
070605 Çumra bir kez daha 
Türkiye geçilmez dedi 

Büyükşen cinayetinde
gözaltı sayısı 25 oldu

Meram Belediyesi
bayrama hazır

Bağları güçlendiriyor
Yaklaşan Kurban Bayra-
mı nedeniyle bir açıkla-

ma yapan Selçuk Üniver-
sitesi (SÜ) İslami İlimler 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, bay-

ramların önemine işaret 
ederek, bayramların 

sosyal barışın sigortası 
olduğuna dikkat çekti

BAYRAMLAR
YAKLAŞMAKTIR

Yaklaşan Kurban Bayramı nede-
niyle bir açıklama yapan Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rama-
zan Altıntaş, kurbanın kişiyi hem 
Allah'a hem de insanlara yaklaş-
tırdığını söyledi. Kurbanın her 
yönüyle güzel bir uygulama oldu-
ğunu ifade eden Altıntaş, toplum-
sal bağların güçlendirilmesine 
katkı sağlaması açısından da çok 
önemli olduğunu belirtti.

GEREKTİĞİ GİBİ 
DEĞERLENDİRİLSİN

Bayramlar, büyüklerimize 
saygının ve küçüklerimize sevgi, 
merhamet ve şefkatin öğretildiği 
ve bizatihi yaşandığı coşkulu 
zamanlar olduğuna dikkat çeken 
Altıntaş, “Eğer bayramlarımız 
gereği gibi değerlendirilmezse, 
evvela ailede meydana gelecek 
bu savrulma, içeriden bu kuruma 
büyük zarar verecektir” diyerek 
önemli bir uyarı yaptı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

• 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ • 1,5 TL • www.konyayenigun.com

‘Biz birlikte güçlüyüz’

80 mahalle muhtarıyla bir araya gelen 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 

göreve geldikleri günden itibaren istişare mekaniz-
masını hareket geçirerek ortak akılla hizmet ürettik-
lerinin altını çizdi. Kılca, “Bizim en büyük gücümüz 

birliğimiz” dedi. n HABERİ SAYFA 20'DE

Mavi için seferberler
Pandeminin etkisini 
azaltmak ve hastaneye 
yatış oranlarını azalt-
mak için Konya’da aşı 
seferberliği sürüyor. Uz-
manlar aşı sırası gelmiş 
Konyalıları aşı olmaya 
davet ederken, Hüyük, 
Halkapınar, Tuzlukçu 
ve Doğanhisar aşılama 
oranında merkez ilçe-
leri geride bıraktı. Öte 
yandan Konya, Sağlık 
Bakanlığı haritasında 
turuncu listeye girdi.
Konya İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, 
Konya’nın aşılama-
da oranını artırmak 
adına yoğun bir gayret 
gösterdiklerini ifade 
ederek, “Konya’da Aşı 
sıraları geldiği halde 
randevu oluşturmayan 
ve aşılarını yaptırma-
yan vatandaşlarımızın 
tereddütlerini giderme-
ye çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu. 
n HABERİ SAYFA 22’DE

Bıçaklar bileniyor,
eksikler alınıyor

Eti her yerde 
çektirmeyin!

Beslenme disiplini
bozulmamalı!

Konya’da bıçakçılar Kurban 
Bayramı’nda hareketli günler 
yaşayarak, satışı bırakıp vatan-
daşların taleplerine yetişebil-
mek için gece gündüz bıçak 
biliyor. Öte yandan aktarlarda 
da baharat satışları artmış du-
rumda. n HABERİ SAYFA 4’TE

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Kurban Bayramı 
dolayısıyla yaptığı açıklamada, 
et çekim uyarısı yaptı. Kara-
bacak, gelişigüzel ortamlarda 
yapılan et çekimlerinden uzak 
durulmasını istedi.
 n HABERİ SAYFA 5'TE

Diyetisyen Esra Özkan, Kurban 
Bayramı’nda sağlıklı ve dengeli 
beslenmeye yönelik uyarılarda 
bulundu. Özkan Kurban Bayra-
mı'nda da beslenme disiplinini 
kaybedilmemeli uyarısında 
bulundu.
n HABERİ SAYFA 21'DE

‘BABAM GÜVENDİ, 
BİZ DE BAŞARDIK’

ÇOCUKLARIN HAYALİ 
GERÇEK OLDU

Erkunt’un Bölge Bayisi Buyruk Otomotiv’in Konya’daki 
şirket yönetici Mehmet Ali Buyruk, genç yaşına rağmen 
iş hayatında ortaya koyduğu başarının mimarının babası 

olduğunu söyledi. n HABERİ SAYFA 23’TE

Büyükşehir Belediyesi, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine 
yönelik gerçekleştirdiği Fatih’in Günlüğü ve Benim 

Günlüğüm projesi kapsamında hayallerini kaleme alan 
öğrencileri İstanbul gezisi ile ödüllendirdi.

n HABERİ SAYFA 9'DA

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş



2 17 TEMMUZ 2021İLAN



Salgın döneminde kötü bayram-
lar geçirdik…

Uzak kaldık…
Belki şehrimizden…
Aile büyüklerimizden…
Akrabalarımızdan…
Hamdolsun, tam anlamıyla ol-

masa bile daha rahat bir ortamda 
büyüklerimizi ziyaret edebileceğimiz 
ilk bayram olacak.

Kıymet bilelim…
Hem bu günlerin hem bayramla-

rın hem de büyüklerimizin…
Ne demek istedim?
Efendim…
Salgın döneminde camilerimiz 

kapalı kaldı…
Hacc vazifemizi bile yerine geti-

remedik.
Birtakım ibadetlerimizi bile çok 

istediğimiz halde yerine getiremedik.
Oruç ibadeti sonrasında, ayet ve 

hadislerle bizlere hediye edilen bay-
ramları bile evde kapanarak geçirdik.

Uzaklaştık…
Çok uzağa gitmeye gerek yok, 

zira aynı konut içerisindeki çoluğu-
muzdan çocuğumuzdan bile uzak 
kaldığımız zamanlar oldu.

O yüzden diyorum…
Kıymet bilelim…
Özellikle büyüklerimizin kıymeti-

ni bilelim…
Neden mi?
Ebû Hüreyre’den rivayet edildiği-

ne göre Peygamber sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle buyurdu:

“Anne ve babasına veya onlar-
dan sadece birine yaşlılık günlerin-
de yetişip de cennete giremeyen 
kimse perişan olsun, perişan ol-
sun, perişan olsun” 

Şaka değil ha…
Bu iş de nasipmiş değil mi?
Salgın döneminde yaşlılık gün-

lerine yetiştik ama cennette girmek 
için lazım olan evlatlığımızı yapa-
madık.

Değil mi?
Elini öpemedik annemizin…
Babamızın gönlünü alamadık…
Salgın korkusundan yanlarına 

bile yaklaşamadık.
Dua mı aldık, bed-

dua mı?
Onu bile bilmiyoruz.

O yüzden…
Kıymet bilelim…
Bu bayram mutlaka 

anne-babamızın ellerini 
öpüp dualarını alalım.

Alalım ki…
Cennetin kapılarını 

aralayalım…
Bütün bunları yaparken yine de 

dikkatli olalım.
Normalleştik ama tam anlamıyla 

değil…
Onun da kıymetini bilelim…
Ne diyeyim…
Bayramınız bayram olsun…

***
Varyant bize de gelmesin!
Yazının en başından beri ‘kıymet 

bilelim’ uyarısı yapıyorum.

Normalleştik ama 
yine dikkati elden bırak-
mayalım.

Malum…
Ülkemizin salgın-

daki başarısı ortada…
Aşılama son hız de-

vam ediyor ve ülkenin 
yarıdan fazlası aşılandı.

Hedeflerimize bile 
fark attık.

Da…
Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin 

Koca, dün Konya’yı tebrik etti.
Kırmızı kategoriden kurtulduk.
Bari turuncu…
Hamdolsun…
Ama…
Özellikle taşra ilçelerde tarım 

işinde çalışan Afgan vatandaşların-
da delta varyantının görüldüğü iddia 
ediliyor.

En yetkili isimlerden öğrendim 

bunu.
Konunun üzerine gidilmeli…
Malum aynı zamanda hasat dö-

nemi de olduğu için Afgan vatandaş-
ları Türkiye’ye akın ediyor.

Çoğu resmi çoğu da kaçak yol-
lardan giriş yapıyor.

Varyantı onların getirdiği iddiaları 
da güçlü.

Lütfen…
Tam normalleşmeye başladık, 

hayır dua alalım derken yeniden başa 
dönmeyelim.

Kontrol önemli…

KIYMET BILELIM

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, bayramların önemine işaret ederek, bayramların sosyal barışın sigortası olduğuna dikkat çekti

‘Bayramlar sosyal barışın sigortasıdır’
Yaklaşan Kurban Bayramı ne-

deniyle bir açıklama yapan Selçuk 
Üniversitesi (SÜ) İslami İlimler Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş, kurbanın kişiyi hem Al-
lah'a hem de insanlara yaklaştırdı-
ğını söyledi. Kurbanın her yönüyle 
güzel bir uygulama olduğunu ifade 
eden Altıntaş, toplumsal bağların 
güçlendirilmesine katkı sağlaması 
açısından da çok önemli olduğunu 
söyledi.

‘KURBAN, ALLAH RIZASI İÇİN 
KESİLİR VE ONUN YOLUNDA 

FAKİRE-FUKARAYA DAĞITILIR’
Kurbanın Allah rızası için ke-

sildiğini ve onun yolunda fakire 
fukaraya dağıtıldığına dikkat çeken 
SÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Kur-
ban algısı da değişime uğradı. İs-
lam’a göre kesilen kurbanların et-

leri üçe ayrılmalıdır. Bunlardan bir 
kısmı, fakire-yoksula dağıtılmalı, 
ikinci kısmı, eve gelen misafirlere, 
üçüncü kısmı ise, ev halkına ikram 
edilmelidir. Maalesef çevremizdeki 
varlıklı insanların çoğunda sanki 
kurban kesmek, yıllık et ihtiyacı 
içinmiş gibi bir algılama görüyoruz. 
Tamam, bunu fakir insanlar yapa-
bilir, ama zenginlerimize ne oluyor? 
Etleri dağıtmak yerine, ihtiyaçları 
olmadığı halde derin dondurucula-
ra atıp, gelecek Kurban Bayramı’na 
kadar yemeklerde kullanılıyor. Bu 
doğru bir uygulama değildir. Kur-
ban, Allah rızası için kesilir ve onun 
yolunda fakire-fukaraya dağıtılır. 
Bu husus yeniden gözden geçiril-
melidir.” İfadelerini kullandı.
‘BAYRAM ÇOŞKUSU YAŞATILMALI’

Bayramlar, büyüklerimize 
saygının ve küçüklerimize sevgi, 

merhamet ve şefkatin öğretildiği 
ve bizatihi yaşandığı coşkulu za-
manlar olduğuna dikkat çeken Al-
tıntaş, “Bayramlar, büyüklerimize 
saygının ve küçüklerimize sevgi, 

merhamet ve şefkatin öğretildiği 
ve bizatihi yaşandığı coşkulu za-
manlardır. Müslüman kültüründe 
kollektif ahlâk anlayışı, çocukların 
anne ve babalarına müteşekkir 

ve saygılı olmalarını zorunlu kılar. 
Eğer bayramlarımız gereği gibi 
değerlendirilmezse, evvela ailede 
meydana gelecek bu savrulma, içe-
riden bu kuruma büyük zarar vere-
cektir.  Manevi değer yargılarının 
askıya alındığı bütün toplumlarda, 
ailenin iki temel direği olan anne ve 
babaya karşı saygı ve sevgi bağları 
zayıflayacaktır. Bununla da kalma-
yacak, karşılıklı sevgi ve saygı bağ-
larının koptuğu bir aile ortamında, 
anne ve baba çocuklarına yabancı-
laşır; çocuklar da anne ve babaları-
na yabancılaşır. Böylesi sonuçların 
ortaya çıkmasını, akrabalarla olan 
ilişkilerin kopmasını istemiyorsak, 
hele hele çocuklarımızın dini ve 
millî kimliklerinin zarar görmesini 
hiç istemiyorsak, mümkün olduğu 
sürece dini bayramlarımızı bütün 
aile bireyleriyle birlikte kutlamamız 

gerekir. Böylece çocuklarımıza bay-
ram coşkusunu yaşatmak suretiyle 
onların tarihine, kültürüne, değer-
lerine, milletine, medeniyet ve di-
nine yabancılaşmamasını sağlamış 
oluruz.” dedi.

‘BAYRAMLAR SOSYAL 
BARIŞIN SİGORTASIDIR’

Bayramların sosyal barışın si-
gortası olduğunu ifade eden Al-
tıntaş, “Bayramlar sosyal boyutu 
olan tarihi günlerdir. Aynı zaman-
da bayramlar, barış günleri olup 
kardeşliğin ve dostluğun zirveye 
çıktığı günlerdir.  Bayramlar, birbi-
rine küs ve dargın olan kimselerin 
barıştırılması için de iyi bir fırsattır. 
O halde, bayramların manevi zen-
ginliğinden ve gönülleri yumuşatıcı 
coşkusundan istifade ederek küsleri 
barıştıralım.” İfadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cansuyu kurban 
ekipleri yola çıktı

Bıçaklar Kurban 
Bayramı için hazırlanıyor

Cansuyu 2021 Kurban Orga-
nizasyonu çerçevesinde Kurban 
ekipleri yola çıkmaya başladı. Can-
suyu Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği, yurt içinde ve yurt 
dışında gerçekleştireceği kurban 
organizasyonu için bütün hazırlık-
larını tamamladı. Dernek, bu yıl 
da Kurban Bayramı’nda Türkiye 
ve kriz bölgeleri başta olmak üze-
re Afrika, Asya ve Ortadoğu ülke-
lerinde mazlum ve muhtaçlar için 
kurbanlar kesecek.2021 Kurban 
Organizasyonu kapsamında 3 kıta 
17 ülkede kurban kesimleri ger-
çekleştirecek olan Cansuyu, ekip-
lerini bölgelere göndermeye başla-
dı. İlk ekiplerden Batı Afrika Ülkesi 
Benin’de kurban organizasyonu 
gerçekleştirecek olan Cansuyu Eki-
bi bölgeye gitmek üzere yola çıktı. 
Benin’de kurumsal görüşmeler ve 
kurban organizasyonu hakkında 
toplantı ve planlamalar yapacak 
ekip, daha sonra kurbanları satın 
alıp bayram sabahını beklemeye 
başlayacak. Benin’in ardından Ma-
li’de yola koyulurken bütün ekipler 
tek tek hazırlıklarını tamamladı.
Ekipler bölgelere ulaştıktan sonra 

bayramda kurban kesimlerini ya-
pıp bir hizmet olarak bütün kesim 
görüntülerini tek tek kayda ala-
cak. Bu görüntülerin daha sonra 
bağışçılara internet sitesi üzerin-
den ulaştırılması planlanıyor.2021 
Kurban organizasyonuyla ilgili 
bilgilendirme yapan Cansuyu Der-
neği Genel Başkanı Mustafa Köylü: 
“2021 Kurban Bayramı için tüm 
hazırlıklarımızı tamamladık. Ekip-
lerimizi tek tek bölgelere gönder-
meye başladık. Bu sene de kriz 
bölgelerini önceleyerek 3 kıtada 
milyonlarca muhtaca ulaşmaya 
gayret edeceğiz. Pandemi dolayı-
sıyla dünya üzerindeki sıkıntılar 
devam ediyor. Bizde buna göre 
planlamamızı yaptık. Bazı bölge-
lerde ekiplerimizi göndererek ke-
sim yapacağız bazı bölgelerde ise 
oralarda bulunan elemanlarımız ve 
partner kuruluşlarımız vasıtasıyla 
kesim yapacağız.  Her halükarda 
Kurban Bayramı’nın 3. günü ikindi 
vaktine kadar bize emanet edilen 
kurbanlar ekiplerimiz tarafından 
satın alınacak, kesilecek ve kesilen 
bölgelerdeki muhtaçlara et olarak 
dağıtılacak.” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya’da bıçakçılar Kurban 
Bayramı’nda hareketli günler ya-
şayarak, satışı bırakıp vatandaş-
ların taleplerine yetişebilmek için 
gece gündüz bıçak biliyor. 

Kurban Bayramı için üretilen 
yeni bıçakların tezgâhlardaki yerini 
almasının yanı sıra vatandaşların 
getirdikleri bıçaklarda bileme ma-
kinesiyle keskinleştiriliyor. Kurban 
Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 
bıçakçı esnafının işlerinde de hare-
ketlilik yaşıyor. Bıçakçı esnafı, bay-
ram öncesi yaşanılan yoğunluktan 
memnun. Bıçak satışı ve bileme işi 
esnafın yüzünü güldürdü. Kurban 
Bayramı öncesinde işlerinin artığı-
na dikkat çeken bıçakçı esnafı va-

tandaşların bıçaklarını ehil kişilere 
biletmesi konusunda uyarılarda 
bulunuyor.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Baharatçılarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramının yaklaşma-
sıyla birlikte Türk damak tadının 
vazgeçilmezleri arasında yer alan 
baharatlara ilgi arttı. 

Türk damak tadının vazgeçil-
mezleri arasında yer alan baharat-
lara Kurban Bayramı'nın yaklaşma-
sıyla ilgi arttı. Aktarlarda kimyon, 
karabiber, kekik, kişniş, pul ve toz 
biber, isot gibi birçok baharatın 
satışlarındaki artış dikkat çekiyor. 
Bazı vatandaşlar baharatçıların ha-

zırladığı sucuk, et ve köfte baharatı 
gibi karışım baharatları da oldukça 
tercih ediyorlar. Baharatçılar Kur-
ban Bayramı’na kısa süre kalması 
sebebiyle satışlarda artış oldukla-
rını ve satışlarından memnun ol-
duklarını ifade etti. Aksoy Baharat 
yetkilisi Bilal Koç, yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesinde işlerinin hare-
ketlendiğine dikkat çekerek, “Kur-
ban Bayramının gelmesiyle birlikte 
baharat sektöründe bir hareketlilik 

oluyor. Genelde et ile ilgili baharat-
lar daha çok satılıyor. Karışık et ba-
haratları, köfte baharatları, kimyon, 
karabiber, pul biberler, kekik yoğun 
olarak müşterilerimizin tercih etti-
ği ürünler bunlar. Bunlar genelde 
kurban etiyle tüketilen baharatlar. 
Yine müşterilerimiz son yıllarda 
hazırladığımız sucuk baharatlarına 
da özel ilgi gösteriyor. Sucuk baha-
ratı içerisinde kimyon, acı toz biber, 
tatlı toz biber, karabiber, yenibahar, 

tuz ve sarımsak bulunuyor. Sucuk 
baharatının kilogramını 40 TL’den 
satışını gerçekleştiriyoruz. Yine su-
cuk için kullanılan bağırsağın ’da 
metresini 4 TL’den müşterilerimi-
ze sunuyoruz. Baharatçılar olarak 
işlerimizde hareketlilikten mem-
nunuz.  Tüm İslam aleminin ve 
Konyalı hemşerilerimizin Kurban 
Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyo-
rum" dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Bilal Koç
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Et çekiminde hijyene dikkat edin!
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak, Kurban Bayramı dola-
yısıyla bir mesaj yayımladı.

Açıklamasında, “Ortak değerle-
rimizin hatırlandığı bir Kurban Bay-
ramı’na daha ulaşmanın huzurunu 
ve heyecanını hep birlikte yaşıyo-
ruz” diyen Konya Esnaf ve Sanat-
kârlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
“Küskün ve dargınları barıştıran, 
umutları canlandıran, tüm İslam 
âlemini kaynaştıran ve bütünleşti-
ren bayramlar, sosyal huzurumuzu 
da pekiştiren manevi değeri yüksek 
olan anlamlı günlerdir” ifadelerini 
kullandı.

BAŞKAN KARABACAK
 BAYRAM MESAJINDA 

ŞU GÖRÜŞLERE YER VERDI:
“Dargınlıkların, kırgınlıkların 

unutulduğu ve ferdi sevinçlerin 
müşterek mutluluklara dönüştüğü 

bu müstesna bayram günleri kay-
naşmak için önemli birer fırsat. Bu 
bayramda da bütün kırgınlıkları-
mızı ve dargınlıklarımızı unutarak 
kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram 
sevincini hep beraber yaşamalıyız. 

Bizlere düşen en önemli görev; 
zenginiyle fakiriyle, yaşlısıyla gen-
ciyle bayramları gerçek manada 
değerlendirebilmek; milletçe birlik 
ve beraberliğimizin perçinlendiği, 
sevinçte, kederde bir ve beraber 

olabilmenin yüce erdemine ulaşıl-
dığı günler haline getirebilmektir. 
Bu duygu ve düşüncelerle İslam 
Âleminin, Konyalı hemşerilerimi-
zin, Esnaf Teşkilatımız ve 58 bin 
esnaf ve sanatkârımızın Kurban 

Bayramı’nı tebrik ediyor, Allah ka-
tında kurbanlarımızın makbul ol-
masını dilerken, Bayramın bütün 
insanlığın barış ve huzuruna vesile 
olmasını Yüce Allah’tan niyaz edi-
yorum.”

ET ÇEKIMI UYARISI!
Vatandaşları Kurban Bayra-

mı ve bayram sonrasında mahalle 
aralarında, sokak başlarında gelişi-
güzel ortamlarda et çektirmemeleri 
konusunda uyaran Başkan Muhar-
rem Karabacak, “Ucuz ve yakın 
diye mahalle aralarında, sokak baş-
larında konulan et çekme makine-
leriyle hijyen ortamı hiç de müsait 
olmayan yerlerde çekilen etlere her 
türlü mikropların bulaşması, özel-
likle Covid-19 tehdidiyle karşı kar-
şıya olduğumuz böyle bir dönemde 
büyük önem arz etmektedir. Temiz 
olmayan makineler, büyükbaş-kü-
çükbaş et çekimlerinde ciddi an-
lamda sıkıntıları beraberinde ge-
tirmektedir. Et çekimi konusunda 
halkımızın duyarlılık göstermesi 
ve kasap esnafımızı tercih etmesini 
tavsiye ediyorum" diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bir arada geçire-
bileceğiniz nice güzel 
bayramlara. Bu bayram 
fazlaca yemek yedi-
ğimiz bayramlardan. 
Bayram da beslenme-
nize dikkat edin.

Bayram da yemek 
yemeye fazla bir eğilim 
gerçekleşebilir. Alışkan-
lıklar tamamıyla değiş-
tiği için dikkat edilmesi 
gerekiyor.  Yeme düzenine ve yenen 
besinlere dikkat edilip aşırıya kaçınıl-
mamalıdır. 

Sağlıklı bir kurban bayramı ge-
çirmek için doğru besin seçimi, gıda 
güvenliği, etlerin saklanması, hazır-
lanması ve pişirme yöntemlerinde 
bilinçli davranmak gerekiyor.

Kurban bayramı yılda bir kez 
diye, fazlaca et ve bunun yanında tat-
lıyı aşırı tüketiyor olabiliriz.  Ancak bu 
dönemde kronik hastalığı olanların 
özellikle dikkat etmesi gerekiyor. 

Kırmızı et; iyi kalite hayvansal 
proteinin yanı sıra, demir, çinko, fos-
for, magnezyum mineralleri ile B12, 
B6, B1 ve A vitaminleri içermektedir.

Kesilen kurban etleri sağlık 
açısından hemen tüketilmemeliy-
ken, 1-2 saat içerisinde malesef 
tüketiliyor.

Sofralarda birbirinden çeşitli et 
yemekleriyle şenlenecekken sağlığı-
nıza dikkat edin. Uyulması gereken 
önemli birkaç nokta var.

Bu dönem de en önemli kronik 
rahatsızlığı olanlar dikkat etmeli ki, 
tüketilen etler de doymuş yağ oranı 
yüksekken, kolestrolü olanlar dikkat 
etmesi gerekiyor.

Yeni kesilmiş kurban eti bekletil-
meksizin 1-2 saat içinde tüketiliyor. 
Dayanamayıp beklemeden her birey 
tüketse de taze etin sindirimi olduk-
ça zor olduğundan pişmesi zor iken, 
hazımsızlık da oldukça güçtür. En 
doğru yöntem 1-2 gün eti beklettik-
ten sonra tüketmek olsa da maalesef 
bunu başaramıyoruz. Kronik rahat-
sızlığı olanlar ve mide rahatsızlıkları 
olanlar dolapta 1-2 gün etleri beklet-
tikten sonra tüketmeliler. 

Saklama yöntemine dikkat 
edin.

Sonrasında doğru saklama yön-
temleriyle kıyma, kuşbaşı şeklinde 
küçük paketlemeler yaparak kullanı-
ma hazır hale getirilerek derin dondu-
rucu da saklanabilir. Doğru saklanan 
etler hem besin öğelerinin kayıpları 
aza indirilir, hem de mikroorganiz-
maların çoğalmasını engellemiş olur. 
Süre zarfı içinde dondurulmuş etler 
buzdolabında çözündürülerek kulla-
nılmalıdır.

Et hazırlanırken dikkat edin.
Et hazırlama da kullanılan tah-

talar ve bıçaklar, sebze hazırlığında 
kullanılmamalıdır.

Sakatat tüketimi de artmaktadır. 
Ancak özellikle kolesterol hastaları 
ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan 
kişiler sakatat tüketiminden kaçın-
malıdır.

Porsiyon kontrolüne dikkat edin.
Bugün yiyelim harman üzeri 

diyip fazla yediğiniz taze et size ha-
zımsızlık, kabızlık yaratacağı gibi uy-
kusuzluk da yapacaktır. 

Bayramda kahvaltıya dikkat 
edin.

Bayram sabahı büyük çaplı aile 
kahvaltılarında çeşitler ve porsiyonlar 
oldukça fazladır. Kızartma, kavurma, 

hamur işleri, tatlıları da 
içeren kahvaltı sofraları; 
özellikle sağlık sorunu 
olan, sindirim sorun-
ları yaşayan ve yaşlı 
bireyler için sakıncalı-
dır. Sağlıklı bir bayram 
geçirmek her şeyden 
önemlidir. Bunun için, 
bayramlarda kahvaltı 
düzeni bozulmamalı. 
Tam buğday unundan 

ekmekler, sebzeler, haşlanmış yu-
murta, peynir çeşitlerinin olduğu bir 
kahvaltı ile güne başlanmalı. Porsi-
yonlar küçük tutulmalıdır. Öğle ye-
meğinde eti tercih ederken, akşam 
yemeğini sebze veya kurubaklağil 
olarak tercih edin.

Etin pişirme yöntemlerine dik-
kat edin.

Haşlama, fırın ya da ızgara yön-
temlerini tercih edin.

Kavurma yapılacaksa artı bir yağ 
ilave etmeden, kendi suyunda kısık 
ateşte pişirin.

Mangal yapılacaksa pişen et ve 
ateş arasında mesafe 15-20 cm ol-
masına dikkat edin.

Etin pişirme yöntemi doğru yapı-
lırsa kalitesi düşmez ve besin zehir-
lenmelerine yol açmaz. Onun için iyi 
pişmesi çok önemlidir.

Eti tek başına tüketmeyin.
Tabağınızın bir yanı gerekli posa, 

vitamin ve minerallerin alınması için 
yeşilliklerinizi, sebze grubunu ekle-
yin.

Asitli içecekler yerine cacık, ay-
ran tercih edin. Pilav makarna gibi 
besinleri değil, bulgur, esmer pirinç 
tüketin.

Etler, C ve E vitaminini içermez-
ler. Bu nedenle etlerin mutlaka seb-
zelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin 
yanında C vitamininden zengin seb-
ze/salata/ taze sıkılmış meyve sula-
rının tüketilmesi oldukça önemlidir. 
Bu yöntem hem besin çeşitliliğinin 
sağlanmasını sağlar hem de seb-
zelerde bulunan C vitamini, demirin 
emilimini arttırır.

Su tüketmeyi unutmayın
Su tüketiminize gün içinde özen 

gösterin. Hele ki bu yaz sıcaklarında 
en az 2,5 litre su tüketin.

Öğünlere dikkat edin
Abur cubura kendinizi çok ver-

meden, öğünlerinize dikkat etmeniz 
gerekiyor. Aşırı yemek yeme sağlı-
ğınızı olumsuz etkiyebilir. Yağlı be-
sinleri ve hamur işlerini tercih etme-
meye, posalı besinlere yer vermeniz 
metabolizmanızın düzene girmesini 
sağlayacaktır.

Şekerli besinlerden uzak durmak 
meyve ve kuruyemişlerle veya kuru 
meyvelerle ara öğünler yapmak sağ-
lığınız için daha faydalı olacaktır. İlla 
ki Tatlı tercihleriniz olacaktır. Bunlar 
meyveli, sütlü olarak tercih edebilir-
siniz.

Beslenme yanında fiziksel aktivi-
teler de ihmal edilmemelidir.

Bayram ve sonrası doğru bes-
lenme alışkanlıklarınızdan vazgeç-
meyin. 

Bayramlarda da yeterli ve denge-
li beslenme ilkelerine uygun miktarda 
et tüketirken çeşitlilik yaratmak için, 
diğer besin grupları olan ‘süt gru-
bu’, ‘ekmek grubu’, ‘sebze grubu’ ve 
‘meyve grubu’ ile aynı öğünde birlikte 
tüketmeye özen gösterilmelidir.

Sağlıcakla kalın, iyi bayram-
lar…

IYI BAYRAMLAR 

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Muharrem Karabacak

Seydişehir Esnaf ve Sanatkar-
lar Odası Başkanı İbrahim Aypar, 
Kurban Bayramı nedeniyle yazılı 
bir açıklama yaptı.  

Kurban Bayramı’nın ulvi gün-
lerden olduğunu belirten Aypar, 
şunları kaydetti, “Morale ihtiyaç 
duyduğumuz bir süreçte, insanları 
birleştiren, kaynaşma ve yardım-
laşmayı hatırlatan Kurban Bay-
ramı’nda, toplum olarak kayıplar 
verdiğimiz ve ülkemizden hâlâ 
atamadığımız salgın hastalıktan 
ötürü, çok daha dikkatli olma-
mız gerektiğini düşünüyorum. Bu 
olumsuz süreçte toplumun her 
kesimi gibi, Esnaf ve sanatkârımız 
da en fazla yükü üstlenmiş, buna 
rağmen, ülkesinin yanında yer alıp 
kuralları harfiyen yerine getirmiş-

tir. Oda yönetimi olarak da Pan-
demi boyunca ve devamında saha 
içerisinde, ayrımsız bütün esnaf-

larımızın gözü kulağı olarak mad-
di ve manevi desteklenmesinde 
öncülük edip, önemli görevlerde 

yer aldık. Almaya da devam ede-
ceğiz. Kurban Bayramı boyunca 
esnafımızın ve vatandaşlarımızın 
salgınla mücadele de gelinen nok-
tanın bozulmaması adına bayram-
laşmalarımızda ve özellikle kurban 
kesimleri esnasında mesafe ve te-
mizlik kurallarına uymamız konu-
sunda birlikte hareket etmeliyiz. 
Hususiyetle idrak edeceğimiz Kur-
ban Bayramının, tüm dünya insan-
lığı adına Barış ve düzen, Müslü-
man ve Türk toplumu adına sağlık 
ve başarı, Esnaf ve sanatkârlarımız 
adına sağlıklı bereketli huzur dolu 
yarınlara vesile olmasını temen-
ni eder, Kurban Bayramı’nızı en 
derin duygularımla tebrik ediyo-
rum.” 
n HABER MERKEZİ

‘Kurban Bayramı sağlık, huzur, barış getirsin’

Meram Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların 
huzurlu bir bayram geçirebilmesi adına belediyeye bağlı ekipler bayram boyunca sahada olacak

Meram bayrama hazır
Kurban Bayramı’na sayılı günler 

kala Meram Belediyesi, vatandaş-
ların huzurlu bir bayram geçirebil-
mesi için hazırlıklarını tamamladı. 
Bayram süresi boyunca sahada 
olacak ekipler oluşabilecek olumsuz 
durumlara karşı ihtiyaca cevap ve-
recek.

 Kurban Satış Yeri tahsis işlem-
lerinin tamamlanmasının ardından 
Çomaklı Mahallesi Kurban Satış 
yerinde başlayan satışlar tüm hızıy-
la devam ediyor. Yine salgın süreci 
göz önünde bulundurularak alınan 
önlemlere ek tedbirler getirilerek 
vatandaşların daha hijyenik ortam-
larda kurban ibadetlerini yerine ge-
tirmelerine imkan sağlanacak.

MERAM’DA 7 FARKLI NOKTA 
KURBAN KESIM ALANI 
OLARAK BELIRLENDI

Meram Belediyesi, gelişi güzel 
kurban kesimleri ile birlikte ilçe ge-
nelinde oluşabilecek olumsuz gö-
rüntülerin önüne geçemek adına, 7 
farklı Kurban Kesim Alanı belirledi. 
Buna göre, Meram Belediyesi Kur-
ban Satış Yeri, Melikşah Semt Pa-
zarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge 
Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, 
Gödene Mahallesi TOKİ Semt Pazarı 
ve Kovanağzı Kapalı Pazar Alanı’nda 
vatandaşlar kurban kesimlerini ger-

çekleştirebilecekler. 
KURBANLIKLAR VETERINER 
KONTROLÜNDEN GEÇIYOR

Meram Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada, bayram süresi boyunca 
ekiplerin, vatandaşların hizmetinde 
olacağı belirtilirken, “Çomaklı Ma-
hallemizde bulunan Kurban Satış 
Yeri’ne getirilen kurbanlık hayvan-
lar veteriner ekiplerimiz tarafından 
kontrolden geçirilerek alana alın-
maktadır. 

Kurbanlık için uygun olmayan 
küçükbaş ve büyükbaş hayvan gi-
rişine halk sağlığını korumak adına 
asla müsaade edilmeyecektir” de-
nildi.  

ZABITA EKIPLERI SAHADA OLACAK
Bayram öncesi kurban satış ala-

nında, zabıta ekiplerinin denetimle-
rini sıklaştırdığı belirtilen açıklama-
da, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı 
ekipler, bayram sürecinde oluşabi-
lecek olumsuz durumlara karşı sa-
hadaki görevlerini sürdürecek. Yine 
bayram öncesi vatandaşlara huzur-
lu bir alışveriş ortamı sunulacak ve 
yürüme alanları üzerinde kurulan 
gayri resmi seyyar satışa müdahale 
edilecektir.” cümlelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA 
KURBAN ATIĞI ÇAĞRISI

Öte yandan Meram Belediye-
si’nin kurban atıklarının gübreye dö-

nüştürülmesi ve atıkların çevre kirli-
liğine neden olmaması için başlattığı 
çalışma ile ilgili de bilgi verilirken, 
“İlçemizi bayram boyunca temiz tut-
mak adına hemşehrilerimizden kur-
ban atıkları için hassasiyet gösterme-
lerini rica ediyoruz. Çevre Koruma 
ekiplerimiz tarafından dağıtılan po-
şetlerde depolanacak kurban atıkları, 
yine ekiplerimizce toplanarak gübre-
ye dönüştürülmesi sağlanıp yeniden 
ekonomiye kazandırılacaktır” denildi. 

80 BINDE DEVRI ALEM VE MERAM 
MILLET BAHÇESI BAYRAMDA 

MISAFIRLERINI BEKLIYOR
80 Binde Devr-i Alem Parkı ve 

Meram Millet Bahçesi’nin bayramın 
ilk günü hariç hizmet vermeye de-
vam edeceği belirtilen açıklamada, 
“Vatandaşlarımızın park ve bahçele-
rimizde bayram sevincini hep birlik-
te yaşayabilmeleri için bayramın ilk 
günü hariç, 80 Binde Devr-i Alem 
Parkımız ve Meram Millet Bahçemiz 
misafirlerini ağırlamaya devam ede-
cektir. Bayram boyunca  hemşehrile-
rimizin temizlik noktasındaki talep-
leri 0 332 331 00 08 no’lu iletişim 
numarasından, zabıta ekiplerimize 
iletecekleri talepler ise 0 332 353 
73 66 no’lu iletişim numarasından 
alınacaktır.” cümlelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Ibrahim Aypar
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Firmaların Kurban Bayramı biletleri 
bitmiş durumda. Ek seferlerin biletleri satılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar" dedi

Biletler tükendi, ek seferler konuldu 
Türkiye Otobüsçüler Federas-

yonu (TOFED) Genel Başkanı Birol 
Özcan, yaptığı açıklamada, Kurban 
Bayramı dolayısıyla şehirler arası 
yolcu taşımacılığı yapan otobüs-
lere yoğun talep olduğunu söyle-
di. İnsanların pandemiden dolayı 
uzun bir süredir evlerinde zaman 
geçirdiğini belirten Özcan, "İnsan-
lar bayağı sıkıldı, memleketlerine 
gitmek istiyorlar. 9 günlük bayram 
tatilini insanlar bekliyorlar." diye 
konuştu. Özcan, normalleşmeyle 
birlikte seferlerin arttığını hatırla-
tarak, şöyle devam etti: "Dün se-
ferlerimiz 1500'e çıktı. Yarından 
itibaren sefer sayılarımız daha da 
artacak. Ek seferlerle birlikte sayı-
lar daha da yükselecek. Firmaların 
Kurban Bayramı biletleri bitmiş 
durumda. Ek seferlerin biletleri 
satılmaya başlandı. Bazı vatandaş-
lar dönüş biletlerini de aldılar. Ek 

seferlerle yolcularımızı İstanbul'da 
bırakmayacağız. Memleketine git-
mek isteyen her yolcuyu göndere-
ceğiz. Otobüslerimiz şu anda dolu 
gidip geliyor. Bayramda günlük 2 
bin 200 seferin üzerine çıkmayı 

bekliyoruz. Ek seferler için genelge 
9-31 Temmuz tarihi için yayınlan-
dı. Genelgenin erken yayınlanması 
satışlarımıza çok yaradı ve yolcula-
rın da mağdur olmaması anlamına 
geliyor. "

"HALKIMIZ LÜTFEN BİLETLERİNİ 
FİRMALARIMIZDAN ALSINLAR"
Kurban Bayramı'nda seferlerin 

ve yolcuların artmasının sektöre 
nefes aldıracağını anlatan Özcan, 
uzun süredir sefer yapmayan oto-

büslerin bayramda sefer yapacağını 
ifade etti. 

Özcan, bayramda vatandaşların 
korsan taşımacılığa yönelmemesi 
gerektiğinin vurgulayarak, "Halkı-
mız lütfen biletlerini firmalarımız-

dan alsınlar. Her yerden izinsiz oto-
büs kalkıyor. Bu bize zarar veriyor. 
Biz korsan taşımacılığı bakanlığa 
ve emniyet müdürlüğün bildir-
dik." dedi. 15 Temmuz Demokrasi 
Otogarı'nda firma yöneticisi Musa 
Çaktır ise Kurban Bayramı öncesi 
otogarda yoğunluğun olduğunu 
belirtti. Bayram tatilinin 9 gün ol-
masının insanları bilet almaya yön-
lendirdiğini anlatan Çaktır, "Sek-
törün yoğunluğa karşı bir hazırlığı 
vardı. Biletlerimizin hemen hemen 
tükendi. Ek servisler için hazırlıkla-
rımız tamam." dedi.

Firma yöneticisi Yılmaz Yağlı-
dere de insanların pandemiden do-
layı sıkıldığını aktararak, "Bayram-
dan dolayı bayağı bir yoğunluk var. 
İlave araçları açmaya başlıyoruz. 
Bayramda insanları memleketleri-
ne yollayacağız." diye konuştu.
n AA

Kaçak sigara ve içki 
operasyonu yapıldı

Ağaca çarpan aracın 
sürücünü hayatını kaybetti

Aksaray’da bir iş yerine yö-
nelik gerçekleştirilen operasyon-
da 19 bin 840 adet kaçak sigara 
ve 16 şişe sahte içki ele geçirildi. 
Aksaray’da Cumhuriyet Başsav-
cılığıyla koordineli olarak kaçak-
çılığın önlenmesi kapsamında 
yapılan çalışmalarda bir iş yerinde 
kaçak sigara ve sahte içki satışı 
yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şubesi ekipleri adresi belirlenen iş 

yerini takibe aldı. Bir süre teknik 
ve fiziksel olarak gerçekleştirilen 
takibin ardından yeterli delil ve 
bulgulara ulaşan KOM ekipleri 
operasyon içi düğmeye bastı. İş 
yerine gerçekleştirilen operas-
yonda Ş.S. (24), C.S. (23) ve R.T. 
(42) isimli 3 şüpheli gözaltına 
alınırken, yapılan aramalarda 19 
bin 840 adet kaçak sigara, 16 şişe 
sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
n İHA

Konya'da refüjdeki ağaca çar-
pan otomobilin sürücüsü öldü, 
araçtaki bir kişi yaralandı.

R.H. idaresindeki 42 AIS 903 
plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi 
Veysel Karani Caddesi'nde, refüj-

de bulunan ağaca çarptı. Kazada, 
sürücü R.H. ile araçtaki F.G. yara-
landı. Yaralılar, özel bir hastaneye 
kaldırılan yaralılardan R.H, müda-
haleye rağmen kurtarılamadı.
n AA

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av 
tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı

Büyükşen cinayetinde
gözaltı sayısı 25 oldu

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca, 3 Eylül 2018'de İsmil Ma-
hallesi'nde işlenen cinayete ilişkin 
başlatılan çalışma kapsamında, 13 
Temmuz Salı günü 24 şüphelinin 
gözaltına alınmasının ardından bu-
gün 1 şüpheli hakkında daha yaka-
lama kararı verildi. Jandarma ekip-
leri olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 
şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böyle-
ce olayla ilgili gözaltına alınan şüp-
heli sayısı 25 oldu.

Öte yandan, şüphelilerin jandar-
madaki işlemlerinin devam ettiği 
öğrenildi.

OLAY
Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'n-

de 3 Eylül 2018'de, maskeli kişi ta-
rafından av tüfeğiyle vurulan Metin 
(55) ve Necla (54) Büyükşen çifti 
hayatını kaybetmiş, pencereden at-
layıp kaçan kızları yaralanmıştı. Olay 
yerine gelen 112 Acil Servis ekiple-

ri, silahlı saldırıya uğrayan Metin ve 
Necla Büyükşen'in hayatını kaybetti-

ğini belirlemişti.
Olaya ilişkin soruşturma kapsa-

mında 13 Temmuz'da 24 şüpheli 
gözaltına alınmıştı. n AA

Hem bilgilendirme hem denetleme
Çocukların korunması için sahadalarAksaray’da bayram öncesi ge-

niş güvenlik önlemleriyle ilçe, belde 
ve köy yollarında görev alan jandar-
ma asayiş ve trafik ekipleri yaptığı 
uygulamalarla hem denetliyor hem 
de İçişleri Bakanlığı tarafından ha-
zırlanan trafik kuralları, ihlaller ve 
kazaların yaşanmaması için gerekli 
tedbirler içeren broşürler vererek 
bilgilendiriyor.

Kurban Bayramı öncesi yaşa-
nan kazaların önlenmesi, vatanda-
şın can ve mal güvenliğinin sağlan-
ması amacıyla Aksaray genelinde 
geniş güvenlik önlemleri alarak ilçe, 
belde ve köy yollarında görev alan 

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve 
asayiş ekipleri günün her saati uy-
gulama ve denetim yapıyor. Tüm 
araçların durdurulduğu ve kontrol 
edildiği uygulamalarda sürücüler, 
araçta bulunan yolcular sorgula-
nırken, araç plakası da sorgudan 
geçiriliyor. Bayram öncesi trafiğin 
yoğunluğu anlatılan sürücülere 
jandarma ekipleri tarafından kural 
ihlalleri, kazaya neden olan etkenler 
ve güvenli sürüş içerikli bilgilendir-
me broşürleri dağıtıldı. Ayrıca jan-
darma ekipleri vatandaşların yakla-
şan Kurban Bayramı’nı da kutladı.
n İHA

Aksaray’da çocukların korun-
masına yönelik uygulama ve de-
netimler yapan çocuk polisleri kent 
genelinde hem çocukların gide-
bileceği yerleri denetliyor hem de 
çocukları durdurarak kontrolden 
geçiriyor. 

Aksaray’da çocukların korun-
masına yönelik uygulamalar yapan 
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube-
si ekipleri kent genelinde çocuklara 
yönelik denetimler ve uygulamalar 
yapıyor. Çocukların gidebileceği 
yerlere, iş yerlerini denetleyen ço-
cuk polisleri sokakta gördüğü ço-

cukları da durdurarak kontrolden 
geçiriyor. Özellikle bayram öncesi 
yaşanan yoğunlukta herhangi bir 
olumsuzluğun yaşanmaması için 
adeta tetikte olan çocuk polisleri şe-
hir merkezi başta olmak üzere kent 
genelinde birçok noktada uygula-
ma ve denetimler gerçekleştiriyor. 
Çocukların kötü alışkanlıklara özen-
memesi için de tekel büfeleri ve 
bakkalları sigara, alkol, çakmak gazı 
gibi satışlara yönelik uyaran çocuk 
polisleri, aksi takdirde cezasının çok 
ağır olduğu hususunu hatırlattı.
n İHA
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Beyşehir’de 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
Beyşehir’de 15 Temmuz De-

mokrasi ve Milli Birlik Günü dolayı-
sıyla çeşitli etkinlikler düzenlenerek 
coşkuyla kutlandı.

Beyşehir Kaymakamlığı tara-
fından düzenlenen program, Vuslat 
Parkındaki festival alanındaki saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okun-
masının ardından Kur'an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Yapılan Etkin-
likler çerçevesinde Mehteran gös-
terisi, Şiir dinletisi, Kuran-ı Kerim, 
ilahiler ve kasideler okundu. 

Protokol konuşmaları için kür-
süye gelen Beyşehir Belediye Baş-
kanı Adil Bayındır, “5 yıl önce ülke-
mizin devletimizin bekasına, hain 
tuzaklar kuranların tuzağını bozan, 
dün tarihten aldığı tecrübeyle yerle 
bir eden milletin mensubu olmak-
tan gurur duyuyoruz. Bu gururun 
insanda yarattığı gücü ve kuvveti 
yüksek sesle haykırmak için toplan-
dık. Demokrasi yoksa devlet yoksa 
hainler elinde bölünür parçalanır 
yutulur gideriz. O yüzden bugün o 
hain darbe girişiminde bulunanlara 
bir daha buradan seslenmek istiyo-

rum. Bu millet küllerinden doğan 
bir millet, bu millet her badireyi 
soğukkanlılıkla, azim ve kararlılıkla 
millet olmanın şuuruyla bertaraf 
etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 
bir olacağız, bütün olacağız. Önü-
müze çıkan tüm engelleri aşaca-
ğız. Siyasal ayrılıklarımız olabilir. 
Farklı düşünceyle bu ülkeyi daha 
iyi yerlere götüreceğiz diyenler de 
olabilir. Seçim sandıkta ama hedef 

daha büyük Türkiye’ye doğru git-
me kararlılığında olacağız. Çünkü 
biz ancak birbirimize yeteriz. Bizim 
bizden başka dostumuz yoktur. 
Çanakkale savaşında dünya dev-
letlerinin başımıza yığıldığı gün hiç 
unutulmamıştır. Çanakkale geçil-
mez dedirten ecdadın çocuklarıyız. 
15 Temmuz günü çıplak elleriyle 
tankların üzerine çıkanlar, bizle-
rin ta kendisidir. Yılmayacağız, dı-
şardan bizlere her türlü oyunların 

hazırlandığını biliyoruz. Bizler bir-
birimize kötü gözle bakmayacağız. 
Devlet olmanın şuuru, millet olma-
nın azmi ve kararlılığı bunu gerek-
tirir. İstiklal harbi dâhil, Süleyman 
Şah’tan bu güne kadar, Anadolu’ya 
gelmiş vatan benimdir, diyenleri 
rahmetle anıyorum. Bu topraklar 
kolay elde edilmedi. Bu vatan bize 
kolay teslim edilmedi. Ayrı ayrı sen 
ben değil, biz olmalıyız. Türk milleti 
birdir. Türk milleti bütündür. Ezan-

lar susmayacak, Bayrak yere inme-
yecek, diyen milletin çocuklarıyız. 
251 tane şehidimiz gibi böyle hain 
darbe teşebbüsünde bulunanları 
lanetleyerek o değerli şehitlerimizi 
rahmetle minnetle ve şükranla anı-
yorum.” dedi.

Beyşehir ilçe Kaymakamı Yu-
suf Özdemir ise, “Türk tarihi içine 
kara bir leke olarak yerini alan 15 
Temmuz 2016 darbe girişimine 
karşı Türk milletinin yazmış olduğu 
destanın, 5.yıl dönümüdür.  O ka-
ranlık gecede yaşananların bir kez 
daha tekrarlanmaması hem bizim, 
hem de gelecek neslin boynunun 
borcudur. 

Aziz milletimiz o gece bizleri 
büyük badireden ve büyük teh-
likelerden kurtarmış Çanakkale 
ruhu ile göğsünü siper ederek bu 
hain ihtilali ve ihaneti bertaraf et-
miştir. O kanlı gecede şehitlerimiz 
ve gazilerimiz bu milletin kalbinde 
daima yer alacaklardır. Türk mil-
leti, darbelere yabancı bir millet 
değildir. Osmanlı'dan Cumhuriye-
te, Cumhuriyetten günümüze dek 

pek çok darbenin yapıldığı tarihe 
şahittir. 15 Temmuz Türkiye karşı 
bir suikasttır, Türki milletine karşı 
cinayettir. Sadece yakın tarihimi-
zin değil, tüm tarihimizin içinde en 
kara olan bir darbe girişimidir. Bu 
darbeyi söz konusu eden ve tam 
olarak kabul etmeyenler de FETÖ 
değirmenine su taşıyan gafillerdir.

Çanakkale’de göğsünü düşman 
mermilerine karşı siper etmiş bu 
milletin torunları, bu mücadele ile 
aynı kahramanlıklar ve aynı duygu-
larla hareket etmişlerdir. 15 Tem-
muz Türk milletinin 21. yüzyıldaki 
en büyük destanıdır. Bütün dün-
yaya milletin ne demek olduğunu 
gösterdiğimiz gibi milli ve manevi 
değerlerimize de ne kadar sahip 
çıktığımızın göstergesidir.

15 Temmuzda şehit olan 251 
vatan evladına ve vatanın bölün-
mez bütünlüğüne yönelik tehdit-
lerine karşı duran bütün şehitle-
rimize Allahtan rahmet dileyip,  
gazilerimize ise gönül borcu duya-
rak şükranlarımı iletiyorum.”
n HABER MERKEZİ

Çumra’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde büyük coşku vardı. Çumra Belediyesi’nce 
düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanları doldururken, birlik ve beraberlik mesajları verildi

Çumra bir kez daha 
'Türkiye geçilmez' dedi 

Çumra’da 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 
çeşitli etkinlikler düzenlendi.  Çumra 
Belediyesi ve Çumra Kaymakamlığı 
tarafından düzenlenen 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
programı mehter takımı gösterisi 
ile başladı. Sultan Abdülhamid Han 
Bilgehanesi meydanında düzen-
lenen etkinlikte akabinde Kur'an-ı 
Kerim okundu ve şehitler için dua 
edildi. Program Çatalhüyük Çumra 
Belediye Spor Tekvando ekibinin 
gösterileri, 15 Temmuz Oratorya 
canlandırması ve şiir dinletileri ile 
devam etti.  Çumra 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü et-
kinliğine; Çumra Kaymakamı Hü-
seyin Ece, Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan, Çumra İlçe Jandar-
ma komutanı Mustafa Yücel Serdar, 
Çumra İlçe Emniyet Müdürü Barış 
Şengül, AK Parti Çumra İlçe Baş-
kan Yardımcıları; Gökhan Tuyan ve 
İbrahim Onbaşı, Milliyetçi Hareket 
Partisi Çumra İlçe Başkanı Recep 
Yıldırım ve diğer siyasi parti temsil-
cileri katıldı.  Çumra Belediye Başka-
nı Recep Candan gecenin anlam ve 
önemine binaen yaptığı konuşma-
sında o karanlık geceyi aydınlık bir 
sabaha çeviren 251 şehide Allah'tan 
rahmet diledi.  15 Temmuz gecesi 
umutlara, hayallere, özgürlüğe ve 
geleceğe pranga vurulmak istediği-
ni aktaran Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan; “Bin yıl süreceği söy-
lenen 28 Şubat sürecinin üzerinden 
3 yıl geçmeden millet yine kendi 
kaderine sahip çıkmış ve seçimler-
le kendi değerlerine sahip çıkacak 
iktidarı başa getirmiştir. 2002 yılın-

da iktidar milletin öz temsilcilerinin 
başa geçmesiyle başlayan milli ve 
manevi kalkınma, ekonomik kal-
kınma, askeri, sağlık, ulaşım ve dış 
politikadaki ilerlemeler ile birlikte 
bizleri gururlandırırken dışımızda-
ki düşmanları rahatsız etmiş ve bu 
iktidarın bir an evvel devrilerek ye-
rine batının kuklası olacak milli ve 
manevi değerlerimize ters düşecek 
hamleler geliştirerek 15 Temmuz 
Hain darbe girişimini planlamışlar-
dır. 15 Temmuza gelinceye kadar 

kendilerini sözde bir cemaat olarak 
gösteren ve tarihteki haşhaşilerin 
mirasçısı olan FETÖ elebaşı kendini 
mütevazı bir insan gibi gösterirken 
devletin tüm kurumlarına girişte 
hile yaparak, soruları çalarak, haklı 
olan insanların haklarını yiyerek söz-
de kendilerinin müridi olan zavallıla-
rı hile ile desise ile akılları sıra devlet 
kadrolarına yerleştirmek suretiyle 
bu memlekete güya adaleti getirme-
yi düşünecek kadar alçak ve zavallı 
bir duruma düştüklerini hep beraber 

gördük. Bu kadar kendini kaybetmiş 
şahsi hırslarının dozu o kadar ileri 
gitmiş ki yapmak istedikleri darbe 
planını Atlantik ötesinde planlaya-
rak Avrupa’dan destek alarak darbe 
gecesi masum insanları hiçbir sebep 
yokken kendi asker ve polis ünifor-
ması giyen satılmış adamları ile kat-
lettiler. Yaşattıkları acının kelimeler 
ile tarifi yoktur. Ama elhamdülillah 
nasıl ki tarih boyunca dışarıdan bize 
saldıranlar savaşlarla bizi yıkama-
mışlarsa 15 Temmuz geçeside mil-
letimiz yine ayrı bir destan yazdı. 
O gece vatanımız ve milletimiz için 
hep birlikte seferber olduk sokaklara 
döküldük ve devletimize ve milleti-
mize sahip çıktık. Kendisi Türkiye’ye 
gelemeyecek kadar korkak, alçak 
ve zavallı olan figüranın uşakları 
da aynı korkaklıkla aynı kalleşlikle 
rezil rüsva oldular. Elhamdülillah o 
darbe girişimi milletimiz tarafından 
püskürtüldü. 15 Temmuz gecesi 
aynı Kurtuluş savaşında olduğu gibi 
kaderimize sahip çıktık” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Rektör Prof. Dr. Aksoy, 15 
Temmuz etkinliklerine katıldı

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Aksoy, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü do-
layısıyla kent protokolüyle birlikte 
Konya Şehitliği’ni ziyaret etti. Prof. 
Dr. Aksoy, şehit mezarlarına ka-
ranfil bırakarak dua etti. 

Konya’daki 15 Temmuz De-
mokrasi ve Millî Birlik Günü anma 
etkinlikleri, şehitlik ziyaretiyle baş-
ladı. Programa, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da 
katıldı. Şehit mezarlarına karan-
fil bırakan Prof. Dr. Aksoy, vatan 
uğruna can veren şehitlerimiz için 
dua etti. Programa; Vali Vahdettin 
Özkan’ın yanı sıra, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü 
Engin Dinç, merkez ilçe belediye 
başkanları, kurum müdürleri, si-
yasi parti temsilcileri, askeri erkân 
ve vatandaşlar katıldı. Bazı şehit 
ailelerinin de yer aldığı programda, 
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 
İl Müftüsü Ali Öge, şehitler için 
dua etti.

KENT PROTOKOLÜ, 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

TARAFINDAN HAZIRLANAN 
RESİM SERGİSİNİ GEZDİ

15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü anma etkinlikleri, 
Sultan Selim Camisi’ndeki Mev-

lid-i Şerif ve Hatm-i Şerif merasi-
mi, Mevlid Şekeri ikramı, Bayraklı 
Bisiklet Turu ve Selçuk Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi tarafın-
dan Mevlana Meydanı’nda açılan 
resim sergisinin gezilmesi ile de-
vam etti. 

Kent protokolü, sergi hakkında 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Dalkıran ve Öğretim Üyesi Doç. 
İbrahim Çoban’dan bilgi aldı. Ser-
ginin, 50 öğrenci ile birlikte hazır-
landığını belirten Prof. Dr. Dalkı-
ran, “15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü dolayısıyla 3 farklı 
alanda sergi açtık. Burada 27 eser 
var. Sultan Alparslan Kültür Mer-
kezinde de açtık. Diğeri de sanal 
ortama taşındı. 15 Temmuz’daki 
hain darbe girişiminden sonra öğ-
rencilerimizdeki millî birlik, bayrak, 
vatan bilincini geliştirmek ve terör 
örgütünün istismar edici faaliyet-
lerine dikkat çekmeyi amaçladık. 
Sanatçı akademisyenler olarak bir 
vazifemiz de halka bu tür konuları 
aktarmak. Sanatçılar, toplumdaki 
en duygu yüklü bireylerdir. Acıyı 
da sevinci de en önce hisseden-
lerdir. Vatanını, milletini seven 
sanatçılar olarak bizler de öğrenci-
lerimize bu bilinci aşılamaya çalışı-
yoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Metin 
Aksoy’a, desteklerinden dolayı çok 
teşekkür ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Yeşilay Konya ziyaretlerini sürdürüyor
Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Yeşilay Konya Bölge Koordina-
törü Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. Ze-
liha Üstün Argon ve beraberindeki 
heyet Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Babür Özçelik, KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof.Dr. Bayram 
Sade, Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük’ü ziyaret etti. Üniversite 
rektörlere gerçekleştiren ziyaretler-

de üniversiteler ile Yeşilay Konya 
Şubesinin birlikte yürütebilecekleri 
projeler ele alındı. Üniversite öğ-
rencilerinden oluşan Genç Yeşilay-
cıların yaptıkları çalışmalar ve rek-
törlerin verdikleri destekler ile elde 
edilen başarılar, dumansız hava 
sahası uygulamaları değerlendiril-
di. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük ile gerçekleştiren ziyarette 
de İl Milli Eğitim ile gerçekleştire-
cek projeler ve eğitimlerin yanı sıra 
Konya YEDAM hakkında lise öğ-
rencilerine bilgi verilmesi konuları 
ele alındı.n HABER MERKEZİ

Konya Ovası’nda 
pancar üretimi artıyor

Türkiye’nin pancar üretimi-
nin büyük bölümün karşılandığı 
Konya Ovası’nda, gelişen tarım 
teknolojileri ve ıslah yöntemleriyle 
pancar üretimi artıyor. Pancar üre-
timi 2020’de 3 milyon 350 bin ton 
olarak gerçekleşirken bu sene pan-
car rekoltesinde yukarıya doğru bir 
ivme bekleniyor.

2020 yılında 470 bin ton şeker 
üreten Konya’daki şeker fabrikaları 
rekoltede hedeflerini yükseltti. Her 
yıl 10 bin tona yakın pancar üre-
timi yapan Gevher Hatun Tarım 
Sanayi Genel Müdürü Uzman Dr. 
Alişan Taşpınar; “Tarım teknoloji-
lerinin her geçen sene değişmesi 
ve gelişmesiyle pancarda da verim 
artıyor” dedi.

“Hedefimiz pancarda verim 
ve kaliteyi dünya standartlarına 
çıkartmak”

Taşpınar; “Pancarda verim ve 
kaliteyi dünya standartlarının üze-
rine çıkartmak için sulama tekno-
lojileri doğru kullanmak önemli. 
Atalarımızdan gelen tarımsal üre-
tim geleneğimizi modern tarım 
teknikleri ile geliştirmek istiyoruz” 
dedi. Küçük çiftçinin de kendilerin-
den etkilendiğini belirten Taşpınar; 
“Çiftçilere neyi nasıl yapmaları ge-
rektiği konusunda öğrendikleri-
mizi paylaşıyoruz. 12 bin dekarlık 
sulu tarım arazimizde edindiğimiz 
tecrübe ve bilgiyi paylaşıyoruz” 
dedi.

“GELİŞMEK İÇİN TARIM 
TEKNOLOJİLERİNİ BİLMEK ÖNEMLİ”

Her geçen sene gelişen tarım 
teknolojilerini ve ıslah yöntemle-
rini yakından takip ettiklerini dile 
getiren Taşpınar; “Uzun zamandır 
kullanılan zirai ilaçlar ve gübreler 
toprağın PH değerini yükseltiyor. 
Bu da doğal olarak verimi doğru-
dan etkiliyor. 20 yıldır daha verimli 

nasıl hareket edebiliriz diye çalı-
şıyoruz. Arazilerimizin her yerini 
laboratuar olarak kullandık, top-
rak tahlilleri laboratuvarımız var. 
Orada yaptığımız çalışmalarla her 
geçen yıl topraktaki verimi artırı-
yoruz. Bu da daha az sulama daha 
çok verim demek oluyor” şeklinde 
konuştu.

Taşpınar; “Organik madde 
miktarını artırmanın en iyi ve en 
ucuz yöntemi kalan sapları, yap-
rakları toprağa karıştırmaktır. 
Saplar, yapraklar çürüyüp toprak-
lar buluştuğunda organik madde 
oranı artıyor. Böylece toprağın su 
tutma kapasitesi de artıyor. Diğer 
bir yöntem ise; leonardit kulla-
nım. Hayvancılık yapanlar tarlaya 
yanmış hayvan gübresi atarak da 
organik maddeyi yükseltiyor. Bu 
şekilde de verimi artırıp daha az 
masraf yapılabilir. Ufak dokunuş-
larla yüzde 15 verim alırken, ka-
zancımızı yüzde 50-75 civarı yük-
seltebiliriz” diye konuştu.
“TAMAMEN YERLİ TOHUMLARLA 

ÜRETİM YAPILMASINA 
İMKAN SAĞLANMALI”

Pancar Ekicileri Kooperati-
fi Birliği’nin (Pankobirlik) pancar 
üretimine, çiftçinin kendisini ge-
liştirmesine etkisinin çok büyük 
olduğunu vurgulayan Taşpınar; 
Kooperatifçilikte en önemli şeyler-
den birisi üyelerin kazancını artır-
maktır. Hepimizin amacı çiftçinin 
cebine giren parayı artırmak, ülke 
ekonomisine destek vermek. Aynı 
zamanda kullanılan tohumların da 
yerli olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Pankobirlik tarafında üretilen 
pancar tohumları dünya standart-
larının üzerine çıkması gerekiyor, 
tüm çiftçilerin de yerli tohum kul-
lanılması konusunda desteklen-
meli” ifadelerinde bulundu. n İHA

Selçuklu Belediyesi 20 Temmuz tarihinde başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamladı. Ekipler ve acil 
müdahale ekipleri vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için 4 gün boyunca 24 saat görev başında olacak

Bayramda 24 saat 
görevde olacaklar

Selçuklu Belediyesi, yaklaşan 
kurban bayramı öncesi tüm hazır-
lıklarını tamamladı. Bu kapsamda 
başta Çevre Koruma Kontrol ve Za-
bıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere 
ilgili tüm birimler nöbetçi ekipleri ile 
vatandaşların Kurban Bayramının 
sorunsuz geçmesi için bayram sü-
resince görev başında olacak. Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
Ekiplerince kurban kesim yerlerine 
120 adet çadırlı caraskal bırakılacak. 
Bayramın 3. günü öğleden sonra 
caraskallar toplanacak. Arife günün-
den itibaren tüm ilçe genelindeki 
kurban kesim noktalarında 550 işçi, 
35 süpürge aracı, 18 arazöz, 18 iş 
makinesi ve 20 kamyon ile 24 saat 
boyunca temizlik çalışması yapılarak 
kesim yerleri vatandaşların hizme-
tine sunulacak. Kurban atıklarının 
çevreye zarar vermesini önlemek 
amacıyla bayramın ilk üç günü ke-
sim noktalarında bırakılacak çöp 
konteynırlarından atıklar alınarak, 
arazöz ile yıkama, ilaçlama ve par-
fümleme çalışması yapılacak. Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri ayrıca Arife gecesi bayram 
namazı için cami çevrelerinde te-
mizlik, yıkama ve dezenfekte işlem-
leri gerçekleştirecek.

ACİL MÜDAHALE EKİBİ 
GÖREV BAŞINDA

Selçuklu Belediyesi tarafından 
oluşturulan Acil Müdahale Ekibi de 

bayram süresince görev başında 
olacak. Acil Müdahale Ekibi ilçede 
meydana gelebilecek herhangi bir 
olumsuzluğa karşın ise anında mü-
dahale edebilecek.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
BAYRAM MESAİSİNDE

Bayram öncesinde Zabıta Ekip-
leri ilçede bulunan market, pastane 
ve alışveriş merkezlerinde dene-
timlerini sıklaştırdı. Kurban Satış 
Noktalarında hizmetlerini sürdüren 
Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma-
larını bayram süresince sabah 08.00 
ile 23.30 saatleri arasında devam 
ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği 
tarafından koordine edilecek çalış-
malarda öncelikle koronavirüs ted-
birleri ile gıda satış yerleri, et çekimi 
yapılan işletmelerin yanı sıra kurban 
satış ve kesim noktalarının bayram 

süresince denetleneceği ifade edildi. 
Genel sağlık ve temizlik tedbirleri 
kapsamında vatandaşların kurban 
atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp kon-
teynerlerine atmaları istendi.

SELÇUKLU’DA BELİRLENEN 
KURBAN KESİM YERLERİ

Kurban kesim yerleri korona-
virüs tedbirleri kapsamında kur-
ban bayramı öncesi ve sonrasın-
da düzenli periyotlarla ilaçlanarak 
vatandaşın hizmetine sunulacak. 
Selçuklu’da vatandaşların hizme-
tine sunulacak olan kurban kesim 
yerleri: “Akşemsettin Semt Pazarı, 
Aydınlıkevler Semt Pazarı, Bosna 
Hersek Semt Pazarı, Aliye İzzet Be-
goviç Caddesi Kurban Alanı, Binko-
nut Semt pazarı, Hocacihan Semt 
Pazarı, Fatih Sultan Mehmet Pazar 
Yeri, Kosova Semt pazarı, Seyit Ça-

vuş Pazar Yeri, Sakarya Semt Pazarı, 
Sancak Semt Pazarı, Özalkent Semt 
Pazarı, Kılınçarslan Semt Pazarı, Ya-
zır Semt Pazarı”

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ 
BAYRAMIN 2. GÜNÜNDEN 
İTİBAREN AÇIK OLACAK

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 
ve Kelebekler Vadisi parkı içerisinde 
yer alan Çiçek Bahçesi bayramın 2. 
günü olan 21 Temmuz Çarşamba 
gününden itibaren 09.30 – 17.30 
saatleri arası ziyarete açık olacak. 
Kurban Bayramı nedeniyle Tropi-
kal Kelebek Bahçesi arife günü ve 
bayramın 1. günü kapalı olacak. Sil-
le’de bulunan Zaman Müzesi, Sille 
Aya Elenia Kilisesi, Sille Müzesi ise 
bayramın 2. gününden itibaren açık 
olacak.

SİLLE BARAJ PARKI VE SEYİR 
TEPESİ BAYRAMIN 2. GÜNÜNDEN 

İTİBAREN HİZMET VERECEK
Sille Baraj Parkı da bayram tati-

linde doğayla iç içe olmak isteyenler 
için bayramın 2. gününden itibaren 
hizmet verecek. Ayrıca ziyaretçileri-
ne temiz havada eşsiz Konya manza-
rası sunan Selçuklu Seyir Tepesi de 
Bayramın ikinci gününden itibaren 
vatandaşların ziyaretine açık olacak. 
Bayram süresince, vatandaşlar Sel-
çuklu Belediyesine ait 444 99 19 nu-
maralı telefona istek ve şikâyetlerini 
görevlilere iletebilecekler.
n HABER MERKEZİ

Bayram boyunca herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için ilaçlama ve diğer ekipler görev başında olacak.

Bayram boyunca herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için ilaçlama ve diğer ekipler görev başında olacak. 
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Dua; müminin kendini Allah’a 
yaklaştırmak için yaptığı bir çaba, psi-
kolojik bir rahatlık, huzur ve mutluluk 
kaynağıdır.

Dua; müminin Rabbi ile irtibatını 
sağlar, Allah’a olan inancını ve güve-
nini pekiştirir, sıkıntılı ve darlık zaman-
larında bir ümit ve sığınak olur, insanı 
yalnızlık hissinden kurtarır.

Dua; maddi hastalıklara zemin 
hazırlayan stres, sıkıntı ve dertleri yok 
eder, psikolojik ve ruhsal hastalıklara 
ilaç olur, maddî hastalıkların iyileşme-
sini hızlandırır.

Dua; insanı görünür görünmez 
kaza, bela ve musibetlerden korur, 
insanın hayır ve hasenat yapmasına 

vesile olur, alçak gönüllü olmasını 
sağlar, insana kulluğu hatırlatır ve 
onu yüce Allah’ın gazabından korur.

Dua; insanın yalnızlığını giderir, 
insana dert ortağı olur. İnsan ancak 
gücünün yettiği işleri yapabilir ve sı-
kıntıların üstesinden gelebilir, fakat 
gücünü aşan konularda zorlanır.

 Bu zorluk insana acziyetini, kul-
luğunu ve Rabbini hatırlatır, O’ndan 
yardım istemeye yöneltir. Zorlukları 
yenme ve işlerde başarılı olmanın 
yolu duadan geçer. Pek çok insanın 
başarısının arkasında ağzı dualı in-
sanların / anne-babanın hayır duası 
vardır. Birçok sıkıntı ve başarısızlığın 
arkasında zulüm ve mazlumun bed-

duası vardır.
Dünya nüfusunun 

yoğunluğuna rağmen 
birçok insan, yalnızlık-
tan şikayet eder. Fertler 
arasındaki iletişim za-
yıflığı, sevgi yetersizliği, 
komşuluk ve arkadaşlık 
bağlarının kaybolması 
sebebiyle insanlar, bir-
birlerine yabancılaşmış-
tır. “Ferdileşme” olarak 
adlandırılan bu olgu, bireylerin hayata 
bakışlarını olumsuz etkiler. Böylece 

insan, kalabalıklar içinde 
yalnızlık çeken bir varlık 
konumuna düşer. Bu 
nedenlerle stres, geri-
lim, sıkıntı ve yalnızlığın 
sonucu “depresif” has-
ta sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Endişe, 
güvensizlik, trafik sıkı-
şıklığı, ulaşım zorluğu, 
iş hayatındaki rekabet, 
gelecek hakkındaki be-

lirsizlik ve geçimsizlik gibi olgu ve 
kaygılar, kişinin ruh hâlini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu tür bunalım 
ve çıkmaza giren bir kısım insanlar, 
olumsuz eylem ve davranışlara, sa-
kinleştirici ve uyuşturucu maddelere 
yönelmektedir. İşte bu gibi durumlar-
da insandaki Allah ve ahiret inancı ön 
plana çıkar; sabır, irade, azim, çalış-
ma, tevekkül ve dua gibi dinî değerler, 
insanları zorluklara karşı motive eder, 
psikolojik rahatlama sağlar, yalnızlık 
hissini ortadan kaldırır, manevi güç 
verir.

Dua; müminler için manevî bir 
sığınaktır, yardım, moral ve güç taze-
leme kapısıdır. Bu itibarla dua, müslü-
manın hayatının ayrılmaz bir parçası-
dır, gecesinde ve gündüzünde, evinde 

ve iş yerinde gönlü ve dili hep dua-
dadır müslümanın. Duası kabul olan 
kullar arasına girebilirse insan, dünya 
ve ahiret mutluluğuna ermiş demek-
tir. Sahabeden Hz. Enes’in bildirdiğine 
göre; “Dua eden müminin en az üç 
kazanımı olur: İstediği hemen verilir 
veya günahı bağışlanır veya sevabı 
ahirete bırakılır.” 

Peygamberimiz (s.a.s.) de şöyle 
buyurmuştur: “Dua eden bir mümi-
nin; günah olan bir şeyi istemedikçe 
veya akrabalık ilişkisini kesmek için 
dua etmedikçe, Allah ya onun duasını 
kabul eder veya ondan duası nispetin-
de bir kötülüğü uzaklaştırır veya onun 
duası kadar günahlarını siler.” 

DUANIN İNSAN HAYATINA TESİRİ

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları, Bal-
kanlarda açtığı kurs merkezleri sa-
yesinde hem kültürel bağlarımızı 
güçlendiriyor hem de bölge insa-
nın istihdamına katkı sağlıyor. 

Son olarak Kosova KOMEK’te 
eğitim alan kursiyerler başarılı ge-
çen iki dönemin ardından sertifika 
heyecanı yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si Meslek Edindirme Kurslarının 
(KOMEK) Kosova kurs merkezin-
de eğitim alan kursiyerler sertifika 
heyecanı yaşadı.

Kosova’nın Prizren şehrinde 
2019 yılından beri faaliyetlerini 
sürdüren KOMEK’te; Kağıt Rölyef, 

Islak Keçe, Ahşap Yakma, Kurdele 
Nakışı, Mefruşat ve Moda Tasarı-

mı branşlarında eğitim gören 216 
kursiyer sertifikalarını aldı. 

Sertifika törenine, Kosova 
Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim 
Damka, Prizren Türkiye Başkon-
solosu Serdar Özaydın, Prizren 
Belediye Başkanı Mytaher Hasku-
ka, Prizren Belediyesi Meclis Üye-
si Serdan Kervan, Priştine TİKA 
Koordinatörü Cihan Dinçer, Türk 
Temsil Heyeti Başkanı Yunus 
Emre Işıkoğlu ile Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve Prizren Yunus 
Emre Enstitüsü’nden temsilciler 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Kosova KOMEK’te sertifika heyecanı

Büyükşehir Belediyesi, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Fatih’in Günlüğü ve 
Benim Günlüğüm projesi kapsamında hayallerini kaleme alan öğrencileri İstanbul gezisi ile ödüllendirdi

Çocukların hayalleri 
Büyükşehir’le gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbul’u fetheden büyük komutan 
Fatih Sultan Mehmet’in izinden gi-
den nesiller yetişmesine katkı sağ-
lamak amacıyla Konya genelindeki 
tüm ilkokul 4’üncü sınıf öğrencile-
rine yönelik gerçekleştirdiği Fatih’in 
Günlüğü ve Benim Günlüğüm pro-
jesi kapsamında hayallerini kaleme 
alan öğrencileri İstanbul gezisi ile 
ödüllendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
31 ilçedeki ilkokul 4’üncü sınıf öğ-
rencilerine yönelik gerçekleştirdiği 
Fatih’in Günlüğü ve Benim Günlü-
ğüm projesi kapsamında hayallerini 
günlüğüne yazan öğrencileri İstan-
bul gezisiyle ödüllendirerek tarihe 
tanıklık etmelerini sağladı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, öğrencilere yönelik 
örnek bir projeyi daha hayata geçir-

diklerini belirterek, İstanbul’u fet-
heden büyük komutan Fatih Sultan 
Mehmet’in izinden giden nesillerin 
yetişmesine katkı sağlamayı sürdü-
receklerini söyledi. Başkan Altay, 
“İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 

ortaklaşa yürüttüğümüz Fatih’in 
Günlüğü ve Benim Günlüğüm pro-
jesi kapsamında isme özel günlük-
leri çocuklarımıza dağıtmıştık. Ço-
cuklarımız üç ay içinde dağıttığımız 
Fatih Sultan Mehmet’in günlüğünü 

okuyup kendi günlüklerine hayal-
lerini yazdılar. Bizde çocuklarımızın 
günlüklerini toplayarak, kurulan ko-
misyon tarafından İstanbul gezisine 
katılacak tüm ilçelerden öğrencile-
rimizi belirledik. İstanbul gezisine 
katılmaya hak kazanan öğrencileri-
miz, öğretmenleri ile birlikte toplam 
135 kişi İstanbul’da doyasıya üç gün 
geçirerek; Ayasofya Camii, Sulta-
nahmet Camii ve Meydanı, Gülhane 
Parkı, Fatih Camii ve Türbesi, Pa-
norama 1453 Tarih Müzesi, Çam-
lıca Camii, Mısır Çarşısı ve İstanbul 
Boğazı’nı görme fırsatı yakaladılar. 
Projemize katılan bütün öğrencile-
rimize teşekkür ediyorum. İnşallah 
çocuklarımız büyük komutan Fatih 
Sultan Mehmet’in emaneti olan İs-
tanbul’u artık daha anlamlı bir şekil-
de hatırlayacaklar.” dedi.
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15 Temmuz şehitlerinin
anısına 251 fidan dikildi

Ücretli çalışan sayısı 
yıllık yüzde 17,2 arttı

Beyşehir’de, "15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü" 
dolayısıyla 15 Temmuz şehitle-
ri için 251 fidan dikildi. Orman 
İşletme Müdürlüğünce 15 Tem-
muz şehitleri adına Gökçimen 
Mahallesinde oluşturulan hatıra 
ormanında gerçekleştirilen prog-
ramda, 251 çam ve sedir fidanları 
toprakla buluşturuldu. Fidan diki-
mi esnasında açıklamalarda bu-
lunarak, 15 Temmuz’un Türkiye 
Cumhuriyeti’ne sürülen kara bir 
leke olduğunu belirten Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
Devlet olmadan milletin olma-
yacağı felsefesine inandıklarını 
söyledi. Başkan Bayındır, “2016 
yılında yaşadığımız 15 Temmuz 
karanlık gecesine bir cevap olsun. 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet’inin 
birliğine, bütününe musallat olan 
hainlere cevap olsun diye bugün 
burada, 251 şehidimiz için ağaç 
diktik. Bizler Devlet birliği içinde 
olursak devlet millet kaynaşması-
nı iyi yaşayabilirsek, devlet ilele-
bet payidar kalacaktır. O nedenle 
Türk milletinin asaleti bu konuda 
tartışılmaz. Darbelere hayır de-
mokrasiye ve cumhuriyete evet 
diyenlerdeniz. Bu vatan bizim. 
Devletimizi, demokratik yolla se-
çilmiş yöneticilerinde yönetim 
esnasında hainlikler oldu mu evet 
oldu. Bunun örneği çok yakın bir 
zamanda 15 Temmuz gibi kara 
bir gece yaşadık.  O nedenle se-
çilenler seçimle gelmeli, devlet 
büyüklerinde ve yönetenlere bağ-
lılığımız ilelebet olmalıdır. Çünkü 
biz, devlet olmadan millet olmaz 
felsefesine inananlarız. Dolayısıyla 
bugün 251 vatan evladının şeha-
detine bir katkımız olsun. Onların 

emekleri boşa gitmesin. Bizden 
sonraki nesillerde unutmasın 
bilsin diye bugün bu programı 
yaptık. Bütün devlet ricali olarak, 
devlet kadroları olarak, halkı ve 
devleti temsil edenler olarak bir 
aradayız. Doğru iş yaptık ve doğru 
yapmaya devam edeceğiz.” İfade-
lerini kullandı.

Orman İşletme Müdürlüğü 
tarafından yaptırılan böylesine 
anlamlı bir projenin gerçekleşme-
sinden memnuniyet duyduğunu 
dile getiren İlçe kaymakamı Yu-
suf Özdemir ise açıklamasında; 
“Herkesin bildiği gibi 15 Temmuz 
2016 gecesi karanlık bir gece, bu 
gecede ülkemize yöneltilen bü-
yük bir tehdit olmuş. Bu tehdidi 
Türk milleti bertaraf etmiştir. O 
gece de FETÖ’ye karşı mücadele 
içinde olan Türk milletinden ara-
larından 183Ü sivil olmak kaydıy-
la toplam 251 şehit bu vatan için 
şehit olmuştur. Bunun yanında 
2194 de gazimiz oldu. İşte o gece 
gerek sivil, gerekse de asker, polis 
toplamda 251 şehit sayısı kadar 
bugün burada ağaç diktik. Temel 
hedefimiz gelecek neslimize ortak 
bir bilinç yerleştirmek. 15 Tem-
muz ruhunu yerleştirmek. Orman 
İşletme müdürümüz hazırladığı 
251 şehidimizin adına 251 ağaç 
dikerek, ortak bilinci hem bu dö-
nemde hem de gelecek kuşak-
larımıza aktarmak gayreti içinde 
olacağız” dedi. Beyşehir Kayma-
kamlığı tarafından düzenlenen 
programa Beyşehir Belediye Baş-
kanı Adil Bayındır, İlçe Kayma-
kamı Yusuf Özdemir, Beyşehir 
Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Er-
söz ve kurum amirleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri, 
Mayıs 2021’i açıkladı. Buna göre; 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 
sektörleri toplamında ücretli çalı-
şan sayısı 2021 Mayıs ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
17,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir 
önceki yılın aynı ayında 11 milyon 
534 bin 193 kişi iken, 2021 yılı 
Mayıs ayında 13 milyon 515 bin 
264 kişi oldu. Ücretli çalışanların 
alt detaylarına bakıldığında; 2021 
yılı Mayıs ayında ücretli çalışan 
sayısı yıllık olarak sanayi sektörün-
de yüzde 16,1, inşaat sektöründe 

yüzde 43,6 ve ticaret-hizmet sek-
töründe yüzde 13,4 arttı. 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 
AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hiz-
met sektörleri toplamında ücretli 
çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında 
bir önceki aya göre yüzde 0,7 art-
tı. Ücretli çalışanların alt detayla-
rına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs 
ayında ücretli çalışanlar aylık ola-
rak sanayi sektöründe yüzde 0,8, 
inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve 
ticaret-hizmet sektöründe yüzde 
0,6 arttı.
n SİBEL CANDAN
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Tüm İslam Aleminin,
Esnaf Teşkilatımızın ve Üyelerimizin

Kurban Bayramını Kutlar,
Hayırlara Vesile Olmasını

Cenab-ı Allah’tan Niyaz Ederim.

KURBAN
BAYRAMIMIZ

Mübarek Olsun
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Te l  :  0 3 3 2  3 2 1  2 8  0 0

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ
TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MEZUNU 

DENEYİMLİ DENEYİMSİZ VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..
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• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 
No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

ZAYİ
42-00-18-0166 Plakalı, 
A-56 78 12 belge seri 

numaralı iş makinemize 
ait ruhsatı kaybettik, 

hükümsüzdür.
KOYUNCU NAKLİYE 

PAZARLAMA ve 
TİCARET A.Ş. 

Meram V.D : 581 006 1254



19 17 TEMMUZ 2021İLAN



20 17 TEMMUZ 2021HABER

En büyük gücümüz birliğimiz
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 80 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Hasan Kılca, göreve 
geldikleri günden itibaren istişare mekanizmasını hareket geçirerek ortak akılla hizmet ürettiklerinin altını çizdi. Kılca, “Bizim en büyük gücümüz birliğimiz” dedi

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca muhtarlarla hem kendi 
mahallelerinde hem de periyodik 
olarak gerçekleştirilen toplantılar-
da bir araya gelerek mahallelerin 
talep, öneri ve ihtiyaçlarını dinle-
meye, çözüm önerileri üretmeye 
devam ediyor. 

Bu kapsamda Karatay Şehir 
Parkı’nda mahalle muhtarlarının 
mahallelerine ilişkin yapılmasını 
istedikleri hizmetlere dair talep 
ve önerilerini dile getirdikleri bir 
toplantı gerçekleştirildi.  Karatay 
Şehir Parkı’nda yapılan istişare ve 
değerlendirme toplantısına ma-
halle muhtarlarının yanı sıra AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcı-
ları ve ilgili ilgili birim müdürleri 
de katıldı. Programda muhtarlara 
hitap eden Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, belediye olarak 
bugüne kadar Karatay'da hayata 
geçen yatırımlar ile yürüttükleri 
projelerden bahsetti.  Konuşması-
na ‘Bizim en büyük gücümüz bir-

liğimiz’ diyerek başlayan Başkan 
Hasan Kılca, belirli aralıklarla dü-
zenledikleri istişare toplantılarıyla 
hizmet vizyonlarını güncelleyip, yol 
haritası belirlediklerini, belirterek, 
göreve başladıkları günden itibaren 
istişare mekanizmasını hareket ge-
çirerek ortak akılla hizmet ürettik-
lerinin altını çizdi. 

HER HİZMETİMİZDE BİRLİKTE 
ÇALIŞMANIN BEREKETİ VAR 
Hasan Kılca, halka hizmet et-

menin hakka hizmet olduğunu 

belirttiği konuşmasında, "Mahalle-
lerimizin alt ve üst yapısından, üre-
ticisine kadar her kesime dönük ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, 
Çevre ve Yeşil, Kültür ve Turizm, 
Gençlik ve Spor, Sosyal Yatırımlar 
ve Faaliyetler, Ulaşım, Dönüşüm 
ve Yenileme alanlarında ilçemize 
önemli yatırımları kazandırdık ama 
en önemlisi bu yatırımları kazandı-
rırken birlikte Yönetim ve Gönül-
den Karatay anlayışımızdan ödün 
vermeden hayata geçirdik. Bu 

hizmet yolunda en büyük desteği-
miz, ailemiz olarak gördüğümüz 
80 mahallemizin muhtarıdır. Yol 
arkadaşlarımız ve çözüm ortakları-
mız muhtarlarımız ile istişareyi ve 
bütünleşmeyi her fırsatta sürdü-
rüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her 
hizmetimizde birlikte çalışmanın 
emeği ve bereketi var. Muhtarla-
rımızın destekleriyle ilçemizi geliş-
tirmenin ve güzelleştirmenin mut-
luluğu içindeyiz. Çalışmalarımızda 
hep ekip ruhu ile hareket ettik ve 

bu anlayışımızı bundan sonra da 
sürdüreceğiz. Biz Birlikte Bir Baş-
kayız” ifadelerine yer verdi. 

MUHTARLIKLARIMIZ YEREL 
YÖNETİMLERİN BAŞLADIĞI YERDİR 

Muhtarlık makamının yerel yö-
netimlerin başladığı yer olduğunu 
belirten AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç de belediye ve 
kamu kuruluşları ile vatandaşlar 
arasında köprü vazifesi gören muh-
tarlara özverili çalışmalarından do-
layı teşekkür etti. 

İlçe Başkanı Mehmet Genç; 
istişare toplantılarının Karatay’ın 
nabzının attığı her sokak ve cad-
deden en doğru ve kesin bilgi akışı 
sağlayarak koordineli çalışma im-
kânı sunduğunu söyledi. Genç, bir-
lik ve beraberlik içerisinde çalışma 
ve yerinde çözümler ile Karatay’a 
hizmet etmek için çalışmaya de-
vam edeceklerini ifade etti.

BELEDİYEMİZLE UYUM ICINDE 
İLÇEMİZE HİZMET EDİYORUZ 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca’nın her zaman kendile-
rinin destekçisi olduğunu ve her 
zaman sahada olduklarını aktaran 
Karatay Muhtarlar Derneği Başka-
nı Hacı Ali Eken ise; “Belediyemiz-
le uyum içerisinde hareket ederek 
mahallelerimize hizmetin en iyisi 
için çalışıyoruz. Bu vesileyle gerek 
çalışmalarında gerek sahada bizler-
den desteğini esirgemeyen Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca’ya teşekkür ediyorum. Ken-
disi Karatay ve bizler için büyük 
şans” dedi.
n HABER MERKEZİ

Lavanta Bahçesi farklı bir hava kattı
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı Leyla Şahin Usta, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca ile bir-
likte esnaf ziyareti yaparak esnafın 
taleplerini dinledi. Geçtiğimiz gün-
lerde vatandaşlara kapılarını açan 
Karatay Lavanta Bahçesi ile Karaas-
lan Hobi Bahçesi’nde de inceleme-
lerde bulunan Leyla Şahin Usta ve 
Başkan Hasan Kılca, vatandaşlarla 
da buluştu. Lavanta Bahçesi’nin 
Konya’ya farklı bir hava kattığını 
belirten Leyla Şahin Usta, “Karatay 
Lavanta Bahçesi, Konyamız ve va-
tandaşlarımız için vazgeçilmez bir 
mekan oldu” dedi. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca da Karatay’ın 
pek çok güzelliğiyle bir çekim mer-
kezi olduğuna vurgu yaptı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Konya İl Başkan Yar-
dımcısı Ali Deresoy, AK Parti Kara-
tay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK 
Parti il ve ilçe teşkilat mensupları, 
Karatay’da esnaf ziyareti yaptı. 

LEYLA ŞAHİN USTA,
 HASAN KILCA VE TEŞKİLAT 

MENSUPLARINDAN ESNAF ZİYARETİ
AK Parti Konya Milletvekili Ley-

la Şahin Usta, Başkan Hasan Kılca 
ile AK Parti teşkilat mensupları; söz 
konusu ziyaretler kapsamında ilk 
önce Mevlana Çarşısı’nın dönüşü-
mü dolayısıyla çarşı esnafına tahsis 
edilen geçici satış alanlarındaki es-
nafla bir araya geldi. 

Esnafın talep ve ihtiyaçlarını 
dinleyen, bu konuda istişarelerde 

bulunan Leyla Şahin Usta, Ha-
san Kılca ve beraberindeki teşkilat 
mensupları; daha sonra Karakayış 
Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 
esnafla da buluştu. 

KONYAMIZA GÖNÜL 
VERDİK VE GÖNÜL 

BİRLİKTELİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ 
Adalet ve Kalkınma Partisi(AK 

Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
Konya belediyelerinin çok güzel 
hizmetlere imza attığına vurgu ya-
parak AK Partili belediyelerin Tür-
kiye için büyük bir şans olduğunu 
söyledi. 

Leyla Şahin Usta “Konyamı-
za hizmet etmek için Sayın Cum-
hurbaşkanımız başta olmak üzere 
kabinemiz, valiliğimiz, tüm kamu 
kurum ile kuruluşlarımız, partimi-

zin bütün kademeleri ve belediye-
lerimiz gönül birlikteliğiyle çalışı-
yor. Bizler, şehrimize gönül verdik 
ve hizmet etmek için canla başla 
çalışıyoruz. Belediyelerimiz de bu 
konuda çok güzel işlere imza atıyor. 
Özellikle pandemi döneminin ağır 
şartlarına rağmen hemşehrilerimi-
zin hizmetinde oldular. Karatay Be-
lediyemiz de bu noktada Karatay’ı-
mızın güzelleşmesi, ilerlemesi için 
canla başla çalışıyor. Bu vesileyle 
Karatay Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Kılca ve ekibini tebrik ediyo-
rum. İnşallah bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da azimle, sev-
giyle ve vatandaşlarımızın duasıyla 
daha güzel yarınlara hep beraber 
ulaşacağız” dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da vatandaşlar ve esna-

fın huzuru, mutluluğu için yoğun 
bir gayretin içerisinde olduklarını 
söyleyerek bu çabayı arttırarak 
sürdüreceklerini söyledi. Esnafın 
her zaman yanında olduklarını be-
lirten Başkan Hasan Kılca, şunları 
aktardı: “Hemşerilerimizin istek ve 
önerilerini birebir dinlemek için her 
fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı zi-
yaret ediyoruz. KOVID-19 süreciyle 
elbette bazı zorluklar yaşadık, yaşı-
yoruz. Ancak bizler bunu bir engel 
olarak görmedik ve çalışmaya de-
vam ediyoruz. Hemşehrilerimizin 
ve şehrimizin faydasına olan tüm 
hizmetlerimizle Karatay için çalışı-
yoruz. Bu vesileyle, tüm esnafımıza 
hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.” 

USTA VE KILCA, KARATAY 
LAVANTA BAHÇESİ VE KARAASLAN 

PİKNİK BAHÇESİ’NDE 

VATANDAŞLARLA BULUŞTU
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı Leyla Şahin Usta, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca ile teşkilat 
mensupları, esnaf ziyaretinin ardın-
dan geçtiğimiz günlerde kapılarını 
vatandaşlara açan Karatay Lavanta 
Bahçesi ile Karaaslan Hobi Bahçe-
si’nde de incelemelerde bulundu. 

Leyla Şahin Usta ve Başkan Ha-
san Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi 
ile Karaaslan Hobi Bahçesi’ndeki 
vatandaşlarla bir araya gelerek bir 
süre onlarla sohbet ederek vatan-
daşın isteklerini de dinledi.  

LAVANTA BAHÇESİ KONYA’YA 
FARKLI BİR HAVA KATTI

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Karatay Lavanta Bahçe-
si’nin Konya’ya farklı bir hava kattı-

ğını belirterek, projeyi Konya’ya ka-
zandıran Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’ya teşekkür etti. 

Farklı zenginlikler ve eşsiz 
güzelliklere sahip bir şehirde ya-
şadıklarını aktaran Leyla Şahin 
Usta, “Karatay Belediyesi tarafın-
dan Konya’mıza kazandırılan bu 
güzel bahçe, ilçemiz ve ilimiz için 
vazgeçilmez bir yer oldu. Karatay 
Lavanta Bahçesi, kokusu ve güzel 
görüntüsüyle Karatay’ı çok güzel 
süslüyor ve şehrimize bambaşka 
bir hava katıyor. Buradaki güzel ko-
kuyu içine çekmek isteyen, bu gü-
zel manzarada fotoğraf çektirmek 
isteyen misafirlerimizle birlikte Ka-
ratay Lavanta Bahçemiz, gelecekte 
çok daha önemli bir turizm merkezi 
haline gelecek. Bu güzel proje dola-
yısıyla Karatay Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür edi-
yorum” dedi. 

HEMŞEHRİLERİMİZ KARATAY 
LAVANTA BAHÇEMİZİ ÇOK SEVDİ

Karatay’ın Hobi Bahçeleri, Pik-
nik Bahçeleri ve Lavanta Bahçesi 
ve daha birçok güzelliğiyle önemli 
bir çekim merkezi haline geldiği-
ne vurgu yapan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ise geçtiğimiz 
günlerde kapılarını açan Karatay 
Lavanta Bahçesi’nin vatandaşlar 
tarafından çok sevildiğinin altını 
çizdi. Başkan Hasan Kılca, kısa sü-
rede binlerce misafiri ağırladıkları-
nı belirterek, bu güzel görsel şöle-
ni yaşamak isteyen herkesi hasat 
dönemine kadar Karatay Lavanta 
Bahçesi’ne davet etti.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve teşkilat mensupları esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 
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Bakan Yardımcısı Yıldırım görevine başladı
Konya’nın yetiştirdiği çalışkan 

ve tecrübeli bürokratlardan Meh-
met Hamdi Yıldırım, geçtiğimiz 
günlerde atandığı Hazine ve Ma-
liye Bakan Yardımcılığı görevine 
başladı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan imzasıyla, geçtiğimiz gün 
Resmi Gazete’nin mükerrer sayı-
sında yayımlanarak, Hazine ve Ma-
liye Bakan Yardımcılığı’na atanan 
Mehmet Hamdi Yıldırım, görevine 
başladı. Konya’nın yetiştirdiği tec-
rübeli ve çalışkan bürokratlardan 
Yıldırım, daha önce birçok görev-
lerde bulunmuştu. Başarısıyla dik-
katleri üzerine toplayan Yıldırım’ın 
yeni görevini de başarıyla sürdüre-
ceği belirtiliyor. 
MEHMET HAMDİ YILDIRIM KİMDİR?

1965 yılında Konya’nın Çumra 
İlçesi’nde dünyaya gelen Mehmet 
Hamdi Yıldırım, 1984 yılında Çum-
ra İmam Hatip Lisesi’nden mezun 
oldu. 1985-1990 yılları arasında 
ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ), İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü Lisans Progra-
mı’nı tamamladı. Lisans eğitimi-
nin ardından akademik kariyerini 
sürdüren Yıldırım, 1990-1993 
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabi-
limdalı, Yüksek Lisans Programı’nı 
başarıyla bitirdi. Yıldırım ayrıca 
1993’te başladığı Ankara Üniver-
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 
Anabilim Dalı, Yönetim Bilimle-
ri Bilim Dalı Doktora Programı’nı 
(SBF) ise sürdürüyor. İyi derecede 
İngilizce ve Rusça bilen Yıldırım 

evli ve dört çocuk babası.
BÜROKRASİDE ÖNEMLİ 
GÖREVLERDE BULUNDU

İyi bir eğitim durumu bulunan 
Yıldırım, devlet kademelerinde de 
önemli görevler üstlendi. Yıldırım, 
1993 yılında Türkiye Şeker Fabri-
kaları Genel Müdürlüğü görevine 
başladı. Bir süre bu görevini sürdü-
ren Yıldırım, 2017 yılında T.C. Baş-
bakanlık Müşaviri olarak çalıştı. Yıl-
dırım yine aynı yılda TMSF Ankara 
– İstanbul – Kırıkkale Grup Şirketle-
ri Yönetim Kurulu Başkanlığı göre-
vini yürüttü. Yıldırım, 2016-2017 
yılı arasında Başbakanlık Müsteşar 
Yardımcısı (Başbakan Yardımcılı-
ğı Reformların ve Yatırımların İz-
lenmesi Kurulu Başkanlığı) olarak 
görev yaptı. Yıldırım’ın üstlendiği 
diğer görevler ise şu şekilde; 

(2015-2016) Avea Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili

(2016-2017) Ziraat Bankası Yö-
netim Kurulu Üyeliği

(2014-2016) Türksat Yönetim 
Kurulu Üyeliği 

(2015 - …) BOREM Yönetim 
Kurulu Üyeliği 

(2015-2016) Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı Müs-
teşar Vekili

(2014-2015) Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı 

(2010-2013) Hamitabat Elekt-
rik Üretim Tic. A.Ş.  Yönetim Ku-
rulu Üyeliği 

(2008-2014) Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri 
Genel Müdürü  

(2005-2008) TMSF, Toprak 
Holding Toprak İnşaat AŞ, Yöne-

tim Kurulu Üyeliği 
(2003-2008) Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Danış-
manlığı 

(2003-2007) ETİMINE SA 
(Lüksemburg), Yönetim Kurulu 
Üyeliği      

(2003-2005) ÇAYELİ BAKIR 
İŞLETMELERİ A.Ş. (Kanada), Yö-
netim Kurulu Başkan Vekilliği 

(2003-2005) Eti Maden İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü, Eti Zeolit 
Kimya Sanayi A.Ş. Genel Müdür 
Yrd. 

(1999-2003) YAPI Group Ma-
dencilik İnşaat Toprak Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Baş-
kanı Genel Müdür 

 (2002-2003) Kurumsallaşma 
ve Yeniden Yapılandırma Başkan-
lığı 

• Alüminyum, Turizm, Gıda, 
Dış Ticaret, Talaşlı İmalat alanında 
9 adet işletmenin holding biçimin-
de yeniden yapılandırılması ve ku-
rumlaştırılması. 

(1998-1999) TBMM Meclis 
Milletvekilliği Danışmanlığı 

(1996-1997) ETİ HOLDİNG 

(Madencilik) Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdür 

Vekilliği 
(1996-1997) Madencilikten So-

rumlu Devlet Bakanlığı Baş Danış-
manlığı, 

•Madencilik Sektörünün Yeni-
den Yapılandırılması Projeleri   

•Madencilik Bakanlığının Ku-
rulması çalışmaları 

•ETİ HOLDİNG ve MTA’nın 
Yeniden Yapılandırılması 

•Seydişehir Alüminyum tesisi 
kapasite artırım ve yenileme pro-
jesi 

•TRONA ve BOR, madenleri-
nin yatırımlarının realizasyon çalış-
maları  

•Zonguldak Havzası Kalkındır-
ma Projesi  

•TTK Rehabilitasyon Projesi 
•Yeni Maden Kanunu hazırlan-

ması 
• Jeotermal Kanunu  
•Doğu ve Güneydoğu Maden-

cilik Projesi 
(1995-1996) Kırıkkale Üniver-

sitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Kamu Yönetimi, Bölümün-
de Araştırma Görevliliği. 

(1993-1995) Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim 
Yönetimi ve Denetimi Bölümünde 
Araştırma Görevliliği. 

(1991-1993) Türkiye Şeker 
Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Dış 
Alım-Satım,    Müdürlüğü. 

(1991-1993) MPM (Milli Pro-
düktivite Merkezi) TÜRK ŞEKER 
A.Ş. Reorganizasyon  

Projesi Komisyon Üyeliği ve 
Grup Başkanlığı, 

• İş analizi, İş değerleme, Üre-

tim Yönetimi, Zaman Analizleri, 
Hedef, 

Strateji ve Planlama, Reorga-
nizasyon, Yöntem ve Sistem Ge-
liştirme, Yönetim ve Organizasyon 
geliştirme,  

• Kadrolama (görev, yetki, so-
rumluluk ve nitelikler), Personel 
Değerleme, Form geliştirme,  

• Toplam Kalite Yönetimi, Or-
ganizasyon El-Kitapları, Kadro El 
– Kitapları Norm Kadro Kılavuzları,  

• Puanlama yönetimine göre 
teşvikli ücret sistemi vb. konuları 
içeren projeler  

AKADEMİK ÇALIŞMALAR 
Yıldırım aynı zamanda akade-

mik çalışmalarıyla da dikkat çeki-
yor. Bugüne kadar birçok çalışma 
yapan Yıldırım’ın akademi hayatın-
da yürüttüğü başlıklar şöyle; 

-“Örgüt Kuramlarında Yöntem 
Sorunları”, Yüksek Lisans Dönem 
Semineri, 1991 

-“Klasik ve Neo-Klasik Örgüt 
Kuramları”, Yüksek Lisans dönem 
Semineri, 1991 

-“Özelleştirme, Yöntemleri ve 
Türkiye Örneği”, Yüksek Lisans 
Tezi,1992. 

-“Örgütsel Yenileşme Açısında 
Sistem Kuramının Kamu Yöneti-
mine Uyarlanması:  

  Kaymakamlık Örneği”, Örgüt-
sel Yenileşme Doktora Dersi Semi-
neri,1993.

- “Örgütsel Yenileşme Açısın-
dan Kamu Yönetiminde Örgüt De-
mokrasisi”. 

 -“Yönetim Bilimleri ve Çevre 
Yönetimi, Çevre Yönetimi Doktora 
Dersi    Semineri”,1993 

- “Çevre Yönetiminde Merkezi 

Yönetim ve Yerel Yönetim İlişkile-
ri”,Çevre    Yönetimi Doktora Dersi 
Semineri,1993 

- “Meslek Kuruluşları ve Çev-
re”,Siyasal Çevrebilim Doktora 
Dersi Semineri,1993. 

- “İdare Hukukunun Uygulama 
Alanı ve İdari Yargının Görev Ala-
nının  

Belirlenmesinde Kamu Hizmeti 
Kavramının Ölçüt Niteliği”,Kamu 
Hizmetleri    Doktora Dersi Semi-
neri,1994 

- “Kalkınma Yönetimi Açısın-
dan Tekçi Devletlerde Bölgesel 
Yerel Yönetimler ve    Türkiye: Kar-
şılaştırmaları Bir Yaklaşım, Kentsel 
ve Bölgesel Kalkınma    Politikaları 
Doktora Dersi Semineri,1994. 

- “Kırsal Kalkınma Politikala-
rı ve Yönetimi Açısından Toplum 
Kalkınması  

Yaklaşımı”, Kentsel ve Bölgesel 
Kalkınma Politikaları Doktora Dersi    
Semineri,1994 

-“Kamu Yönetiminin Görev 
Alanının Daraltılması Açısından 
Kamu    Hizmetleri ve Özelleştirme 
Sorunu”, Doktora Semineri,1994 
13- “Yönetsel Yapı ve Demokrasi “, 
Hak –İş Dergisi,1996. 

-“Çalışan Kesim Kentsel Ya-
şamla Bütünleşemez mi”?, Hak-İş 
Dergisi,1996

“Kentleşen Dünyada Konut ve 
İş Hayatı”, Habitat 2 Hazırlık Çalış-
malarında    Sunulan Bildiri,1996 

-“Örgütsel Yenileşme Etmen-
leri: Çevresel, Durumsal ve Yapısal 
Etmenlerin    Örgütsel Yenileşme 
Üzerine Bir Araştırma”, Doktora 
Tezi (Draft) 
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Diyetisyen Esra Özkan, Kurban Bayramı’nda sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik uyarılarda 
bulundu. Özkan Kurban Bayramı'nda da beslenme disiplinini kaybedilmemeli uyarısında bulundu

Bayramda beslenme 
disiplinini kaybetmeyin!

Özel ve önemli günlerimizden 
olan bayramlarda günlük beslenme 
alışkanlıklarının genellikle dışına 
çıkılıyor. Tatlı ve çikolata tüketimi 
artarken, aşırı yemek yemek ayrıca 
çay, kahve ve gazlı içecek tüketi-
mi de oldukça artabiliyor. Günlük 
beslenme alışkanlıklarımızın dışı-
na çıktığımız Kurban Bayramı’nda, 
özellikle et ve tatlı tüketimi iki katına 
çıkıyor. Ancak kırmızı et, doğru pi-
şirilmediği ve dengeli tüketilmediği 
takdirde birtakım sağlık sorunlarına 
yol açabiliyor. Kurban Bayramı'na 
sayılı günler kala Diyetisyen Esra 
Özkan, Kurban Bayramı boyunca 
sağlıklı ve dengeli beslenmek için 
yapılması gerekenleri anlattı. Bay-
ramlarda sağlıklı beslenme alışkan-
lıkların dışına çıkabildiğine dikkat 
çeken Diyetisyen Esra Özkan, “Bu 
bayram yasakların olmaması se-
bebiyle mesafelide olsa sevdikle-
rimizle bir araya geleceğiz. Şölen 
masalarını andıran kalabalık sofra-
ların etrafında toplanırken sağlıklı 
beslenme alışkanlıklarınızın dışına 
çıkabilirsiniz. Yılda bir defa olma-
sından dolayı Kurban Bayramı'ndaki 
et tüketimi artacaktır. Bununla bir-
likte tatlı tüketimi de oldukça fazla 
olacaktır. Özellikle kronik hastalığı 
olanlar, yaşlılar, çocuklar daha dik-
katli olurken normal beslenme dü-
zenine sahip olanlar da ipin ucunu 
kaçırmamalıdır. Porsiyon kontrolü-
ne, yiyecek içecek seçimine, besin 
gruplarının dengeli dağılımına özen 
göstermeli, Kurban Bayramı'nda da 
beslenme disiplinini kaybetmemeli-
siniz. Kurban Bayramı'nda dikkat et-

meniz gerekenlerin başında ise gıda 
güvenliği, etlerin saklanması, etlerin 
hazırlanması ve pişirme yöntemle-
rinin doğru şekilde olması geliyor” 
dedi.

KAHVALTI YAPMAYA 
ÖZEN GÖSTERİN

Günlük yaşantıda olduğu gibi 
bayram sabahında da dengeli ve 
besleyici bir kahvaltı yapmaya özen 
gösterilmesi gerektiğine vurgu ya-
pan Diyetisyen Esra Özkan, “Gün-
lük yaşantınızda olduğu gibi bayram 
sabahında da dengeli ve besleyici bir 
kahvaltı yapmaya özen göstermeli, 
günün altın öğünü olan kahvaltıyı 
atlamamalısınız. Türk kahvaltıları-
nın çeşitliliği bayram kahvaltılarında 
da kendini gösterir. Hamur işleri, 

börekler, kızartmalar derken bahse-
dilen denge ve besleyicilik göz ardı 
edilebilir. Kahvaltı öğününüzde tam 
tahıllı ekmekler, peynir, yumurta, 
sebze ve yeşilliklere yer vermeli; ka-
vurma et, kızartma, hamur işlerin-
den uzak durulmalı” dedi.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT
Su tüketiminin önemine de dik-

kat çeken Diyetisyen Özkan, “Dü-
zenli sindirim sistemi ve metaboliz-
ma için su tüketimine daima dikkat 
etmelisiniz. 

Özellikle bayramlarda ikram edi-
len çay, kahve ve diğer içeceklerin 
arasında su ikinci plana kalabilmek-
tedir. İhtiyacınız olan su miktarı ise 
kg başına 30 ml olarak belirlenmiş-
tir” ifadelerini kullandı.

KURBAN ETİNİ 
DİNLENDİRMEDEN TÜKETMEYİN 
Kurban etinin dinlendirilme-

den tüketilmemesi uyarısında da 
bulunan Özkan, “Bizim gelenekle-
rimizden birisi de kesilen eti dinlen-
dirmeden hemen mangal ateşine 
atmaktır. Ancak yeni kesilmiş etler 
sert olacağı için hem sindirim açısın-
dan sıkıntı yaratır hem de pişirme de 
zorluk yaratır. Etleri gıda güvenliği-
ne uygun koşullarda 24 saat beklet-
tikten sonra tüketmeniz daha doğru 
olacaktır” dedi.

PİŞİRME YÖNTEMLERİNE DİKKAT
Etleri pişirme yöntemleri konu-

sunda da uyaran Özkan, “Beslenme 
bir bütündür. Belki de çoğu zaman 
atlanan diğer önemli kısım da doğru 
pişirme yöntemleridir. Tercih etme-
niz gereken doğru pişirme yöntem-
leri ise; haşlama, ızgara, fırınlama 
olmalıdır. Kızartma ve kavurma 
yöntemlerinden kaçınmanız gerek-
mektedir. Eğer mangal yapacaksa-
nız etin kömürleşmemesine dikkat 
etmelisiniz. Kömürleşen et kanser 
riski taşımaktadır. “ 

TATLI OLMADAN OLUR MU? 
Tatlı olmadan olur mu? sorusu-

na da cevap veren Diyetisyen Esra 
Özkan, "Ayrıca tatlı olmadan olur 
mu? Elbette olmaz. Şerbetli tatlılar 
yerine daha hafif sütlü tatlılar tercih 
edebilirsiniz. Çikolata seçimlerinizi 
bitter çikolatadan yana kullanabi-
lirsiniz. Porsiyon miktarına dikkat 
etmeniz de önemli tabii ki. Kronik 
hastalığı olan bireylerin de uzman 
kontrolünde tüketmelerini öneririm" 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye rüzgardan hidrojen 
üretiminde avantajlı konumda

Çiçekliyurt, küresel anlam-
da hidrojen ekonomisinin, enerji 
sektöründe giderek daha önemli 
bir yer edinmeye başladığını, Av-
rupa ve ABD başta olmak üzere 
birçok ülkenin yenilenebilir enerji 
kullanarak hidrojen elde etmek 
için çalışmalarını hızlandırdıkları-
nı söyledi. Bu ülkelerde hidrojen 
üretimini enerji altyapısında kul-
lanmak isteyen şirketlerin aktif bir 
şekilde çalıştıklarına dikkati çeken 
Çiçekliyurt, hidrojen teknolojisinin 
olgunlaştığında bugün geliştirilip 
test edilmekte olduğu ülkelerden 
dünyanın farklı bölgelerine hızla 
yayılacağını ifade etti. 

Çiçekliyurt, temiz enerji kay-
nakları kullanılarak üretilen hid-
rojenin "yeşil hidrojen" olarak ad-
landırıldığını belirterek, "Hidrojen 
karbondan arındırılmış sürdürüle-
bilir bir küresel ekonominin oluş-
turulması için önemli bir anahtar. 
Bu noktada Türkiye'nin, özellikle 
büyüyen rüzgar enerjisi altyapı-
sıyla, hidrojen teknolojilerinin be-
nimsenip hayata geçirilmesinde 
öncü ülkelerden olabileceğini dü-
şünüyoruz. Hidrojenin bir endüstri 
ham maddesi ve yakıt olarak kul-
lanımı aslında yeni bir şey değil. 
Yeni olan, hidrojenin yenilenebilir 
enerji kullanılarak geniş ölçekte 
üretilebileceğinin farkına varılmış 
olması." diye konuştu. Hidrojenin, 
çelik ve kimya endüstrileri, deniz 
taşımacılığı, uzun mesafeli kara 
yolu taşımacılığı ve havacılık gibi 
elektrikli hale getirilmesi zor sek-
törlerin karbondan arındırılması-
na yardımcı olmak için büyük bir 
potansiyel taşıdığına dikkati çeken 
Çiçekliyurt, şöyle devam etti:

"2019 yılında küresel hidro-

jen talebi 75 milyon ton oldu. Bu 
da küresel doğal gaz tüketiminin 
yüzde 6'sına ve kömür tüketimi-
nin de yüzde 2'sine denk geliyor. 
Bu emisyonlar tek başına bir ül-
keden gelseydi, Avrupa'nın en 
büyük ikinci emisyon kaynağı ve 
en yüksek emisyona sahip olan 
Almanya'ya yakın olurdu. Hidrojen 
talebinin 2050 yılına kadar her yıl 
yüzde 7 artması bekleniyor ve hid-
rojen, yenilenebilir enerji kullanıla-
rak üretilmedikçe küresel iklim de-
ğişikliğinin önüne geçmek ve net 
sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak 
çok zor olacak. Bugün tüm dün-
yada üretilen hidrojen toplamının 
yaklaşık yüzde 98'i fosil yakıtlar 
kullanılarak, yani karbon emisyo-
nuna neden olan doğal gaz ve kö-
mürle üretiliyor. Emisyonlar ancak 
hidrojen üretmek için yenilenebilir 
enerji kullanılırsa ortadan kaldırı-
labilir. İşte tam da burada rüzgar 
enerjisi için müthiş bir potansiyel 
görüyoruz." Çiçekliyurt, hidrojen 
üretiminde, çevreyi kirleten fosil 
yakıtlar yerine yenilenebilir kay-
nakların getirilmesi için bugünkü 
talep seviyesinde 820 gigavatlık 
rüzgar üretim kapasitesi gerekti-
ğini ifade ederek, "Bu da şu anda 
dünya çapındaki kurulu rüzgar 
gücünün yüzde 26'sı kadar üze-
rinde. Yapılan pek çok araştırma, 
2050 yılına kadar yeşil hidrojene 
yönelik önemli bir geçişle hidrojen 
talebinin yaklaşık 500 milyon tona 
çıkacağını gösteriyor. Beklenen 
büyüme için 3000 ila 6000 gigavat 
arasında ilave yenilenebilir kapasi-
te gerekecek olması, rüzgar ener-
jisi alanındaki muazzam büyüme 
potansiyelinin altını çiziyor." diye 
konuştu. n AA

Diyetisyen Esra Özkan

Mehmet Hamdi Yıldırım
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Pandeminin etkisini azaltmak ve hastaneye yatış oranlarını azaltmak için Konya’da aşı seferberliği sürüyor. Uzmanlar aşı sırası gel-
miş Konyalıları aşı olmaya davet ederken, Hüyük, Halkapınar, Tuzlukçu ve Doğanhisar aşılama oranında merkez ilçeleri geride bıraktı

Konya aşı için seferber oldu
Konya’da aşı seferberliği kapsa-

mında daha çok kişiye ulaşılması için 
ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.  
Ülke genelinde olduğu gibi Konya’da 
da kovid-19 ile mücadele kapsamın-
da aşılama seferberliği sürüyor. Bu 
kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü koor-
dinesinde oluşturulan aşı uygulama 
noktalarında, vatandaşlar ikna edil-
dikten sonra aşılanıyor. 

Salgınla mücadele kapsamında 
yürütülen yoğun aşılama çalışma-
ları; maske, mesafe ve hijyen gibi 
bireysel tedbirlere uyulmasının da 
etkisiyle meyvelerini vermeye baş-
ladı.  Salgın ile mücadelede aşının 
önemine vurgu yapan uzmanlar aşı 
sırası gelmiş kişileri aşı olmaya davet 
ediyor.

KONYA’DA 460 AYRI NOKTADA 
AŞILAMA YAPILIYOR

Konya’da aşı seferberliği kap-
samında daha çok kişiye ulaşılması 
için ekipler çalışmalarını yoğunlaştır-
dı. Bu kapsamda Konya’da 460 ayrı 
noktada aşılama işlemleri gerçekle-
şiyor. 

Konya’da 161 mobil ekip vatan-
daşları evlerinde, Alışveriş merkezle-
rinde, Organize Sanayi Bölgelerinde, 
şehrin işlek caddelerinde oluşturan 
alanlarda vatandaşlara aşı hizmeti ile 
vatandaşların aşıya erişimi kolaylaşı-
yor. Konya’da ayrıca resmi, kamu ve 

özel hastanelerde 300 yerde aşılama 
işlemi kolaylıkla gerçekleştiriyor.

4 İLÇE ÖNDE GİDİYOR
Konya’da 4 ilçe nüfusun aşılan-

ması konusunda önde gidiyor. Hü-
yük, Halkapınar, Tuzlukçu ve Do-
ğanhisar aşılama konusunda ilk dört 
sırada yer alırken Selçuklu, Meram 
ve Karatay ve diğer ilçelerde de aşı-
lama oranları ise düşük. 

AŞI, SALGINLA MÜCADELEDE EN 
BÜYÜK SİLAHIMIZ VE GÜCÜMÜZ
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 

Mehmet Koç, Konya’nın aşılama-
da oranını artırmak adına yoğun bir 
gayret gösterdiklerini ifade ederek, 
“Konya’da Aşı sıraları geldiği halde 
randevu oluşturmayan ve aşılarını 
yaptırmayan vatandaşlarımızın te-
reddütlerini gidermeye çalışıyoruz. 

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan aşı ikna ekibi, 
sıraları geldiği halde randevu oluş-
turmayan ve aşılarını yaptırmayan 
vatandaşlar ile görüşerek, tereddüt-
lerini gidermeye çalışıyoruz. 

Konya genelinde vatandaşları-
mızın aşıya kolay erişimi adına evle-
rinde, parklarda, sanayi sitelerinde, 
şehrin işlek caddelerinde, hasta-
nelerimizde ve Aile Sağlığı Mer-
kezlerimizde aşılama çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşla-
rımızın sağlık çalışanlarının salgınla 
mücadelede yüklerini hafifletmek 
adına aşı olmaya davet ediyorum. 
Aşılanmanın şehrimizde hızlanması 
toplumsal bağışıklık kazanılması ko-
nusunda oldukça önemli” ifadelerini 
kullandı.

KONYA AŞILAMA 
TURUNCU KATEOGORİDE

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Ko-
ca’nın günlük olarak aşılamada son 
durum hakkında paylaştığı haritada 
uzun süredir kırmızı kategoride yer 
alan Konya Bakan Koca’nın son pay-
laştığı harita ile turuncuya döndü. 
Yetkililer bu durumun gevşemeye 
yol açmamasına Konya’nın hede-
finin mavi olduğuna dikkat çekti. 
Konya’da aşılama oranı nüfusa göre 
55,1. Konya’da toplamda yapılan aşı 
sayısı yaklaşık 1.466.184 oldu. Kon-
ya’da 1 doz aşı uygulanan kişi sayısı 
yaklaşık 909.269 2.doz aşı uygula-
nan kişi sayısı ise yaklaşık 475.896

DEMOKRASİ NÖBETİNDE DE 
AŞILAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konya’da 15 Temmuz Demok-

rasi ve Milli Birlik Günü kapsamın-
da meydana gelen Konyalılara aşı 
hizmeti de verildi. 15 Temmuz De-
mokrasi ve Birlik Günü'nde Mevlana 
meydanında İl Sağlık Müdürlüğü ta-
rafından üç ayrı giriş noktasında aşı 
istasyonu ve acil yardım çadırı kurul-
du.  Aşı istasyonlarını ve acil yardım 
çadırını ziyaret ederek vatandaşlar 
ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, böylesine an-
lamlı bir günde kırmızı kategoriden 
turuncu kategoriye geçilmesi nede-
niyle teşekkür etti. Prof. Dr. Koç, aşı 
olmayan vatandaşlara da uyarılarda 
bulunarak aşı olmaya davet etti.

DİVANPARK KONUTLARI 
2.ETAP SİTE YÖNETİMİ AŞI 

KAMPANYASINA DESTEK OLDU
Öte yandan, Meram İlçe Sağlık 

Müdürlüğü ilçe sınırlarında bulunan 
sitelerde yerinde mobil aşı hizmeti 
başlattı. Bu kapsamda ilçede bulu-
nan Divanpark Konutları 2.Etap Site 
Yönetimi Meram İlçe Sağlık Müdür-
lüğü ekipleri ile iletişime geçerek 
vatandaşlara aşı uygulaması yapıldı. 
Aşı olan Site sakinleri aşılanmaktan 
dolayı memnuniyetlerini dile getir-
di. Divanpark Konutları 2.Etap Site 
Yönetimi tarafından site sakinlerine, 
“Değerli site sakinlerimiz, pande-
miyle mücadele kapsamında site-
mizde Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü 
sağlık ekipleri tarafından yarın saat 
14:00-20:00 arasında Covid 19 aşı-
lama çalışması yapılacaktır. Site sa-
kinlerimizin belirtilen saat aralığında 
sitemizin kamelyalarının olduğu ala-
na gelerek aşılarını olmaları önemle 
rica olunur.” 

Divanpark Konutları 2.Etap Site 
Yöneticisi Recep Okumuş, “Pande-
miyle mücadele kapsamında site sa-
kinlerimizin aşılarını rahat ve kolay 
gerçekleştirmeleri adına sitemizde 
aşılama alanları oluşturduk.  İlçe 
Sağlık Müdürlüğü ekiplerine yerin-
de aşı hizmeti verdiklerinden dolayı 
teşekkür ederiz. Aşı sırası gelmiş 
tüm vatandaşları salgınla mücadele 
kapsamında aşı olmaya davet ediyo-
rum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ayten ve Uğuz
ailelerinin mutlu günü

Demet ve Turgut Ayten çiftinin kızı Buket ile Birsen-Mehmet Uğuz çiftinin oğlu Seyit, 
Dedeman Otel’de düzenlenen düğün merasimi ile dünyaevine girdi

Demet ve Turgut Ayten çiftinin 
kızı Buket ile Birsen- Mehmet Uğuz 
çiftinin oğlu Seyit, Dedeman Otel’de 
düzenlenen düğün merasiminde 
mutlu birlikteliklerinin en önemli 
adımını atmış oldu. Genç çifti ve ai-
lelerini mutlu günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Ayten 
ve Uğuz aileleri düğüne katılarak 
mutluluklarına ortak olan tüm ko-
nuklarıyla düğün boyunca yakında 
ilgilendi. Konya Yenigün Gazete-
si olarak Ayten ve Uğuz ailelerini 
tebrik ederken, Buket ve Seyit’e bir 
ömür boyu mutluluklar dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mahmut Sami Şahin 
oğlunu evlendirdi 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin’in 
oğlu Muhammed Esad düzenlenen düğün töreni ile Selva Barkale ile evlendi

Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 
Mahmut Sami Şahin’in oğlu Mu-
hammed Esad düzenlenen düğün 
töreni ile Selva Barkale ile evlen-
di. Mine- M.Mesut Barkale çiftinin 
kızı Selva ile Mübeccel- Mahmut 
Sami Şahin çiftinin oğlu Muham-
med Esad Selçuklu Kongre Merke-
zinde düzenlenen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi. Barkale ve Şahin 
aileleri mutlu günlerinde Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, Karaman 
Valisi  Mehmet Alpaslan Işık, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti 
Konya Eski Milletvekilleri Musta-
fa Kabakcı, Dr. Hüsnüye Erdoğan, 
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı 
Memiş Kütükcü, Konya İl Jandar-
ma Komutanı Tuğgeneral Şakir 
Uslu,  Konya Esnaf ve Sanatkarları 
Odaları Birliği (KONESOB) Başka-
nı  Muharrem Karabacak, Mevlana 
Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel 

Sekreteri İhsan Bostancı,  Kon-
yaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 
siyasi parti temsilcileri, İl Müdürle-
ri ile Barkale ve Şahin ailelerin ak-
rabaları ve sevenleri katıldı. Genç 
çiftin nikahını Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay kıydı.  Barkale ve Şahin aileleri 

düğüne katılarak mutluluklarına 
ortak olan tüm konuklarıyla düğün 
boyunca yakında ilgilendi. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Barkale ve 
Şahin ailelerini tebrik ederken, Sel-
va ve Muhammed Esad’a  bir ömür 
boyu mutluluklar dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Mehmet Koç 

Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü ilçe sınırlarında bulunan 
sitelerde yerinde mobil aşı hizmeti başlattı. Demokrasi nöbetinde de aşılama çalışması gerçekleştirildi. 

Recep Okumuş
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Erkunt’un Bölge Bayisi Buyruk Otomotiv’in Konya’daki şirket yönetici Mehmet Ali Buyruk, genç 
yaşına rağmen iş hayatında ortaya koyduğu başarının mimarının babası olduğunu söyledi 

‘Babam güvendi, 
biz de başardık’
Genç yaşına rağmen Konya’da 

önemli bir konuma gelen işadamı 
Mehmet Ali Buyruk, iş hayatını ba-
şarılı bir şekilde sürdürüyor. Küçük 
yaşlarda girdiği iş hayatında baba-
sının ve abilerinin yol göstermesiy-
le kısa sürede tecrübe sahibi oldu. 
Şuan Erkunt’un Bölge Bayisi olan 
Buyruk Otomotiv’in Konya’daki 
şirket yönetici olan Buyruk, kendini 
geliştirerek koyduğu hedefler için 
çalışıyor. Babasının kendisine çok 
güvendiğini bu güveni boşa çıkar-
mamak için çok çalıştığını belirten 
Buyruk, “Babamın bizlere güven-
mesi bize de güç veriyor. Bizim 
kendimizi daha çok geliştirmemi-
ze ve daha çok çalışmamıza sebep 
oluyor. Bir nevi önümüzü açıyor. 
Bu anlamda babamın bu tutumu 
elbette bizim için büyük bir avantaj 
sağlıyor” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Mehmet Ali Buyruk. 32 

yaşındayım. Lise mezunuyum. As-
len Çorum’un Bayat ilçesi doğum-
luyum. Evliyim iki çocuk babası-
yım, bir oğlum bir kızım var.

Genç bir kuşak olarak çalışma-
lar yürütüyorsunuz. Şirketinizde 
hangi görevlerde bulundunuz bu-
güne kadar?

Öncelikle traktör satış pazarla-
ma işiyle uğraşıyordum. Şuanda da 
Konya Bölgesi Erkunt Bayisi olarak 
şirketimizin başındayım. Konya 
bölgesindeki işleri ben yürütüyo-
rum. Konya’nın şirket yetkilisiyim. 

İş hayatına ne zaman ve nasıl 
başladınız?

İş hayatına küçük yaşlarda baş-
ladım. 2005 yılına tekabül ediyor 
bu. Dolayısı ile o zamanlar yaşımız 
küçüktü. Traktörlerin silinmesi, 
yıkanması gibi ufak tefek işler ya-
parak başladık iş hayatına. Abileri-
min, babamın nasıl satış yaptığını 
takip ederdim. Onların nasıl konuş-
tuğuna, neler anlattıklarına kulak 
verirdim. Bir şeyler öğrenmeye ça-
lışırdım sürekli. Çünkü onlar benim 
için büyük bir avantajdı. Sıfırdan, 
kendin yaşayarak öğrenmek zor-
dur. Ancak önünde örnek alabile-
ceğin iyi bir abin, baban varsa işleri 
öğrenmek hem daha kolaydır hem 
de işleri daha iyi öğrenebilirsiniz. 
Bunun bilincinde olarak ben de bu 
avantajı değerlendirmeye çalıştım. 
Hep onları takip ettim, onları örnek 
almaya çalıştım. Kendimi sürekli 
geliştirmeye çalıştım. Sonrasında 
satışa bakmaya başladım. Ken-
dimizi geliştirdikçe de işin başına 
geçtik. 

İş hayatına girdikten sonra ne 
tür zorluklar yaşadınız? Süreç nasıl 
oldu anlatır mısınız?

İş hayatına girince birçok zor-
luklar yaşadık. Daha yenisiniz, bir 
şey bilmiyorsunuz. Yeni yeni eği-
tiliyorsunuz. Abilerim iş hayatında 
çok titizdirler ve disiplinlidirler. Bu 
anlamda, traktör satışı yapmadan 
önce traktörlerin silinmesi, yıkan-
ması, tamiratı gibi birçok alanda 
zor bir çalışma dönemi oldu. Emek 
harcayarak kendimizi bir yerlere 
getirdik. 

Kendinizi geliştirmek için ne-
ler yapıyorsunuz?

Kendimi satışta daha iyi bir yere 
getirmeye çalışıyorum. Kendimizi 
iyi yerlere getirmeyi hedefliyorum. 
İşimde ekip işini çok önemserim. 
Ekip olmadan, tek başına hiçbir şey 
yapamazsın. Bu anlamda ekip ça-
lışmasına önem veriyorum ve ekip 
çalışmasını artırmak için çalışmalar 
yürütüyorum. 

Herhangi bir sivil toplum ku-
ruluşunda çalışmalar yapıyor mu-
sunuz?

Şuanda herhangi bir sivil top-
lum kuruşunda çalışmam yok. An-
cak özellikle iş dünyası odaklı sivil 
toplum kuruluşlarında çalışmayı 
istiyorum. Bu anlamda MÜSİAD, 
ASKON gibi sivil toplum kuruluş-
larına üye olmayı düşünüyorum. 
Buralarda aktif rol almak istiyorum.

Az önce de ifade ettiniz, işi öğ-
renmede babanızın, abileriniz bü-
yük katkıları var. Bu konuyu biraz 
açabilir misiniz?

İş hayatındaki gelişmeme en 
büyük katkı elbette ki babamın ve 
abilerimin oldu. Özellikle babamın 
büyük emekleri var üzerimizde. 
Babam bize çok güvenir. Mesela 
ben 2016 yılından buyana bura-
da tek başıma çalışıyorum. Daha 
öğrenecek çok şeyimizin olmasına 
rağmen babam bu konuda bize 
güvendi ve işi bıraktı. Bu anlamda 
babamın bizlere güvenmesi bize 
de güç veriyor. Bizim kendimizi 
daha çok geliştirmemize ve daha 

çok çalışmamıza sebep oluyor. Bir 
nevi önümüzü açıyor. Bu anlamda 
babamın bu tutumu elbette bizim 
için büyük bir avantaj sağlıyor. 

Yenilikçi bir kuşak olarak ba-
banızla iş hayatında çatıştığınız 
noktalar oluyor mu?

Kesinlikle böyle bir durum hiç 
olmadı bugüne kadar. Çünkü ba-
bamız bizi sürekli destekliyor. Biz 
yenilikçi bir gözle bakıyoruz olay-
lara ama gelenekçi kuşağı da bir 
kenara bırakmıyoruz. Çünkü her 
şey yenilikle olmuyor, gelenekçi 
yapının düşüncelerine, tecrübele-
rine de kulak vermek gerekiyor. 
Dolayısı ile babamız bizim yenilen-
memize destek verirken, biz de on-
ların düşünceleriyle kendimizi har-
manladık. Bu da aramızda çatışma 
yaşanmasını engelledi diyebilirim. 

Genç yaşınıza rağmen baba-
nızın ve abilerinizin desteğiyle iş 
hayatında önemi bir yere geldiniz. 
Bundan sonraki hedefleriniz ne-
ler?

Şirketimizi daha iyi yerlere ge-
tirmek, ufkumuzu daha yükseklere 
çıkarmak için çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Bu anlamda ciddi yatı-
rımlarımız var. Sadece Konya’da 
değil, Bursa’da, Bolu’da, Bartın’da 
ticaret yapıyoruz. Biz 7-8 ilde ti-
caret sürdürten bir firmayız. Ama 
Konya’da yaptığımız çalışmalarla, 
geleceğe daha iyi ve emin adımlar-
la yürümek istiyoruz. 

Yurtdışı deneyimleriniz oldu 
mu bugüne kadar?

Henüz yurtdışı deneyimim yok 
ancak bu konuda önemli planlarım 
var. Pandemi sürecinden dolayı bu 
planları biraz erteledim. 

Yurt dışında özellikle tarım 
konusunda ileri olan ülkelere git-
meyi ve orada iş gezileri yapmayı 
düşünüyorum. Çünkü gelişmemiz, 
kendimizi geliştirmemiz için bu tür 
şeylere açık olmak gerekiyor. Biz-
den daha ileri olanları örnek alıp, 

onlardan daha ileri olmayı başara-
biliriz. İyi örnekleri gözlemlemek 
için yurtdışı seyahatleri hedefim 
var. 

Mehmet Ali Buyruk’u nasıl 
tarif edersiniz? İş hayatınızdaki 
prensipleriniz neler? 

Valla neşeli biriyimdir. Güleç 
bir insanım. Kimseye somurtmam. 
Ticaretimde de neşeliyimdir. Hiçbir 
zaman neşemi bozmam. Ne kadar 
sıkıntılı bir süreç yaşasak da neşe-
mizi bozmuyoruz. Sağ olsun dost-
larımız, müşterilerimiz de bizim 
bu neşemizi seviyorlar. İş hayatına 
gelecek olursak, ben bir söz verdiy-
sem bu sözü mutlaka tutarım. Za-
rarı kendime de olsa bir söz verdiy-
sem o sözü tutarım. Başkalarının 
dertleriyle dertlenmeye çalışırım. 
İş hayatında çünkü insanların bir-
birlerine destek vermesi önemlidir. 
Bu anlamda elimden geldiğince in-
sanlara destek olmaya çalışıyorum. 

İş hayatının yoğun temposu-
nun verdiği stresi nasıl atıyorsu-
nuz? Herhangi bir hobiniz var mı?

İş hayatından vakit bulup da 
farklı şeyler yapamıyoruz açıkçası. 
Ben stresimi de çalışarak atıyorum 
diyebilirim. Çünkü çalışmayı seven 
biriyim. Çalışmadan yapamıyorum. 
İşimizle alakalı geziler yaparım. İl-
çelere, köylere giderim vatandaş-
larımızla birlikte olurum. Vaktimiz, 
zamanımız böyle geçiyor. 

Konya özelinde günümüz iş 
dünyasını ve potansiyelini değer-
lendirecek olursak neler söylersi-
niz? 

Konya son yıllarda önemli bir 
ivme kazanmış durumda. Çok cid-
di üretimler gerçekleştiriliyor. Yatı-
rımlar artıyor. İnsanların ufku çok 
arttı. Bu anlamda Konya’nın önü 
çok açık. Bu da şehrin gelişimini 
artırıyor. Burada yeni nesillerin de 
önemli bir rolü var. Bizlerin önünü 
açan babalarımız, dedelerimiz artık 
işlerden yavaş yavaş çekiliyor. Bu-
rada gençler öne çıkmaya başlıyor. 
Ve şuanda Konya’daki genç işa-
damlarında da önemli bir potansi-
yel görüyorum ben. Bazı eleştiriler 
oluyor mesela gençlere yönelik, ha-
zıra kondular gibi. Ancak bu iş öyle 
olmuyor. Tamam bizim atalarımız 
şirketleri bir yerlere getirdi ancak 
gerçekten şuanda ticaret yapmak 
üretim yapmak daha zor. Çünkü 
artık dünyayla rekabet etmek zo-
rundasınız. Burada da gençlerin 
ufkunun açık olması, geleceğe yö-
nelik projelerinin olması büyük 
katkılar sağlıyor. Bu anlamda ben 
gençlerin Türkiye’yi, özelinde Kon-
ya’yı önemli bir geleceğe hazırlaya-
cağını düşünüyorum.

Mehmet Ali Buyruk

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



Konuyla ilgili konuşan Konya İl Tarım 
ve Orman Müdürü Ali Ergin, "Ereğli ilçe-
sinin toprak yapısı, suyu, havası, rakımı, 
beslenmede önemli yere sahip ayrık 
otunun bol olması, özellikle tayların ge-
lişiminde, kemik ve tırnak yapısının olu-
şumunda önemli etken. Bu nedenle Ereğ-
li'de yetişen safkanlar yarış hayatlarında 
büyük başarılar elde ediyor. Ereğli'nin bu 
avantajlı durumundan bilgisi olan yarış 
atı sahipleri, atlarını imkanları ölçüsün-
de ilçemizde yetiştirmek istiyor. Bu talep 
neticesinde ilçemizde sadece at üretim 
ve yetiştiriciliği yapan aktif 14 çiftlikte 400 
civarında safkan yarış atı bulunuyor." ifa-
delerini kullandı.

İlçede yetiştirilen çok sayıda at, Gazi 
Koşusu gibi birçok yarışta elde ettiği de-
recelerle dikkati çekiyor. Ereğli'de yetişen 
tayların, son yıllarda gerçekleştirilen bazı 
yarışları kazanması da ilçenin adının, at 
ve yarışseverler tarafından bilinmesini 
sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, 
Hasan ve Erciyes dağları arasında kalan 

bölgeye verilen ismin, Pers dilinde "gü-
zel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapa-
dokya olduğunu söyledi. Kapadokya'nın 
bir uzantısı olan Ereğli ilçesinin de güzel 
atların yetişmesinde ayrıcalıklı yeri bu-
lunduğunu ifade eden Ergin, "İlçemiz Os-
manlı İmparatorluğu döneminde orduya 

at yetiştiren bir merkez konumundaydı. 
Kurtuluş Savaşı'nda da Ereğli'den tedarik 
edilen atların cephede kullanıldığı bilin-
mektedir." dedi.

Ergin, Ereğli'nin iklim şartları ve rakı-
mının at yetiştiriciliğine uygun olduğunu 
vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ereğli ilçesinin toprak yapısı, suyu, 
havası, rakımı, beslenmede önemli yere 
sahip ayrık otunun bol olması, özellikle 
tayların gelişiminde, kemik ve tırnak ya-
pısının oluşumunda önemli bir etken. Bu 
nedenle Ereğli'de yetişen safkanlar yarış 
hayatlarında büyük başarılar elde ediyor. 
Bu yüzden ilçemizde 1950 yılından bu 
yana yarış atı yetiştiriciliği üzerine çok 
sayıda çiftlik kurulmuş ve faaliyetine de-
vam etmektedir. Ereğli'nin bu avantajlı 
durumundan bilgisi olan yarış atı sahiple-
ri, atlarını imkanları ölçüsünde ilçemizde 
yetiştirmek istiyor. Bu talep neticesinde 
ilçemizde sadece at üretim ve yetiştirici-
liği yapan aktif 14 çiftlikte 400 civarında 
safkan yarış atı bulunuyor."

Ergin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den 
bu yana düzenlenen ve bu yıl 95'incisi 
gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nda bugüne 
kadar Ereğli'de yetişen 16 safkan İngiliz 
atının kazandığını, bunun ilçenin at yetiş-
tiriciliğinde tercih edilmesinin ne kadar 
doğru olduğunu gösterdiğini belirtti. n AA

Şampiyon atlar
Ereğli’den çıkıyor

Konya'nın Ereğli ilçesindeki haralarda yetişen çok sayıda at, ülke genelinde düzenlenen yarışlarda elde ettiği başarılarla 
dikkati çekiyor. Yarış atlarının beslenme ve bakımının yapıldığı çiftliklerin bulunduğu Ereğli'de, atlar için pansiyon hizmeti de 
veriliyor. Haralarda yarış ömrünü tamamlamış damızlık safkan İngiliz atlarından, yeni nesil şampiyon koşucular yetiştiriliyor

Adana Demirspor’da
transferler sürüyor 

Alanyaspor Ahmet 
Ildız’ı kadrosuna kattı

Gökhan Günül
Çaykur Rizespor’da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sol kanat 
oyuncularından Metehan Mimaroğlu’yu kadrosuna kattığını 
duyurdu.

Süper Lig'e yükselen ve yaptığı transferlerle dikkatleri 
üzerine çeken Adana Demirspor, takviyeye devam ediyor. 
Balotelli, Belhanda, Castro gibi isimleri kadrosuna dahil 
eden mavi-lacivertli ekip, son olarak Altınordu forması gi-
yen Metehan Mimaroğlu ile anlaştı. Kulüpten yapılan açık-
lamada, "Takımımız, son olarak Altınordu forması giymiş 
27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşmaya 
varmıştır. Oyuncumuz Bolu kampına katılarak çalışmalara 
başlamıştır" ifadeleri kullanıldı. n İHA

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'un orta saha 
oyuncusu Ahmed Ildız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz 
Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan 
kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon için kadrolarını 
güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Transferde ha-
reketli günlerin devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bugün 
aramıza Ahmed Ildız'ı kattık. Yeni Malatyaspor'da geçen 
sezon başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra 
Alanyasporumuz için ter dökecek. Kaliteli bir futbolcu, bu-
rada daha fazla bir çıkış yakalayacaktır. Buna inanıyoruz." 
dedi. n İHA

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan defans oyun-
cusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten 
yapılan yazılı açıklamada, "Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili 
renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza töre-
nine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e 
kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyo-
ruz." ifadelerine yer verildi. Gökhan Gönül, Karadeniz eki-
binde 77 numaralı formaya giyecek.  n AA
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Tokyo’da 4 Konyalı isim yer alacak Ramazan ve Macit milli takıma seçildi

23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri 
arasında Japonya'nın Tokyo kentinde 
düzenlenecek olan olimpiyatlarda 4 
Konyalı isim yer alacak. Konya’dan 3 
sporcu ve 1 antrenörün yer alacağı olim-
piyatlarda 108 Türk sporcu yer alacak. 
58 erkek, 40’da kadın olmak üzere şu 
ana dek olimpiyatlarda en çok sporcu 
yarıştıracak olan Türkiye başarılı so-
nuçlarla dönmeyi hedefliyor. BU bağ-

lamda Konyalı sporculardan Tekvando 
sporundan Rukiye Yıldırım, Judo spo-
runda Bilal Çiloğlu ve Bisiklet sporunda 
ise Ahmet Örken yer alacak. Konyalı 
Tekvando Milli Takımlar antrenörü Ali 
Şahin’de olimpiyatlarda takımın başın-
da yer alacak. Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Konyalı 
isimlere dikkat çekilerek tüm sporculara 
başarılar diledi. n SPOR SERVİSİ

Konya’nın başarılı Hokey takımla-
rından Hisar Gençlik ve Spor Kulübü 
sporcularından Ramazan Kayar ve 
Macit Meşe, U19 Milli Takımı’na seçil-
di. Konuyla ilgili resmi sosyal medya 
hesabından bir açıklama yayınlayan 
Hisar Gençlik ve Spor Kulübü, şu ifa-

deleri kullandı: “18-24 Temmuz 2021 
Tarihler arası da Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da düzenlenecek olan U 19 Milli 
Takımına Seçilen Hisar Gençlik ve Spor 
Kulübü Sporcularımız. Ramazan Kayar 
ve Macit Meşe’yi tebrik eder Milli Takı-
mıza Başarılar dileriz.” n SPOR SERVİSİ

15 Temmuz Sancak Koşusu gerçekleştirildi Büyükşehir Belediyespor 11 madalya kazandı 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsa-
mında “Demokrasi Bilinci, Elden Ele 
Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır” sloga-
nıyla ‘’15 Temmuz Şehitleri Sancak 
Koşusu’’ yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 
ilde eş zamanlı olarak düzenlediği, 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü’nün koordinesinde saat 22.00’da 

başlayan ‘‘15 Temmuz Şehitleri 
Sancak Koşusu’’ Karatay Spor ve 
Kongre Merkezi – Mevlana Mey-
danı arasında gerçekleşti. Yapılan 
koşuda sporcular; İnanç, dirayet, 
birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı 
sancağı taşımak, milli birlik ve bera-
berlik ruhunu topluma göstermek, 
hatırlatmak, tüm şehitlerin ve 15 
Temmuz’da şehit olan vatandaşların 

anısını yaşatmak amacıyla 2 buçuk 
kilometre koşarak sancak turunu 
Mevlana Meydanı’nda tamamlandı.

15 Temmuz Şehitleri Sancak 
Koşusuna katılan sporcuların katılım 
belgelerini Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Abdurrahman Şahin, Spor 
Hizmetleri Müdürü, Şube Müdürleri 
ve antrenörler takdim etti.
n SPOR SERVİSİ

Kilis’te gerçekleştirilen 15 Tem-
muz Yaz Spor Festivali İller Arası 
Judo Turnuvasında Konya Büyük-
şehir Belediyespor adına mücadele 
eden judocular; 6 altın, 2 gümüş ve 
3 bronz madalya kazandı.

5 Temmuz Yaz Spor Festivali 
İller Arası Judo Turnuvası Kilis’te 
gerçekleştirildi. 19 İlden 350 spor-

cunun katıldığı organizasyonda 
Konya Büyükşehir Belediyespor’u 
temsil eden judoculardan; Kevser 
Osman, Alişan Yıldız, Ömer Faruk 
Turgutlu, Osman Düzgün, Sinem 
Oruç, Zeynep Betül Ayyıldız rakip-
lerini yenerek altın madalyanın 
sahibi olurken, Ahmet Emir Solak 
ve Mustafa Enes Cirik gümüş ma-

dalya, Elif Nur Yalçın, Ayşe Açar ve 
Vahit Yusuf Avan ise bronz madalya 
kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, başarı-
lı sporcuları ve antrenörlerini tebrik 
ederek, başarılılarının devamını 
diledi. 
n SPOR SERVİSİ



TFF 2.Lig’de mücadele eden temsilci-
miz Karatay Termal 1922 Konyaspor yeni 
sezon hazırlıklarını Tatlıcak Tesisleri’nde 
sürdürüyor. İlk etap çalışmasını Konya’da 
tamamlayacak olan Yeşil-Beyazlılar, ikinci 
etap kamp hazırlıkları için 23 Temmuz’da 
Afyon’a geçecek. 

Yaklaşık 2 haftada Afyon’da hazırlıkla-
rını sürdürecek olan 1922 Konyaspor, son-
rasında şehre dönecek ve çalışmalarına 
tesislerinde devam edecek. 

Yeni sezona dair Tatlıcak Tesisleri’nde 
yoğun mesai harcayan 1922 Konyaspor 
yönetimi ise bir yandan transfer çalışmala-
rını sürdürürken, bir yandan da sponsorluk 
çalışmalarına yönelik görüşmeler yapıyor. 
Yeşil-Beyazlı Kulübün Başkanı Zahir Renk-
libay ise Tatlıcak Tesisleri’nde gündeme 
dair açıklamalarda bulundu.

KONYA’YA YAKIŞIR ŞEKİLDE 
MÜCADELE EDECEĞİZ

Yeni sezona dair düşüncelerini aktaran 
Karatay Termal 1922 Konyaspor Başkanı 
Zahir Renklibay, “Beyaz Grup’ta mücadele 
edeceğiz. Bütün takımlara başarılar diliyo-
rum. İnşallah takımımız içinde başarılı bir 
sezonu geride bırakırız. 

Genç, yetenekli ve tecrübeli oyuncula-
rımızla neticeyi almak istiyoruz. Konya’mı-
za yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz. 
Diğer yandan da pilot takım olmamızdan 
dolayı Konyaspor’a oyuncu kazandırmamız 
gerekiyor o nedenle transferlerimizde genç 
oyunculara da yöneldik. Konyaspor’umuza 

sezon sonunda 2-3 oyuncuyu verirsek ken-
dimizi başarılı olarak görürüz. Onun dışın-
da 1922 Konyaspor’umuzu daha iyi nokta-
lara nasıl taşırız, onun çalışması içindeyiz. 

Geçmiş sezonlarda takımımız düş-
me korkusu yaşıyordu. İnşallah bu sezon 
bunun önüne geçeceğiz. Play-Off’ları he-
defliyoruz ve kendimize yakışanı yapmak 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

DİĞER TAKIMLARIN 
NE YAPTIĞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta yer alan 

takımların gücünün eş değerde olduğunu 
söyleyen Renklibay, “İki grubu da değer-
lendirecek olursak iki grupta bence güç 
olarak denk seviyede. Futbol isimlerle de-
ğil sahada oynanıyor. Kendinizi lige nasıl 
hazırlarsanız öyle devam edersiniz. Biz 

de genç bir ekip olduğumuzdan dolayı iyi 
çalışacağız. Diğer takımların transferleri, 
kadro maliyetleri bizleri ilgilendirmiyor. 
Önemli olan bizim çocukların sahada gös-
tereceği performans.” dedi. 

KONYASPOR’DAN GELECEK 
OYUNCULARI BEKLİYORUZ

Transfer çalışmaları hakkında da ko-
nuşan 1922 Konyaspor Kulübü Başkanı 
Zahir Renklibay, “Şu an için sadece santr-
for bölgesine bir takviye düşünüyoruz. Bir 
de olursa orta sahaya bir oyuncu alabiliriz. 
Transferi şu an için askıya aldık. Kon-
yaspor’dan takımımıza katılacak isimleri 
bekliyoruz. Kısa süre içerisinde de o isim-
ler netleşecek. Konyaspor’dan gelecek 
oyunculardan sonra takımımıza transfer 
gerekiyorsa kısa süre içerisinde sonuca 
ulaştırıp transfer sezonunu kapatacağız.” 
şeklinde konuştu. 

KARATAY TERMAL İLE 
ANLAŞMA SAĞLADIK

Sponsorluk çalışmaları hakkında da 
açıklamalarda bulunan Renklibay, ko-
nuyla ilgili şunları söyledi: “Geçen sezon 
Karatay Termal ile isim sponsorluğu konu-
sunda bir anlaşma sağlanmıştı ve bu süre 
1 yıllıktı. Sözleşmenin sona ermesinden 
sonra yetkililerle bir görüşme gerçekleş-
tirdik ve anlaşma sağladık. Bu sezonda 
takımımız adın Karatay Termal 1922 
Konyaspor olacak. Sırt, kol, şort sponsor-
lukları hakkında da çalışmalarımız devam 
ediyor.” n SPOR SERVİSİ

Zahir Renklibay:
Hedefimiz Play-Off
Karatay Termal 1922 Konyaspor Başkanı Zahir Renklibay, Tatlıcak Tesisleri’nde yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni sezon-
da hedeflerinin Play-Off ve Konyaspor’a en az 3 oyuncu kazandırmak olduğunu söyleyen Renklibay, “Grubumuzdaki takımların ne yaptı-

ğı bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim çocukların göstereceği performans. Konya’ya yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz.” dedi

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 
FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C 
Grubu’nda üçüncü günün ilk maçında Fran-
sa, Polonya’yı 71-54'lük skorla yenerek 3’te 
3 yaptı. Fransa’da Janelle Salaun 26 sayı 
kaydederken Polonya’da ise Magdalena Szy-
mkiewicz 21 sayıyla oynadı.

Günün ikinci karşılaşmasında Türkiye, ilk 
yarısını 50-31 önde tamamladığı müsabaka-
da Belarus’u 83-59'luk skorla yendi. 20 Yaş 
Altı Kız Milli Takımımızda Zeynep Şevval Gül 
22, Gökşen Fitik 13, Şevval Akalan 11, Melek 
Uzunoğlu ve Derin Erdoğan 10'ar sayı kaydet-
ti. Belarus'ta ise Jana Liabedzich 12 sayıyla 
oynadı.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger 
C Grubu’nda üçüncü günün son maçında Rus-
ya, Portekiz’i 66-60'lık skorla yendi. Rusya’da 
Veronika Pavliuchenko 14 sayı kaydederken 
Portekiz’de Carolina Cruz 17 sayıyla oynadı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen organizasyonun 4’üncü maçları 
17 Temmuz Cumartesi (Bugün) günü oyna-
nacak. Günün ilk karşılaşması saat 15:00’te 
Rusya ile Polonya arasında oynanacak. Saat 
18:00’de günün ikinci karşılaşmasında ise A 
Milli Takım, Portekiz karşısına çıkacak. Gü-
nün son karşılaşmasında Fransa ile Belarus 
saat 21:00’de karşı karşıya gelecek.
 n SPOR SERVİSİ

Milli Takım Belarus’u yenerek ilk galibiyetini aldı

Başkan Altay ve Kavuş 
çocuklara Konyaspor’u aşıladı

Celal Hanalp
veda etti

Kulüpler Birliği 
uyarıda bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Yeşil-Beyaz 
renkleri çocuklara aşılamaya devam ediyor. Spora ve spor-
cuya yatırımlarıyla ön plana çıkan Konya protokolü, çalış-
malarıyla Konyaspor taraftarının da takdirini topladı. 

Uğur İbrahim Altay ve Mustafa Kavuş, Meram’da bulu-
nan Alakova Aybahçe Parseller Camii’nde Cuma namazını 
kıldıktan sonra yaz kuran kursunda eğitim alan çocuklara 
Konyaspor forması hediye etti. Namaz sonrasında vatan-
daşlarla da bir süre sohbet eden Uğur İbrahim Altay ve 
Mustafa Kavuş hatıra fotoğrafı çekildikten sonra bölgeden 
ayrıldı. n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig’de mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor’da sözleşmesi sona eren ve TFF 1.Lig ekibi Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşma sağlayan Celal 
Hanalp, takıma veda etti. Resmi sosyal medya hesabından 
açıklama yayınlayan başarılı futbolcu şu ifadeleri kullandı: 
“ İlk profesyonelliğe adım attığım ve son 2 yılını dolu dolu 
geçirdiğim 1922 Konyaspor’da sözleşmemin bitmesi ile 
ayrılık vakti geldi. Bu süreç içerisinde emeği geçen başta 
başkanlarımız, yöneticilerimiz, hocalarımız ve bütün kulüp 
çalışanlarına teşekkürü borç biliyorum. Bundan sonraki 
süreçte başarılar sizinle olsun. Hakkınızı helal edin, Kalın 
sağlıcakla. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, futbol dışı kurum ve 
kuruluşların futbolla ilgili görüş bildirmesinin konuyu farklı 
yerlere taşıdığı uyarısında bulundu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 
"Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemleri-
mizi ilgili paydaşlarla çözme gayretiyle hareket etmekteyiz. 
Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların 
futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere ta-
şımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik 
faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz." denildi.

Açıklamada, futbolun problemlerinin yine futbolun pay-
daşları tarafından çözülmesi gerektiği vurgulandı. Vakıf, 
taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 
kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil 
tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirmişti. 
n SPOR SERVİSİ
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Kartal, sıcak havaya aldırış etmiyor Konyaspor’da 11 yabancı bulunuyor
Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor’da transfer yeni 
sezon hazırlıkları aralıksız sürüyor. 
Günde çift idman yaparak yeni se-
zona hazırlanan Yeşil-Beyazlılar 
havanın sıcak olmasına aldırış et-
miyor. Antrenman bilgisiyle ilgili 
resmi internet sitesinden bir açık-
lama yayınlayan Anadolu Kartalı şu 
ifadelere yer verdi: “İttifak Holding 
Konyaspor’umuz, 2021-2022 Se-
zonu hazırlıklarına Kayacık Tesis-
leri’mizde yaptığı antrenmanlarla 
devam ediyor.

Teknik Direktörümüz İlhan Palut 
ve yardımcı antrenörlerimiz yöne-
timinde gerçekleştirilen günün ilk 
antrenmanı saat 10:00’da başladı. 
Çabukluk ve koordinasyon hareket-
leri ile start verilen antrenmanda, 
tedavilerine devam edilen ve ta-
kımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, 
Marin Anicic, Adil Demirbağ, Musa 

Çağıran, Serdar Gürler ile Barış Yar-
dımcı yer almadı.

Daha sonra gruplar halinde tak-
tik çalışmaya tabi tutulan oyuncula-
rımız, antrenmanı çift kale maç ile 
tamamladı. Kalecilerimiz İbrahim 

Sehic, Eray Birniçan, Erten Ersu 
ve Deniz Ertaş ise antrenmanın ilk 
bölümünde takımdan ayrı olarak 
Kaleci Antrenörümüz Bekir Arpacı 
yönetiminde çalıştı.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
yabancı kuralını değiştirmesinden 
sonra kulüpler yerli oyunculara ağırlık 
verirken ve elindeki yabancı oyuncu-
ları çıkarmaya çalışırken, bu konuda 
ligde yer alan ekiplerden en rahat 
olan takım Konyaspor. Şu anda kad-
rosunda 11 yabancı futbolcu bulunan 
Konyaspor’da 6 yabancı ismin ayrıl-
ması Yeşil-Beyazlıların elini rahatlat-
tı. 

Levan Shengelia, İsmael Dio-
mande, Marko jevtovic, Samuel Edu-
ok, Jesse Sekidika ve Deni Milosevic 
ile yollarını ayıran Anadolu Kartalı, 
henüz yabancı futbolcu transferinde 
bulunmadı. Santrfor ve kanat mevki-
isi ve orta alana birer takviye yapmayı 
düşünen Konyaspor, bu 3 pozisyonun 
ikisine yabancı futbolcu almayı dü-
şünüyor. Bu anlamda girişimlerini 
sıklaştıran Yeşil-Beyazlı yönetim yur-
tiçi ve yurt dışından birer oyuncuyla 

anlaşma aşamasında.  
Santrfor bölgesinde Artem Kra-

vets ve Sokol Cikalleshi ile geçen 
sezonu geçiren İttifak Holding Kon-
yaspor, bu mevkiye kaliteli bir ismi 
getirmek isterken, Kravets ile de 
yolları ayırmak istiyor. Geçen sezon 
sakatlanan ve tedavi olan Kravets’in 
Erzurum kampında takıma katılacağı 
ifade edilirken, Ukraynalı oyuncunun 

Erzurum’daki kamp performansı ge-
leceğini belirleyecek. 

Konyaspor’un kadrosundaki ya-
bancı futbolcular şu şekilde:
-İbrahim Sehic
-Nejc Skubic
-Marin Anicic
-Guilherme Sitya
-Amar Rahmanovic
-Amir Hadziahmetovic

-Faruku Miya
-Zymer Bytyqi
-Erdon Daci
-Sokol Cikalleshi
-Artem Kravets
 n SPOR SERVİSİ
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Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, yeni sezon formala-
rını tanıttı. Aylardır merakla beklenen 
formalar dün saat 19.22’de görücüye 
çıktı. Forma tanıtımını resmi sosyal 
medya hesabından bir video olarak 
tanıtan Anadolu Kartalı’nın forma ta-
nıtımı kısa süre içerisinde birçok etki-
leşim aldı. Forma tanıtımında İbrahim 
Sehic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet 
Çalık, Amir Hadziahmetovic ve Sokol 

Cikalleshi yer aldı. Formalarda 100.yıla 
dikkat çekilirken, Konya Gençlerbirliği 
ve Konya İdmanyurdu’da unutulmadı.  
Yeşil-Beyazlılar video paylaşımında 
şu ifadelere yer verdi: “Sırtımızda dağ 
gibi Konya Gençlerbirliği, Konya İd-
manyurdu var. Ne olursa olsun;  Pes 
etmemek, yılmamak, yıkılmamak.” 
100.yılda forma tedarikçisi Macron 
ile anlaşma sağlayan Konyaspor’un 
giyeceği formalar eline ulaştı ve gö-

rücüye çıkarıldı. Hafta içinde forma 
tanıtımı videosunu çeken ve düzen-
leyen Yeşil-beyazlı kulüp dün sosyal 
medya hesabından paylaşımı ger-
çekleştirdi. Taraftarlar tarafından be-
ğenilen formalar, alıcılarını bekliyor.  
Yeni sezonda 4 forma giyecek olan 
Konyaspor, beyaz, yeşil, şeritli ye-
şil-beyaz ve siyah formalarıyla sahada 
mücadelesini verecek. 
n SPOR SERVİSİ

FORMALAR TANITILDI!




