın El Değiştirmesi; Kones-
taş kendini fesh etmemiş bir şirkettir... 
Şirketin en büyük ortağı olan Konya Be-
lediyesi %23.58 oranındaki hisselerini 
İttifak Holdinge sattıktan sonra diğer 
bazı ortakların hisselerini de satın alarak 
İttifak Holding bünyesine dahil olmuş, 
böylece yönetim ve denetim kurulları 
kurucuların dışında yeniden oluşturul-
muştur. Konestaş çeşitli yasal değişik-
liklere ayak uydurarak şirketin ismini de 
“Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancı-
lık Eğitim Sanayive Ticaret Anonim Şir-
keti” olarak değiştirmiş halen holding 
bünyesinde faaliyetini sürdürmektedir.

Konestaş’ta 01.07.1978- 01.04.1985 
tarihleri arasında görev yaptığım 6 yıl 9 
aylık sürede yönetim ve denetim kurulu 
üyelerimle, fırıncılarla ve bakkallarımızla 
problem yaşamadım. Belediye başkanlı-
ğı görevi yapmış olan Mehmet Keçeciler 
(1978- 1980 yılları arasında), 12 Eylül 
1980 ihtilalından sonra Konya Valisi ve 
aynı zamanda Konya Belediye Başkanlı-
ğı görevini yürüten Lütfü Fikret Tuncel 
ve bir yıl kadarda 24 Mart 1984 tarihin-
de Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet 
Öksüz ile çalıştım. Yönetim ve denetim 
kurullarımız ve çalıştığım her üç bele-
diye başkanı da şehrin ekmeksiz kalma-
ması için Konestaş’a her zaman yardımcı 
olan yöneticilerdi. Konestaş’ta çalıştığım 
süreçte çok şeyler öğrendiğim yönetim, 
denetim kurulu üyelerim ve yöneticile-
rimizin hepsi değerli insanlardı, hepsini 
saygıyla anıyorum. Vefat etmiş olanlara 
rahmet ve sağ kalanlara sağlıklı ve hayır-
lı ömürler dilerim.
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adet F grubu hisse senedi (60 Milyon) 
satışı ile toplam 24.000 adet hisse se-
nedi karşılığı sermayesini 120.000.000 
TL’na yükseltilmiştir. Şirketin önce ve 
sonra çıkartmış olduğu toplam 24.000 
adet hisse senedi arasında nama(isme) 
yazılı hisse senedi bulunmasına rağmen 
imtiyazlı hiç bir hisse senedi olmamış-
tır. Şirketin kurulduğu ilk yıllarda Kon-
ya Belediyesinin sermaye katkısı yüksek 
olduğundan ortaklık payı %100’e yakın 
iken yeniden değerlendirmeler dışında 
daha sonraları sermaye artışı yapılan E 
ve F grubu hissesenetlerinden almadığı 
için Konya Belediyesinin ortaklık oranı 
%23.58’e düşmüştür. Şirkette %3’den 
fazla hisseye sahip olan tek kuruluş Kon-
ya Belediyesidir. Şahıs olarak %2’den 
daha yüksek oranda hisse sahibi hiç ol-
mamıştır. O yıllarda Konya’da İstanbul 
yolu doğusunda kurulan sanayi koopera-
tiflerine Konya Belediyesi iş yeri amaçlı 
arsa tahsis ediyordu. arsa Arsa verilen bu 
yapı kooperatiflerine üye sayısınca hisse 
senedi verilmiş, böylece şahıs ortaklığı 
yaygınlaştırılmıştır. Örnek olarak belirt-
mek gerekir ise Anadolu Sanayi Dükkan 
Yapı Kooperatifi 600 adet (3.000.000 TL) 
hisseye ve Zafer Sanayi Dükkan Yapı Ko-
operatifi 520 hisseye (2.600.000 TL) sa-
hip ortaklarımızdı… 

Konestaş Ekmek Fabrikasının 
Ön Cepheden Görünüşü

Ekmek Fabrikası Makinalarının Te-
min Edilmesi; şirket adına bir heyet yurt 
dışında Almanya, Rusya, Hollanda, Bel-
çika ve İtalya gibi ülkelerde ekmek fabri-
kası tesisi imal eden firmalar ile 1976 ve 
1977 yıllarında görüşme ve incelemeler 
yapmıştır. Ekmek gramaj ve fiyat değişi-
me uygun ekmek üretim fabrikaları imal 
eden Avrupa ülkelerinden alınmasına ka-
rar verilerek Avrupadan birkaç firma ile 
görüşülmüş, sonuçta Batı Almanya’dan 
alınması uygun görülerek (Werner &Pf-
leiderer Industrial Bakery Technologies) 
firması ile yapılan anlaşma ile Continue 
(Devamlı) sistem denilen tam otomatik 
ekmek fabrikası makinaları satın alın-
mıştır. 

Şirketin Makine ve Ekipmanları; Şir-
ketin ekmek ve sandviç üretimi yapan 
makine ve ekipmanları Batı Almanya’dan 
Werner & Pfleiderer Industrial Bakery 
Technologies firmasından komple alın-
mıştır. Anahtar teslimi denilen alımda 
önemli ekipmanlar dışında gerekli gö-

rülen bazı destekleyici ekipmanlarda 
Konya’da verilen çizimlere ve listeye 
göre Konya’da yaptırılmış veya mahallin-
den temin edilmiştir. Ekmek ve sandviç 
üretiminde kullanılan; un eleme ve oto-
matik yüklemeli her biri 30 000 Kg un 
alabilen 3 adet un silosu, iki adet normal 
ekmek hattı ve bir adet sandviç hattı 
(Küçük ekmek= Brotçin ekmek= Bröt-
chen (ekmekçik)) makine ve ekipmanla-
rı, tesisin kontrol panoları ve yardımcı 
hizmet ekipmanları Almanya’dan satın 
alınmıştır. Fabrika iç kısmında sırasıyla 
monte edilen un siloları ile bağlantılı iki 
adet otomatik un ve su alma ekipmanı 
ve kantarları, beş adet CC 180 tipi ha-
mur karma makinesi, yirmi adet hamur 
teknesi, birbirine 3 metre aralıkla para-
lel uzanan iki ekmek üretim hattı için; 
iki adet gramajı ayarlanabilen kes-tart 
denilen hamur kesme makinesi, iki adet 
hamur kazanlarını yükleme vinci, iki ha-
mur yuvarlama makinesi, iki adet kefeli 
döner dolaplı ön dinlendirme dolabı, iki 
adet hamur (ekmek) şekillendirme ve iki 
adet sıcaklık ve buhar oranı ayarlana-
bilen keçe bantlı hamur fermantasyon 
bantı, bant çıkşında iki adet otomatik ha-
mur çizme (bıçaklama) makinesi, her biri 
iki brülörle ısıtılan çelik bantlı 36 metre 
uzunluğunda iki fırın ve donanımları, ay-
rıca sandeviç üretimi için kes-tart amki-
nesi, kazan yükleme vinci, dinlendirme 
arabası(10 adet), hamur dinlendirme 
odası ekipmanları, tek brülörle ısıtılan 
çelik bantlı sandeviç pişirme fırını, buhar 
hazırlama ekipmanları ve gerekli dona-
nımlar satın alınmıştır. Zamanın Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ağah Oktay Güner’in 
yardımlarıyla Batı Almanya’dan ithal edi-
len malzeme ve ekipmanları doğrudan 
fabrika sahasına indirilmiş ve Konya’da 
25 Ekim 1977 tarihinde ekmek fabrikası-
nın tesis ve montajına başlanılmıştır. İki 
ekmek hattından birinin montajı Haziran 
1978’de tamamlandı. Deneme amaçlı 
ekmek üretiminden sonra 10 Temmuz 
1978 tarihinde seri ekmek üretimine ge-
çildi. İkinci ekmek hattı ve küçük ekmek 
üretim hattının montajı 1978 yılı sonuna 
doğru tamamlanarak üretim için devreye 
alınmıştır. Fabrika içerisinde bir adet ek-
mek ve bir adet de sandviç rezerv üretim 
hattı bulunmaktaydı.

Tahsis Unu; ekmek yapımı için devlet 
tarafından verilen una tahsis unu denil-
mektedir. Genel olarak il ve ilçe merkez-
lerinin son nüfus sayımına ve kişi başına 
ayda 10 kg buğday hesaplanarak yapıla 
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gelen bir uygulamadır. TMO tarafından 
şehir nüfusuna göre kişi başı 10 kilogram 
hesabıyla verilen ekmeklik buğday bele-
diyenin anlaşmış olduğu un değirmen-
lerinde veya un fabrikalarında buğday 
öğütülerek un haline getirilir. Buğdayı 
öğüten fabrika, belediyenin ekmek fab-
rikası ve fırınlarına kapasitelerine göre 
hazırlamış olduğu listeye uygun sayıda 
çuvallı un (71.5 Kg/Adet) ekmek üretici-
lerinin iş yerlerine teslim edilirdi. O yıl-
larda bir çuval un 71.5 kg olarak piyasaya 
verilmekteydi. Öğütücü yükleniciler ta-
rafından dağıtılan bu unlar ile şehrin ek-
mek ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktay-
dı. Kişi başına hesaplanan 10 kg buğday 
yeterli gibi görünmekte ise de her zaman 
yeterli gelmemekte, fırınlar dışarıdan un 
almak zorunda kalmaktaydı. Tahsis unu 
ile piyasadaki bir çuval unun fiyat farkı, 
özellikle ilkbahar aylarında, yeni ürün 
buğdayın piyasaya girmesi ile fiyatlar-
da artışlar görüldüğünden, ayrıca yaz 
aylarında şehirde nüfus artışı, iş göçler 
ve şehirden köylere ekmek götürülmesi 
gibi nedenlerden dolayı bazı dönemler-
de tahsis unundan yapılan ekmek şehrin 
ihtiyacını karşılayamadığından Konya’da 
ekmek yokluğu görülmekteydi. Ülkemiz-
de ekmeğin ana girdisi olan buğdayın, 
tahsis ununun T.M.O. tarafından bele-
diyelere, dolayısıyla fırıncılara verilmesi 
uygulaması 01.061982 tarihinde 8/4743 
sayılı kararname ile Tahsis unu uygula-
ması kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra fı-
rıncılar un taleplerini TMO’dan veya doğ-
rudan piyasadan temin edebilmeleri yolu 
açılmış ve böylece ekmek sektöründe 
serbest piyasa için ilk adım atılmış oldu. 

Konestaş’ta Ekmek Üretimi; Fabrika 
hiç el değmeden otomatik olarak üretim 
yapan her bir ekmek hattı saatte 3200 
adet ekmek üreten iki ekmek hattına sa-
hipti. 1 saatte 6400 adet ekmek ürete-
bilmekteydi. Yarı otomatik bir tesis olan 
Sandviç ekmek hattı ise bir saatte 10.000 
adet küçük ekmek üretebilmesine rağ-
men ihtiyaca göre üretim yapılıyordu. 
Ayrıca un ve ekmek analizleri yapılabilen 
oldukça donanımlı laboratuvara sahipti. 
Ekmek üretiminde hiç el değmeden üre-
tim yapılmaktaydı. 

Üretim un ve su alma kantarlarından 
un ve su alımından sonra hamur mayası, 
tuz ilave edilip hamur karma makinesin-
de karılarak kazanda 20-30 dakika bekle-
tilirdi. Kazanda kısmen mayalanmış olan 
hamur, kesme tartma makinesinde iste-
nilen gramajda kesildikten sonra yuvar-

lama makinesinde beze haline getirilerek 
ilk döner kefeli dinlendirme dolabına ge-
liyordu. Ön dinlendirmede 8-12 dakika 
dinlendirilmeden sonra hamur şekillen-
dirmede ekmek şeklini alarak buharlı 
dinlendirme tünelindeki keçe banta oto-
matik dizilerek 25-30 dakika kabarma-
ya bırakılıyordu. Sıcaklık ve buhar oranı 
kumanda panolarında kontrol edilebilen 
dinlendirme bantının çıkışında elle veya 
otomatik makine ile bıçak atıldıktan son-
ra pişirme fırını bantında 25-30 dakikalık 
pişme süresi sonunda ekmek hazır hale 
geliyordu. Bütün ekipmanlar mevsime, 
gramaja ve istenilen özelliklere göre 
ayarlanabilen tesiste un ve su alımı ile 
başlayan ekmek imali mevsime göre 90-
120 dakikalık sürede ekmeğin pişmiş ola-
rak fırından çıkışı ile tamamlanmaktaydı. 
Fırından çıkan ekmekler yürüyen uzun 
yatay çubuklu bir bant üzerinde aşa-
ğı kata iniyordu… Kısmen soğumuş ve 
dinlendirilmiş olan ekmekler aşağı katta 
banttan alınarak kapalı nakliye araçları 
ile şehir içerisinde farklı semtlere sevk 
edilmekte idi. Konestaş Konya’da plastik 
kasaları ekmek sevkiyatında kullanan ilk 
kuruluştur. Konestaş kış aylarında orta-
lama günlük 50-60 000 adet ekmek, yaz 
aylarında ise ortalama günlük 80-120 
000 adet ekmek üretmekteydi. Üretilen 
ekmekler Konya’nın şehir içi ekmek ih-
tiyacının karşılanması yanında ihtiyaç 
halinde civar ilçe ve köylerin ekmek ihti-
yacını da karşılamıştır. 

Sandviç hattı 30 metre uzunluğunda 
yarı otomatik bir sisteme sahip olup ek-
mek üretiminde kullanılan hamur karma 
makinelerinde yoğrulan hamur, kazanda 
dinlendirilir, sandviç hamur kesme ve şe-
killendirme makinesinde şekillendirildik-
ten sonra dinlendirme arabasına alınıp 
buharlı dinlendirme odasına konulmakta 
ve sonrasında dinlendirme arabalarında-
ki hamurlar pişirme fırınına elle verilerek 
16 metrelik fırında pişirilerek üretim ta-
mamlanmış olurdu. Sandviçler soğutul-
duktan sonra naylon torbalar veya özel 
Konestaş baskılı kağıt ambalajlarla veya 
sepetlerle satış noktalarına sevk edilirdi. 
Sandviç üretimi ekmek hatlarında Ra-
mazan aylarında bol susamlı “Ramazan 
Pidesi” üretimi yapılarak bakkal ve bü-
felerde satışa sunulmaktaydı. Konestaş 
1978 yılından 08 Eylül 1991 tarihine ka-
dar resmi tatiller dışında sürekli olarak 
üretimde bulunmuş ve bu sürede toplam 
197.743.686 adet ekmek ve 27.416.863 
adet Sandviç (küçük ekmek) üretimi yap-
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maz Kulluk’un başkanlığında yapılan ilk 
toplantıdan sonra oluşturulan bir heyet, 
Konyalı 50-60 sanayici ve tüccarı bizzat 
ziyaret ederek ekmek fabrikası kurma 
düşüncelerini anlatırlar ve kurulacak şir-
kete ortak olmalarını talep ederler. Ortak 
olmalarını istedikleri kişilere “bizim böy-
le bir teşebbüsümüz var ‘Hisse Senedi’ 
alacaksınız ama buradan ticari bir kazanç 
beklentiniz olmayacak” denilerek kurula-
cak şirketin, şehirde ucuz ve kaliteli ek-
meğin temini amacıyla, bir yardımlaşma 
kurumu gibi düşünüldüğü de belirtirler. 
Çoğunluk böyle bir teşebbüsün hayır-
lı olacağını onaylayınca şirket ve ekmek 
fabrikası kurma işine girişilir. Yılmaz 
Kulluk’un düşüncesi ile başlayan hare-
ket Konya Belediyesi’nin öncülüğünde ve 
Konya’lı 50–60 kadar müteşebbisin kat-
kısı ile KONESTAŞ kurulması ile netice-
lenir. Böylece Konya’da yaşanan ekmek 
problemine çare olmak üzere ilk ciddi 
adım atılmış olur. Konestaş Konya Bele-
diyesi’nin sermaye katkısı ve yer vermesi 
ile 18.7.1975 tarihinde kurulmuştur. 

Şirketin Kurucu Yönetim ve Dene-
tim Kurulu; Şirket ana sözleşmesi gereği 
yönetim ve denetim kurullarında Konya 
Belediyesi’nden birer temsilci bulundur-
ma zorunluluğu vardı… Yönetim kurulu; 
Yılmaz Kulluk (Başkan), Müştak Canbilen 
(Başkan Yardımcısı), Mehmet Mert (Mu-
rahhas Üye), Halil İbrahim Sayar (Üye), 
Ahmet Atilla Gücüyener (Üye), Veli Nu-
rullahoğlu (Üye) ve İrfan Mescioğlu’ndan 
(Üye) oluşmakta idi. Mehmet Mert (Be-
lediye Başkan Yardımcısı), Konya Beledi-
yesini temsilen Yönetim kurulu üyesidir. 

Denetim Kurulu ise; Ali Ataman, Meh-
met Ortaer ve İrfan Altınel’den oluşmak-
ta olup Ali Ataman (Belediye Muhasebe 
Müdürü), Belediyeyi temsil eden denetim 
kurulu üyesidir. Şirketin Yönetim ve De-
netim Kurullarında tüzük gereği ve diğer 
bazı nedenlerle az da olsa belirli zaman-
larda değişiklikler olmuştur. Belediye 
başkanı değiştiğinde şirkette belediyeyi 
temsil eden üyeler de değişmiştir. Şirke-
tin Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri 
hiç bir zaman huzur hakkı almamışlardır. 

Ekmek fabrikasının yeri; O tarihlerde 
Konya Şehirlerarası Oto Garın’ın batısın-
da Park Bahçeler Müdürlüğünce kullanı-
lan Konya Belediyesinin şirkete sermaye 
olarak verdiği (şimdi ki Nalçacı caddesi-
nin batısında Kule caddesinin geçtiği yer, 
Kule Sitenin parkı ve önündeki Manolya 
evlerinin bulunduğu yer) arazide fabri-
ka inşaatı yapılmıştır. Fabrika binasının 
tamamı tek çatı altındadır. Fabrika alanı 
40.000 m2’lik kapalı alana sahipti. Fabri-
kanın ön (güney) tarafında giriş katı sos-
yal amaçlı üst katı idari ve alt katı sosyal 
amaçlı kullanılan iki katlı bina, bitişiğin-
de kazan dairesi, fuel oil tankları ve hiz-
met alanları bulunmaktaydı.

Konestaş’ın Sermayesi; Konestaş 
Konya Unlu Gıda İmali ve Ticaret Ano-
nim Şirketi ilk kuruluşunda her biri 
5.000 TL değerinde olan 724 adet nama 
yazılı (A grubu) hisse senedi ile 3.620.00 
TL olan sermaye ile kurulmuştur. İhti-
yaca binaen beş defa sermaye artışı ya-
pılmıştır. 05.06.1976’da 500 adet nama 
yazılı B grubu ve 1776 adet hamiline C 
grubu hisse senetleri ile sermayesini 
15.000.000 TL’na, 29.02.1977 tarihinde 
sermayesini ikinci defa 3000 adet hamili-
ne D grubu hisse senedi satışı ile serma-
yesini 15 milyondan 30.000.000 TL’na, 
02.06.1979 da 6000 adet E grubu hisse 
senedi (30 Milyon) ile 60.000.000 TL’na 
yükseltmiştir. Şirketin en son sermaye 
artışı ile 15.04.1985 tarihinde 12.000 Yılmaz Kulluk
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2 Maaş + Mesai + Servis + Yemek
2 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

•	ELEKTRİKÇİ	(1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

•	TERCİHEN	MESLEK	LİSESİ	
			MAKİNA	BÖLÜMÜ	MEZUNU	
			OPERATÖR	OLARAK
			YETİŞTİRİLECEK	ELEMANLAR					              (10 KİŞİ)•		TORNACI	(1 KİŞİ)	
•		KAĞIT	POŞET	MAKİNESİ
			OPERATÖRÜ	(4 KİŞİ)	
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

•	GÜVENLİK	GÖREVLİSİ	(1 KİŞİ)

•	VASIFSIZ	ELEMAN	(10 KİŞİ)				ALINACAKTIR

Konya	3.	Organize	Sanayi	Bölgesi	İhsan	Dede	Caddesi	20.	Sokak	No:	19

•  Tel: 0332	239 19 08   Selçuklu	/	KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

Abdullah Çimen Özfatihler
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

VİNÇ	SEKTÖRÜNDE	ÇALIŞMAK	ÜZERE;
+ CNC OPERATÖRLERİ

 + GAZALTI VE ELEKTRİK 
KAYNAKÇILARI

+ ÜNİVERSAL TORNACI
+ DEPOCU

+ ELEKTRİKÇİ VE BOBİNAJCI
+ OTOMASYONCU

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır.

Adres: 4.O.S.B 404 nolu sk. No:2 
Selçuklu / KONYA

ARANIYOR

Tel: 444	75	92

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
F Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
F Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan

ARANIYOR

0 332 345 03 08

VASIFLI VASIFSIZ ELEMAN
F İlaçlama makinesinde çalışabilecek
F Askerlik ilişkisi olmayan
F 40 yaşını aşmamış erkek adaylar

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28 

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYEBAY VARDİYA ŞEFİ
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• PLASTİK ENJEKSİYON 

MAKİNASINDAN ANLAYAN
• EN AZ 5 - 10 YIL DENEYİMİ OLAN
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

VASIFSIZ BAY ELEMAN
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• SİGARA KULLANMAYAN

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1214989

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2-İhaleler, 15.09.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 15.09.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu 
ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde 
bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8-Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres       : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon    : 444 55 42 Dahili : 2569
İlan olunur.

İLÇESİ MAH. ADA PARSEL M²’Sİ HİSSE VASFI İMAR DURUM MUHAMMEN 
BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT ÖDEME ŞEKLİ  İHALE

SAAT

Karatay Fevziçakmak 34242 4 2.700,89 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı
E: 1,00 Taks: 0,60 Yençok: 10,00 metre 1.891.000,00 TL. 56.730,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.10

Karatay Mezbaha (Fetih) 17130 14 1.561,68 Tam Arsa Sanayi Alanı
E: 0,60 Hmax: 9 metre 938.000,00 TL. 28.140,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.20

Karatay Mezbaha (Fetih) 17130 17 1.563,73 Tam Arsa Sanayi Alanı
E: 0,60 Hmax: 9 metre 939.000,00 TL. 28.170,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.30

Selçuklu Hocacihan 14814 7 3.145,00 Tam Arsa 2 Kat Mesken Sahası
E: 0,70 Taks: 0,35 Yençok: 2 Kat 1.416.000,00 TL. 42.480,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.40

Selçuklu Sille 24007 5 749,74 Tam Arsa 2 Kat Mesken Sahası
E: 0,50 MaxTaks: 0,25 Yençok 2 Kat 338.000,00 TL. 10.140.00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.50

Selçuklu Sille 24007 6 742,02 Tam Arsa 2 Kat Mesken Sahası
E: 0,50 MaxTaks: 0,25 Yençok 2 Kat 334.000,00 TL. 10.020.00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 16.00

Plan Notları : Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin 
eklerinden görülebilir.

Not : Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.

Koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, rakamlardaki artışa dikkat çekti. “Her ilin özelinde tedbirler 
almaya başladık” diyen Koca, “Özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla artırıyoruz. Şu an da Konya’da 460” dedi

460 ayrı ekip sahada 
Sağlık Bakanı Fahrettin 

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu 
Toplantısı sonrası düzenlenen 
basın toplantısında konuştu. 
Bakan Koca, Bilim Kurulu top-
lantısının ana gündeminin sal-
gının dünyadaki ve Türkiye’deki 
seyri, vaka artışının sebepleri, 
vaka sayılarının arttığı iller ve 
önlemler, hastane kapasitele-
rinin ve aşı çalışmalarının ele 
alındığını bildirdi. Korona vi-
rüsün birinci dalgasının ikinci 
pikini yaşadığını aktaran Bakan 
Koca, “Gelenek ve görenekleri-
mizin önemli parçalarından olan 
bayramlar ve düğünlerdeki ha-
reketlilik ve dikkatsizliklerimiz 
bizi bu eşiğe getirdi. Halkımızın 
büyük çoğunluğu ilk gün ki has-
sasiyet tedbirlere devam ediyor. 
Haziran sonrası başlayan yeni 
dönemin tipik bir normalleşme 
döneminin olduğunu altını sü-
rekli çizmeye çalıştım. Bundan 
böyle kontrollü sosyal hayatın 
başladığını kısıtların biraz esne-
diği durum olduğunu söyledim. 
Bu dönemin hayatımızın sağ-
lığımızı garanti edecek şekilde 
kısmen özgürleşmesi olmalıydı. 
Tedbirlerle özlemlerimizin sen-
tezini yapabilmeliydik. Bu yeni 
dönemin vatandaşımızın ferase-
ti iyi anlayacağını umdum. Tatil 
yerlerinde eğlence yerlerin de 
çarşı pazarda törenlerde tedbir-
lere ne kadar uyulduğunu hep 
birlikte içimiz acıyarak görüyo-
ruz. Düğünlerimiz nişanlarımız 
sünnet törenlerimiz taziyele-
rimiz yeni taziyelere kaynak-
lık edilen yerler halini alıyor. 
Salgın artarak devam ediyor. 
Virüs her geçen gün daha fazla 
insana bulaşıyor. Görüyorsunuz 
her gün test sayımızı artıyoruz. 
Açıkladığımız yeni hasta sayı-
mız düşmüyor. Bu vakalardan 
ağır hastalık geçirenlerin yo-
ğum bakımda tedavi görenle-
rin sayısı artıyor. Her gün bu 
sebeple vatandaşlarımız canla-
rından olmaya devam ediyor” 
şeklinde konuştu. Bakan Koca, 

ülke genelinde farklılıklar olsa 
da hastanelerin yükünün arttı-
ğını ve bütün bunların gerekli 
alt yapılar ve kaynaklar dağı-
lımdan titiz bakım kesintisiz bir 
hizmet gerektirdiğini vurguladı. 
“Şuana kadar sağlık kuruluşla-
rımızda virüsün bulaşmasından 
kaçamayan 29 bin 865 çalışa-
nımız oldu” Kamuda esnek ça-
lışma uygulamasına geçildiğini 
hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, 
“Evden çalışmanın özendirildi-
ği bu dönemde gündüz ve gece 
göreve devam eden aylardır 

evine gidemeyen çocuğunu eşi-
ni kucaklamayan doktorlarımız 
hemşirelerimiz her düzeyde 
sağlık personelimiz var. 

Doktorunda hasta bakıcısına 
kadar her aşamada sabır ve fe-
dakarlık isteyen bir mensup ol-
duğunu bilmektedir. Ancak bu 
fedakarlığını sorumsuzca dav-
ranışlara feda etmek zorunda 
olmamalıdır. Vatandaşlarımız 
şüpheli vakalardan uzak dur-
masını tavsiye ederken sağlık 
çalışanlarımız bütün mesailerini 
bulaştırıcı hastalarla geçirmek-

tedir. Yoğun mesaileri geceyi 
gündüze devşirmekte kaderin 
mutsuz yüzüyle tanışmış in-
sanları mutlu edilmesi uğruna 
kendi mutluluklarını feda edil-
mektedirler. Şuana kadar sağlık 
kuruluşlarımızda virüsün bu-
laşmasından kaçamayan 29 bin 
865 çalışanımız oldu. Ne yazık 
ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdi-
ğimiz arasında” şeklinde konuş-
tu.

Sağlık kuruluşların da şidde-
te başvuranların olması sağlık 
personelinin menfur saldırıla-
ra muhatap olması şevklerini 
kırıldığını aktaran Koca, “Va-
tandaşlarımızdan sorumluluk 
bekliyoruz. Mesafeyi gözetme-
yen kalabalıklar kalabalık içine 
atılan her adım unutulan her 
maske ihmal edilen her tedbir 
1 değil onlar can yakmaktadır. 
Pandemi mücadelemizi zora 
koşmaktadır. Sağlıkçılarımızın 
beklentisi alkıştan öte bir has-
sasiyettir. Bu hassasiyet tüm 
vatandaşlarımızın hastalık ris-
kine karşı tetikle olması için ge-
rekli. Bu hassasiyet yaşlılarımı-
zın kronik hastalığı olanlar için 
gereklidir. Bu hassasiyet pande-

mi nedeniyle iş yeri tam çalış-
mayan kardeşimizin işine aşına 
kavuşması için evlatlarımızın 
eğitimine devam edilmesi için 
gereklidir” ifadelerine yer verdi.

“ARTIŞIN EN YOĞUN İLLERİN 
BAŞINDA ANKARA GELİYOR”
Ülke genelinde durumun 

kontrol altında olduğunu ancak 
son dönemde Ankara’da artışın 
yoğun olduğu iller arasında ol-
duğunu vurgulayan Koca şu ifa-
deleri kullandı:

“İstanbul’da, Trakya’da ve 
Eğe bölgesinde ciddi bir artış 
yok. Orta Anadolu ve Güney-
doğu Anadolu da maalesef bir 
artış var. Son dönemde artışın 
en yoğun illerin başında Ankara 
geliyor. Yer Mardin Gaziantep 
Şanlıurfa Batman bazı illerimiz-
de hasta artışına bağlı hastane 
sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdaha-
le sorunlar aşılmaktadır. Diyar-
bakır gibi bazı illerimizde yakın 
çalışmalarımız sürdürülmek-
tedir. Bu tedbirlerimizle hasta 
sayısını Gaziantep de yüzde 52, 
Şanlıurfa da yüzde 59, Diyar-
bakır da yüzde 49, Mardin de 
yüzde 61, kısmen kontrol altına 
aldık. Ankara, İstanbul, İzmir, 

Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri 
halen yüksek riskli illerimiz ara-
sında. Virüs gücünü kaybetme-
di. Rakamlar bize ölüm ve ağır 
vaka sayısının arttığını söylü-
yor. Özellikle ağır vaka sayısını 
azaltmamız gerekiyor. Risk bu-
rada mücadelemizin temel he-
defi de bunu önlemeye yönelik.”

Bakan Koca, Bilim Kurulu-
na karar süreçlerinde rehberlik 
yaptığını, araştırma ve görüş-
leriyle bazen tavsiye zaman 
zamanda uyarılarını yaptığını 
vurguladı.
“İZOLASYON TEDBİRİNE UYMA-

YAN 153
 BİN POZİTİF KİŞİ VE TEMASLI 
HES KODUYLA TESPİT EDİLDİ”

HES kodu uygulaması ba-
şarıyla devam etiğini ve izolas-
yon tedbirine uymayan 153 bin 
pozitif kişinin bu şekilde tespit 
edildiğini belirten Bakan Koca, 
“Kitle ulaşım araçlarından son-
ra birçok sosyal mekana girişte 
de uygulanmak üzere yaygın-
laştırılacaktır. Haziran ayında 6 
bin 289 filyasyon ekip sayımızı 
şuanda 10 bin 802’ye çıkardık. 
Her ilin özelinde tedbirler alma-
ya başladık. Özellikle sorunlu 
illerde filyasyon ekiplerin sayı-
sını hızla artırıyoruz. Şu an da 
Konya’da 460, Şanlıurfa’da 200, 
Mardin’de 111, Diyarbakır’da 
370, Erzurum’da 207, İzmir’de 
350, Kayseri’de 120 Van’da 128 
ekip sahada” dedi. Mevsimsel 
gribal enfeksiyonlara karşı yeni 
eylem planlarını hazırladıkları-
nı aktaran Koca şu ifadelere yer 
verdi: “Salgın bölgesel farklı-
lıklara rağmen ülke genelinde 
kontrol altındadır. Ancak önü-
müzde mevsimsel gribal enfek-
siyonlarında artacağı bir dönem 
var. Korona virüsün bu mev-
simler hastalıklar birleşmesi 
mümkündür. Ancak bu duruma 
karşı yeni tedbirlerimiz alındı. 
Pandemi eylem planımıza uy-
gun şekilde bu yeni mücadele 
dönemine hazırlanıyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Fahrettin Koca 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri            : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 267 Ada, 29 Parsel, HARMAN Mahalle/Köy, 
Mevki itibari ile kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup, orta derin topraklar snıfında, meyil ve taşlılık 
problemi olmayan organik maddece orta kurutarım arazisi
Adresi                         :
Yüzölçümü                 : 2.720,07 m2
Arsa Payı                    :
İmar Durumu              : Yok
Kıymeti                       : 20.487,56 TL
KDV Oranı                  : %18
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü             : 26/11/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü              : 24/12/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri            : doğanhisar adliye bahçesi kamelya
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri          : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 217 Ada, 19 Parsel, KEMER Mahalle/Köy, 
Mevki itibari ile kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup, orta derin topraklar snıfında, meyil ve taşlılık 
problemi olmayan organik maddece zayıf kuru tarım arazisi
Adresi            :
Yüzölçümü             : 5.401,94 m2
Arsa Payı             :
İmar Durumu             : Yok
Kıymeti             : 17.540,09 TL
KDV Oranı             : %18
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü             : 26/11/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü             : 24/12/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : doğanhisar adliye bahçesi kamelya
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri             : Konya İl, Doğanhisar İlçe, 172 Ada, 101 Parsel, PAZAR Mahalle/Köy, 
Mevki itibari ile kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olup, orta derin topraklar snıfında, meyil ve taşlılık 
problemi olmayan organik maddece orta sulutarım arazisi
Adresi              :
Yüzölçümü             : 7.451,00 m2
Arsa Payı            :
İmar Durumu            : Yok
Kıymeti             : 40.138,54 TL
KDV Oranı             : %18
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü             : 26/11/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü             : 24/12/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri            : doğanhisar adliye bahçesi kamelya
Satış şartları                  :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2020/3 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
DOĞANHİSAR İCRA DAİRESİ

2020/3 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1214955

Son asrın en sıcak Eylül’ü! 
Konya’da artan sıcaklıklar-

dan korunmak isteyen vatan-
daşlar ağaç gölgelerine sığındı. 
Konya’da termometreler dün 38 
dereceyi gösterdi. Hava sıcaklık-
larının arttığı Konya’da, vatan-
daşlarda sıcaklıktan korunmak 
için ağaç gölgelerine sığındı. 
Konyalı vatandaşlar da sıcak ha-
vaların bastırdığını söyleyerek, 
kronik rahatsızlığı bulunan va-
tandaşların evden çıkmamaları 
gerektiğini söyledi.  Termomet-
relerdeki sıcaklık son bir asrın en 
sıcak eylül günlerinin yaşandığı 
öğrenildi. 

METEOROLOJİ KONYA’YI 
UYARMIŞTI

Meteoroloji 8. Bölge Konya 
Müdürlüğü Konya için Konya 
genelinde hava sıcaklıklarının 
artarak, mevsim normallerinin 
üzerinde seyredeceği belirterek 
Konyalıları uyarmıştı.  

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN SICAK-
LIK UYARISI

Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli, sıcakların artma-
ya devam edeceğini bildirerek, 
“Yaşlıları, çocukları ve kronik 
rahatsızlığı olan vatandaşlarımı-

zı sıcak çarpmasına karşı dikkatli 
olmaları konusunda önemle uya-
rıyoruz” dedi. Pakdemirli, ülke 
genelindeki hava sıcaklıklarına 
ilişkin, sosyal medya hesabından 
uyarılarda bulundu. Pakdemirli,” 
2 Eylül 2020 Çarşamba günü, 

Eylül ayının uzun yıllar sonra en 
yüksek sıcaklık rekorları kayde-
dildi. Sıcaklıklar artmaya devam 
ediyor! Önümüzdeki 2 gün (Per-
şembe-Cuma) boyunca da art-
maya devam edecek. Özellikle 
3-4 Eylül 2020 tarihinde sıcak-

lıkların artacağı bölgelerimizde; 
yaşlıları, çocukları ve kronik ra-
hatsızlığı olan vatandaşlarımızı 
sıcak çarpmasına karşı dikkat-
li olmaları konusunda önemle 
uyarıyoruz” ifadelerini kullandı. 
Ayrıca, Pakdemirli’nin paylaş-

tığı görselde, bugün ve yarın, iç 
ve güney kesimlerde sıcaklıkla-
rın mevsim normallerinin 8 ila 
12 derece üzerinde geçeceği, İç 
Anadolu, Batı ve Orta Karade-
niz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller 
Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güney-
doğu Anadolu’nun batısındaki 
birçok ilde, eylül ayının en yük-
sek sıcaklık rekoru değerlerinin 
aşılacağının tahmin edileceği bil-
gisine yer verildi.

KONYA’NIN 5 GÜNLÜK HAVA 
DURUMU ŞU ŞEKİLDE 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
tahminlerine göre Konya’da önü-
müzdeki günlerde hava durumu 
şu şekilde olacak Cuma güneşli 
35 derece. Cumartesi Güneşli 30 
derece. Pazar güneşli 31 derece. 
Pazartesi güneşli 34 derece. Salı 
güneşli 36 derece. Çarşamba 
güneşli 32 derece. Perşembe 29 
derece güneşli. n MERVE DURGUT

Konya’da termometreler dün 38 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının arttığı Konya’da, vatandaşlarda sıcaklıktan korunmak
 için ağaç gölgelerine sığındı. Termometrelerdeki sıcaklıkla son bir asrın en sıcak Eylül ayının yaşandığına dikkat çekildi 

Taha Büyükhelvacıgil Zade Vital’i anlattı

Abdürreşid İbrahim Efendi Konya’da anıldı

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı himayesinde yeni 10 yılda 
Türkiye tarımının yol harita-
sına katkı sağlamak amacıyla 
düzenlediği “Tarım Ormanın 
Geleceği Webinar Serisi’nin 
üçüncü webinarında “Katma 
Değerli Üretim ve Gelece-
ğin Tarım Uygulamaları” ele 
alındı. “Toprağına Sahip Çık” 
sloganıyla düzenlenen webi-
nar serisinin üçüncüsü Limak 
Holding Onursal Başkanı Ni-
hat Özdemir’in katılımıyla 
gerçekleşti.  Hollanda Wage-
ningen Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Bekir Tekiner-
doğan’ın da sunum yaptığı 
webinarda, “Geleceği Tarım 
Uygulamaları” paneli gerçek-
leştirildi. Agtech Garage Bra-
sil Kurucu Ortağı Marcelo P. 
de Carvalho’nun özel konuk 
olarak yer aldığı panelde, Ege 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Budak, Ege Yaş Mey-
ve ve Mamulleri İhracatçıla-
rı Birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak, TARNET Genel Müdürü 
Huzeyfe Yılmaz, TFI ve TAB 
Gıda Yatırımları Yönetim Ku-
rulu Üyesi Melih Araz, BÜ-
GEM Genel Müdürü Mehmet 
Hasdemir ve Zade Vital Genel 
Müdürü Taha Büyükhelvacıgil 
de geleceğin tarım uygula-
maları hakkındaki görüşlerini 
paylaştı.

‘2023’E KADAR 200 TÜRK BİT-
KİSİNİ DÜNYAYA TAŞIYACAĞIZ’

Gerçekleştiren zirvede ka-
tılımcılara Zade Vital’i anlatan 
Zade Vital Genel Müdürü Taha 
Büyükhelvacıgil ise, ülkemizin 
değerlendirilmeyen kaynakla-
rından doğal ilaç geliştirdik-
lerini anlattı. Büyükhelvacıgil, 
“45 bitkimizi ürüne dönüştür-
dük. 2023’e kadar 200 Türk 
bitkisini dünyaya taşıyacağız” 
ifadelerini kullandı 

İZMİR’DE ÖDÜL VERİLECEK
“TARIM Ormanın Geleceği 

Zirvesi” kapsamında iki önem-
li ödül de sahiplerini bulacak. 
“Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” 
ve “Genç Topraklar” ödülle-
riyle ilgili olarak ilk duyuru 
19 Ağustos’ta yapıldı ve 10 
işletmeye verilecek ödül için 
başvurular alınmaya başlan-
dı. Tarım girişimciliğini teş-
vik etmeyi amaçlayan “Genç 
Topraklar” ödülü kapsamında 
ise beş tarım girişimine altı ay 
boyunca iletişim ve mentorluk 
desteği verilecek.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’n-
da seyyah, yazar ve âlim Ab-
dürreşid İbrahim Efendi’yi 
anlatan Dr. Mustafa Güçlü, 
“Ömrünü İslâm için harcayan 
Abdürreşid İbrahim Efen-
di adına, Japon Parkı’nda bir 
köşe açılması gerekir” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde 
bu hafta, Hak-Batıl Mücade-
lesi’nin 17.bölümünde Japon-
ya’da İslâmiyet ve Abdürreşid 
İbrahim Efendi’nin hizmetleri 
anlatıldı.

Sibirya Türklerinin lideri 
Abdürreşid İbrahim’in hayatı 
ve mücadelesini dile getiren 
Dr. Mustafa Güçlü, vefatının 
76. Senesi dolayısıyla “Abdür-
reşid İbrahim Efendi’yi rah-
metle yâd ediyoruz. Onun ru-
hunu Fatihalarla şâd edelim” 
dedi. Tarih boyunca hak-bâtıl 
mücadelesiyle birlikte birde 
kuvvetli-zayıf mücadelesi de-
vamlı süregeldiğini ifade eden 
Dr. Mustafa Güçlü, haklıların 
değil, kuvvetlilerin sözünün 
geçtiği bir dünyada yaşadığı-
mızı hatırlattı.

BİR YILDA ÜÇ DEFA MÜSLÜ-
MAN KONGRESİ DÜZENLEDİ

Rusların tarih sahnesine 
çıkmadan önce Baltık kıyıla-
rında bedevi olarak yaşayan 
ve slav (köle) olarak çalıştı-
rılan insanlar olduğuna işa-
ret eden Dr. Güçlü, Rusların 
tarih sahnesine knezlikler 
oluşturmak suretiyle 1022’de 

çıktıklarını belirtti. Rus, Türk 
ve Moğol tarihini özet olarak 
sunan Güçlü, seyyah, yazar, 
bilgin bir şahsiyet olan Abdür-
reşid İbrahim’in, Batı Sibir-
ya Tobolsk-Tara’da 23 Nisan 
1857’de doğduğunu söyledi. 
Medine’de 5 yıl medrese eğiti-
mini tamamlayan Abdürreşid 
İbrahim’in, Kaşgar Medresesi-
ne hoca olduğunu ve eğitimde 
yenilik getirdiğini söyledi. Çar-
lık Rusya’sını yıkılıp Komünist 
Rusya’da zulüm gören Müs-
lümanları kurtarmak için mü-
cadeleye girişen Abdürreşid 

İbrahim’in, Gizlice Rusya’ya 
soktuğu broşürler sayesinde 
Rusya’dan 70 bin Müslüman 
Türk’ün 1908’lerde Anado-
lu’ya göç etmesini sağladığını 
ifade eden Güçlü, Türkistan’ı, 
İslâm dünyasını ve Avrupa’yı 
gezen Abdürreşid İbrahim’in, 
1900’lerin başında Japonya’ya 
giderek tekrar memleketine 
döndüğünü ve Rusya’da der-
giler çıkararak Müslümanları 
uyandırdığını ve bir yıl içeri-
sinde dört defa gemide Müslü-
man Kongresi düzenlediği de 
söyledi. n HABER MERKEZİ
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Milli güreşçi Taha Akgül, olimpiyat madalyası için kampta
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şam-

piyonu milli güreşçi Taha Akgül, kari-
yerine ikinci bir olimpiyat şampiyon-
luğu ekleyebilmek için sevenlerinden 
uzak kalacağını söyledi. Şampiyon 
güreşçi Taha, pandemi dönemi, 
olimpiyat hedefleri ve Rıza Kayaalp 
ile adının verildiği tesisleri değer-
lendirdi. Serbest Güreş Milli Takımı 
olarak Fenerbahçe’nin Düzce Topuk 
Yaylası’ndaki tesislerinde teknik ant-
renmanlara başlayacaklarını anlatan 
milli güreşçi, sonraki süreçtede güreş 
antrenmanına geçeceğini belirtti. Gü-
reş antrenmanı için çok acele etmedi-
ğini dile getiren Taha, şöyle konuştu: 
“Çok özlesem ve arzulasam da güreşi 
çok acele etmiyorum. Çünkü omuz-
dan çok ciddi bir sakatlık geçirdim. 
Bir daha olursa benim spor hayatımı 
bitirir. O yüzden dikkat etmem gereki-
yor. En az hatayla bundan sonra spor 
hayatıma devam etmem gerekiyor. 
2021’de olimpiyatlar var. Önemli bir 
süreç bizi bekliyor. Zaman çabuk ve 
hızlı geçiyor. Bir sene var dememek 
gerekiyor. Bakmışsınız, olimpiyat ta-
rihi gelmiş. İnşallah hedef olimpiyat 
şampiyonluğu. Bu doğrultuda da bu 
tesiste, milli takım kamplarında elim-
den geldiğince çok büyük fedakar-
lıklar yapacağım. Özel hayatımdan, 

ailemden, sevdiklerimden., kimse 
kusura bakmasın. Bir sene boyunca 
arayamadıklarımız, soramadıkla-
rımız olabilir, unuttuklarımız olabi-
lir. Bu süreçte biraz ihmal ettiğimiz 
insanlar olabilir. Çünkü kendimizi 
tamamen güreşe vereceğiz. İnşallah 
olimpiyat şampiyonluğundan sonra 
herkesle kucaklaşırız.”

“BİZE ANLAYIŞ GÖSTERSİNLER”
Sporcunun zirveye çıkabilme-

si için planlı bir çalışma yürütmesi 
gerektiğini vurgulayan Taha Akgül, 
günlük 3 saatlik antrenmanın yeterli 
gelmeyeceğini söyledi. “Olimpiyat 
şampiyonluğu için büyük fedakarlık 
gerekiyor.” ifadesini kullanın milli 
güreşçi, şöyle devam etti: “Sadece 
antrenmanla değil, sonrası dinlen-
me, beslenme, sosyal hayat ve kafa 
dinginliği noktasında kendimize iyi 
bakmamız gerekiyor. Bizim bu yıl 
beynimiz başka işlerle yorulmamalı. 
Bu yüzden bizi sevenlerden rica edi-
yorum, bize anlayış göstersinler bu 
süreçte. Biz artık kamplarda kendimi-
zi toparlayacağız. Sosyal medyadan 
uzak duracağımız dönemler olacak. 
Bu dönemde biraz daha kendimizi 
sineye çekip konsantrasyonumuzu 
oraya vereceğiz. Belkide kariyerimi-
zin en önemli müsabakasına çıkaca-

ğız. Belkide ikinci kez bir olimpiyat 
şampiyonluğu benim için tarihi bir 
olay olacak. Benim kariyerimin ilerisi 
açısından da çok belirleyici olacak. 
Tüm gücümüzle o altın madalya için 
çalışacağız.”

Taha, Kovid-19 salgını sürecini 
sportif açıdan iyi yönettiğini ve ant-
renmandan uzak kalmadığını anlattı.  
Evde düzenli antrenman gerçekleştir-
diğini ifade eden şampiyon güreşçi, 
“Evimde çok güzel bir salonum var. 
Pandemi sürecinde antrenman açı-
sından çok olumsuz etkilenmedim. 
Zaten benim sakatlık, fizik tedavi sü-
recim devam etti. Özellikle o sokağa 
çıkma yasaklarının olduğu dönem-
lerde ben komple evdeydim. Düzenli 
bir biçimde ağırlık antrenmanları 
yapabildim. Performans antrenman-
ları gerçekleştirdim. Omuzumu en 
iyi seviyeye, hazır hale getirdiğimi 
düşünüyorum. Hiç acele etmedim. 
Önümüzdeki müsabakaların tarihleri 
henüz kesin değil. Kendimi aralık 
ayında dünya şampiyonası olacakmış 
gibi hazırlıyorum.” değerlendirmesi-
ni yaptı.

ASKİ TESİSLERİNE RIZA KAYA-
ALP İLE ADININ VERİLMESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ASKİ spor tesislerine Rıza Kayaalp 

ve Taha Akgül Spor Kompleksi adı-
nın verilmesinin kendisini gururlan-
dırdığını dile getiren milli sporcu, 10 
yıldır ASKİ Spor’a hizmet verdiğini 
anlattı. ASKİ Spor adına 2010 yılın-
dan itibaren birçok Avrupa, dünya 
şampiyonluğun yanı sıra olimpiyat 
ile üniversite ve askeri oyunlarda 
şampiyonluklar elde ettiğini anım-

satan Taha, şunları kaydetti: “Bütün 
madalyaları kulübüme kazandırdım. 
Biz önce ülkemizi daha sonra da tabii 
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ 
Spor’u temsil ediyoruz. Bu anlamda 
çok büyük emekler verdik. Hamdol-
sun kulübümüz bu noktalara geldi. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş da bu tesisin adının 

Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor 
Kompleksi olması kararı almış. Sağ 
olsun bize bunu layık görmüş. Biz çok 
gurur duyduk. İnşallah bundan sonra-
ki süreçte nice şampiyonlar çıkacak-
tır. Nice Tahalar, Rızalar yetişecektir. 
Biz de buna katkı sağlamaya devam 
edeceğiz.” 
n AA

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken 
bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. 
Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak iyi baş-
lamak isteyen Yeşil-Beyazlılarda bu sezon 
hedef Play-Off’lar. 19 Eylül’de başlayacak 
yeni sezonda ligin ilk hafta karşılaşmasında 
sahasında Sakaryaspor’u ağırlayacak olan 
1922 Konyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. 
Dün oynanması planlanan ancak Yeşil-Be-
yazlılarda 4 futbolcunun korona virüs tes-
tinin pozitif çıkmasından sonra ertelenen 
Samsunspor maçı da 1922 Konyaspor’un 
hazırlık maçı oynamasına engel oldu. Bu 
doğrultuda çalışmalarını sürdüren 1922 
Konyaspor’da Başkan Zahir Renklibay da 
Konya Yenigün Gazetesi’ne açıklamalarda 
bulundu.

NELER YAPABİLECEĞİMİZİ 
GÖSTERDİK

Fikstür hakkında da düşünceleri aktaran 

Zahir Renlkibay, uzun bir maraton olacağını 
ve çok maç yapacaklarını ifade etti. Renkli-
bay, “Bu sezon uzun bir maraton olacak. Biz 
gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlk haftaki 
rakibimizin Sakaryaspor olması bizi çok ilgi-
lendirmiyor. Onlarda güçlü bir kadroya sa-
hipler sonuçta şehir kulübü. Biz de genç bir 
ekibiz kendimize güveniyoruz. Geçen sezon 
bilindiği üzere neleri yapabileceğimizi ortaya 
koyduk. Kadromuzun çoğunluğunu koru-
duk. Altyapımızdan kadroya dahil ettiğimiz 
genç futbolcularımız var. Onları takımımıza 
monte ederek en iyi şekilde mücadelemizi 
sürdüreceğiz. 1922 Konyaspor’un hedefi 
her zaman yukarı sıralar olmalı. Bu sezon 
Play-Off’u hedefliyoruz. Çalışmalarımız o 
yönde.” ifadelerini kullandı. 

ONLARA GÜVENİYORUZ
Yeni sezonda Kırmızı Grup’ta yer alacak 

1922 Konyaspor’da grup değerlendirme-
sinde bulunan Başkan Zahir Renklibay, ko-

nuşmasına şöyle devam etti: “Beyaz Grup’a 
nazaran daha kolay bir grupta olduğumuzu 
ve avantajımızın olduğunu düşünmüyo-
rum. Herkes gücünü sahaya yansıtacaktır. 
Herkes ona göre çalışmasını, transferini 
yapıyor. Bizim en büyük avantajımız pi-
lot takım olmamız. Altyapımızdan eğitimli 
futbolcuları alıyoruz. Onlara güveniyoruz. 
Bu sezon oldukça genç bir kadro ile mü-
cadelemizi sürdüreceğiz. Diğer takımların 
durumu bizleri ilgilendirmiyor. Biz kendi 
gücümüze bakacağız. Kendi oyunumuza 
bakacağız. Konya’mızı en iyi şekilde temsil 
etmek için çalışıyoruz. Bunun sonunda da 
Konyaspor’umuza futbolcu çıkarabilirsek bu 
bizim başarımız olacaktır.” 

SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI 
DÜŞÜNMÜYORUM

1922 Konyaspor’un bu sezonki hedefi-
nin en az Play-Off’lar olduğunu vurgulayan 
Renklibay, “TFF 2. Lig’de olan takımlar gibi 

bizim de hedefimiz TFF 1. Lig’ yükselmek.  
En azında Play-Off’ları arzuluyoruz. Güçlü bir 
kadromuz var. Futbolcularımız inançlı. Bu 
sezon çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı 
düşünmüyorum. İnşallah hedefleyeceğimiz 
noktaya geleceğiz.” şeklinde konuştu.

1 TRANSFER DAHA 
DÜŞÜNÜYORUZ

Transfer çalışmaları hakkında da konu-
şan Zahir Renklibay, “Eski futbolcularımız-
dan İsmail Güven ve Halide Adıvarspor’dan 
Fevzi Can Bozkuş ile anlaştık. Diğer yandan 
Serik Belediyespor’dan Hamit Kulya ile an-
laştık. Onun dışında ise altyapımızdan 5 fut-
bolcumuzu kadroya dahil ettik. Yeni sezon-
da Mehmet Gaffar Öz, Aybars Tüfekçi, Mert 
Dikici, Hüseyin Mert Uyanıker ve Yağız Efe 
bizimle birlikte olacak. 1 transfer daha düşü-
nüyoruz. Yapabilirsek sol kanata bir transfer 
yapacağız.” dedi. 
n İLHAN ATLI

Zahir Renklibay: 
Play-Off’u istiyoruz

Yavru Kartal’a 
korona virüs şoku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor’un dün 
saat 18.00’de Samsunspor ile yapacağı hazırlık maçı Ye-
şil-Beyazlılarda koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından 
ötürü ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yayımlayan 1922 
Konyaspor şu ifadeleri kullandı: Takımımızın, Bugün saat 
18.00’de Samsunspor ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda 
yapacağı hazırlık maçı bugün yapılan covid-19 testinde po-
zitif çıkan futbolcularımız nedeniyle iptal edilmiştir.”
Yeşil-Beyazlılarda 4 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı 
öğrenilirken, takımın durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte 
yandan Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da 
1922 Konyasporlu oyuncuların testlerinin pozitif çıkma-
sından sonra geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konyaspor, 
mesajında, “Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan 1922 
Konyaspor’umuzun futbolcularına geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını 
temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Samsunspor’dan 
geçmiş olsun mesajı

Dün oynanması planlanan Samsunspor-1922 Kon-
yaspor hazırlık karşılaşması, temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da 4 futbolcunun korona virüs testlerinin pozitif 
çıkmasından ötürü ertelendi. Konuyla ilgili resmi internet 
sitesinde bir açıklama yayımlayan TFF 1. Lig ekibi Yılport 
Samsunspor, “1922 Konyaspor kafilesinde yapılan test 
sonucu pozitif çıkan futbolcular nedeniyle karşılaşma iptal 
edilmiştir. Geçmiş olsun 1922 Konyaspor.” İfadelerini kul-
landı.  n SPOR SERVİSİ

Bocce ve Dart 
turnuvaları Yapıldı

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos Zafer 
Bayramı etkinlikleri kapsamından Bocce ve Dart turnuvaları 
düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Necmettin Erba-
kan Üniversitesi öğrencileri ve İlimiz sporcuları kendi kate-
gorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsa-
bakalar sonunda dereceye gire sporcular şu şekilde oluştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dart Dereceler: 1. 
Ömer Ali Anlar, 2. Mehmet Vadi, 3. Emine Kumru

Dart Open Dereceleri: 1. Mehmet Sert, 2. Cevdet M. 
Özçelik, 3. Efe Koçak

Dart Open Yıldızlar Dereceler: 1. Seyit Ali Koçak, 2. Ma-
dettin Mustafa, 3. Sultan Atceken

BOCCE İL BİRİNCİLİĞİ
 Konya Open Altın Nokta Dereceler: 1. Hacı Veli Kırıcı, 

2. Muhammed Yıldız, 3.Mahmut Topcu
Yıldızlar Altın Nokta Dereceler: 1. Y. Fatih Tasgın, 2. 

Şerife Feyza Selek, 3. Elif Yaman
Büyükler Altın Nokta Dereceler: 1. Yusuf Batmaz, 2. Fa-

tih Taşgın, 3. Yunus Emre Gören  n SPOR SERVİSİ

Tekvando milli takımlarının ortak kampı başladı
Türkiye ile İngiltere tekvando milli takımlarının ortak kampı başladı. Tekvando Fe-

derasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyun-
ları hazırlıkları doğrultusunda Antalya’da Sirene Otel’deki ortak kamp 10 Eylül Perşembe 
gününe kadar devam edecek. İngiltere Milli Takımı, aralarında Avrupa, dünya ve olim-
piyat şampiyonlarının da bulunduğu 17 sporcu ile kampa katıldı. Açıklamada görüşleri-
ne yer verilen Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Konyalı spor adamı Ali Şahin, 
“Türkiye ve İngiltere, dünya tekvandosunda lokomotifi çeken ülkeler olarak dikkati çeki-
yor.” dedi. Türkiye’nin pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen olimpiyat oyunlarına en iyi 
şekilde hazırlanmaya başladığını, bu dönemde İngiltere’den ortak kamp talebi geldiğini 
ifade eden Şahin, “Elde ettiğimiz başarılar nedeniyle dünyanın birçok ülkesinden bu 
tarz talepler alıyoruz. İki ülke burada en iyi sporcularıyla yer alıyor. Her sıklette olimpiyat 
madalyasına aday sporcuları burada bir araya getirmiş olduk.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımlar Performans Direktörü Gary Hall ise şu değerlendirmeyi yap-
tı: “Türkiye’de çok güzel bir ortamla karşılaştık. İngiltere ve Türkiye, tekvando branşında 
her zaman başarılı olmuş ülkeler. Türkiye Tekvando Federasyonu’na kamp talebimize 
olumlu yanıt verdiği için çok teşekkür ediyorum. Burada üst düzey sporcuların üst düzey 
antrenmanlarının çok faydalı geçeğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. n AA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor’un Başkanı Zahir Renklibay açıklamalarda bulundu. Yeni sezon-
da hedeflerinin Play-Off olduğunu söyleyen Renklibay, “Bu sezon kadromuzda altyapıdan 5 futbolcu yer alacak. Son 

olarak Serik Belediyespor’dan Hamit Kulya ile de anlaştık. Yapabilirsek 1 transfer daha yapacağız.” dedi



Rakiplerin transferleri kıskandırıyor
TFF Süper Lig temsilcimiz ittifak Hol-

ding Konyaspor, sürdürdüğü transfer 
görüşmelerinden henüz bir sonuç elde 
edemezken Süper Lig’deki rakiplerinin 
önemli transfer hamleleri yapması taraf-
tarı kıskandırıyor. Kayserispor’un ünlü İn-
giliz kanat oyuncusu Lennon’ı kadrosuna 
katmasının ardından Alanyaspor’un Baba-
car’ı aldı.

ALANYASPOR’A YENİ GOLCÜ
Son yıllarda yaptığı isabetli golcü 

transferleri ile dikkat çeken Alanyaspor, 
dev bir hamle daha yaptı. Akdeniz eki-
bi ünlü golcü Babacar’ı kadrosuna kattı. 
Aytemiz Alanyaspor, Senegalli santrafor 
Khouma Babacar’ı İtalya’nın Sassuolo 
kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 
yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Alanyaspor, Senegalli santrafor Khou-
ma Babacar’ı İtalya’nın Sassuolo kulübün-
den satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına 
kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Daha önce Fiorentina ve Lecce’de de 
forma giyen Babacar, İtalya liginde 166 

maçta 39 gol atarak 14 asist yaptı. İtalya 
Kupası’nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bu-
lunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 
18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.

Babacar, Senegal’in A Milli Takımı ve 
alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

LENNON KAYSERİSPOR’DA
Hes Kablo Kayserispor, Premier Lig 

ekiplerinden Burnley’de forma giyen Aa-
ron Justin Lennon’u kadrosuna kattı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu 
için kadrosunu güçlendiren Hes Kablo 
Kayserispor, geride kalan sezon İngiltere 
Premier Lig takımlarından Burnley’de for-
ma giyen Aaron Justin Lennon ile anlaş-
tı. Transferi Kayserispor Başkanı Berna 
Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklama ile duyururken şu ifadelere yer 
verdi:

“Transferleri bekleyen Büyük Kayse-
rispor taraftarları. İmzalar bu hafta sonu. 
Çalışmalarımız oldukça verimli devam 
ediyor. Günün son misafiri Premier Lea-
gue’den Aaron Justin Lennon.” n İHA

TFF Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 
gelecek hafta başlayacak. Temsilcimiz İtti-
fak Holding Konyaspor ilk haftayı BAY ge-
çerken, ligin ikinci haftasında deplasman-
da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 
2 hafta sonra ilk resmi maçına çıkacak olan 
Yeşil Beyazlılar’da ise transferde beklenen 
mesafe alınabilmiş değil. Bu hafta içinde 
en az 2 oyuncuyu kadrosuna katması bek-
lenen Anadolu Kartalı yürüttüğü transfer 
görüşmelerinde istediği sonucu alamadı. 
Yönetim yeni sezon öncesi umutlu mesaj-

lar verirken taraftar ise transferin geç kaldı-
ğı gerekçesi ile endişeli. 

YÖNETİM UMUTLU
Yeni sezon öncesi transfer çalışmala-

rını sürdüren Konyaspor yönetimi ümitvar 
açıklamalarda bulunuyor. Konyaspor Basın 
Sözcüsü Ali Kemal Işıkçeviren, ““Bizler de 
transfer yapmak isteriz. Ancak transfer yap-
mak için transfer yapmıyoruz. Çok transfer 
başarıyı getirmiyor. Çok transfer değil, 
gerekli transferler yapacağız. Takıma ciddi 
katkılar sağlayacak futbolcular alacağız. 

Çalışmalarımız bu yönde. Taraftarlarımız 
biraz daha sabretsin.  Transfer komitemiz 
ve hocamız çalışıyor. Her şey güzel olacak 
inşallah” dedi. 

Türk futbolunun içinde bulunduğu eko-
nomik durumu da değerlendiren Işıkçevi-
ren, Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin 
açıklamalarını paylaşarak, “Beşiktaş Baş-
kanı Ahmet Nur Çebi’ye hak vermemek 
elde değil. Maalesef futbolun yaşadığı 
ekonomik zorluklar içinden çıkılacak gibi 
değil” dedi. 

TARAFTAR ENDİŞELİ
Konyaspor yönetiminin taraftarın sakin 

olması yönündeki açıklamalarına rağmen 
taraftar endişeli. Konyaspor’un ligin baş-
lamasına kısa bir süre kala önemli bölge-
lerde transferi tamamlayamadığını belir-
ten taraftarlar, transferde geç kalındığını 
düşünüyor. Özellikle golcü transferinin bir 
an önce bitirilmesini isteyen Yeşil Beyazlı 
renklere gönül verenler Konyaspor yöneti-
mine sosyal medyadan çağrıda bulundu. 
n SPOR SERVİSİ

YÖNETIM UMUTLU
TARAFTAR ENDIŞELI!
Liglerin başlamasına kısa bir süre kala, TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da sessizlik sürüyor. Transfer çalışmalarında 
istediği sonucu henüz elde edemeyen Anadolu Kartalı’nda yönetim umutlu açıklamalarda bulunurken, taraftar ise endişeli. Transferde geç 

kalındığını düşünen Yeşil Beyazlı renklere gönül verenler ise bir an önce santrfor transferinin bitirilmesini istiyor Anadolu Kartalı 
dayanıklılık çalıştı

TFF, sezon başı avans 
ödemesi için talepte bulundu

Konyaspor’dan 
Yavru Kartal’a 5 futbolcu

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yayıncı ku-
ruluşun sezon başı yapması gereken avans ödemesini ger-
çekleştirmediği için Türkiye Futbol Federasyonunun talepte 
bulunduğunu bildirdi. Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, 
Kulüpler Birliği olarak yayıncı kuruluşun sezon başında 
ödemesi gereken yüzde 25 oranındaki avans ödemesini bu 
sene yapmadığını, Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdik-
lerini, TFF’nin de yayıncı kuruluşa ödemenin yapılmasıyla 
ilgili bir talepte bulunduğunu belirtti. Bu sürecin doğal ol-
duğunu aktaran Sepil, “Yayıncı kuruluşun ödemelerinin 
gecikmesi ile başlatılan süreç doğaldır. Digiturk ile görüş-
meler devam ediyor. Ortada şu an için çözülemeyecek bir 
sorun yok.” ifadelerini kullandı. n AA

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da yeni 
sezon hazırlıkları sürüyor. Liglerin başlamasına kısa bir sü-
renin kalmasının ardından Yeşil-Beyazlılar tempo arttırdı. 
Antrenman ile ilgili paylaşımda bulunan Konyaspor, “19 
Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oyna-
yacağı 2.hafta maçı ile başlayacağı yeni sezon hazırlıklarını 
sürdüren İttifak Holding Konyaspor’umuzda, oyuncularımız 
sabah dayanıklılık koşu testine tabi tutuldu. Kayacık Te-
sisleri’mizde Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve yar-
dımcı antrenörlerimiz yönetiminde yapılan teste ülke milli 
takımlarında bulunan oyuncularımız katılmadı. Koşu ve 
ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada 4 gruba ayrılan 
oyuncularımız saha içerisine kurulan parkurda 4 seri üze-
rinden 1000 metre dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, 
açma-germe hareketleri ile sona erdi.” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor’da 
yeni sezonda Konyaspor’dan 5 altyapı futbolcusu kadroda 
yer alacak. Bu doğrultuda kadroya dahil edilen Mehmet 
Gaffar Öz, Aybars Tüfekçi, Mert Dikici, Hüseyin Mert Uya-
nıker ve Yağız Efe yeni sezonda 1922 Konyaspor’da ter dö-
kecek. Genç futbolcuların, maç oynayarak deneyim kazan-
masını isteyen Konyaspor, pilot takım 1922 Konyaspor’a 
5 genç futbolcusunu gönderdi. Genç bir karo ile başarılı 
olmak istediklerini söyleyen Başkan Zahir Renklibay da bu 
futbolculardan yararlanacaklarını söyledi.

 n  SPOR SERVİSİ

Sezonun ilk yarısı seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada 2020-2021 sezonunda 
gerçekleştirilecek olan tüm futbol müsabakalarında sezonun ilk yarısının 
seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk yarısı için daha 
önce alınan yüzde 30 seyirci kararının kaldırıldığını açıkladı. TFF’den yapı-
lan açıklamada yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz olarak oynanacağı ifade 
edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim 
ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık 

tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u 
kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle 
müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ül-
kemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı 
Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belir-
tilen Bilim Kurulu’nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 
futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar veril-
miştir.”

 n  AA
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