
Yeşil seferberlik
Yeşil düşmanlarına karşı birleşip kenetlenen Konya belediyeleri, Manavgat yangınının söndürülmesi için topyekun 

mücadele veriyor. Bununla da kalmayan Konya, yangın bölgesini yeniden ağaçlandırmak için harekete geçti

KONYA BELEDİYELERİ SEFERBER OLDU
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda 
merkez ve merkezden uzak ilçe belediyelerinin nere-
deyse tamamın Manavgat’ta çıkan ve ciğerleri yakan 
yangının söndürülmesi için seferber oldu. 
Ekipler geçtiğimiz Çarşamba günü öğlen saatlerin-
den bu yana devam eden ve rüzgarın da etkisiyle 
kontrolden tamamen çıkan, Manavgat’ı adeta küle 
çeviren yangının söndürülmesi için zamanla yarışı-
yor.

ÖNCE SÖNDÜRECEĞİZ, SONRA YEŞERTECEĞİZ
Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip 
eden Konya belediye başkanları, bölgeden anlık 
bilgiler alıyor. Bir yandan yangını söndürmek için 
yapılan mücadele devam ederken, diğer yandan 
ise küllerin içinden yeşil bir Manavgat’ın yeniden 
doğması için seferberlik başlatılıyor. Büyükşehir, 
Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri, Konya 
adına on binlerce fidanı yangın bölgesinde toprak-
la buluşturma sözü verdi.

STK’LAR DA FİDAN KAMPANYASI BAŞLATTI
Belediyelerin sosyal medya hesaplarından pay-
laşılan fidan dikim sözlerinin ardından Konya’da 
adeta yeşil için seferberlik oluştu. KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak da sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada fidan kampan-
yası başlattıklarını duyurdu. Öte yandan Konya 
Selçuklu Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını 
Koruma Derneği de fidan kampanyası başlattı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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ALTAY: TDBB, 150 BİN 
FİDAN BAĞIŞLAYACAK

BAŞKANLARDAN HAMDİ 
YILDIRIM’A ZİYARET

VEFALI İNSANA VEFA
GÖSTERMEK GEREKİR

KADINLAR HUĞLU’DA 
AVCI KIYAFETİ ÜRETECEK

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplan-
tısı Konya’da yapıldı. Birlik Başkanı ve Konya Büyük-

şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ormanların 
yeniden canlanması için yangın bölgesine 150.000 fidan 
bağışında bulanacaklarını söyledi. n HABERİ SAYFA 4'TE

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Güneysınır 
Belediye Başkanı Ahmet Demir, SÜ Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Şaban Çalış, KONEV Başkanı Hakkı Teke ve 
Genç KONEV Başkan Yardımcısı İlker Ünlü, Hazine ve 
Maliye Bakan Yardımcısı Hamdi Yıldırım’ı ziyaret etti.  

n HABERİ SAYFA 2'DE

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, KOP İdaresi desteği ile 
avcı kıyafetleri ve outdoor ürünlerini artık kendisi ürete-
cek. Kadın istihdamına yönelik finanse edilen projede 

‘Huğlu KOP Tekstil Atölyesi’ törenle hizmete açıldı. 
n HABERİ SAYFA 5'TE

Konyalı duayen gazete-
ci-yazar İhsan Kayseri’nin 

hatıraları kitap oldu.  
Mustafa Güden’in kaleme 

aldığı Ebü’l-Vefa İhsan 
Kayseri adlı eser, Konya 

Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bana Konya’yı Anlat 

Hatırat Serisi’nin ikinci 
kitabı olarak yayımlandı. 

n HABERİ SAYFA 2'DE

Konya’da ormanlara
girişler yasaklandı!

Konya Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun aldığı karar doğ-rultusunda Konya genelindeki kent ormanı, mesire yerleri dışındaki tüm ormanlık alanlarda ormanlara girişler ve her türlü piknik faaliyetleri 30 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandı. 
n HABER MERKEZİ

Üniversite sıralaması
sürprizlerle dolu

YKS’ye giren yaklaşık 950 bin öğrenci-
nin 180 puan barajının altında kaldığına 
dikkat çeken NEÜ Artı Kariyer Merkezi 
Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Bozgedik, 

doğru tercih yapanların sürpriz sonuçlar 
elde edebileceğini dile getirdi. 

n HABERİ SAYFA 3'TE

Öylesine girdi, 
birinci oldu

YKS Yabancı Dil Testi'nde Arapça 
sorularının tümünü doğru yanıtlayarak 

500 tam puan alan Konyalı Muhammed 
Selman Güçlü, birinci olduğunu me-

zunu olduğu okulun öğretmenlerinden 
öğrendi. n HABERİ SAYFA 3'TE

Mahmut Sami AİHL
başarı merkezi oldu

Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilim-
ler Proje Okulu öğrencileri 2021 YKS’de 
hem bireysel hem de kitlesel başarılara 

imza atarak başarının değişmeyen 
adresi olduğunu bir kez daha gösterdi. 

n HABERİ SAYFA 5'TE

Lavanta Bahçesi’ne
hayran kaldılar

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
davetlisi olarak Konya’ya gelen belediye 

başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta 
Bahçesi’ni ziyaret etti. Heyet, lavanta 

bahçesinin kokusuna ve kendilerine ik-
ram edilen lavantalı gazoz ve dondurma-
ya hayran kaldı. n HABERİ SAYFA 13'TE
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Parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip 
olmak için bir çok yöntem vardır fakat 
önemli olan sadece cildimize dışarıdan 
değil içeriden de bakım yapan saç ve 
tırnaklarımıza da güç ve destek sağ-
layan kollajen takviyesidir. İçeriden 
aldığımız bu takviye ile cildinizin daha 
canlı göründüğünü düzenli kullanıldı-
ğınızda farkedeceksiniz.

Yazın cildimiz için En önemlisi gü-
neş kremlerimizdir.  Güneş D vitamini 
için faydalı olsa da foto yaşlanmaya, 

lekelenmeye ve kırışmaya sebep olur. 
Dolayısı ile Güneş kremlerinizi hem yüz                                                                                                                                    
hem göz çevresine hem de vücudu-
nuz için koruyucumuzu 2 saatte bir 
yenilemelisiniz.

Güneşe karşı hassas bir cilde sa-
hipseniz, yaz aylarında artan cilt lekele-
riyle karşılaşmanız oldukça muhtemel. 
Bu yüzden güneş koruyucunuzun 

yanında cilt pigmentas-
yonunu dengeleyen ve 
cildi aydınlatan ürünleri de 
bakım adımlarınız arasına 
eklemelisiniz.

Artan nem oranı ve 
terle birlikte yaz ayların-
da gözenekler tıkanmaya 
daha çok yatkındır dolayısı 

ile cilt temizleme aşa-
masında çok hassas 
olmalıyız. 

Özellikle gündüz 
kullanılan güneş krem-
lerini cildimizden iyice 
arındırmalıyız. Bu arın-
dırma aşamasından 
önce badem yağı gibi 

yağlar kullanarak ciltteki makyaj ve 
çevre kirliliklerini kimyasal bir temiz-
leme suyu kullanmadan ve cilde zarar 
vermeden temizleyebilirsiniz. 

Fakat ardından yağ kullandığınız 
için herhangi bir yıkama jeli veya kö-
püğü kullanarak iyice arındırmalısınız. 
bu arındırma işlemlerinden sonra cil-
dinize iyi gelen antioksidan etkili bitki 

özlerini örneğin nar çekirdeği, üzüm 
çekirdeği yağı gibi yağları sürebilirsi-
niz ardından nemlendiricinizi sürerek 
cildinize ihtiyacı olan nemi ve antiok-

sidanı sağlarsınız. 
Böylelikle cildinizi yazın güneşten 

koruyarak ve ihtiyacı olan bakımı yap-
tığınızda sağlıklı bir cilde sahip olduğu-
nuzu göreceksiniz.

Cildiniz için Kullandığınız her ürü-
nü dikkatle seçmeli ve eczacınıza veya 
hekiminize danışmalısınız.

YAZ BOYUNCA SAĞLIKLI BIR CILDIN 5 PÜF NOKTASI (SAĞLIKLI BIR CILT IÇIN UFAK TÜYOLAR)
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 HALE ILE HAYATA SAĞLIK

Başkanlardan Bakan 
Yardımcısı Yıldırım’a ziyaret

Mevlüt Özden’in 
şiir kitabı yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 
kararla Hazine ve Maliye Bakan-
lığı Bakan Yardımcılığına Mehmet 
Hamdi Yıldırım’a hayırlı olsun zi-
yaretleri sürüyor. 

Bu kapsamda Hazine ve Ma-
liye Bakan Yardımcısı Mehmet 
Hamdi Yıldırım’ı Çumra Belediye 
Başkanı Av.Recep Candan, , Gü-
neysınır Belediye Başkanı  Ahmet 
Demir, Selçuk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Öğretim 
görevlilerinden  Prof.Dr. Şaban 
Halis Çalış ve Konya Eğitim Kültür 
ve Sağlık Vakfı (KONEV) Başkanı 
Hakkı Teke, Genç KONEV Başkan 
Yardımcısı İlker Ünlü, ziyaret etti. 

Çumra Belediye Başkanı Avu-
kat Recep Candan ziyareti sosyal 
medya hesabından paylaştı. 

Başkan Candan, “Hazine ve 
Maliye Bakan Yardımcılığı göre-
vine atanan Çumramızın yetiştir-
diği Kıymetli Hemşehrimiz Sayın 
Mehmet Hamdi Yıldırım Bey'i, 
Güneysınır Belediye Başkanımız 
Sayın Ahmet Demir ve Selçuk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Uluslararası İlişkiler/
Uluslararası Siyaset Bölümünden 
Hemşehrimiz Sayın Prof. Dr. Şa-
ban Halis Çalış hocamızla birlikte 
hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
duk... Sayın Bakan Yardımcımıza 
muvaffakiyetler dilerim.” ifadele-
rine yer verdi. n MEVLÜT EGİN

Şair Yazar Mevlüt Özden’in ilk 
kitabı Yontu adlı şiir kitabı yayın-
landı. Uzun yıllar Konya’da yaşa-
yan ve daha sonra Eskişehir’e yer-
leşen Özden’in şiire olan merakı 
kitaba dönüştü. 

Şiir kitabı ve hayatı hakkın-
da bilgi veren Şair Yazar Mevlüt 
Özden, “ 21 Ocak 1952 Niğde’nin 
Koyunlu Mahallesinde doğdum. 
Çocukluk ve gençlik yıllarımı Kon-
ya’da dolu dolu yaşamış esnaf kö-
kenli bir ailenin çocuğu olarak bü-
yüdüm. Şiire başlamam 1967’lere 
kadar gider. Esnaf kökenli olmam 
bu serüveni uzun yıllar kesintiye 
uğrattı. 

Askerlik dönüşü Eskişehir’e 
yerleştim. Buradaki esnaflık faa-
liyetim 2OO8 yılına kadar sürdü. 
Artık kendimi okuma ve yazma-
ya verdim. Şiir kitabım altyapısı-
nı oluşturmaya başladım. Uzun 
gayretler ve emekler sonucunda 
kitabım yayınlandı. Şiir kitabım 
10 bölümden oluşuyor. İçerisinde 
129 şiir yer alıyor. Rabbime şü-
kürler olsun. Ahir ömrümde dün-
ya gözüyle kitabımın çıktığını gör-

mek nasip oldu. En çok hoşuma 
giden bir şiirimden kısa bir bölü-
mü buraya almak istiyorum ‘Ben 
eski zaman insanıyım. Toprakta 
kalır ayak izim. Onulmaz dertleri 
taşır Sinem’. Kitabımın hakkında 
yazılanlar bölümünde bir arkada-
şım beni şöyle tarif ediyor ‘Şair 
Mevlüt Özden ağabeyimiz Niğde 
doğumlu Konyalı bir şairimiz'”
n SİBEL CANDAN

Konyalı duayen gazeteci Yazar 
İhsan Kayseri’nin hatıraları kitap 
oldu.  Mustafa Güden’in kaleme al-
dığı Ebü’l-Vefa İhsan Kayseri adlı 
eser, Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Bana Konya’yı Anlat Hatırat 
Serisi’nin ikinci kitabı olarak yayım-
landı. Merhum İhsan Kayseri’nin 
hayatını kaleme alan Gazeteci Yazar 
Mustafa Güden kitap hakkında Kon-
ya Yenigün Gazetesine açıklamalar-
da bulundu. Güden Merhum İhsan 
Kayseri’nin zihninde Konya ile ilgili 
sıra dışı bilgileri olduğunu ve bu bil-
gileri kendisinde dinlediğini belirtti. 

‘KONYA ILE ILGILI
 SIRADIŞI BILGILERE SAHIPTI’
Merhum İhsan Kayseri’nin ha-

fızasında Konya Kültürüne dair sıra 
dışı bilgilerle dolu olduğuna dikkat 
çeken Gazeteci Yazar Mustafa Gü-
den, “İhsan abi öğrendiği bir şeyi 
unutmuyordu. Bir şey öğrenmek 
için de azami gayret gösteriyordu. 
İhsan abinin hafızası Konya Kültü-
rüne dair sıra dışı bilgilerle doluydu. 
Biz imkan buldukça onunla sohbet 
ederek onun hafızasında Konya’ya 
dair bilgileri öğrenmeye çalıştık. İh-
san abinin kitap çalışmalarına son 
dört beş yılda yardımcı oluyordum.  
Bu sırada kendisine öncelikli olarak 
kendi hayatını yazması gerektiği-
ni belirtiyordum. Fakat İhsan abi 
kendisini yazmayı hep sona bıraktı. 
Daha vakti değil derdi. Bu sırada 

1,5 yıl önce hastalığı nüksetti. Önce 
Meram Devlet Hastanesinde tedavi 
gördü. Daha sonra Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 
2020 Mart ayında evine çıkarıldı. 
Hastaneden çıktığında bile evinde 
kitap yazıyordu. Bu konuda bana 
talepleri de vardı. Koronavirüs sal-
gını sebebiyle yüz yüze olan görüş-
melerimiz kesildi.  2020 Haziran 
ayında kendisi ile yaptığımız telefon 
görüşmesinde bana kendi hayatının 
benim yazmamı istedi. Bana kendi 
hayatının benim daha çok bildiğimi 
söyledi. Bunun üzerine kitap hazır-
lıklarına başladık. Evinde uzunca 

bir söyleşi yapmış ve bunu videoya 
kaydetmiştik. Ayrıca yayınlanmış 
gazete röportajımız ve özel sohbet 
anekdotlarımız vardı. Çalışmada 
bir aşamaya geldiğimizde Konya 
Büyükşehir Belediyesi yayınlama 
talebinde bulununca memnuniyet-
le karşıladık. Editöryal çalışmamızı 
Selim Yücel Güleç ve Hasan Yaşar, 
sayfa tasarımlarını da Ahmet Aka 
dostlarımız yaparak kitap konsep-
tine ciddi katkı sağladılar. Bu vesile 
ile Başta Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Uğur İbrahim Altay olmak 
üzere, emeği geçen tüm dostları-
mıza teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

‘IHSAN ABI ILE 40 YILA YAKLAŞAN 
BIR ÇALIŞMA HAYATIMIZ OLDU’
Konyalı duayen Gazeteci Yazar 

merhum  İhsan Kayseri ile 40 yıla 
yaklaşan bir çalışma hayatı oldu-
ğunu ifade eden Güden, “ Meslek 
büyüğümüz İhsan Kayseri ile za-
man zaman aynı gazetelerde olmak 
üzere 40 yıla yaklaşan bir çalışma 
hayatımız oldu. Kayseri, emekliliğin-
den sonra salonlarda başlattığı Vefa 
Programlarını daha sonra mezar-
lıklara taşıdı ve şehre hizmette bu-
lunmuş şahsiyetleri yıllarca kabirleri 
başında anarak vefasını ifade etti. 
İhsan abi gazetecilik unvanın yanın-
da çok sayıda alanda da hizmetlerde 
bulunmuş bir isimdi. İhsan abi gün-
lük tıraşa ve kıyafete oldukça önem 
verildi. Konya’da basın sektöründe 
çalışan gençlerin bu kitabı okumala-
rı oldukça önemli. 

Kitapta İhsan Kayseri’nin gaze-
tecilik hatıraları var.  İhsan abinin 
habercilik mücadelesi var. İhsan 
abi Konya’nın protokolü yanında 
Konya’da yaşayan herkeste saygı 
gören bir isimdi. Bu saygıyı öğrenir-
sek bizlerde o şekilde yaşarız. Bu tür 
çalışmaların sadece Merhum İhsan 
Kayseri ile sınırlı kalmayıp Konya 
basınına hizmet etmiş büyükleri-
mizin hayatları ve hatıratlarında da 
kitaplaştırılması gerektiğini düşünü-
yorum.” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vefalı insana vefasını gösterdi

Aliye-Mustafa Yılmaz çiftinin kızı Hande ile Fatma-Mehmet Akif Danışık çiftinin oğlu 
Onur, Öncü Düğün Salonunda düzenlenen düğün merasimi ile dünyaevine girdi

Ömür boyu mutluluk 
için ‘evet’ dediler

Aliye – Mustafa Yılmaz çiftinin 
kızı Hande ile Fatma – Mehmet Akif 
Danışık çiftinin oğlu Onur, Öncü Dü-
ğün Salonunda düzenlenen düğün 
merasiminde birbirilerine evet diye-
rek mutlu birlikteliklerinin en önemli 
adımını atmış oldu. Genç çifti ve aile-
lerini mutlu günlerinde sevenlerinin 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Yılmaz 
ve Danışık aileleri düğüne katılarak 
mutluluklarına ortak olan tüm ko-
nuklarıyla düğün boyunca yakında 
ilgilendi. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Yılmaz ve Danışık ailelerini 
tebrik ederken, Hande ve Onur’a bir 
ömür boyu mutluluklar dileriz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Mustafa Güden
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:02 05:41 13:02 16:52   20:12 21:44
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    31°C

Karaman            17 °C 30°C 

Aksaray              17 °C      30°C

Ankara                18 °C      31°C Hicrî: 21 Zil-Hicce 1442 -  Rûmî: 18 Temmuz 1437

Son birkaç gündür Türkiye’nin 
farklı illerinde ormanlarımızı yaktılar.

21 ilde, farklı bölgelerde…
Canımız yandı…
Ciğerimizi yaktılar…
İnsanların emeklerini yaktılar…
Can kaybımız da oldu… Allah 

rahmet eylesin…
Ülkemize geçmiş olsun.
Yazının yazıldığı saatlerden iti-

baren yangınların büyük bölümün 
kontrol altına alındığının bilgileri de 
düşmeye başlamıştı.

Rabbim ülkemizi afetlerden koru-
sun.

Hamdolsun devletimiz çok bü-
yük. Can kayıplarımız geri gelmez 
ama devletimiz maddi hasarları karşı-
lamaya başladı bile.

Kimlerin yaktığı konusunda resmi 
açıklama henüz yapılmadı lakin gözal-
tılar var.

Yine sosyal medyada dolaşan bir 

görüntüde drone ile kıvılcım atıldığı 
görülüyor. Dolayısıyla teröristlerin 
drone ile yaktığı iddiaları da gündem-
de.

Dedim ya; resmi açıklama henüz 
yok.

Devletimiz gerekeni yapacak…
Ondan eminiz…
Lakin…
Üç ağacı bahane edip gezi provo-

kasyonu ile bu ülkenin mallarına zarar 
verenlerin, devletin araçlarını yakan-
ların, ormanlarımız yanarken sesinin 
çıkmaması manidar değil mi?

Sanatçısı…
Siyasetçisi…
Ekonomisti…
…
Bu millet yapılanları asla unutma-

yacak.
Ha bir de…
Yangın uçağımız yok mu? diyen-

lerle “THK” iddiasını ortaya atanları da 

unutmayacak bu millet…
Amerika’da, Avustur-

ya’da ya da başka ülke-
lerde aylarca devam eden 
yangınlarda devletlerin 
acziyetini görmezden ge-
lip, üç günde yerinde mü-
dahale ile yangınların bü-
yük bölümünü söndüren 
Türkiye Cumhuriyeti’ni 
küçük düşürmeye çalı-
şanları da unutmayacak.

Yangınları bahane ederek ‘THK 
uçaklarını bize versinler biz CHP’li 
belediyeler olarak yangınları söndüre-
lim’ şeklinde açıklama yapan Kılıçda-
roğlu’nu da unutmayacak.

Sorumluluğu bölgesinde beledi-
ye hizmetlerini yapamayan insanlar, 
uçaklarla yangına müdahale edecek-

miş.
Neyse…
Konu uzar gider 

ama bu başlıklar bilinsin 
ve insanlar kimin, ne 
zaman ve nerde durdu-
ğuna dikkat etsin.

Emin olun…
Mevzu çok bü-

yük…
Yangınlar diyo-

rum…
Yoksa hepsinin aynı anda saldır-

ması boşuna değil.
Hani “THK” diyorlar ya…
Türk Hava Kurumu, yıllarca bu 

ülkede kurban derileri topladı.
Bazen gönüllü bazen de zorla.
Zorla derken…
Bir zamanlar kurban derilerinizi 

açıktan THK haricinde başka kurum 
ya da derneğe vermeniz bile yasaktı.

Yani yetkili toplayıcı THK idi.
Yıllarca böyleydi.

Belki yaşı yetmeyenler bilmez.
Sadece deriler mi?
Çok ciddi bağışlar…
Falan işte…
Birileri, ‘Kızılay da böyle’ diyebilir 

mi?
Diyebilir…
Ama Kızılay vatandaşın ihtiyacı 

olan her yerde…
Buna herkes şahit…
Aksini iddia eden var mı?
Yok…
Doğal afet olur Kızılay…
Salgın olur Kızılay…
Bilinsin diye söylüyorum bunla-

rı…
Keşke diyorum…
Yangından nemalanma çabası 

yerine biz devletimize nasıl destek 

oluruz? amacı güdebilseler.
Bakın…
Destek çalışmaları başladı bile. 
Fidan kampanyası…
Bölgeye gıda desteği…
Su ve ayran desteği…
Onlardan doğru iş beklemek yan-

lış ama yine de uyaralım.
Hadi…
Lafı bırakın da destek olun…

LAFI BIRAKIN, KAMPANYALARA DESTEK OLUN

Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi'nde 
Arapça sorularının tümünü doğru 
yanıtlayarak 500 tam puan alan 
Konyalı Muhammed Selman Güçlü, 
birincilik sevincini ülkesinden uzak-
ta Ürdün'de yaşadı. Tahir Büyükkö-
rükçü Anadolu İmam Hatip Lise-
sinden 2020'de mezun olan Güçlü, 
sınav sonuçlarını dil eğitimi için git-
tiği Ürdün'de öğrendi. Güçlü, mezun 
olduğu okulun öğretmenlerinin ha-
ber etmesiyle öğrendiği birinciliğini, 
yakınındaki arkadaşlarıyla kutladı.

‘ARAPÇAYA DA SEVGİM 
OLDUĞU İÇİN GİRDİM’

Geçen yıl yerleştiği İstanbul Üni-
versitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesin-
de öğrenimine devam eden Güçlü, 

yabancı dile ilgi duyduğunu söyledi. 
Güçlü, aile hekimi babasının mesle-
ğini icra etmek üzere tıp eğitimine 
başladığını belirterek, şöyle konuştu: 
"Geçen yılki YKS ile Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesine yerleştim. Arapçaya da 
ilgim vardı. Tıp eğitimimle birlikte 
irtibatımı sürdürmeye çalıştım, ki-
tapları okudum. Alan Yeterlilik Testi 
sonrası dil sınavında istediğim sonu-
cu alamamıştım, 140'ıncı olmuştum. 
Bu yıl yeniden denemek istedim, he-
defim 100'e girmekti. Hocam mesaj 
attı, sonuçlardan haberim yoktu, 
hemen bakmaya çalıştım. Sınava 
kendimi denemek için ve geçen yıl-
ki sonuçtan daha iyisini almak için 
girmiştim. Arapçaya sevgim oldu-
ğu için girdim. Tercih yapmak için 

girdiğim bir sınav değil. Geçen yıl 
kazandığım Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
sinde eğitimime devam edeceğim. 
Kendimi denemiş oldum. Şimdi bu 
sonuçla hareket edeceğim bir hedef 
yok. İlerleyen süreçte bazı fırsatlar 
açılırsa değerlendirebilirim. Şu anki 
süreçte tercih yapmayı düşünmüyo-
rum. Tıpta devam edeceğim."

Bir hafta önce gittiği Ürdün'de dil 
eğitimi aldığını anlatan Güçlü, başa-
rısının ardından ailesiyle telefonda 
görüştüğünü ve mutluluğunu pay-
laştıklarını anlattı.

‘PEK HİSSETMİYORDUM ANCAK 
BABA DUASI GERÇEKLEŞTİ’

Güçlü, babasının kendisini mo-
tive ettiğine işaret ederek, "Ailemle 
görüştüm, onlar da çok sevindiler. 

Uzun konuşamadım, burada ders-
lerim devam ediyor. Babam, birinci 
olabileceğimi söyleyerek cesaret-
lendiriyordu. Pek hissetmiyordum 
ancak baba duası gerçekleşti elham-
dülillah. Arayan soran arkadaşlarım-
dan yoğun teveccüh var. Birinci ol-
mak güzel bir duygu, 'sonuç gerçek 
mi' diye tekrar bakma isteği oluyor. 
Şükürler olsun güzel bir duyguy-
muş."

Başarısının sırrını anlatan Güçlü, 
"Sınava 'öylesine' girmeme rağmen 
ciddiye aldım. Geçen yıl 60 dakikada 
çıkmıştım, bu yıl ise sınav süresinin 
tamamını kullandım. Aksi taktirde 
iyi sonuç doğurmuyor. Bir işi en iyi 
şekilde yapmaya gayret gösterelim." 
dedi. n AA

Öylesine girdi, Türkiye birincisi oldu

YKS’ye giren yaklaşık 950 bin öğrencinin 180 puan barajının altında kaldığına dikkat çeken NEÜ Artı Kariyer Merkezi 
Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Bozgedik, doğru tercih yapanların sürpriz sonuçlar elde edebileceğini dile getirdi

YKS’de doğru tercih 
sürpriz sonuçlar getirir

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Artı Kariyer Merkezi Ko-
ordinatörü Öğr. Gör. Ali Bozgedik, 
2021 Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS) tercih dönemiyle ilgili 
öğrencilere tavsiyelerde bulunarak 
doğru tercih yapmanın sürpriz so-
nuçlar ortaya çıkarabileceğini söy-
ledi.

2021 YKS sonuçlarına göre sı-
navı geçerli aday sayısının 2 milyon 
416 bin 748 olduğunu aktaran Boz-
gedik, “Dil puanı hariç diğer tüm 
puan türlerinde kız adayların erkek 
adaylardan daha başarılı olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Sayısal verilere göre bu yıl 
Türkçe ve Matematik alanlarında 
Türkiye ortalamalarının düştüğü 
görülmektedir.  Uzaktan eğitimin 
öğrencilerin sınav sonuçları ve alı-
nan puanlarda etkisinin olumsuz 
yönde olduğu anlaşılmaktadır.” 
dedi. Bölüm puanları ve başarı sıra-
larının geriye çekileceği tahminin-
de bulunan Bozgedik, “YKS 2021 
sonuçlarına göre, önceki yıla kıyas-
la SAY (Sayısal) puan türünde 295 
bin, EA (Eşit Ağırlık) puan türünde 
400 bin, SÖZ (Sözel) puan türünde 
251 bin aday 180 barajının altında 
kaldı. Bu sebeple yığılmanın az ola-
cağı, dağılımın normal olacağı gö-
rülmektedir. Buna bağlı olarak ter-

cih sonuçlarında birçok yıla oranla 
daha çok öne doğru kaymalar olabi-
lir. Dolayısıyla bölümlerin puan ve 
başarı sıralarının geriye çekeceğini 
tahmin ediyoruz.” şeklinde konuş-
tu.

Sadece 2020 Başarı Sırasına 
Göre Tercih Yapmak Sağlıklı Değil

Sadece 2020 başarı sırasına 
göre tercih yapacak olan adayları 
uyaran Öğr. Gör. Bozgedik, “2021 
YKS yığınsal dağılımına baktığımız-

da en çok 2018 yılı YKS yığınsal da-
ğılımına benzediğini gözlemliyoruz. 
Fakat bu iki yılın yığınsal dağılımını 
karşılaştırdığımızda 300 puan üze-
rinde makasın yukarı doğru açıl-
dığını görmekteyiz. Bu demektir 
ki tercih yaparken 2018 yılı başarı 
sıraları dikkate alınabilir. Fakat pi-
ramidin yukarısına doğru çıkıldıkça 
yapılabilirlik az olduğundan, bu-
lunduğu dilime göre tercih listesini 
daha üst sıralardan başlatmak sağ-

lıklı olacaktır. Örneğin, SAY 70 bin 
sıralamasında yer alan öğrencinin 
önden yüzde 40, arkadan yüzde 50 
tercih yapması önerilebilir. Sadece 
2020 başarı sırasına göre tercih 
yapacak adaylar yanılgıya düşebi-
lir.” ifadelerini kullandı. Bozgedik 
son olarak öğrencilere, akıllı tercih 
yapmaları için bu yıl muhakkak 
profesyonel tercih desteği almaları-
nı tavsiye ederek, tercih sürecinde 
başarılar diledi. n HABER MERKEZİ

Yalıhüyük’te engellilere 
akülü araç hediye edildi

Hollanda Konya Kültür ve 
Dayanışma Vakfı ve Yalıhüyük 
Belediyesinin organizasyonun-
da engelli bireylere akülü araçları 
düzenlenen törenle teslim edildi. 
Toplantıda konuşan Belediye Baş-
kanı Hasan Koçer, Hollanda Konya 
Kültür ve Dayanışma Vakfıyla bir-
likte üç aydır resmi yazışmaların 
devam ettiğini söyledi.

Gümrük işlemlerini tamamla-
dıklarını ve akülü araçların ilçeye 
getirildiğini ifade eden Koçer, " 
Vatandaşlarımızı memnun etmek, 
onların yaşam alanlarını genişlet-
mek ve kolaylaştıracak bu uygu-
lamadan dolayı çok mutluyum. Bu 
hayır hizmetinde desteklerini esir-
gemeyen Hollanda Konya Kültür 
ve Dayanışma Vakfına ve değerli 
Başkan Yardımcısı hemşerim İs-
mail Aktaş beye çok teşekkür edi-
yorum. 

Gurbetteki vatandaşlarımıza 
hemşerilerimize bir de çağrım var. 
Lütfen vakfımıza bir omuz da siz 

verin, daha çok engelli bireyimizin 
yaşam alanını artırın." dedi.

Vakıf Başkan Yardımcısı Aktaş 
da vakıflarının 2012 yılında kurul-
duğunu ve o günden buyana bir-
çok projeye imza attıklarını söyledi. 
6 yılda 730 engelli aracını Konya 
ve birçok ilde engelli vatandaşlara 
ulaştırdıklarını vurgulayan Akdaş, 
şunları kaydetti: "Biz gücümüzü 
gurbetçilerimizden alıyoruz. Onla-
rın yardımları ve destekleri ile ger-
çekleştiriyoruz. Bugünde burada 
güzel bir programla vatandaşları-
mıza akülü araçlarını teslim ettik. 
Çalışmalarımız devam edecek." 
Programa Yalıhüyük Kaymakamı 
Ertuğrul Bayram, Yalıhüyük Be-
lediye Başkanı Hasan Koçer, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şube Başkanı Ahmet Mıh-
lı, Hollanda Konya Kültür ve Da-
yanışma Vakfı Başkan Yardımcısı 
İsmail Aktaş ve vatandaşlar katıldı.
n AA

Orman yangınlarının
üzüntüsü içerisindeyiz

Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Ulaş Yiğit, ülkemizdeki 
orman yangınlarının üzüntüsünü 
yaşadıklarını ve rant uğruna da bir-
çok orman alanlarının risk altında 
olduğunu söyledi.

Eğitim-İş Konya Şube Baş-
kanı Özgür Ulaş ülkemizin çeşitli 
yerlerindeki orman yangınlarının 
üzüntüsünü yaşadıklarını belirte-
rek, “Ülkemizdeki orman alanla-
rının alevler içinde yanması kabul 
edilemez. Antalya, Adana, Mersin 
ve Osmaniye’de yangılar devam 
etmektedir. Antalya Manavgat'ta 
4 noktada çıkan yangının ardından 
Adana, Mersin ve Osmaniye’de 
23 ayrı noktada yangın çıkması 
akıllara yaşam kaynaklarımız or-
manların ihmaller sonucu yandı-
ğını göstermektedir. Bu yangınlara 
üzülürken bir olay da Atatürk Or-
man Çiftliğinde yaşanması kuş-
kuları artırmaktadır. Orman yan-
gınları, yüz binlerce ağacın, ot ve 
çalının kül olması, milyonlarca bö-

ceğin, binlerce kuşun, memelinin, 
sürüngenin yanarak yaşamlarını 
yitirmesi, yaşam alanlarının bozul-
ması, orman ekosistemlerinin za-
rar görmesine neden olmaktadır.

Yangının nasıl çıktığını ve 
sorumluların kim olduğunu bil-
memekteyiz. Ancak havaların 
ısınmasıyla birlikte artan orman 
yangınları her yıl yaşanmaktadır. 
Ülkemizde çıkan orman yangın-
larının yüzde 90’ı insan kaynaklı, 
yüzde 10’u ise doğal sebeplerden 
çıktığı bilinmektedir. Rant ve talan 
odaklı bir çevre politikası yürüt-
müştür. Yasalarla da desteklenen 
rant politikaları büyük inşaat şir-
ketlerinin işini kolaylaştırmıştır. 
Deniz manzaralı orman yangıları-
na tanık olmamız yangınların sa-
dece ihmallerden ibaret olmadığını 
göstermektedir. Yanan alanlara 
yasalara aykırı olmasına rağmen, 
otel ve villalar yapılması dikkatler-
den kaçmamaktadır” dedi.
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Türk Dünyası Belediyeler Birliği 150 bin fidan bağışlayacak
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden 
1.183 üyesi bulunan Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği’nin (TDBB) Yö-
netim Kurulu Toplantısı, Konya’da 
gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre 
Merkezi’ndeki toplantıda TDBB 
Başkanı ve Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya’nın 10 bin yıldır şehir haya-
tını sürdürmeyi başarabilmiş dün-
yadaki ender yerleşim alanlarından 
birisi olduğunu belirtti. 

AZERBAYCAN İLE KARDEŞLİĞİMİZ 
HER DAİM SÜRECEK 

TDBB olarak Azerbaycan’ın 
Karabağ zaferini yeniden kutlayan 
Başkan Altay, “Azerbaycan ile kar-
deşliğimiz her daim devam edecek. 
Bu dönemde Ermeni kışkırtmaları 
olsa da ortada çok büyük bir zafer 
var. Son yıllarda kazanılmış en bü-
yük zaferlerden birini Azeri kardeş-
lerimiz cephede savaşarak kazandı. 
Birlik ve beraberliğimize destek 
olmaya devam edeceğiz.” dedi. 
Pandemiyle mücadelede aşı konu-
sunun önemini bir kez daha vurgu-

layan Başkan Altay, “Pandeminin 
etkisi azaldı, normalleşmeye geçtik 
ama 20 milyonun üzerinde insa-
nımız henüz aşı olmadı. Onun için 
buradan TDBB olarak hem Tür-
kiye’de hem gönül coğrafyamızda 
insanların aşı konusunda gerekli 
hassasiyeti göstermelerini rica edi-
yorum. Milli aşımızda da sona gel-
dik. İnşallah gönül coğrafyamızdaki 
ülkelerin aşıya erişimi konusunda 
da Türkiye önemli bir çalışma yü-
rütecek.” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE MEDENİYETİMİZE 
SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÖNEMLİ 

ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ
TDBB olarak bugüne kadar çok 

önemli çalışmalar yürüttüklerini be-
lirterek konuşmasını sürdüren Baş-
kan Altay şunları kaydetti: “Özellik-
le kültür ve medeniyetimize sahip 
çıkmak, birlik ve beraberliğimiz 
artırmak, belediyecilik tecrübesini 
artırmak konularında çok önemli 
faaliyetler yürütüldü ama pandemi 
sürecinde yeni bir dünya oluşuyor. 
Bundan sonra inşallah hep birlikte 
şehirlerimizin ve ülkelerin gelişme-
si için çaba sarf edeceğiz.” 

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELERİ 
150.000 FİDAN BAĞIŞLAYACAK 
Türkiye’de çok büyük bir yangın 

felaketi yaşandığını, Manavgat’ta, 
Marmaris’te, Bodrum’da ve başka 
şehirlerde çıkan yangınlarla ciddi 
mücadele verildiğine değinen Baş-
kan Altay, “Buralarda yaşayan va-
tandaşlarımıza geçmiş olsun dilek-
lerimizi iletiyoruz. Belediyelerimiz, 
şu anda orada yoğun bir söndürme 
çalışması yürütüyor. İnşallah biz 
de TDBB Yönetim Kurulu olarak 
yanan ormanların yeniden ihyası 

konusunda bir inisiyatif alacağız. 
Türk Dünyası belediyeleri olarak 
ormanların yeniden canlanması için 
150.000 fidan bağışlayarak yangın 
bölgesinde bir hatıra ormanı oluş-
turacağız inşallah. Tabii çeşitli terör 
söylentileri ve bağlantıları konuşu-
luyor, buradan bunu da kınıyoruz. 
Hangi canlıya zarar verilirse verilsin 
bu insafsızlıktır. Çevre diye her gün 
sosyal medyada gündem edenlerin 
bu konuda sessiz olmalarının da 
buradan altını çiziyoruz. Türkiye’yi 
gezi olaylarında kaosa sürüklemek 

isteyenlerin, o gün sosyal medyada 
dünyayı neredeyse yerinden oy-
natanların, bugün burada en ufak 
bir şey yazıp çizmiyor olmaları da 
ilginçtir. Ama terörün her türlüsüy-
le Türkiye Cumhuriyeti mücadele 
edecek ve başarılı olacaktır. Orada 
görev alan tüm itfaiye ekibimize, 
polisimize, askerimize sağlık çalı-
şanlarımıza da başarılar diliyorum.” 
açıklamasını yaptı. 

TÜRKİYE BÜYÜK DEVLETTİR 
Toplantıda söz alan Azerbay-

can Nerimanov Belediye Başkanı 

Tamraz Taghiyev, “Türk halkının 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önünde saygıyla eğili-
yorum. 30 yıldır içimizde yara olan 
Karabağ’ı siz kardeşlerimizle birlik-
te kurtardık. O yarayı kesip attık. 44 
günlük muharebede Türkiye’nin 
dünyada büyük ses getiren Silahlı 
İnsansız Hava Aracı Bayraktar bü-
tün dünyayı darmadağın etti. Biz 
tam galip geldik. Türkiye büyük 
devlettir. 

Türkiye Karabağ muharebesin-
de dünyaya gösterdi ki Türkiye ye-
nilmez. Türkiye gibi gardaşımız ol-
duğu için mutluyuz.” diye konuştu. 
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Baş-
kanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı 
Mahmut Özçınar, “Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Kapalı Maraş açı-
lımında gösterdiği katkı nedeniyle 
teşekkür ederiz. TDBB’nin kurulu-
şundan beri görev almam sebebiyle 
bu birliğin önemini çok iyi biliyo-
rum. Ve bu birliğin Türk dünyasına 
katkı, destek ve iş birliği getirmesi 
ve devamlılığını sağlaması da en 
büyük arzumuzdur.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Türkiye'nin birçok noktasında yangınlarla mücadele devam ederken Konya belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları da yangına karşı 
yoğun mücadele veriliyor. Diğer yandan belediyeler kaybedilen yeşil alanların yeniden kazanılması için on binlerce fidan dikecek

Küllerinden yeşerecek!
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Selçuklu, Meram ve Karatay Bele-
diyeleri ile ilçe belediyeleri, Konya 
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 
ile Konya Organize Sanayi Bölge-
si'nde hizmet veren KOS İtfaiye 
tüm imkânları ve ekipleriyle Ma-
navgat ilçesinde yaşanan yangın 
felaketinin yaralarının sarılması ça-
lışmalarına destek veriyor. 

KONYA 34 ARAÇ 85 PERSONEL 
YANGINLA MÜCADELEDE 

DESTEK OLUYOR
Manavgat ilçesinde yaşanan 

yangın felaketinin ardından hızlı 
bir şekilde bölgeye destek olmak 
için ulaşan Konya Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiyesi, Konya Orman 
Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Kon-
ya Organize Sanayi Bölgesi'nde 
hizmet veren KOS İtfaiye, Selçuk-
lu, Meram, Karatay ve Konya’nın 
diğer ilçelerinden bölgeye giden 
araçlar bölgede yangın faaliyet-
lerinin söndürülmesi için yoğun 
gayret gösteriyor.  Sosyal medya 
hesabından açıklamalarda bulunan 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, “Mersin 
ve Manavgat’ta İtfaiye ile destek 
ekiplerimizi takviye ettik. Bu zor 
zamanı devlet-millet birlikteliği ile 
atlatacağız. Tüm çalışanların Allah 
yardımcısı olsun. Canlıları yakanlar 
da elbette cezasını çekecek.” İfade-
lerini kullandı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da 
yaptığı açıklamada, “Manavgat'ta 4 
ayrı noktada çıkan ve şehir merke-
zine kadar ulaşan yangın ciğerimizi 
yaktı. Yangın kontrol çalışmalarına 
destek olmak için ekibimiz araç ve 
ekipmanları ile bölgede çalışmaları-
nı sürdürüyor” dedi.

 Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da, “Ekiplerimiz #Manav-
gat’ta yangın söndürme ve soğut-
ma çalışmalarına aralıksız destek 
veriyor. Ne yazık ki birçok şehri-
mizde benzer yangınlar var. Elbet 
bu yaralar sarılır ama bunca tesa-
düfe bakılınca asla unutulmayacak 
bir hainlikle karşı karşıya olduğu-
muzu görüyoruz.” Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş da “Konya 
Büyükşehir Belediyemizin koordi-
nesinde ekiplerimiz, Manavgat'ta 
yangınla mücadele çalışmalarına 
destek vermeye devam ederken 
farklı şehirlerimizden ardı ardına 
aldığımız yangın haberleri de yü-
reğimizi yakıyor. Allah yardımcımız 
olsun.” 

KONYA VALİLİĞİNDEN 
ÖNEMLİ DUYURU!

Konya Valiliği, içinde bulundu-
ğumuz bu günlerde orman yan-
gınları ve anız yakma olaylarının 
önüne geçilmesi konusunda vatan-
daşların daha duyarlı olunması ge-
rektiğini belirtti. Konya Valiliğinden 
yapılan açıklamada “Başta Tarım 
ve Ormancılık teşkilatlarımız, bele-
diyelerimiz ve güvenlik güçlerimiz 
olmak üzere tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarımızın teyakkuz halinde 
bulunulması, ayrıca muhtarları-
mızca konunun bir kez daha ha-
tırlatılarak çobanların yangın riski 
olan bölgelerde ateş yakmalarının 
da önüne geçilmesi konusunda 
bilinçlendirilmesi için kurum ve 
kuruluşlar ile kaymakamlıklarımız 
talimatlandırılmıştır” denildi.

BELEDİYELERDEN 
FİDAN DESTEĞİ

Türkiye'nin birçok noktasında 
yangınlarla mücadelede devam 

ederken, Süper Lig kulüpleri ve fut-
bolcuların ardından birçok belediye 
ve sivil toplum kuruluşu da ‘Orman 
yangınlarına karşı fidan kampanya-
sı başlattı. Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu’da 
yaşayan vatandaşlar adında 10 bin 
fidan desteğinde bulunacakları-
nı açıkladı. Başkan Pekyatırmacı, 
“Cennet vatanımızın dört bir yanın-
da çıkarılan yangınlarda yok edilen 
ormanlarımızı yeniden yeşertmek 
ve yarınlarımıza layıkıyla teslim 
etmek için Selçuklu’da yaşayan va-
tandaşlarımız adına 10.000 fidan 
desteğinde bulunacağız. Yaraları-
mızı birlikte sarmak için birlik olma 
vakti” dedi. 

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş da Meram Belediyesi 
olarak 5 bin fidanla destek yeşile 
destek olacaklarını açıkladı. Kavuş, 
“Devletimiz ve ekiplerimizin gay-
retiyle inşallah kısa sürede bu yan-
gınlar sona erer ve hasar tespitinin 
ardından Meram Belediyesi olarak 
5.000 fidanla destek oluruz. Şimdi 
birlik olma vakti” ifadelerini pay-
laştı. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ise, “Ülkemizin dört bir 
tarafında ciğerlerimiz yanıyor. Dev-
letimiz tüm imkanlarıyla mücadele 
ederken biz de Karatay Belediyesi 
olarak yangınlarda yitirdiğimiz or-
manlarımıza 5.000 fidan desteği 
sağlayacağız. 

Yaraları hep birlikte saracağız. 
Vakit birlik olma vakti” mesajını 
paylaştı. Öte yandan Konya Sel-
çuklu Amatör Olta Balıkçılığı ve Su 
Hayatını Koruma Derneği de fidan 
kampanyası başlattı. Kampanyaya 
destek yoğun oldu.

KONESOB FİDAN 
KAMPANYASI BAŞLATTI

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başka-
nı Muharrem Karabacak da sosyal 
medya hesabından yaptığı açıkla-
mada fidan kampanyası başlattık-
larını duyurdu. Başkan Karabacak, 
“Yangın Bölgelerimiz için fidan 
kampanyası başlatmamız gereki-
yor... Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği olarak tüm teşkilatımızla, 
şehrimize can olan esnaf ve sanat-
kârımızla fidan kampanyası başlatı-
yoruz” ifadelerine yer verdi. 

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN 
YANGIN BÖLGESİNDEKİ 
ÇALIŞMALARA DESTEK

Seydişehir Belediyesi, Antal-
ya'nın Manavgat ilçesinde başlayan 
ve kontrol altına alınmaya çalışılan 
orman yangınına müdahale etmek 
için 3 personel ile birlikte 1 arazöz 
ve 1 aracını lojistik destek çalışma-
larına katılmak için yangın bölgesi-
ne gönderdi. Antalya'nın Manavgat 
ilçesinde başlayan, hızla ilerleye-
rek yerleşim yerlerini de etkileyen 
orman yangınının kontrol altına 
alınması ve soğutma işlemlerinin 
yapılması için Seydişehir Belediyesi 
harekete geçti. Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Makine İk-
mal Bakım ve Onarım Müdürlüğü-
ne bağlı 1 arazöz, 1 lojistik destek 
aracı ve 3 personelle yangın böl-
gesine ulaşarak çalışmalarına baş-
ladığını belirtti. Yangın bölgesinde 
yangının kontrol altına alınması ve 
soğutma işlemlerinin yapılması için 
seferber olduklarını söyleyen Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Seydişehir olarak coğrafi 
yakınlığımız olan Akseki ve Ma-

navgat bölgesinde başlayan yan-
gınların kontrol altına alınması ve 
kontrol altına alınan bölgelerde de 
soğutma işlemlerinin yapılabilme-
si için 3 personelimiz ile birlikte 1 
adet arazöz ve 1 adet lojistik destek 
aracımızı bölgeye gönderdik. Tüm 
imkanlarımızla destek olmaya, ya-
ralarımızı birlikte sarmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

SEYDİŞEHİR İTFAİYESİ DE 
YANGIN BÖLGESİNDE

Seydişehir Belediyesi’nin yan-
gın bölgesinde yürütülen çalış-
malara araç ve personel desteği 
göndermesinin yanında Konya Bü-
yükşehir Belediyesine bağlı Seydi-
şehir İtfaiye Amirliği de 2 personel 
ile birlikte 1 itfaiye aracını yangın 
bölgesine gönderdi. Seydişehir’den 
yangın bölgesine gönderilen ekip 
ve araçlar, yangın bölgesindeki ça-
lışmalara hızla katılarak çalışmala-
rına başladı.

RİBAT EĞİTİM VAKFI MANAVGAT 
İÇİN SEFERBER OLDU

Ribat Eğitim Vakfı, Manav-
gat’ta yaşanan yangını söndürmek 
için canla başla çalışan Orman Böl-
ge Müdürlüğü personeli ve AFAD 
personelinin hem yanında yer al-
mak ve Manavgat’ın yaralarını sar-
mak için seferber oldu. Ribat Eği-
tim Vakfı’ndan yapılan açıklamada, 
“Tepeden tırnağa yanan ağaçlar, 
kuşlar, evi orman olan hayvanlar, 
Manavgat halkı ile birlikte yüreği-
mize ateş düştü.

 Ciğerlerimiz yanarken Manav-
gat'ta yangını söndürmek için gece-
sini gündüzüne katan Orman Bölge 
Müdürlüğü personellerini, AFAD 
personellerini, Ribat olarak yalnız 
bırakmıyoruz. Manavgat halkıyla 

acımızı paylaşıyoruz. Her zaman 
olduğu gibi Ribat Eğitim Vakfı Dev-
letimizin ve milletimizin her zaman 
yanında olmuştur. Dileriz bir an 
önce yangın kontrol altına alınır. 
Rabbim milletimizi korusun” ifade-
lerine yer verildi.

‘DEVLETİMİZ BÖLGEDE 
YOĞUN BİR MÜCADELE VERİYOR’

A Haber Konya Bölge Müdürü 
İbrahim Doğan, A Haber Kamera-
manı Serdar Gökçe ile Manavgat’ta 
yaşanan yangının ardından yangın 
söndürme çalışmalarını yakından 
takip ediyor. Bölgedeki gelişmeleri 
Konya Yenigün Gazetesine değer-
lendiren Doğan, “Yangın bölgede 
Çarşamba günü öğle saatlerinde 
4 farklı noktada eş zamanlı olarak 
başladı. Yangına hemen Antalya’da 
ve Manavgat’ta bulunan ekipler 
müdahale etti.  Yangına müdahale-
de yetersiz kalınınca çevre illerden 
ekipler sevk edildi. Bölgede sön-
dürme çalışmaları yoğun bir şekil-
de devam ediyor. Bölgede 100’e 
yakın itfaiye aracı ile 30’a yakın iş 
makinesi, 19 helikopter, 1 uçak 1 
de İnsansız Hava Aracı çalışmala-
rını sürdürüyor. Yangın Manavgat 
ile birlikte Alanya Gazipaşa’da da 
devam ediyor. Akdeniz sahilinde 
Toros dağlarının bir kısmının yan-
dığını ifade edebiliriz. Bölgeye gel-
diğimizde 30 köyün kül olduğunu 
yüzlerce evin kullanılmaz hale gel-
diğini gördük. Devletimiz bölgede 
yoğun bir mücadele veriyor. Vatan-
daşlar bazı bölgelerde evlerini ko-
rumak için evlerinden ayrılmıyor. 
Evlerinin çatısındaki güneş enerji-
si su depolarındaki sularla yangını 
söndürmeye çalıştıklarını gördük” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

U.İbrahim Altay
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Mesnevi’de geçen hikayede gemide 
yolculuk eden bir dervişi hırsızlıkla töh-
met altına almaları nedeniyle dervişin 
Allah'a yakarmasıyla kendisine gelen 
ilahi yardım. İnsanı inciten kişinin, Allah’ı 
incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki 
bu küpün suyu, Hak ırmağının suyu ile 
birleşmiştir. Hazreti Mevlana’nın naklet-
tiği şu hikâye, bu gerçeği ne kadar gü-
zel yansıtır: Bir gemide bir derviş vardı. 
Yükü ve eşyası yoktu. İyi huylarından, 
mertlik ve insanlıktan bir yastığa da-
yanmıştı. Gemi suların üzerinde akıp 
giderken, bir ara gemide bir kese altın 
kayboldu. Derviş ise o sırada uyumuş-
tu. Herkesi aradılar, bulamadılar; biri de 
o dervişi gösterdi. Ve: “Şu uyuyan fakiri 

arayalım.” dedi. Para sahibi, derdinden 
dolayı, yok yere onu uyandırdı. O ma-
sum dervişe itham dolu bakışlarla: Bu 
gemide bir kese altın kayboldu. Herkesi 
aradık; bulamadık. Sıra sende! Hırkanı 
çıkar, soyun da halkın şüphesi kalma-
sın. dedi. Derviş: Ya Rabbi! Masum 
kulunu suçlu buluyor¬lar, halimi Sana 
arz ediyorum! diyerek Hakk’a iltica etti. 
Gemidekiler, dervişe gönül kırıcı bir şe-
kilde davranmışlardı. O temiz gönlün 
sahibi, yani Hak Teala ise, onun kırılma-
sına razı olmadığından, balıklara emretti 
ve o anda denizin her tarafından sayısız 
balık başını çıkardı. Her birinin ağzında, 
çok kıymetli iri bir inci vardı. Her biri-
nin ağzında bir inci vardı ama ne inci... 

O incilerden her biri, bir 
memleket geliri değerinde 
idi. Allah tarafın¬dan lutfe-
diliyordu. Kimsenin o in-
cilerde hakkı yoktu. Derviş 
balıkların ağzından birkaç 
inci alıp geminin ortasına 
attı. Ken¬disi de sıçrayıp 
havada iskemleye oturur 
gibi oturdu. Padişahların 
tahtlarına oturdukları gibi 
bağdaş kurmuş, havada 
duruyordu. Gemi de onun önünde git-
mede idi. Gemidekilere seslenerek dedi 

ki: Haydi gidin; gemi sizin 
olsun Hak benim olsun! 
O ne beni hırsızlıkla suç-
lar ne de beni kusurlarımı 
açığa vuran birisi¬nin 
eline bırakır. Gemide bu-
lunanlar:

Ey ulu kul! Sana bu 
yüce makamı ne yüz¬-
den verdiler? diye ses-
lendiler. Derviş: Mana 
sultanlarına saygı gös-

terdiğim için verdiler. Yoksullara karşı 
da hiç kötü zanna kapılmadım. O latif 

ve nefesi hoş yoksullar yok mu; Abe-
se suresi, onları yücelt¬mek için geldi. 
Onların yoksulluğu dünyalık için veya 
dünyaya sarılmak için değildir. Onların 

dünyada Hak’tan başka hiçbir şeyi ol-
madığından, onlar yoksulluğu benimse-
mişlerdir dedi. Bir şiirde bu incelik şöyle 
anlatılmıştır:

Fukara kalbine her kim dokuna
Dokuna sinesi Allah okuna
Bu kıssadan hisse çıkaran Hazreti 

Mevlana şöyle ifade buyurur: İnsanı in-
citen kişinin, Allah’ı incittiğinden haberi 
yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu, 
Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir. 
Bilgisizliğimiz, körlüğümüz yüzünden, 
Hakk’ın velilerini hor görmek, onları 

incitmek istiyoruz. İbtila, belaya uğra-
yış bir hastalıktır, belaya uğrayan kişiye 
acırlar, ama ahmaklık öyle bir hastalıktır 
ki başkalarını da yaralar ve incitir. Ah-
maklar, insan yapısı mescide saygı gös-
terirler de, gönül sahiplerinin gönüllerini 
kırmaya çalışırlar.  

Bu gönül evinin içinde kimin bulun-
duğunu biliyorsanız, bu gönül sahibinin 
kapısı önünde ettiğiniz terbiyesizlik ne-
dendir? Oysa bir Allah adamının, yani 
bir peygamberin veya velinin gönlü in-
cinmeyince, Allah hiçbir kavmi rezil ve 
rüsvay etmemiştir. Dolayısıyla tasavvuf, 
incitmemek bahsi üzerinde ziyadesiyle 
durur. Öyle ki, incinmemek derecesin-
de…

HIRSIZLIKLA SUÇLANAN GEMİDEKİ DERVİŞ

Konya Müttehitler Birliği (KO-
MÜT) başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri cemiyeti nezaket ziyaretin-
de bulundu. Kısa adı KOMÜT olan 
Konya Müttehitler Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Adem Bulut ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Can ve 
Seviban Kuşyılmaz Konya Gazete-
ciler Cemiyeti’ne nezaket ziyare-
tinde bulundu. 

Cemiyet Başkan Vekili Lokman 
Koyuncuoğlu, Başkan Yardımcıları 
Erhan Dargeçit, Emrullah Nergiz 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt 
Boyalı ile bir süre sohbet eden Bu-
lut ve ekibi Konya inşaat sektörü-
nün çalışmaları ve sorunları hak-
kında da bilgi verdi.

Cemiyet Başkan Vekili Lokman 
Koyuncuoğlu ise ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirirken 
Konya basını olarak Konya’nın 

ekonomisine büyük katkısı olan in-
şaat sektörünün çalışmalarının ka-

muoyuna duyurulması konusunda 
ellerinden gelen desteği vermeye 

hazır olduklarını ifade etti.
n HABER MERKEZİ

KOMÜT heyetinden Cemiyet’e ziyaret

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, KOP İdaresi desteği ile avcı kıyafetleri ve outdoor ürünlerini artık kendisi üre-
tecek. Kadın istihdamına yönelik finanse edilen projede ‘Huğlu KOP Tekstil Atölyesi’ törenle hizmete açıldı

Kadınlar düşündü, 
KOP gerçekleştirdi 

Beyşehir İlçesine bağlı Huğlu 
beldesindeki silah üreticilerinin, 1. 
Dünya Savaşı yıllarında başlayan 
yerli ve milli av tüfeği üretimi se-
rüvenlerinin günümüz ihtiyaçlarına 
uygun olarak yeniden şekillendi-
rilmesi ve milli savunma sanayisi-
nin önemli paydaşları arasında yer 
almalarına yönelik yürütülen KOP 
projelerine bir yenisi daha eklendi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 
KOP SOGEP Mali Destek Programı 
kapsamında finanse ettiği ‘Huğlu 
KOP Tekstil Atölyesi’ açılış törenine; 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü 
Barış Yeniçeri, KOP Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanı Mahmut Sami 
Şahin, Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir, Mevlana Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Bey-
şehir Belediye Başkanı Adil Bayındır 
ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 
Başkanı Naci Tanık ve çok sayıda 
davetli katıldı.

‘HUĞLULU KADINLARIMIZIN 
YANINDAYIZ’

Av Tüfeği üretimi noktasında 
dünyanın sayılı üreticileri arasında 
yer alan Huğlu’da, silah endüstrisini 
destekleyecek tekstil üretimi fikrinin 
bölge kadınının zihninde yıllardır yer 
aldığını hatırlatan Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, “Huğlulu hanımlar-
la sohbet ederken ‘Eşlerimiz çalışı-
yorlar, silah üreterek savunma sana-
yisine katkıda bulunuyorlar. Ancak 
yelektir, şapkadır, çantadır bunlar 
hep dışarıdan alınıyor. Bizler bunu 
burada yapabiliriz’ fikriyle bugün 

açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Huğlu 
KOP Tekstil Atölyesi’ ile gayemize, 
hedefimize kısmen ulaşmış olduk. 
Bu sadece, Huğlu içerisinde kalacak 
bir atölye değil, ulusal ve uluslara-
rası alanda da buradaki atölyemizi 
daha da büyütüp geliştireceğiz. Biz 
her zaman Huğlulu kadınlarımızın 
yanındayız” dedi. 

‘HUĞLU’NUN ROLÜNÜN 
FARKINDAYIZ’

Bölgesel kalkınma anlamında 
Türkiye ve dünya için model olan 
bir yaklaşımla kurulan, geçmişin-
den bugüne elde ettiği başarılarla 
geleceğe dair umutları arttıran ve 
potansiyeli ve ortaya koyduğu başarı 
ile Huğlu’nun gurur kaynağı oldu-
ğunu söyleyen  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürü Barış Yeniçeri, “Doğuştan 
yaşadığı çevrenin içinde sanatkar bir 
ruhla yetişen ve ürettiği ürünlerin 
her birinde el emeğini ayrı ayrı yan-
sıtan Huğlulu üreticilerimizin bugü-
ne kadar gerek Bakanlığımız, Bölge 

Kalkınma İdaremiz gerekse de Mev-
lana Kalkınma Ajansımız aracılığıy-
la hep yanında olduk. Biliyoruz ki 
Huğlu ürettiği ürünlerin her geçen 
yıl üzerine koyarak potansiyelini 
büyütmeye devam ediyor. Bizlere 
düşen ise gelişmiş dünya ülkeleriyle 
olan rekabet sürecinde; kapasitenin 
artması, üretimin güçlendirilme-
si, dünya standardında ürünlerin 
ortaya konması gibi hususlarda 
Huğlu’nun yanında olmaya devam 
etmek. Milli piyade tüfeğimizin üre-
tim sürecindeki, ASELSAN çalışma-
larındaki ve yivli tüfek üretimindeki 
Huğlu’nun rolünün farkındayız. 
Önümüzdeki süreçte de var olan 
potansiyelin güçlendirilmesi nokta-
sında üzerimize düşenleri yapmaya 
devam edeceğiz. Şahsım, Bakanlığı-
mız, Genel Müdürlüğümüz ve Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız 
adına Tekstil Atölyesinin hayırlı ol-
masını diliyor, emek veren herkese 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. 

‘HEDEFİMİZ GÖÇÜN 
ÖNÜNE GEÇMEK’

KOP İdaresi Başkanı Mah-
mut Sami Şahin ise kalkınmış bir 
KOP Bölgesinin, Türkiye'nin 2023 
ve 2071 hedeflerine ulaşmasında 
önemli katkılar sağlayacağını belir-
terek; “2017 yılından itibaren uy-
gulamakta olduğumuz KOPSOGEP 
kapsamında dezavantajlı grupların 
ekonomik ve sosyal hayata adaptas-
yon sürecini kolaylaştırmaya yönelik 
bölgemizdeki kamu kurum ve ku-
ruluşları aracılığıyla bugüne kadar 
toplam 106 proje için 22 milyon 729 
bin 500 TL hibe desteği sağladık. 
Bu projeler sayesinde kırsal alandan 
kent merkezine yapılan göçün önü-
ne geçmeyi, bölgede yeni bir iş sa-
hası oluşturmayı, ekonomik hayatta 
aktif olarak yer almayan özellikle 
gençlerimiz ve kadınlarımız olmak 
üzere yerel halkımızın üretimde yer 
almasını hedefliyoruz. Bu çerçevede 
KOP Mali Destek Programı kapsa-
mında Beyşehir Kaymakamlığı tara-
fından yürütülen Huğlu KOP Tekstil 
Atölyesi projesi ile 50 kadının istih-
dam edileceği ve av kıyafetleri başta 
olmak üzere outdoor ürünlerin üre-
tileceği atölyemiz bugün itibariyle 
faaliyetlerine başladı. Bu vesile ile 
atölyemizin başta Huğlu halkımız 
olmak üzere Beyşehir ilçemize ve 
bölgemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından 50 ka-
dına iş imkânı sağlayacak olan, avcı 
kıyafetleri ve outdoor ürünleri ima-
latının yapılacağı tekstil atölyesinin 
açılışı gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ

Başarının değişmeyen adresi
Mahmut Sami AİHL 

Konya Emniyetinden 
çocuklara eğlenceli eğitim

Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 
öğrencileri 2021 Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’nda (YKS) hem 
bireysel hem de kitlesel başarılara 
imza atarak başarının değişmeyen 
adresi olduğunu bir kez daha gös-
terdi.     

MSR AİHL, YKS sonuçların 
ardından 13 öğrencisini ilk 1000’e 
yerleştirerek büyük bir başarı elde 
etti.  Açıklanan sınav sonuçlarına 
göre 1-100 sıralamada 3 öğrenci, 
101-1000 sıralamada 10 öğrenci, 
1001-5000 sıralamada 23 öğrenci, 
5001-10000 sıralamada 21 öğren-
ci, 10001- 20000 sıralamada 28 
öğrenci, 20001-30000 sıralamada 
19 öğrenci 30001-40000 sırala-
mada 28 öğrenci  yer aldı.    Mah-
mut Sami Ramazanoğlu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu Liselere Ge-
çiş Sistemi (LGS) tercihlerinde 

de yoğun ilgi gördü. Bu başarının 
kahramanları başta güçlü bir okul 
idaresi, fedakar öğretmenler, okul 
rehberlik servisi, veliler ve diğer 
personel. Pandemi sürecini fırsa-
ta çeviren destansı okul süreçten 
kopmadı. Öğrencilerini yakından 
takip eden ekip bireysel takipler 
yaptı. Öğrencilerine maddi ve ma-
nevi desteğini esirgemeyen okul, 
kendi bünyesinde haftalık nitelikli 
denemeler yaptığı gibi süreçten 
ötürü okula gelemeyen öğrencile-
rinin adreslerine kargoyla deneme 
kitapçıklarını göndererek sınav 
motivasyonunu güçlü tuttu. Okul 
rehberlik servisi ve sınıf rehber 
öğretmenleri, akademik ve psiko-
lojik çerçevede sınıflar düzeyinde 
ve bireysel bazda takibini yaparak 
pandemi sürecini başarıyla ta-
mamladı. Çevrimiçi dersleri de sıkı 
takip eden okul kısaca ihtişamlı ve 
başarılı günleriyle kucaklaşıyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü tarafından 7-14 yaş grubu 
çocuklara trafik kuralları ile ilgili 
eğitim verildi. Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik 
güvenliği konusunda farkındalı-
ğın artırılması amacıyla Dutlukır 
Koruluğu Millet Bahçesinde 7-14 
yaş grubu çocuklara eğitim verdi. 
Eğitimde çocuklar, emniyet keme-

rinin doğru kullanımı ve önemi, 
yayaların uyması gereken kurallar 
ve güvenli bisiklet kullanımı ko-
nularında bilgilendirildi. Çocuklara 
emniyet kemerinin önemi simü-
lasyon aracı ile uygulamalı olarak 
da anlatıldı. Çocuklar, 360 derece 
dönebilen araçta, emniyet kemeri-
nin ne kadar önemli olduğunu ve 
hayat kurtardığını ters dönen araç-
ta öğrendi. n İHA

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER
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Hurdaya dönen otomobildeki 6 kişi kazadan yaralı kurtuldu

Kulu ilçesinde sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil, elektrik direğini kopar-
tarak yaklaşık 50 metre sürüklen-
dikten sonra durabildi. Hurdaya 
dönen otomobilde bulunan 6 kişi 

ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, saat 01.30 sıralarında 

Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağı ya-
kınlarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya'dan Kulu isti-
kametine seyir halinde olan İsmet 

D. idaresindeki 06 CKF 726 plakalı 
Peugeot marka otomobil, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu refüjde bulu-
nan demir aydınlatma direğine çar-
parak yerinden kopardı. Hurdaya 

dönen araç, yaklaşık 50 metre sü-
rüklendikten sonra durabildi. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık, 
polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Kazada sürücü İsmet D. ile yolcu-
lar Sevim D. (40), T.D. (9), Fahrican 

D. (21), M.O. (5) ve Muhammed 
Mustafa Y. (20) yaralandı. Yaralı-
lar olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık 
ekipleri tarafından ilk müdahalele-
ri yapılan yaralılar ambulanslarla 

Kulu Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Yaralılardan 
Muhammed Mustafa Y. ve M.O. 
yapılan ilk müdahalenin ardından 
Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Hava almak için çıktığı 
balkondan düştü

Gurbetçinin parasını 
çalan 5 şüpheli yakalandı

Aksaray’da hava almak için 
çıktığı 2. kattaki evinin balkonun-
dan dengesini kaybederek aşağıya 
düşen kişi yaralandı. Olay, Ereğli 
Kapı Mahallesi 1406 Sokakta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
3 katlı İpekdal Apartmanının 2. 
katında bulunan evinin balkonuna 
hava almak için çıkan astım has-
tası Oruç K. (41) balkon demirine 
yaklaştığı esnada dengesini kay-
bederek 2. kattan beton zemine 
düştü. Düşme sonucu kafasında 
ve kolunda kırıklar oluşan Oruç K. 

ağır yaralandı. Durumu fark eden 
komşuları durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Kısa sürede olay yerine 
gelen sağlık ekipleri tarafından ilk 
müdahalesi gerçekleştirilen Oruç 
K. Ambulansla Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Acil Servisine kaldırıldı. Burada 
tedavi altına alınan adamın sağlık 
durumunun ciddiyetini koruduğu 
öğrenilirken, olayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Yunak ilçesinde gurbetçi bir 
vatandaşın çantasından para çal-
dıkları iddia edilen 5 şüpheli, Af-
yonkarahisar'da gözaltına alındı. 
Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, kentteki pazar yerinde 
bir gurbetçinin çantasından 26 
bin avro ile 40 bin liranın çalın-
ması üzerine çalışma başlattı. 
Ekipler, yaptığı çalışmalar sonu-
cunda şüphelilerin bulunduğu 
aracın plakasını tespit etti. Plaka 
Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden 
aracın Afyonkarahisar'a gittiğinin 

belirlenmesi üzerine Afyonkara-
hisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
bilgilendirildi. Kentte Organize 
Sanayi Bölgesi kavşağında dur-
durulan araçtaki 5 kişinin farklı 
suçlardan aranma kaydı bulundu-
ğu belirlendi. Sürücüsü ehliyetsiz 
olan araç, sigortası ve muayenesi 
bulunmadığı için trafikten men 
edildi. Yunak'taki hırsızlık olayı-
na karıştıkları iddiasıyla gözaltına 
alınan 5 zanlı, Yunak İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerine teslim edil-
di. n AA

Geçtiğimiz gece Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde meydana gelen olayda alacak verecek kavgasında 
silahla vurularak öldürülün kişinin cinayet zanlısı, Emniyet’teki işlemlerinden sonra Adliye’ye sevk edildi

Alacak verecek davasının
cinayet zanlısı Adliye’de

Gece saatlerinde bir kişinin ha-
yatını kaybettiği alacak verecek 
meselesi nedeniyle çıkan kavgadaki 
cinayet zanlısı ve şüpheliyi olay ye-
rinde darp eden 2 kişi emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Kosova Ma-
hallesi Şükrü Efendi Sokak üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, Vey-

sel Yiğit (34), arkadaşları Osman Ç. 
(48) ve Kamuran K. (38) ile birlikte 
alacağı olan 170 bin lirayı tahsil et-
mek üzere Bayram T.’nin (36) evine 
geldi. Burada bir süre konuşan iki 
grup arasında çıkan tartışmada Bay-
ram T., yanında bulunan tabancayla 
Veysel Yiğit’i karın bölgesinden ya-
raladı. 

Arkadaşlarını kanlar içerisinde 
gören Osman Ç. ve Kamuran K. de 

Bayram T.’yi darp etti. İhbar üzeri-
ne olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık 
ekipleri olayda ağır yaralanan Veysel 
Yiğit, ambulansla hastaneye kaldırıl-
dı. Burada yapılan tüm müdahalele-
re rağmen Veysel Yiğit, kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ça-

lışma doğrultusunda cinayet zanlısı 
Bayram T. ile onu darp eden Osman 
Ç. ve Kamuran K. gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 
zanlı Bayram T.’nin ve darp şüphe-
liler Osman Ç. ile Kamuran K. adli-
yeye sevk edildi. Öte yandan, cina-
yet şüphelisi olarak gözaltına alınan 
Bayram T.'nin olay sırasında aşırı de-
recede alkollü olduğu ileri sürüldü.
n İHA

Jandarmadan suç 
örgütüne operasyon

Aksaray’da uyuşturucu ticareti, 
sahte alkol ve silah ticareti yapan 
suç örgütü jandarmanın operas-
yonuyla çökertildi. Operasyonda 
2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray’ın Taşpınar belde-
sinde silah ticareti, uyuşturucu imal 
ve ticareti, sahte alkol satışı yapıl-
dığı bilgisine ulaşan İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesinde hare-
kete geçerek şüphelilerin yakalan-
masına yönelik çalışma başlattı. 
Nisan ayında başlatılan çalışmalar 
kapsamında ilk olarak 2 şüpheliyi 
takibe alan jandarma ekipleri yap-
tığı teknik ve fiziksel takiple diğer 
şüphelilere ulaştı. Yaklaşık 3 ay 
boyunca B.D. isimli şahsın liderli-
ğini yaptığı 8 kişilik suç örgütünü 
takip eden jandarma ekipleri yeterli 
delil ve bulguların ardından 3 ayrı 
ara operasyon düzenledi. 28 Tem-
muz tarihinde Taşpınar Beldesine 
bir operasyon daha gerçekleştiren 
jandarma ekipleri suç örgütü lide-

ri B.D. ve 7 şüpheli olmak üzere 
8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 
Şüphelilerin üzerinde, evlerinde ve 
eklenti yerlerinde yapılan aramalar-
da 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 
tabanca şarjörü, 53 adet tabanca 
fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tü-
feği şarjörü, 1 adet kama, 32 gram 
metamfetamin, 1 adet uyuşturucu 
ve uyarıcı madde kullanma aparatı, 
5 litre kaçak alkol, 2 adet cep telefo-
nu ve 2 adet sim kart ele geçirildi. 
Sorgulanmak üzere İl Jandarma 
Komutanlığına götürülen şüphe-
lilerden 6’sı adli kontrol şartıyla 
serbest kalırken, suç örgütü lideri 
olduğu tespit edilen B.D. (40) ve 
Ş.D. (37) isimli 2 kişi tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Jandarmadan yapılan açıkla-
mada, “Halkımızın suç örgütleri, 
zehir tacirleri ve kaçakçılardan ko-
runması amacı ile titiz ve gayretli 
çalışmalarımıza devam edilecektir” 
denildi.
n İHA

Esnafın bulduğu bilezik, 
sahibine teslim edildi

Kulu ilçesinde esnaf tarafından 
bulunan altın bilezik sahibine teslim 
edildi. Ankara’nın Polatlı ilçesinden 
geçtiğimiz hafta ilçeye düğüne ge-
len Ayşe Utanç, değeri 35 bin lira 
olan bileziği kolundan düşürdü.

Kolundaki bileziği düşürdüğü-
nü fark eden Ayşe Utanç, aramaları 
netice vermeyince, önce Belediye 
anons merkezinden, ardından sos-
yal medyadan kayıp paylaşımı yap-
tı. Sosyal medyada paylaşımı gören 
ve ilçede esnaflık yapan Mehmet 
Akif Güçlü, aileye ulaşarak bileziği 
bulduğunu ve halen kendisinde ol-
duğunu söyledi. 

Aileye ait olduğu belirlenen 

bilezik Güçlü’nün iş yerinden tes-
lim alındı. Bileziği, Ahmet Baran 
Caddesi'nde markete giderken yol 
kenarında bulduğunu söyleyen 
Güçlü, "Önce sahte olduğunu zan-
nettim, eve götürdüm.

 Çocuklar bununla oynuyordu. 
Sosyal medyada kayıp ilanını gö-
rünce fark ettim ve sarrafa göster-
dim. Gerçek olduğunu öğrenince 
aileyle irtibat kurduk." dedi. Arama 
yapmak için ilçeye çok defa gel-
diklerini ve bileziği bulma umudu-
nu kaybettiğini dile getiren Ayşe 
Utanç, "İyi insanların eline geçmiş, 
herkese teşekkür ediyorum." dedi.
n AA
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9 Bin Yıllık De-
likanlı ÇUM-
RA ismini 

verdiğimiz ilave-
mizin ikinci sayı-
sını da hazırlayıp 
sizlerin karşısına 
çıktık. İlk sayımız 
umduğumuzun üzerinde bir ilgi ile karşılandı. Çumra Sevdalı-
sı birçok insan bizlere ulaşarak teşekkürlerini ilettiler ve Çum-
ra’nın böyle bir yayına olan özlemini dile getirdiler. Bizler de bu 
geri dönüşler ile daha bir arzu ve istekle ikinci sayı ve ardından 
gelecek sayıların hazırlanması için koşturmaya başladık.

İlavemizin hazırlanmasında emeği geçen Çumra Kültür ve 
Sanat Topluluğu yönetimi olarak bir araya gelip neler yapabiliriz 
üzerinde fikir ürettik. Vardığımız en önemli karar yazarlarımı-
zın sırası ile “Çocukluğumun Çumrası” başlığı altında her sayı 
için değişik isimler tarafından bir yazı hazırlaması oldu. Bu ya-
zılarla Çumra’nın bir portresinin çıkarılacağını ve Çumra Şehir 
Tarihini yazacaklar için bir bilgi kaynağı oluşturabileceğimizi 
düşündük. 

Topluluğumuz üyelerinin yaş dağılımına bakınca bu işin 
1950’li yıllardan başlatılıp günümüze kadar getirilebileceğini 
gördük. Şayet sekteye uğramadan bu projeyi gerçekleştirebilir-
sek yetmiş yıllık bir dönemin fotoğrafını çekip Çumralının hiz-
metine sunabileceğimizi düşünüyoruz.

Her ayın son cumartesi günü yayınlanacak olan ilavemizde 
sürekli aynı kalemlerin olması yerine değişik kalemlerin yer al-
masını arzu ediyoruz. Bunun için de ben de yazmak istiyorum 
diyen Çumralıların bizimle irtibata geçmesini arzu ediyoruz. Bu 
ilave sizlerin katkıları ile daha gelişip büyüyecek. 

Dergiyi çıkaran Çumra Kültür ve Sanat Topluluğundan bah-
settim. Topluluğumuz gönüllülerden oluşan bir Çumra Sevdalı-
ları hareketi. Her ay bir kez toplanıp sohbet etme kararı aldık. Bu 
toplantıların yaz boyunca Sırçalı Hüyük’te havalar soğuduktan 
sonra da uygun bir yer bulunup o mekânda yapılması konusun-
da fikir birliğine varıldı. Bir Whatssap sayfamız bir de Facebook 
sayfamız var irtibat halinde kalınması için. Duyurularımızı bu 
sayfalarımızdan yapıyoruz. Takip ederseniz gelişmelerden ha-
berdar olursunuz. 

***
Kapağa “Şarıldak” diye isimlendirdiğimiz Çarşamba Çayı 

üzerindeki Almanlar tarafından yapılan köprünün iki resmini 
koyduk. Bu resimleri seçmemizdeki gaye burada 50 yaş üzeri 
bütün Çumralıların bir hatırasının bulunduğunu düşünmemiz. 
Sanırım kapak bizleri geçmişe götürecek ve o günkü hatırala-
rımızı yeniden yaşamamıza vesile olacak. Hatırlatmak bizden 
hatıralarınızı yazmak sizden… 

***
Değişik imzaların yer aldığı ikinci sayımızı da beğeneceğini-

zi umuyor iyi okumalar diliyorum.
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Mutlaka duymuşsunuzdur. Bir özlü 
sözümüz vardır güzel Türkçemizin. 
“ Hiç iş yapmayan hiç hata yapmaz.” 

Diye. Çumra Kültür ve Sanat Topluluğumu-
zun 26 Haziran 2021 günü Yenigün Gazetesi-
nin himayesinde çıkan “ Dokuz Bin Yıllık De-
likanlı Çumra” adlı dergimizin ilk sayısındaki 
yazımda benim bariz bir hatam vardı. “30 
Mayıs 1926 gün ve 404 sayılı Resmi gazetede 
yayımlanan bir kanunla” diye, yazacağım yer-
de; 404 sayılı kanunla demişim. Özür lütfen.

Mevsimlerin kayması sonucu bu sene 
Çumra’da Haziran biraz yağışlı geçti. Gök-
yüzünde biraz küskün, biraz üvey tabiri caiz 
ise biraz gözü yaşlı bir mavi vardı. Birden bire 
değişerek grileşip kararıveriyordu hava. Ara 
ara ıslanıp durdu, Çumra’mız. Allahtan mah-
sullere zarar verecek kadar da çok değildi, bu 
yağmurlar.

Bir sanat dergisi ola-
rak yola çıkarken dergi-
miz, her sayı da daha, 
daha, daha güzel olmalı 
ki kalıcı olsun ve okun-
sun.

İlk sayıya Sadık Gök-
ce dostun selamıyla ve bir 
bebek benzetmesiyle baş-
lamıştık. Yazan dostların 
çoğunu tanıdığım için 
yazılarını merakla oku-
dum. Başlangıçlar böyle 
olur. Bir Yörük kültürü 
özlü sözümüz “ Göç yolda 
sarılır.” Demektedir. Bu 
söze uygun olarak Çum-
ra’mızdan hareket ederek 
ülkemizi, ulusallığımızı, 
daha ileriye giderek sanat 
adına evrenselliği yakalamalıyız diye düşü-
nenlerdenim. Onun biricik yolunun da, İnsan 
dertlerinin, sevinçlerinin, iletişimlerinin, ha-
talarının, özlemlerinin, aşklarının, inançları-
nın, korkularının, isyanlarının, vs, vs, lerinin 
kaleme alınması olduğunu biliyorum.

Kısa kısa kısacık anlatımlar gerekiyor yer 
darlığı nedeniyle. Biraz Fethi Naci türü kısa 
öyküler, şiirler, denemeler, anılar, kitap ve kişi 
tanıtımları gibi yazılarımızda. Olabildiğince 

az resim ve resmi belgeler kullanmamız gere-
kiyor. İmkânlarımız bollaşıncaya kadar. Geçe-
lim mi bir öyküye?

Belli bir yaşın üzerindeki ihtiyar delikan-
lılar, uzun süren bir salgın hastalığın, bula-
şım tedbirleri nedeniyle, eve kapatılmaları 
sona erince, toplanmışlar bizim Çumra’mızda 
Bardakçı Mahallemizdeki eski Cumhuriyet 
Meydanı şimdilerdeki Giysi Pazarımızın ku-
zey doğu köşesinde bulunan Fehim Aga’nın 
kahvehanesinde. Muhabbete dalmışlar ki ne 
dalış. Daha birçoğu şöyle derdinin kırkta biri-
ni bile dökemeden Fehim Aga’nın sesiyle ken-

dilerine gelmişler. “Kapa-
tıyoruz!”

Ya zamanında yaşa-
yacaksınız her şeyi ya da 
yaşayamadım diye üzül-
meyecek insanoğlu.

Zamanın nasıl ve ne 
çabuk geçtiğine şaşan 
müşteriler çay paralarını 
verip, boşaltmışlar kah-
vehaneyi,  çıkmışlar kapı-
nın önüne. İşte ne olduy-
sa o andan sonra olmuş. 
Herkes şaşkın şaşkın bir-
birine soruyormuş “ Bi-
zim ev ne tarafta?” diye.

İçlerinden en uyanık 
olanı dönüp girmiş gene 
Fehim ağanın kahvesine. 
Fehim aga uyarmış onu 

tekrar kapatıyoruz diye. “ Ben” demiş o uya-
nık. “ Ben yatak odasına geçiyorum evladım 
iyi geceler size.” Deyip kahvehanenin tuvale-
tine girip kapıyı kilitlemiş içerden. Acı acı gü-
lümsemiş Fehim aga.

Hiç kimse toz kondurur mu kendi duru-
muna. Unutulmasın ki bir insan acı duyuyorsa 
canlı olduğu içindir. Eğer başka canlıların acı-
larını duyabiliyorsa ancak o zaman insandır, 
İnsanoğlu. İnsanlar işte Çumra’mızdan da…

MEHMET
SEVİŞ

BİR KISACIK HİKÂYE
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MEDENIYET YOLCULUĞU

DURAN
ÇETIN

Ne idik?
Bu sorunun cevabını bulmak gelece-
ğin şekillenmesi açısından oldukça 

önemli…
Bu güne bizi taşıyan yolu unutmamak ge-

rek. Bu bir mücadele örneği olarak önümüzde 
durmalı. Hiç kimse kendiliğinden bu günü-
ne ulaşmadı. Büyük bir mücadelenin içinden 
geldi, bu mücadelenin bir parçası oldu. Bu 
mücadele onun iradesini çelik gibi sağlam 
hale getirdi. İşte yol budur: Mücadele…

Hataları ve sevaplarıyla gelinen bir aşama 
var. Artısı ve eksisiyle bizim gerçeğimiz bu. 

Belki bugün itibarı ile bir şeyler daha 
yapmamız gerekiyor; gelecek için, gençlik 
için, insanlar için. Sadece dünyalık peşinde 
olmanın insana kattığı değerler ile bu işin 
derinindeki gerçek hayat ahiret düşüncesi ve 
inancı ile olaylara, insanlara ve yaşananlara 
bakılmalı.

“Ne dedimse, ne diyeceksem kendime” 
cümlesi ile nereden geldik sorusuna bakalım 
ilk önce. 

Toz topraktan geçilemeyen, çamurlu yol-
lar, paçaları sıvamadan aşılamayan sokaklar 
ve hatta caddelerden geldik… 

Yağmurlu günlerde okulumuza gelen öğ-
retmenlerin çizme giydiği günlerden geldik.

Sebze ve çaput pazarlarının kalabalık, 
bağırtılı ve insana ayrı tatlı bir hissiyat yaşa-
tan güzelliklerinden geldik.

“İnsanı eksen biter” sözünün darbı mesel 
haline geldiği verimli tarlalarından geldik…

Kerpiç evlerden, yağmur yağdığında 
damlayan düz damların altından geldik…

Kimimiz ortaokuldan, kimimiz imam ha-
tipten yola çıktık…

Liselerde okurken maçlarda unutulmaz 
heyecanlar yaşadık…

Çumraspor maçını izlemek için stad du-
varından aşıp içeriye girdik…

Kavun festivallerine alışmak için yapılan 
faaliyetlerin takipçisi olduk...

İlk yapılan beton sıvalara hayranlıkla ba-
kıp yenilerin özlemiyle yanıp tutuştuk…

Sebze pazarındaki doğallığın kokusunu 
içimize çekerek sebze ve meyvelerimizi aldık 
yedik…

Dağlı, Türkmen, Yörük ve Göçmen mi-

sin, sorularının muhatabı olduk…
Boş arsalarda sahipleri bir şey der mi 

korkusuyla akşama kadar top oynadık, yorul-
duk…

Kızılay salonunda ilk defa konferans din-
ledik, konferansın ne olduğunu öğrendik…

Gençlik heyecanı ile sağcı-solcu, akın-
cı-ülkücü olduk yola devam ettik…

Parkalı gövde gösterilerine aşina olduk, 
siyaset yoluna revan olduk…

O dönemde köhne bir yerde olan İlçe 
Halk Kütüphanesinden kitap almak için sıra-
ya girdik…

Okul kütüphanelerindeki kalın ciltli kitap-
larla bağ kurmaya çalıştık…

Ulucami’yi buluşma yeri bildik…
Garibandık, yoksulduk, istediğimizi alıp 

yiyemedik, giyemedik, ulaşamadık…
…
Ne olduk?
Zengin olduk…
Evimiz, katımız, arabamız oldu…
Tarlalarımızdan daha çok verim almayı 

başardık…
Kavun ürettik, Çumra kavunu olarak 

herkese benimsettik…
Domates, pancar ve sebzelerimizi sofra-

lara sunduk…
Yollarımız artık tozdan çamurdan arındı.
Evlerimiz kerpiçten betona evrildi.
Lüks sayılacak mekânlarda yedik içtik.
Harika vasıtaları kullandık.
Hizmetler ayağımıza gelir oldu, hiç zor-

lanmadık, zorluktan uzak durduk. 
Rahatımıza baktık, rahatladık. 
Siyasetçi yetiştirdik.
Sporcu ve sanatçılar çıkardık.
Yazar ve şairlerimiz çoğaldı.
Gazetecilerimiz, bürokratlarımız ve her 

meslekten insanlarımız oldu.
Akademik dünyada güçlü şekilde var ol-

duk.
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Çumralı olmanın ayrıcalığı oldu, onu de-
ğerlendirdik. 

Artık bazı şeylerden vaz geçtik. Kendimi-
ze baktık, kendimiz için düşünür olduk.

Kazancımızın nereden olacağının ince 
hesaplarına girdik.

…
Şimdi
Şimdi, gerçek kazancın insanların fay-

dasına olacak şeyler düşünmek ve uygula-
maktan geçtiğini unutmadan yola devam 
zamanı.

Bütün bu güzellikler ve imkânlara ulaş-
mış insanlar olarak şimdi Medeniyet yolunun 
yolcusu olma vakti. 

Geleceği düşünmek hepimizin görevi… 
Çocuklarımızı iyi yetiştirmek, onları okuyan, 
düşünen ve belki de yazan kişiler olması için 
özel bir gayret zamanı.

Okuyan insan düşünebilir. Düşünen in-
san fikir üretebilir. Bizim fikir üretecek in-
sanlara ihtiyacımız var.

Haydi! Çumra şimdi… Geleceğin inşası-
na bir el de sen ver. 

Okumak, düşünmek, fikir üretmek için 
kendinden ve en yakınlarında başla! Gelece-
ğimiz bu kararımıza bağlı.

Kültür, sanat-edebiyat çok önemli… Sa-
nat ruhu taşıyan insanlar daha ufuklu, daha 
ince düşünülü daha verimli olur…

***
Şimdi bir yolcu olarak Çumra’ya giriyo-

rum. Hemen sağımda Sırçalı Tepesini se-
lamlıyorum. Yeşil Çumra’m içime huzur ve-
riyor. Betonlaşan evler kültür ile boyanmış. 
Evlerden edebi metinler, şiirler, sanat icrası 
melodiler yayılıyor. Tüm Çumra’nın üzerini 
ferahlık veren bir bulut gibi sarmalıyor. Kü-
tüphaneler sıralanmış caddeler boyunca. Ki-
tap okunan, kitap konuşulan yerler çoğalmış 
mahallelerin meydanlarında. 

Gençler kitap muhabbeti yapıyorlar, Tür-
kiye’nin dünyanın zirvesindeki yerinden gu-
rur duyarak daha neler yapılabileceğini hara-
retle tartışıyorlar…

Şairler şiirlerini okuyorlar her hafta bir 
mahallede. Yazarlar ufuk açmak için gençlik 
merkezlerinde ve okulların salonlarında kan 
ter içinde gelecek inşasına devam ediyorlar. 

Medeniyet yolunda ahlak, örf-adet ve 
geleneklerin önemini anlatıyorlar. Aile olma-
nın aile kalmanın güzelliklerinin yaşandığı/
yaşanacağı bir hayat düşlüyorlar: Mutlu ve 
huzurlu bir hayat. Çocuklarına geçmişlerini 
benimsetmiş geleceğe umutla uzanan bir 
hayat…

Selam olsun bütün bu güzellikleri yaşa-
yanlara/yaşatanlara.

Selam olsun bağrından gerçek yiğitleri çı-
karan/çıkaracak olan Çumra’ya/Çumralıya…
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ÇUMRA’DA KÜLTÜREL KALKINMA
Bizi biz yapan değerlerimiz ile biz varız. 

O şekil üzere Çumra’yız. Eğer yoksa değer-
lerimiz ve geleneklerimiz, biz ya yokuz ya da 
yakında pek yakında yok olup gideceğiz. Yok 
olup gitmek cismimizin yok olması değil. Et-
kisizleşme. Etki gücünü kaybetme ve çocuk-
lara yön vermeme anlamında bir kavram. 

Varlıklarımız arttı, zengin olduk lakin 
gönül zenginliğini unuttuk. Güzel elbiseler 
giydik, fiyakalı bir hayat sürdük lakin gerçek 
örtü olan takvayı unutup bir kenara bıraktık. 
Konu komşu dediğimiz zaman akan suların 
durduğu uygulamaları pervasızca yok sayıp 
kendimizden başkasını düşünmez olduk…

Bu sadece Çumra’nın değil bütün ülke-
nin her yerinde yaşanan bir problem. İşimiz 
problem üretmek değil elbet. Problemlere 
çare üretmek... 

Kendimize nasıl davranılmasını istiyor-
sak öyle çocuk ve genç yetiştirmek ve onlara 
o güzel davranışları göstermek olmalıdır…

Şu an içinde bulunduğumuz/yaşadığımız 
donukluk ve durağanlığı üzerimizden atacak 
bir yol bulmak zorundayız. Bunu herkesin 
yapması gerekmiyor. Okuyan ve düşünebilen 
insanların bu alanda kafa yorması ve Çum-
ra gençliğinin yolunu düze çıkaracak uygu-
lamaların neler olabileceğini dile getirmesi 
görevidir. 

Fikir olarak sunulan şeyleri şahıs olarak 
yapamayabiliriz. Ama bu fikir önemli geliş-
melere sebep olabilir. Bu işi yapabileceklere 
ufuk açabilir, onların heveslerini çoğaltabi-
lir…

Düne göre çok fazla imkânlara sahip ol-
mamıza rağmen mücadele konusunda istek-
sizliğimiz de ayrı bir sıkıntı olarak karşımızda 
duruyor. 

Sanki varlıklı olmak bizim hedeflerimizin 
değişmesine, dünyaya farklı bir bakış açısıyla 
yaklaşmamıza sebep oldu. “Biz görmedik on-
lar görsün” anlayışı ile hareket ederek çocuk-
larımızı şımarık ve doyumsuz hale getirdik. 
Sadece para kazanma derdine odaklandık.  
Hâlbuki bizim kazancımız çocuklarımız ola-
caktı/olmalıydı. Onların iyi birer insan olması 
için okumak ve okutmak zorundaydık. Ah-
laklı bir nesil yetiştirmek, büyüğünü küçüğü-
nü bilen, geleneklerinin izini süren bir genç 
yetiştirmekten daha kazançlı ne olabilir ki şu 
dünya arenasında?

Yani eğitim diyorum. Okulda, evde, sivil 

toplumda eğitim. Okuyan bir gençlik, düşü-
nen bir gençlik, üreten bir gençlik, değerlerini 
yaşayan bir gençlik…

Bunun için kültür ile öne çıkan bir Çum-
ra. Okuma ve okutma sevdasıyla Türkiye’ye 
örnek bir ilçe olmak. Okuyan bir toplum en 
büyük gelişmelere katkı yapan toplumdur. 

Bunun için sivil toplum kuruluşlarına, 
devletin resmi kurumlarına ve belki de en 
önemli icra imkânına sahip olan belediye-
ye büyük bir görev düşmektedir. Çocuk ve 
gençlerimiz başıboş ve eğlenti düşüncesin-
den uzaklaştıracak, beyinlerini besleyecek 
faaliyet üretmeye ihtiyaç var. Bu alanda ehil 
olan insanların gönüllülük esasıyla kurumla-
ra büyük bir sorumluluk düşmektedir.

Her alanda yetişmiş insanımızla çocuk-
ların ve gençlerin içine düştüğü hız ve haz 
hevesini kültürel bir hareketle olumluya çe-
virebiliriz/çevirmeliyiz. Bu büyük sorumlu-
luk geleceğimiz için elzemdir. 

Haydi;
Ahlaklı, erdemli, kültürlü ve ufku açık 

gençleri yarın için hazırlamaya. El birliği ile 
Çumra’yı kültürel kalkındırmaya…

Amatör bir ruh ile hesapsız, garazsız, çı-
karsız bir şekilde bu yolun bir eri olmaya…

Bunca sızlanmaya gerek yok. Bir başkası 
yapar diyerek yakınma ve mazeret üretme/
mazeretlerin arkasına sığınmaya da gerek 
yok…

Bu iş ağırdan almaya, gevşemeye ve is-
teksizliğe gelmez. Yarınlarımızı kurtarmak 
için bugün Çumra’nın kültürel kalkınmasına 
ve medeniyet yolculuğunda öncüler arasında 
olmasına katkı sağlamalıyız…

Bizde olması gerekenler: Heves, sevgi, 
aşk, adanmışlık, coşku ve bir de tükenmeyen 
mücadele azmidir.

Birçok farklı insanı bir potada kardeşçe 
yaşatan Çumra bunu da başarabilir…
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NADİRE
YETİŞ

ÇUMRA SEVDASI

Toplumların gücü kendisini meyda-
na getiren bireylerin sahip olduğu, 
disiplin, yüksek karakterli kişilik ya-

pısı ve güvenle ölçülür. Çumramız da tarih 
boyunca birlik ve bütünlüğe büyük önem 
vermiş, Cumhuriyetin kuruluşunun he-
nüz çok başlarında Atatürk’ün emriyle ilçe 
olmuş şirin güzel bir ilçemizdir. Kısa süre 
içerisinde gelişmiş eğitimin bir toplumun 
ayakta kalmasının yegâne yolu olduğunun 
farkına varan değerli yöneticileriyle kısa sü-
rede gelişmiştir.

Benim de çocukluğum ve gençlik yılla-
rım Çumra’nın İzzetbey mahallesinde geçti. 
Sokaklarında akşam ezanlarına kadar oyun-
lar oynayabildiğimiz, güvenilir insanların 
oturduğu, bir ihtiyacımız olduğunda zille-
rine rahatça basabildiğimiz bir mahalleydi. 
Çumra’ya her gelişimde çocukluğumun 
geçtiği bu sokaklardan yürürken attığım 
adımlar çoktan silinmiş olsa da kenarında 
köşesinde bana ait birçok anının beynimde 
tekrar canlanması her defasında çocuklu-
ğuma tekrar dönmeme neden olur. Adeta 
göz kırpar bazı anılar, unutamadığım yüzler 
gelir gözümün önüne. Özlem her an başka 
bir biçime bürünür. İnsanlar kaybettikle-
ri güzellikleri hatırladıkça geçmişe özlem 
duymaya devam edecekler bunun farkında 
olan biri olarak her şey eskiden mi güzeldi 
yoksa güzel olan her şey eski de mi kaldı 
bilmiyorum. Aslında geride bırakılanlar ya 
da bırakılmak zorunda kalınanlar özlediği-
miz anılardır diye düşünüyorum. Çocukluk 
ve gençlik yıllarını Çumra’da geçirmiş biri 
olarak o kadar çok anım var ki beynime yer 
eden. Her biri birbirinden özel ve anlamlı 
olan…

Eskiden bütün mahalle tanınır, isimle-
ri tek tek bilinirdi. Ben de komşularımızın 
hepsini hatırlıyorum. Aklıma ilk gelenler-
den birisi Batumlu Mehmet Ali amca. Tek 
katlı bahçe içinde şirin bir evde yaşardı. 
Arkadaşlarımızla kapısının önünde oyunlar 
oynar, bir şeye ihtiyacımız olsa elimiz boş 
döndürmezdi. Merdiveninin kenar kısmın-
da elması, armudu, şekeri mutlaka olur-
du. Ezan saati yaklaştığında usul adımlarla 
camiye doğru giderken yolunun üstünde 

Çakıcı Osman amcayı da alır beraber elleri 
arkalarında camiye giderlerdi. Onları o şe-
kilde sokakta gördüğümüzde ezan saatinin 
yaklaştığını anlardık. Karşımızda Bekçi Ha-
lil amca ve eşi Fadimana abla vardı. Mahal-
lemizin komşuları genelde ikindin ezanın-
dan sonra onların evlerinin önünde toplanır 
sohbet ederlerdi. Halil amca Sanatçı Gün-
gör Bayrak’ın babasıydı. Bunu ilk duydu-
ğumda çok şaşırmıştım. Hatta bazen Halil 
amcanın yanına ziyarete geldiğinde arka-
daşlarla uzaktan izlerdik. İlk defa bir sanat-
çıyı yakından görmenin şaşkınlığı olurdu 
üstümüzde. Remziye teyzemiz vardı. Ge-
nelde balkondan dışarıyı seyreder oğlu Teo-
man abinin yolunu gözlerdi. Herkese örnek 
olacak bir anne oğul ilişkileri vardı. Sokağın 
köşesin de Fidan abla otururdu. İkindi vak-
ti geldiğinde mutlaka evinin önüne çıkar o 
da gelip geçen komşularla sohbetler ederdi. 
Hatta arkadaşlarla onu her gün aynı saatte 
orda görmeye o kadar alışmıştık ki göreme-
diğimiz zaman kapısını çalar sorardık. En 
yakın arkadaşlarımdan biri olan İlknur’un 
ailesi göçmendi. Çumra da dağlı, göçmen 
gibi ayrım yapıldığı için bizden biraz fark-
lılardı. Aileme bunun sebebini sorduğum-
da” kızım onlar göçmen, biz dağlıyız gele-
nek ve göreneklerimiz bu yüzden farklılık 
gösterebiliyor” diye cevap verirlerdi. Hepsi 
birbirinden değerli daha birçok komşumuz 
vardı. Yaşları itibariyle de hepimiz saygı du-
yardık. Zaten bana göre hiç okula gitmemiş 
ya da ilkokul mezunu olan terbiyeli dürüst 
insanlar toplumumuzu yıllardır sırtında 
taşıyorlar. Bu toplum sarsılıp düşmüyorsa 
hâlâ iyi ve güzel yanları varsa okulu az ter-
biyesi çok insanlar sayesinde oluyor. Çoğu 
yüzlerinin kıvrımlarında birçok hikâye sak-
lıyor. Yaşlandıkça küçülen gözleri daha çok 
anlam taşıyor. Şu anda Z kuşağı dediğimiz 
çocuklarımız ilerde bizlerden bu şekilde 
bahsedebilecekler mi? 

Komşuluk ilişkisi onlar için ne ifade 
edecek hiç bilmiyorum ama ben Çumra’nın 
böyle güzel bir mahallesinde böyle değerli 
insanlarla birlikte karakterimin şekillenme-
sinden dolayı kendimi çok şanslı hissediyo-
rum. 

Çoğu zaman, çocukluğum ve gençlik 
yıllarımla alakalı beynimde, silemediğim 
birçok görüntüyle baş başa kalırım. Apa Ba-
rajı, Tavşan Köprü, Sırçalı Tepesine yapılan 
piknikler, harman zamanı arka arkaya sıra-
lanmış traktör kasalarında buğday, pancar, 
fasulye gibi ürünlerin sokaklardan geçer-
ken büyüklerimizin konuşmaları “maşal-
lah iyi mahsul aldık. Allah bereket versin” 
gibi cümleler… Eskiden mahsul iyi de çık-
sa kötü de çıksa şükrederdi insanlar. Şimdi 
genel olarak bir memnuniyetsizlik var. Bu-
nun sebebinin de şükrümüzün azalmasıyla 
alakasının olduğunu düşünüyorum. Çumra 
ovası benim için her daim bereketli toprak-
ların olduğu bir yer olarak kalacak. Tıpkı ço-
cukluğumuzda olduğu gibi…

Çumra’da on bin nüfusa sahip ilk yer-

leşim yeri olan Çatalhöyük Antik Kentinin 
olması hepimiz için bir şans diye düşünüyo-
rum. Tarımın başlangıcı, avcılık gibi önemli 
sosyal değişimlere tanıklık ettiği için de ayrı 
bir yeri bulunuyor.

Çumra’nın dışına çıktığımız zaman içeri 
ve dışarı diye bir ayrım yapıldığı için kim-
senin bilemeyeceğim bir yerde olması da 
bazen işimizi zorlaştırabiliyor. Genel ola-
rak bütün Çumralılar bilir ki “Nerelisiniz 
?”diye sorulduğunda Çumralıyız diye cevap 
verirken cevabımızdan sonra arkasından 
mutlaka” hangi Çumradansın içeri mi dışa-
rı” sorusu sorulur. Anlatıncaya kadar biraz 
zorlanırız bazen.

Son olarak da burada büyüdüğüm için 
mi bilmiyorum ama Çumra’yı seviyorum. 
Soluduğum havasını, yürüdüğüm yolları-
nı, Hükümet Caddesini, Bağkur çarşısını, 
Kümbetli Camisini, Torku sevdasını, kaldı-
rımlarını, pazarlarını, düğün yemeklerini, 
tarih kokan binalarını…

Rabbim ömür verdikçe de Çumra için 
elimden geleni yapacağım.
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ELİFE YILMAZ 
MISRAL

BELEDİYEMİZ, RAKIM’IN 
DEĞİRMENİNİ RESTORE EDER Mİ?

Konya kültür varlıklarını koruma bölge 
müdürlüğünden bir yetkili; “ biz değir-
menin, korunması gerekli, taşınmaz 

kültür varlığı olarak, tescil işlemini gerçekleş-
tirdik. Bakanlık restore işlemini yapmaz, ancak 
mülk sahibini isterse restore edebilir, ya da 
Çumra Belediyesi orayı kamulaştırabilirse; res-
torasyonunu da yapabilir,” dedi. İşin prosedür 
kısmını sade bir vatandaş olarak bilmiyorum, 
ancak bir Çumralı ve Çumra seven biri olarak;  
Rakım’ın ya da Şakir’in değirmeni olarak ta bi-
linen bu yapının korunması ve sahip çıkılma-
sını, hem kendim, hem de Çumralılar adına 
istiyorum.

Bundan üç beş yıl önce, 2017 yılı başla-
rında, Çumra’da olduğum bir zamandı. Her 
geldiğimde yapmaya çalıştığım gibi, baraj ma-
hallesindeki büyüdüğüm sokağımı, istasyon 
civarını, okulum olan kız meslek lisesi civarını 
özlemle dolaştım. Yol güzergâhım olan, de-
ğirmenin yanından geçerken de fotoğraflarını 
çektim.

Döneminde yapılan binalara has o sarı 
rengi kısmen de olsa, hala muhafaza ediyor, 
balkonlu kısmındaki çatı işlemeleri halen du-
ruyordu. Yıllara çok iyi direnmişti, yapılan ila-
velere ve öksüz bırakılmışlığa rağmen...

Değirmen olarak kullandığı dönemi biliyo-
rum. Sahipleri henüz oradaydılar, orada yaşa-
yan arkadaşlarım vardı, değirmeni çalıştıran 
emektarı ve kızını da tanıyordum. Her gün 
yaptığı işin izlerini üstünde taşıyarak bizim 
evin oradan geçerdi ve ben çocuk ruhumla bir 
farklı bakardım.

80’lerin sonu, 90ların başı; değirmen hâlâ 
üretiyordu ve hayatın içindeydi, yaşıyordu ve 
belki de üretmek 100 yıllık o kompleks yapının 

ömrünü uzatmıştı, şu anki unutulmuşluğuna 
inat! Bilemiyorum...

Çokça hüzün, geçmişe özlem ve anıları-
ma sahip çıkmak adına, sosyal medyada bu 
fotoğrafı paylaştım. Bunun üzerine, “neye ni-
yet, kime kısmet” dedirtecek güzel bir gelişme 
yaşandı.

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Müdürlüğünde görevli arkeolog Halil Görgülü 
değirmene ait resimleri görmüş. Bunun üzeri-
ne benimle irtibata geçti. “Konya’da bu örnek-
te, tarihi, tescilli bir değirmenimiz  yok, burayı 
koruma altına alalım” sözü üzerine benden 
bölge müdürlüğüne bir dilekçe vermem ge-
rektiğini, geri kalan prosedürü onların uygula-
yacağını söyledi. Bunun üzerine bir süre sonra, 
17.05.2017 tarih ve 4477 sayılı ‘ Rakımın de-
ğirmenin, korunması gerekli, taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescillendiği’ ile ilgili yazı bana da 
ulaştı.

Bu gelişme, Çumra kültürü ve tarihi için 
olumlu bir gelişmeydi. Ancak değirmenin tes-
cillenmiş olması, onu korumak adına yetmi-
yor. Başta da belirttiğim gibi mülk sahipleri ya 
da belediyemiz bu konuda neler yapabilir.

EN AZINDAN, kafe veya restoran olarak, 
hem turizme, hem ekonomiye katkı sağlaya-
cak bir projeye dâhil edilebilir mi? Malumunuz 
rakamca zengin olan Çumra’mızın sosyal ha-
yatı hâlâ çok zayıf. Birçok konudaki eksiklikle-
rini biliyorken; bu vesileyle, buradan, bu konu 
ile ilgili yetkililere sesimizi durabilir miyiz?
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ELMASUNLU TAHİR GÜNDÜZ 
HOCA EFENDİ 

ZEKİ
TÜRKER

Alparslan Türkeş (Baraj) Caddesin-
de Kavafiye ve Tuhafiye üzerine 
dükkânımız vardı. Dükkân komşu-

larımız Şükrü Kaya (Çopur Şükrü), Mehmet 
Harman (Oturak Mehmet), Hasan Cevizci 
(Furuncu Hasan, Bestici Arafa, Lokantacı 
Çakır Usta, Koçaş’lı Mükremin’in Oteli-
nin altında Bakkal Mustafa Avşar (Niğdeli 
Mustafa) vardı. Karşımızda Fırıncı Hüsa-
meddin, Hacı Ömer Camcı, Manifaturacı 
Habip Abdullah Camcı, Bakkal Hüseyin 
Uysal, Bakkal Ali Uyar, Helvacı Akşehir’li 
Mehmet Doğan, Kavafiyeci Mehmet Şevki 
Sarıtepe, Yörükler Kahvesi, Kaynakçı Meh-
met Tosun, Bakkal Ömer Taş, Pırıtıcı Mah-
mut, Camcı Hasan Toz, Konya’lı bakkal ve 
kırtasiyeci İdris Kıcık ve Tahir Kıcık kardeş-
ler, halıcı Ali Ardıç (daha sonra aynı dük-
kânda Niğdeli halıcı Yusuf Candan) Ahmet 
Tekin, berber Şaban isimli esnaflar vardı.

Yazımıza konu olan Çumra’nın ilk din 
âlimlerinden olan Hoca Tahir Efendi her 
gün öğle namazından sonra bizim dükkâ-
nın önüne gelir esnaflarla ayaküstü soh-
bet ederdi. Hoca Tahir Efendi daima ta-
kım elbiseli ve boyalı bir iskarpinle elinde 
kalın bir bastonla gelirdi. Saracıklı Davut 
Hocanın evi uzakta olduğu için biraz geç 
gelir, geldiğinde dükkânımıza girerlerdi. 
Babam Mustafa TÜRKER ile fıkıh âlimle-
rinden Şeyhülislam Fenari Ali Efendi’nin 
“Feteva-yı Feyziye” (Feyizli Fetvalar) isimli 
kitabını okuyup karşılıklı ilmi sohbetler ya-
parlardı.

Tahir Hoca’yı anlatabilmek ve yaza-
bilmek için kızından torunu olan Mustafa 
Özdamar’dan aldığım bilgileri burada yazı-
yorum.

Ulemâyı râsîhundan –ilimlerde derinle-
şenlerden- olan Hacı Tâhir Gündüz (1887 
– 1964) Efendi, Bozkır’ın Dinek Nâhiyesi-
ne bağlı Elmasun Köyünde dünyaya geldi. 
1305 Hicrî 1887 Milâdî.

Anası Fatıma; babası Veli.
Köyündeki hazırlık dönemi eğitiminden 

sonra, Konya’da Hâdimli Müderris Çelikzâ-
de Mehmed Vehbî (1861-1949) Efendi’nin 

başında bulunduğu Ali Gâv/Mahmûdiye 
Medresesinde yüksek tahsil yaptı.

Ulemâdan Çelik Hüseyin Efendi’nin 
oğlu olan, sonradan Çelik soyadını alan 
Mehmed Vehbî Efendi, ilimde irfanda de-
rinlikli, açık fikirli berrak bir insandı. Bu 
fasılda ayrıntı arzu edenler, Caner Araba-
cı’nın “Konya Medreseleri”ne bakabilirler.

Velîzâde Tâhir (Gündüz) Efendi, Çe-
likzâde Mehmed Vehbî (Çelik) Efendi’den 
icâzet (diploma) aldıktan sonra köyünde El-
masun’da, Veli Hafız’ın kızı Âmine/Emine 
ile nişanlandı, Mısır’a gitti.

Abbas Halim Paşa’nın Mısır Hıdivi ol-
duğu tarihlerde, Ezher’de, bugünkü an-
lamda akademik eğitim ve öğretim veren 
Ezher Üniversitesinde, kendi sınıfında tale-
belik, alt sınıflarda hocalık yaptı. Arabçayı 
çok iyi bilmekliğinin yanı sıra savtı ve kıra-
atı çok tatlı olduğu için, Hıdiv (Vâli) Paşa-
nın sarayına başimam olarak atandı.

Ezher Şeyhi, bugünkü anlamda dekan 
veya rektör Şeyh Bâhid, Şeyh Muhammed 
Bâhid el Mutiî/Matiî (1854-1935), Şey-
hulekber Muhyiddin-i Arabî meşrebinde 
rüsûh sâhibi bir ilim- bilim insanıydı.

Velizâde Tâhir Efendi böylesine alımlı 
ve verimli bir ortamda, yedi sene, Kahi-
re’de çok safalı bir kariyer hayatı yaşadı. 
Şeyh Bâhid’den de icâzet aldıktan sonra, 
yedi sene Kahire’de kalmışlıktan sonra, kö-
yüne döndü ve yedi seneden beri kendisini 
bekleyen vefalı nişanlısı Veli Hafız’ın keri-
mesi Âmine/Emine ile evlendi.

Bu evlilik süreci içerisinde Bozkır’ın Di-
nek Nâhiyesinde Kadı Naibliği yaptığı dö-
nemde (1932 – 1939) üç kızı bir oğlu oldu: 
Nazîfe, Fatıma, Sâmi, Naciye!

Meşrutiyet ve Millî Mücadele yılların-
dan sonra zuhûr eden Cumhuriyet döne-
minde, Konya Sultâniye (Karapınar) müftî-
liğine atandı (1939 – 1942).
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Hacı Tâhir Efendi, kendisine soyadı olan 
Gündüz gibi, düz dümdüz gündüz gibi ay-
dın ve aydınlık bir ilim irfan insanıydı. İdârî 
veya siyâsî makam ve mertebe derdi yoktu. 
Köyüne çok düşkündü. Çumra, köyüne daha 
yakın olduğu için, zaman içerisinde Karapı-
nar Müftîliğini bıraktı, kendi isteğiyle boş bu-
lunan Çumra merkez vaizliğine tayin edildi 
(1942 – 1962).

Çumra Merkez Camii avlusunda bulu-
nan toprak damlı bir evde ikamet ediyordu. 
Ahmet Hamdi Akseki’nin de çok değer ver-
diği sevdiği saydığı Hacı Tâhir Gündüz Efen-
di, kendi devrinin müctehidiydi. Fetvası çok 
genişti. Azîmetten ziyâde ruhsatı tercih etti-
ği için, muhalifler ona Kolaycı Hoca derlerdi. 
Muhaliflerinin kavramakta zorlandıkları ko-
laycılık, yani ruhsat, kadîm müctehidlerin de 
yaptığı gibi Kitabdan ve Sünnetten istinbat 
işlemiydi. 

Her âlimin cesaret edemediği bir işlem-
di bu. Muhalifleri onu tasavvufa ve tarikata 
muhalif zannederlerdi. Oysaki o, Şeyhülek-
ber meşrebinde bir şeriat, tarikat,  hakikat ve 
mârifet eriydi. Bu tarafını hep gizlerdi.

Hacı Tâhir Efendi’nin medrese arkadaşı 
Ahmet Hamdi Akseki ile olduğu gibi Hacı 
Veyiszâde Mustafa Kurucu Efendi ile de çok 
derin bir dostluğu vardı.

Hacı Tâhir Efendi, ruhâniyetlerine selâm 
olsun, İmâm-ı Âzam ve Şeyhülekber meşre-
binde arifibillah bir insandı!.. Kitap ve Sünnet 
çizgisinde derin bir alim ve derin bir arifti.

1964’de köyünde Hakka yürüyen mer-
hum, sonradan Güneysınır adıyla ilçe olan 
memleketinde Güllü Mezarlıkta medfundur.

Tahir Hocanın Vaziye defterinden bir 
hutbesini de burada yazarak yazıma son 
vereceğim. Allah rahmet eylesin. Ruhu Şad 
olsun.

Muhterem cemâat! Hastalığımızı tedâvi 
edelim! Bizde hastalık var! Ruhlarımız has-
tadır! Hastalıklarımızdan birisi, korku hasta-
lığıdır! Biz çokça yaptığımız işleri korkudan 
dolayı yaparız! Yapmadığımız işleri de, kork-
madığımızdan yapmayız!

İnsandan korkmak hastalıktır! Bunun te-
davisi Allah’tan korkmak, insandan korkma-
maktır. Biz kaziyyeyi aksi etmişiz, aksine çe-
virmişiz. Allah’tan korkacak yerde insandan 
korkmuşuz. Bu yanlıştır. Muvahhid olan in-
san Allah’tan korkar, başkasından korkmaz. 
İnsandan korkmak, Allah’tan korkmamak, 

müşriklerin şiârıdır, yâni puta tapanların işi-
dir.

Evliyâyı umûrdan/yöneticilerden kork-
mak günahtır! İtaat etmek, kanun dairesin-
de itaat etmek farzdır; muhalefet haramdır; 
korkmak günahtır!

Yukarıdan beri saydığım günahlardan 
sakınalım. Günah olan şeylere günah değil-
dir demek, küfürdür. Îman ile küfür arasında 
hayrı görelim bilelim de îman dâiresinden (s. 
14) sınırından hududdan aşıp küfür arsala-
rında ovalarında yürümeyelim!

Ey cemaat! Siz, acaba bize dünyevî bir 
zarar gelir de, fakir olur muyuz ki diye kor-
karsınız!

Ey cemaat! Aslınız fakir, nesliniz fakirdir! 
Fakirlikten kurtulmanıza imkân yoktur! Ana-
nızdan fakir doğarken çıplak fakir doğdunuz! 
Öleceksiniz fakir olarak kabre gireceksiniz! 
Kabirden fakir olarak kalkacaksınız! Bunu 
şimdi bir kere düşünün! Aklınızı iyice erdi-
rin! Evveliniz fakir, ahiriniz fakir! Dünyaya 
gelirken çıplak, dünyadan giderken bir ke-
fen. 

Doğum zamanı fakir, ölüm zamanı fakir. 
Doğum ile ölüm arası şöyle uluorta elli alt-
mış senelik bir ömür de hep zenginlik geçen 
pek azdır. Haydi farz edelim ki bütün ömrün 
zenginlikle geçmiş olsun! Ne olur, ne kıymeti 
var da mağrur oluyorsunuz, gülüp oynuyor-
sunuz? Bir gün gelecek, ağlayacaksınız, öle-
ceksiniz! Karılarınız, oğlunuz-kızınız, akraba-
nız, dostlarınız ağlayacaklar! Sonsuz sefalet 
içinde kalacaksınız!

Vaktiyle bunun çaresine bakmalı! Sefil 
ve fakir kalmamanın çarelerini aramalı! Bu-
nun çareleri, ilim ve iman ve amel-i salih ve 
hüsn-i ahlâk kazanmaktır! Bu da Kur’an ve 
hadis okumak öğrenmek, anlamak; emirleri 
yapmak, nehiyleri bırakmakla olur!

Ama sen diyeceksin ki: Biz dünyanın 
tadını aldık; tadını aldığımız dünyayı topla-
maya çalışırız! Senin dediklerinden bir lezzet 
alamıyoruz; diyeceksin ama ben de derim ki: 
Dünyanın tadını çalışa çalışa aldın; Kur’an’a 
hadise de çalış da bak tat neredeymiş, görür-
sün, bilirsin!

Hâkimiyet-i milliye iyidir, millet alim ve 
fâdıl olmak şartıyla… Millet cahil ve sefih 
olursa, mutlakıyet iyidir. Hiç olmazsa çingen 
çalıp kürt oynamaz! Millet-i İslâmiyyenin hâ-
kimi Kur’an ve Hadistir. Kur’an’dan başka 
İslâm milletinin hâkimi olamaz

27 28

İçim sıkılıyor dost, bak sonunda dört duva-
rım, içim sıkılıyor
Ağırım, hantalım, içim artık gözümden 
kaça kaça yıkılıyor
Ölü gibi susuyorum, sesim hâlâ yeni en-
geller ardına tıkılıyor…
Bıkılıyor dost, yaşam belirtisi olmadan 
yaşamaktan bıkılıyor

Susuyorum dost, susuyorum içimdeki çığ-
lığa karşı,
Kusuyorum dost, içimdeki uçurumdan ku-
suyorum arşı,
Koşuyorum dost, umarak olmadığım bir 
yere varışı,
İnsan bakışından üşüyorum dost, istemiyo-
rum böyle barışı.

İnsanların dünyası, kendi ısmarladığı katil 
ağlarla örülmüş
Hiç düşünmemiş zihinlerin, basit yalanlarla 
defteri dürülmüş
Bendeki buna karşı koymama direnci nasıl 
da devasa büyümüş
Besini çürük azmim; boş vermeye küser-
ken boş vermemden çürümüş

İyi bak! Duygusuz, hevessiz bir şiirden daha 
yavanım
Hem yavanlığı kovan ne varsa başımdan 

savanım
Hüzünsüzlüğe tahammülsüzüm, aynı anda 
hüzünden cayanım
Ne kendime kızan yanım içten, ne kızan 
yanıma alınan yanım

Uyanırım da ilkin kendime çatılır, çatılır 
kaşlarım
Soyut kelepçelerimle, naklolur dünden bu-
güne, taze cezama başlarım
Gözyaşlarımın kefareti olabilir mi derken 
sıradaki gözyaşlarım
Korkarım yakında gülümsemek adına dün-
yayı bağışlarım

Kor sözlerden çekinme dost, siper al, don-
muş zihnimi vur
Böyle yıkılır belki içindeki boş vermişlik 
zaptındaki sur
Karşımda duruyorum dost, dostumsan sen 
de karşımda dur
Tam hedefin önündeyken, düşman uyanır 
dost mu uyur?

FATMA
BARDAKÇI

BOŞVERMİŞLİK BUNALIMI
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2320 Km kare yüzölçümünün tamamı ova 
olmasından dolayı, Konya’nın; Konya Ova-
sı olarak anılmasına sebep olan konumuy-

la Konya için, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
anılmasından, lalenin Hollanda’dan sonra en 
yüksek Çumra’da üretilmesinden, Çumra Ka-
vununun merkezi olmasından dolayı da Türkiye 
için, 9 bin yıllık tarihi ile dünyada ilk evlerin ya-
pıldığı yer ve dünyada tarım aletlerinin ilk kul-
lanıldığı yer olması açısından da dünya için çok 
önemli olan yerleşim yerine ÇUMRA DENİR. 

Her ne kadar 9 bin yıl önce Çatalhöyük’te 
yaşayan insanların insanlık tarihinde ilk evi yap-
maları ve ilk tarım aleti kullanarak tarım yap-
maları önemli ise de Çatalhöyük yakınlarındaki 
on bin beş yüz yıl önce Hayıroğlu Köyündeki 
Boncuklu Höyük ise Çatalhöyük’teki insanların 
atası olduğu ortaya çıkması ayrı bir önem arz 
etmektedir.

Çumra Ovasında elle yapılan höyüklerden 
başka hiçbir yükselti, dağ falan yoktur ve düm-
düz ovadır. Çumra Ovası öylesine düz bir yerdir 
ki on bin yıl önce burada yaşayanlar bile burada 
hâkim tepe oluşturabilmek ve yabani hayvan-
lardan kurtulabilmek için elle yığma höyükler 
yapmışlardır. Çatalhöyük, Sırçalıhöyük, Türk-
men Karahöyük, Alibey Höyüğü gibi höyükler 
bunun en önemli göstergesidir. Bu höyükler gibi 
Çumra’da tam 52 tane höyük bulunmaktadır ve 
hepsi sit alanı olarak ilan edilmiştir.

1830’lu yıllarda Çumra Ovasında meyda-
na gelen kuraklık dolayısıyla insanlar su bulma 
mücadelesine girmişlerdir. İlk olarak Kuru Kafa 
Mehmet Efendi tarafından Apa Barajı çevre köy-
lerden toplanan insanların yardımıyla inşa edil-
miştir. Daha sonra ise 1847 yılında Kuru Kafa 
Mehmet Efendi Çumra civarındaki köyleri tek 
tek gezerek suyun çaresini anlatmış ve o tarihte 
tam bin tane köylü ona inanmış ve Beyşehir Gö-
lünden itibaren Çarşamba kanalı kazılmaya baş-
lanmıştır. 1847 Yılında Çumra insanlık tarihinin 
su ile mücadelesindeki en kalabalık insanını bir 
araya getirmiştir. Bu insanları bir araya getiren 
büyük lider Kuru Kafa Mehmet Efendiyi rahmet 
ve minnetle anmak her Çumralı için çok önemli 
bir vefa borcudur.

Düşünüyorum da, coğrafyacılar karasal ik-
limin tanımını Çumra’ya göre yapmışlar diyo-
rum. Gerçekten de yazları sıcak ve kurak, kışları 
soğuk ve yağışlı olma özelliğinin en uç nokta-
sında yaşandığı yerdi Çumra. Kışları soğuk ve 

yağışlıydı ama ikliminin soğuk olması insanlar-
da bambaşka bir yürek sıcaklığı meydana getir-
mişti. Sanki ülkemizin bazı illerinden, Konya’nın 
bazı ilçelerinden ve dünyanın bazı ülkelerinden 
en sıcakkanlı insanların göçüp yerleştikleri yerdi 
Çumra. 

Şu anda olmayan pek çok meslek erbabını 
tanıdığım yerdi Çumra. Acıklı aşk hikâyelerinin, 
ayrılıkların, şehit haberlerinin şiirle işlenip des-
tan yazıldığı ve destanların bir kâğıda bastırılıp 
teypten de dinletilerek cadde cadde, sokak so-
kak destan satıldığına Çumra’da şahitlik ettim. 
Cadde ve sokak başlarına kurulan tezgâhlarda 
evlerdeki bakıp kapları kalaylayan ve üstü başı 
kara is içinde kalmış insanların KALAYCI GEL-
Dİ diye bağırışlarına Çumra’da şahitlik ettim. 
Çumra’daki en büyük bağırış kalaycılardan de-
ğildi ama. En büyük bağırma, en coşkulu hay-
kırış TELLAL FAYIK amcaya aitti. O yıllarda 
Çumra’da yaşamayan bilmez ama belki de duy-
muştur. Çumra’mızın Telal Fayık amcası var-
dı. Hatta ben kendisine Çumra’nın hoparlörü 
derdim. Açık arttırmalı satışlar olur ve bazı açık 
arttırma haricindeki satışlarda eğer bir anons 
gerekliyse bu işi sadece Tellal Fayık yapardı.

Kışları çamurlu olan Çumra sokakları yazları 
ise adeta toz havuzu gibiydi. Yolların çukur yer-
lerine dolan tozların üzerinden bir araba geçtiği 
zaman koskocaman bir toz bulutu yükselirdi 
havaya puff diye çıkan sesin ardından. O tozlara 
aldırış etmeden ve pek çok kez de karanlıklarda 
o toz havuzlarına bata çıka ramazanlarda rama-
zan davulcularının arkasından biz de giderdik. 
Göçmenlerden de Ramazan davulcularımız var-
dı ama benim aklıma Davulcu Hulusi amca ge-
lir. Soğuk havalarda davulcular bir ateş yakarlar 
ve davullarını ısıtırlardı. Çocukluk yıllarımız ne 
güzel günlerdi. Çumra’mıza emek veren güzel 
insanları önümüzdeki süreç içerisinde rahmet 
ve minnetle anmaya vesile olacak yazılarımız 
ömrümüz oldukça devam edecektir. Zira bu 
kısa yazımızda ne İhsan Batu’nun ve ne de Deli 
Nayil’in adını zikredemedik. Geçmişlerimize 
rahmet ve güzel insanlara selam olsun vesse-
lam. 
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Görünce birden denizi
 Mavi bir sonsuzluk kapladı: gözlerimizi 

Semayla birleşip karayı yutmuşsun 
Gemilere dalgalarını vurarak gemicileri 
uyutmuşsun 
O kadar esrarlısın ki karayı unutturmuşsun 

Göğün rengi sende seninki gökte 
Güneş batarken kan batınca kararan 
Tayfalar için sevgili gemiler için beşik
 Şairler için duygu hasretini ruhunda ara-
yan 

Tuzlu derler acı derler 
Neren tuzlu neren acı bilmem ki 
Dereler senin ırmaklar sana akan nehirler 
Bazen durgunsun sorarım billur mu ki 

Bazen ay seni kendine çeker 
Hasretle emer kucaklar seni 
Sonra görüşmek üzre bırakır 
Sularda kalmaktan korur yer ehlini 

Kuşlar uçuşur canlılar yaşar 
Balıklarla martılar hızla koşuşur 
Kapar nasırlı gönlünden bir parçayı daha 

Sen dalgalarını ağlatır o şükreder Allah’a 

Aynasın bazen gökyüzüne dönük 
Yansıtan yıldızları parlak donuk 
Gemiler bozar esen yeller kırar 
Rahata eren gönlünü, dalgalar söyler 
Ruhuma şakırdayan sesini 

Bir semavi tablosun firavunu boğan 
Musa nasıl asasını vurunca ikiye ayrıldıysa 
Mehdi bayrak dikince öyle ayrılan 

Dinginleşmiş ruhumla kucakladım seni 
Durgundun önce rüzgâr çekemedi sevgimi 
Haşin dalgaların oluştu devleştin attın sa-
hile 

Göksel bir ışık yanar içinde
Varlığımla kararmış ruhumu çeker kendi-
ne 
Sen durgun sen nazlı haşin 
Sevgilisin yer etmiş benliğimde

BAYRAM 
SELEK

DENİZ 

EMRAH
SAYGIN

DEĞİL Mİ?
Mülküm var diye havaya girme
Garibanı yoksulu sakın hor görme
Arpa misali vaktinden önce erme
Malı veren Allah değil mi?

Güvenme gençliğe bir şey olmaz deme
Benim vücudum hastalık bilmez deme
Hele ki başıma bir şey gelmez deme
Canı veren Allah değil mi?

Zamanım çok diye ömrü heba etme
Doğru yoldan git yanlış yere gitme
İnsanları sev sakın ha kin gütme

Ecel i veren Allah değil mi?

Emrah Saygın dedi kendince
Eyvaaah deme iş işten geçince
Güzelleşir elbet her şeyi sevince
Güzeli emreden Allah değil mi?

Koca doksan kıtlığı, amansız üç yüz üç 
kuraklığı yaşamış bu toprakların bir 
kere daha aynı akıbete uğramaması 

için dua etmenin dışında ne yapabiliriz diye so-
ralım mı kendimize. İlkyazımda da ‘Suyumuz 
tükenir mi?’ diye sormuştum. Kuraklıktan 
kıvranan İç Anadolu bozkırlarında bu sene eki-
nimiz harmanımız kıt, ambarımız boş kalacak 
gibi!

Neşemizi artıracak güzel konular seçip yaz-
mak dururken, felaket tellalı gibi ne bu şimdi 
demek geliyor içimden fakat acı ama gerçekler 
böyle. Durum tespiti yaparak gelecek nesillere 
aktarmak görevimiz olmalı. Bizler milletimizi 
doyuran çiftçilerimizin çocuklarıyız, ülkemizin 
can damarı bu toprakların bekçisi, gelecek ne-
sillerin emanetçisiyiz. Bu iddiayı taşıyan her-
kesin asla emanete hıyanet edemeyeceğini 
biliriz…

Meramımız iyi anlaşılsın diye tarihe bir 
yolculuk edelim isterseniz. Rumi takvime göre 
1290 yılına tekabül eden miladi 1873-74 yılları 
Osmanlı topraklarında aşırı bir kuraklık olur. O 
devrin kaynaklarında, bu felakete bağlı olarak 
40 bin insanımızı kaybetmişiz. Açlıktan telef 
olan hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaşmış. 
Kuraklığı en derin hisseden bizim yaşadığımız 
bölgeden göçler olmuş, ova dağılmış resmen. 
Eskiler Rumi takvimin son iki veya üç rakamını 
telaffuz ederek anlatmışlar hep acılarını; Koca 
Doksan Kıtlığı, Doksan Üç Harbi, Üç yüz üç 
açlığı bunlara örnek verilebilecek tarihi olay-
lardır. Koca doksan kıtlığının ardından on üç 
sene sonra yeni bir kuraklık dalgası yaşar bu 
suya hasret yanık ovalar. Atalar, Üç yüz üç kıt-
lığını hiç unutamazlar ve hafızalarına kazırlar. 
Asla yeni ürün ambara girmeden elinde kalanı 
satmazlar, birkaç yıl yetecek erzak depolamayı 
alışkanlık haline getirirler. Çünkü yaşadıkları 
son çeyrek asırda iki büyük kuraklık neticesin-
de çöle dönen topraklar ve arada acılara gark 
olduğumuz o meşhur 93 Harbi! Neler kaybet-
mişiz neler?

Bu bilgilerin kaynağı evvela okuyup araş-
tırmaya dayanır. Çok noktadan topladığım 
bilgileri birleştirerek, karşılaştırarak ve yorum-
larımı da katarak sunmaya çalışıyorum. Ama 
bu konu ile alakalı en kıymetli bilgileri 2013 
yılında dikkatle takip ettiğim ve notlar aldığım 

bir panelde elde etmiştim. Tarım Bakanlığımı-
za bağlı Toprak Su ve Çölleşmeyle Mücadele 
Kurumu tarafından düzenlenen panelde ha-
fızama mıh gibi çakılan, tüm insanlığı ilgilen-
diren geleceğin en büyük sorunu açlığa karşı 
yapılması gerekenler de konuşulmuş ve su-
numlar yapılmıştı. Açış konuşmasında kurum 
müdürünün Birleşmiş Milletlerin yayınladığı 
raporları kaynak göstererek söylediklerini hiç 
unutmadım.  “2050 yılına kadar dünya nüfu-
su 9,1 milyara ulaşacağını hesaplarsak, gıda 
ihtiyaçları da buna bağlı olarak %70 oranında 
artacak; dolayısıyla ya yeni tarım alanları aç-
mamız ya da mevcut alanlarda yoğun tarım 
yaparak verimi artırmamız ve açığı kapat-
mamız lazım” diyordu… Diyordu demesine 
de ben şimdi düşünüyorum; suyumuz bitme 
noktasına geldi, topraklarımız daraldı ve yanlış 
uygulamalar yüzünden yorgun, organik yapı-
sı bozulmuş durumda! Açığı kapatmak şöyle 
dursun, bugünü bile kurtarmak mucizelere 
kalmış neredeyse…

Yıllar önce bir haber kaynağında rastladı-
ğım, hoşuma giden bir paylaşımı ajandama 
kaydetmiştim. Onu da yazayım ki konunun 
nereden nereye doğru evrildiğini karşılaştı-
rın. Dünyanın tanıdığı ünlü emtia gurusu Jim 
Rogers ülkemizde “Gelecekte Lamborghinile-
re borsacılar değil, çiftçiler binecek” öngörü-
sünde bulunmuştu. Uçuk kaçık bir fikir gibi 
gelse de bir gün fazlasıyla gerçek olacağına 
inanıyorum, hangi ülkenin çiftçisi biner bilmi-
yorum ama inşallah bizim çiftçilerimize nasip 
olur. Düş değil bu, çünkü her şeyin sentetik 
olarak üretimi yapılabilir ama gıdanın asla, 
onun üretimi toprak ve su olmadan olmaz…

Ben şimdi tam burada Çumra’nın çocuk-
larına sözümü söylemek istiyorum. Toprağının 
ve suyunun kıymetini bil kardeşim; israf etme 
ve ettirme, bunlar senin geleceğin. Oku, araş-
tır ve hafızanı diri tut ki; elindeki en stratejik 
silahı kimselere kaptırma, bir karış toprağın 
varsa asla ve asla kimseye, hele yabancılara 
satma…
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KIRAÇ TOPRAKLARIN 
EFENDİSİ ÇUMRA…

...Geçmiş zaman olur ki tarihin tozlu 
sayfalarında... UNESCO’nun 2007 
yılını dünyada MEVLÂNA yılı ilan 

etmişti. İşte tam bu sırada Konya TÜFAD 
Şube Başkanlığı bu olayı fırsat bilerek Ülke-
miz ve Konya Şehrimiz adına katkı sağlamak 
amacıyla projeler üretmeye ekibiyle berabere 
harekete geçerler. TÜFAD Başkanı İsmet Ka-
rababa ve ekibi yoğun bir çalışma sonrasın-
da bu projeyi uygulamaya geçirirler. Projenin 
Çumra ayağı maç öncesi Grassroots çocuk 
oyunları ve TÜRKİYE MAKEDONYA arasın-
daki maç olacaktır. Bu organizasyonun amacı 
sadece futbol değil, Çumra’da sporun geliş-
mesi, bakış açısının değişmesi, tesisleşme 
adına bir kıvılcım ve Milli Takımımıza sahip 
çıkmak gibi alanları kapsıyordu. 2007 yılı Ça-
talhöyük Çumra Belediye Spor Altyapı Ant-
renörü olduğum dönemdi. Bu programdaki 
çocuk oyunları bölümünü İsmet Karababa 
hocamın programı bizzat şahsıma anlatarak 
sunmasıyla altyapı oyuncularımızla beraber 
hazırlığımıza başlamış ve şahsım ve oyuncu-
larımızla bu programa katkı vermekten onur 
duymuş ve çok büyük haz alarak program so-
nunda ödüllendirilmiştik. 

... Bu özel maç insanlığın ilk yerleşim yeri 
olarak görülen ÇATALHÖYÜK’ün bulunduğu 
ÇUMRA’da oynanmıştı. Bu maç aynı zaman-
da ÇATALHÖYÜK ‘ün daha geniş kitlelerce 
tanınmasını sağlarken, bu ilçedeki ilk milli 
maç unvanını da alacaktı. 

... Ayrıca bu program Çumra’ da  ekono-
mik, sosyal, turizm  ve sportif açısından değe-
rini yükseltmek adına büyük bir fırsat olarak 
görünüyordu. Spora bakan gözlere memleke-
timiz açısından farklı bir nostalji, dünde kalan 
yaşadıklarını bugün hatırlatmak ve tekrar ya-
şatmak başlıca nedenlerdi. 

... Yıl 2007 - Mayıs 17 - saat 16.oo.
Durmuş Ali Çalık Şehir Stadı.
TÜRKİYE U16 ve MAKEDONYA U16 ta-

kımları karşılaştı. Şahsım olarak gördüğüm ve 
tanık olduğum güzel ve büyük bir gündü.

Çumra’da yapılmış tarihin en önemli or-
ganizasyonuna tüm Çumralı sporseverler şa-
hitlik etmişti. Taraftarlarımız tribünleri tıklım 

tıklım doldururken, Çumra böyle bir büyüklü-
ğü ilk kez yaşıyor ve coşku tavan yapıyordu. 

... TÜFAD ve KONYA Şeker Fabrikasının 
ortaklaşa düzenlediği, Çumra Belediye’ sinin 
ev sahipliği yaptığı bu organizasyon hâlâ ko-
nuşulmakta ve dün gibi hatırlanmaktadır. 

Milli maç öncesi Pankobirlik Başkanı Re-
cep Konuk, Çumra Belediye Başkanı Nasır 
Ersöz’e programa ev sahipliği ve katkıların-
dan dolayı plaket takdim etti. Recep Konuk 
Konuşmalarında 2007 yılı UNESCO’nun 
dünyada Mevlana yılı ilan etmesi sebebiyle 
Çumra’da yapılan bu organizasyondan onur 
duyduklarını ve bundan daha büyük organi-
zasyonları Çumra’nın hak ettiğini söyledi. 

Çumra Belediye Başkanı Nasır Ersöz’de 
Çumra’da spora her zaman destek verecek-
lerini dile getirdi.

Dönemin TÜFAD Başkanı İsmet Karaba-
ba sporun ve sporcunun her zaman yanında 
olacaklarını ve bu programa destek veren, 
emeği geçen herkese teşekkürler ederek  söz-
lerini tamamladı. 

... Maç sonucu Türkiye 6-0 Makedonya 
olarak biterken, Çumralı sporseverler futbola 
doymuş, taraftarlar büyük organizasyondan 
muhteşem görüntüden etkilenmiş, stadta 
coşku tavan yapmıştı. 

... Bu yazımda spora dair yaşadığım güzel 
bir hatıramı siz kıymetli okuyucularım için ka-
leme aldım. İyi ki tanıklık etmişim, iyi ki yaşa-
mışım ne mutlu bize.

Dm  Lavson’un “Aldığımız şeylerle geçici 
bir süre var olur ama verdiğimiz şeylerle ebe-
diyen yaşarız.” sözüyle TEKRAR YAŞAMAK 
DİLEĞİYLE tarihi yazımı sonlandırıyorum. 

* Biz oradaydık, 
* bu gün buradayız,
* yarında olacağız... 

... SAYGILARIMLA 

ABDULLAH 
KOÇAK

BİZ ORADAYDIK 
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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;

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

KAYNAKÇI VE 
VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin(TBB) yönetim kurulu 
toplantısı için Konya’ya gelen belediye başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta Bahçesi’ni ziyaret etti

Lavanta Bahçesi’ne
hayran kaldılar

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği’nin (TDBB) programı için Kon-
ya’da bulunan yerli ve yabancı be-
lediye başkanlarının eşleri, Karatay 
Lavanta Bahçeleri’ni ziyaret etti. 
Bahçe içerisinde oluşturulan alanla-
rı gezen ve bol bol fotoğraf çektiren 
misafirler hem lavanta bahçesine 
hem de ziyaret sırasında kendileri-
ne ikram edilen lavantalı gazoz ve 
dondurmaya da hayran kaldı. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin davetlisi ve Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği’nin (TDBB) yönetim 
kurulu toplantısı için olarak Kon-
ya’ya gelen belediye başkanlarının 
eşleri, Karatay Lavanta Bahçesi’ni 
ziyaret etti. 

Karatay Belediyesi tarafından 
Saracoğlu Mahallesi’ndeki 90 bin 
metrekarelik alanda 90 binin üze-
rinde lavanta fidesinin dikilmesiyle 
oluşturulan Lavanta Bahçesi’ni ge-
zen belediye başkanlarının eşleri, 
Karatay Lavanta Bahçesi’ne hayran 
kaldı. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca’nın eşi Şerife Kılca’nın 
misafirlere eşlik ettiği ziyarette 
belediye başkanlarının eşleri, eşsiz 
kokusu ve görsel güzelliğiyle Kon-
ya’nın yeni çekim merkezi olan La-
vanta Bahçesi’nde bol bol fotoğraf 

çektirdi. 
BAŞKAN EŞLERİNDEN KARATAY 
LAVANTA BAHÇESİ’NE TAM NOT
İstanbul Bayrampaşa Belediye 

Başkanı Atila Aydıner’in eşi Mela-
hat Aydıner, “Lavanta; kokusuyla, 

rengiyle ve daha birçok özelliğiyle 
özel bir bitki. Karatay Lavanta Bah-
çeleri’ni hep birlikte ziyaret ettik ve 
çok beğendik. Vatandaşa yönelik 
güzel bir hizmet. Emekleri dola-
yısıyla Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Bosna-Hersek Novi Grad Sa-
rajevo Belediye Başkanı Semir 
Efendiç’in eşi Aida Efendiç ise, 
Konya’nın çok güzel bir şehir oldu-
ğuna vurgu yaparak şunları söyledi: 
“Konya, zaten eşsiz ve çok özel bir 
şehir. Hz. Mevlana’nın şehri olma-
sı dolayısıyla da maneviyatı yüksek 
bir yer. Daha önce de Konya’ya gel-
miştim bu ikinci gelişim ve buraya 
hayran kaldım. Karatay Lavanta 
Bahçesi de her şeyiyle her yönüyle 
çok güzel. Emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum.” 

Kütahya Tavşanlı Belediye Baş-
kanı Mustafa Güler’in eşi Birsen 
Güler de, Karatay Lavanta Bahçe-
si’ni çok beğendiklerini ifade etti. 
Ziyaret sırasında kendilerine ikram 
edilen Lavantalı dondurma ve ga-
zozu çok beğendiklerini ifade eden 
Güler, “Karatay Lavanta Bahçesi’ne 
hayran kaldık. Çok güzel olmuş. La-
vanta çok faydalı bir bitki. Buraya 
gelmişken lavantalı dondurma ve 
gazoz da ikram edildi bizlere. İlk 
kez yedim ve çok beğendim tadını. 
Emeği geçen belediye başkanımıza 
teşekkür ediyoruz” ifadelerini kul-
landı.

 n HABER MERKEZİ

Elektrik direğinden düşen 
işçi ağır yaralandı

Yoldan çıkan kamyonet 
tepeye çarptı: 1 yaralı

Kulu ilçesinde elektrik hattı çe-
ken işçi direkten düşerek ağır ya-
ralandı. Alınan bilgiye göre, Celep 
Mahallesinde bir tarlada elektrik 
hattı çekmek için çalışan elektrik 
ustası Cafer Akalın (22), direk üze-
rinde çalışırken dengesini kaybe-

derek düştü. Yaralanan Akalın'ı iş 
arkadaşları Kulu Devlet Hastane-
sine getirdi. Burada yapılan müda-
halenin ardından hayati tehlikesi 
bulunan Akalın, ambulansla Kon-
ya'ya sevk edildi. Jandarma, kazay-
la ilgili soruşturma başlattı. n AA

Beyşehir ilçesinde yoldan çı-
kan kamyonetin tepeye çarpması 
sonucu sürücü yaralandı. Tamer 
Asığ idaresindeki 58 ABT 654 
plakalı kamyonet, Beyşehir-Konya 
karayolunun 35. kilometresinde, 
sürücüsünün direksiyon hakimi-

yetini kaybetmesi sonucu yoldan 
çıktı. Kazada, menfeze girerek top-
rak tepeye çarpan kamyonetin sü-
rücüsü Asığ yaralandı. Yaralı, çev-
redekilerin ihbarı üzerine 112 Acil 
Servis ekiplerince Beyşehir Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı

Çok yönlü soruşturuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üs-
küdar'daki Büyük Çamlıca Camisi çı-
kışında basın mensuplarının günde-
me ilişkin sorularını yanıtladı. Çeşitli 
bölgelerde çıkan yangılara ilişkin bir 
soru üzerine Erdoğan, "Eş zamanlı 
ülkemizin değişik yerlerinde çıkan 
yangınlarla ilgili soruşturma yoğun 
bir şekilde devam ediyor. Yani bura-
da acaba herhangi bir suikast, bu tür 
şeyler var mı yok mu, bunların üzeri-
ne gidiliyor." diye konuştu.

"SİYASET, SPEKÜLASYONLAR,
SİYASİ PARTİLERİN 

YAKLAŞIM TARZLARI GERÇEKTEN 
ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Bu konuda İçişleri Bakanlığının 
ve istihbarat örgütlerinin yoğun ça-
lışmaları olduğunu ifade eden Er-
doğan, şunları kaydetti: "Bütün bu 
çalışmalardan sonra net ne olabilir 
bunu o zaman açıklamak durumun-
da olacağız. Fakat tabii şöyle boş ve-
rip de geçilecek bir iş değil. 

Çünkü değişik mekanlarda ama 
hemen hemen aynı anda Manav-
gat'tan başlayıp Muğla, Marmaris, 
Bodrum bütün bu bölgeleri kapsa-
yacak şekilde süren bir yangın. Bir 
durumu da şöyle açıklamam lazım. 
Bu bir eğer milli bakış gerektiriyorsa, 
eğer bu ülke, millet olarak birlikte 
karar vereceğimiz veyahut da bir-
likte dayanışma içerisinde adım ata-
cağımız bir konuysa, buna herkesin 
aynı istikamete bakışı gerekir. Fakat 
bakıyoruz ki burada bile siyaset, bu-
rada bile spekülasyonlar, burada bile 
maalesef siyasi partilerin yaklaşım 
tarzları gerçekten üzüntü verici. Bi-
zim bir tarafta ciğerimiz yanıyor."

"BURADA 45 HELİKOPTERLE 
ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı olarak ilgili bü-
tün bakan ve bakan yardımcılarını 
bölgeye anında gönderdiklerini vur-
gulayan Erdoğan, şunları aktardı: 

"Bütün imkanlarımızı seferber etmek 
suretiyle burada dünyada sayılı it-
faiye örgütlerinden bir tanesine biz 
sahibiz. Böyle bunların anlattığı gibi 
değil. Türk Hava Kurumunun uçak-
ları varmış da.. Neye göre söylüyor-
sun bunu? Neyi biliyorsun da söy-
lüyorsun? Türk Hava Kurumunun 
şu anda elinde buralarda rahatlıkla 
kullanabilecek uçak falan yok. Ama 
bunlar duymaz uydurur kabilinden 
uyduruyorlar. Biz ise şu anda bir 
defa burada 45 helikopterle, bunlar 
fonksiyonel helikopterler, çalışıyoruz. 
Bunların yanında şu anda biz bugün 
itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış 
vaziyette. Bu uçaklardan Rusya'dan, 
Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. 
Az önce yaptığımız görüşmeler ne-
ticesinde Azerbaycan da bir amfibik 
uçağını gönderecek ki bunlarla bera-
ber uçak sayısı 6-7'yi bulacak. Bizim 
için en verimli olanlar zaten bu yan-
gın söndürmede bu uçaklar. Amfibik 
olmaları hasebiyle de çok daha tesirli, 
çok daha suyu alıp çok seri bir süreç 
içerisinde yangın söndürmeye ulaşa-
bilen bu uçaklarla en modern anlam-
da bir etkinlik arzu ediyorlar."

"1080 ARAZÖZ ŞU ANDA YANGIN 
BÖLGESİNDE ÇALIŞMADA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, in-
sansız hava araçlarıyla da özellikle 
bölgelerin durumlarını sürekli in-
celediklerini dile getirerek, bunlar-
la beraber 1080 arazözün şu anda 
yangın bölgesinde çalıştığını aktardı. 
"1080 arazözden bahsediyoruz dik-
kat edin. İşte bunlar, bunları bilerek 
konuşmuyor ki. Sanki hiçbir şey yok, 
biz sadece seyrediyoruz." diyen Er-
doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Bir diğeri 280 su tankeri şu anda 
aktif olarak çalışıyor. Bir diğeri 2 bin 
270 ilk müdahale aracı yine burada 
şu anda aktif çalışıyor. İş makinele-
rinde 660 dozer ve iş makinesi, bir 
yangın tankı aktif olarak devrede. 

İşçi noktasında ise 10 bin 550 yan-
gın, itfaiye işçisi aktif olarak burada 
görevde. 4 bin 110 teknik eleman 
yine bölgede çalışıyorlar. Bir diğeri 
ise 6 bin 440 orman muhafaza me-
muru çalışıyor. 1140 noktada ise or-
man yangınlarıyla şu anda mücadele 
devam ediyor. 28-30 Temmuz, bu 
yangının süreci ve 71 orman yangını 
ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57 kont-
rol altına alındı, 14 orman yangının 
kontrol altına alınma çalışmaları ise 
şu anda devam ediyor. Yani olumlu 
istikamette bir gelişme söz konusu. 
Dolayısıyla şu anda, özellikle öğlen 
itibarıyla uçakların gelişiyle olum-
lu istikamete dönüyoruz." Erdoğan, 
AK Parti Genel Başkanvekili Binali 
Yıldırım'ın, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli'nin, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu'nun, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 
bölgede bulunduğunu aktardı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Şunu da çok 
açık net söylüyorum; sel felaketinde 
nasıl kimseyi mağdur etmeyeceği-
mizi söyleyip, oralarda adımlarımızı 
attıysak, burada da evi yananlar, 
hayvanları maalesef telef olanlar on-

larla ilgili de bütün hasar tespit çalış-
maları yapılmak suretiyle biz hiçbir 
vatandaşımız mağdur etmeyeceğiz. 
Bu hasar tespitlerinden sonra da telef 
olan hayvanların sahipleri mağdur 
edilmeyecektir. Çevre Bakanlığımız 
çalışmalarını yapıp TOKİ ile beraber 
yine bölgede evi yananların evlerini 
süratle yeniden inşa edilmek suretiy-
le onlar da inşallah en kısa zamanda 
yapılıp sahiplerine teslim edilecektir." 
diye konuştu.

İLK KABİNE TOPLANTISINDA 
TEDBİRLER YENİDEN ELE ALINACAK

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) 
mücadelede vaka sayılarındaki artışa 
ilişkin soru üzerine Erdoğan, değişik 
zamanlarda değişik tedbirler açık-
ladıklarını hatırlatarak, "Fakat çok 
değişik sesler değişik zamanlarda 
yine çıktı. 'Biz böyle hep adeta hapis 
hayatı mı yaşayacağız bu nereye ka-
dar böyle devam edecek?' Dünyanın 
değişik yerlerinde bunlar zaten hep 
bu şekilde oldu. Önce maske yasak-
landı, sonra tekrar maske takılması 
mecbur edildi." diye konuştu. İlk ka-
bine toplantısında tedbirleri yeniden 
ele alacaklarını belirten Erdoğan, 
şöyle devam etti: "Toplam yaklaşık 

72 milyon doz aşı yapmış vaziyet-
teyiz. Dünyada aşı yapacak ellerin-
de imkan olmayan ülkeler varken, 
Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle 
bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada 
rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı 
gerek BioNTech bütün bunlarla be-
raber şu anda en sağlıklı şekilde bu 
mücadeleyi nasıl sürdürürüz, bunu 
devam ettiriyoruz. Daha ileri gidece-
ğim. Biz şu anda hamdolsun bütün 
solunum makinelerine varıncaya ka-
dar bunu bile üreten bir ülke haline 
geldik. Bütün bu solunum makine-
leriyle vatandaşlarımızın entübe du-
rumlarında da müdahale etmemizi, 
zaten hastane noktasında sıkıntımız 
yok, bu noktada çok çok aktif bir ülke 
konumundayız, bunu da devam etti-
riyoruz. Fakat bu çalışmaları yaptır-
mak suretiyle de inşallah yapacağı-
mız ilk kabine toplantısında durumu 
tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde 
devam mı? Çünkü bayram açık söy-
lüyorum her şeyi bir yerde bayram-
daki halkımızın yaşam tarzı tersine 
çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? 
Önümüze gelen rakamlardan görü-
yoruz. Bu rakamlarda tabii durum 
maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar 
bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer 
olumlu istikamette bir gelişme olur-
sa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla 
ilgili bir derdimizi yok. Tam aksine 
normal hayata nasıl döneriz bunun 
gayreti içerisindeyiz. Onun için de 
bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve nor-
malleşmeyi hızlandırmanın gayreti 
içerisinde olacağız."

ABD'DEN DEDEAĞAÇ'A ZIRHLI 
ARAÇ SEVKİYATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ABD'nin Yunanistan De-
deağaç'a zırhlı araç sevkiyatı yapma-
sıyla ilgili gelişmelerin hatırlatılması 
üzerine de "Bu 2014 yılından beri 
Amerika'nın Dedeağaç'taki aslında 
bir planlı programıdır. Dolayısıyla 

yani burada anormal bir gelişme söz 
konusu değil. Bu kendisinin bu plan-
lı attığı adımı da bizler de yakından 
takip ediyoruz? Yunanistan-Amerika 
ilişkilerini zaten biliyorsunuz fakat 
bizler de burada üzerimize düşen 
neyse bunu her zaman yapıyoruz. 
Tedbirse tedbir. Bunlar da zaten her 
zaman bizim için alınan veya atılan 
adımlardır." değerlendirmesinde bu-
lundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
CUMA NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA 

CAMİSİ'NDE KILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle 

saatlerinde Kısıklı'daki konutundan 
çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne 
geldi. Burada cuma namazını kılan 
Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanı Fahrettin Altun, İstan-
bul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Ka-
baktepe de eşlik etti. Namazın ar-
dından camide cemaate hitap eden 
Erdoğan, "Cumanız mübarek olsun. 
Rabb'im nice cuma bayramlarıyla 
gücümüze güç katmayı bizlere nasip 
eylesin. Bildiğiniz gibi bu ara art arda 
bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabb'im 
bu felaketlerden de bir an önce kur-
tulmayı bizlere nasip eylesin." dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salat-ı 
Münciye duasını okuduktan sonra, 
şöyle devam etti: "Ya Rabb, duaları-
mızı kabul eyle. Ya Rabb, biz aciziz, 
bizler bu sıkıntılı anda sana sığındık 
ve bu dualarımızın kabulüyle yangın 
felaketlerinde ölen 3 kardeşimize 
rahmet eyle. Ya Rabb'i, bir an önce 
bu felaketleri inşallah tamamıyla 
çözerek, hallederek bu şehirlerimizi 
sahiplerinin yüzünü güldürecek hale 
dönüştürmeyi de bizlere nasip eyle. 
Ya Rabb'i, bizi bize bırakma, bizi bize 
bırakma, bizi bize bırakma. Ya Rab-
b'i, ülkemizde birliğimizi, beraberliği-
mizi, kardeşliğimizi daim eyle."
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Galatasaray, Alanyaspor'da oynayan 
23 yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu'yu 
transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Berkan ile 5 
yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın konu ile ilgili Kamuyu 
Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı 
açıklamada, "25.01.1998 doğum tarihli 
Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kut-
lu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği 
ile oyuncunun transferi konusunda 2021-
2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık 
anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

1998 yılında İsviçre’de doğan Berkan 
Kutlu, futbolculuk kariyerine bu ülkede 
Monthey altyapısında başladı. Burada 41 
maça çıkan ve 9 gollük performans ortaya 
koyan Kutlu, 2018 yılında Sion altyapısına 
transfer edildi. Sion’da alt yaş kategori-
lerindeki takımlarda 81 maça çıkan 23 
yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalan-
dırdı. Sion’da A takımda ise iki kez forma 
şansı bularak Türkiye serüvenine başladı.

Başarılı futbolcu, 2020-2021 sezonu 
başında Aytemiz Alanyaspor’a transfer 
oldu. Alanya’da geçirdiği bir sezon içeri-
sinde gösterdiği iyi performansla dikkat 
çeken oyuncu, Süper Lig’de 38 maça çıktı 
ve 3 kez golle buluştu. Berkan, Türkiye 21 
Yaş Altı Milli Takımı’nda da üç kez sahaya 
çıktı.

‘ÇOK MUTLUYUM’
Galatasaray'ın yeni transferi Berkan 

Kutlu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne gel-
diğim için çok mutluyum. Galatasaray için 
elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. 
Galatasaray'ın, Alanyaspor'dan transfer 
ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Ber-
kan Kutlu, kulüp televizyonuna açıklama-
larda bulundu. 

Duygularını aktaran genç futbolcu, 
"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim 
için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu 

ama artık buradayım. Galatasaray için 
elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah 

utandırmasın" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen 

Berkan, "Onları sabırsızlıkla statta bekli-
yoruz. Pandemi sürecinde boştu statlar. 
Şimdi de onları bekliyoruz ve inşallah 
Galatasaray için elimden gelen her şeyi 
vereceğim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Galatasaray'ın yeni transferi Berkan 

Kutlu, sağlık kontrollerinden geçti. Gala-
tasaray'ın 5 yıllığına kadrosuna kattığı 23 
yaşındaki futbolcu Berkan Kutlu, sağlık 
kontrollerinden geçti. 

Sağlık kontrolleri esnasında Galata-
saray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır 
bulundu. Ayrıca Kutlu, sağlık kontrolünün 
ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni 
de ziyaret etti. n İHA

Berkan Kutlu
Galatasaray’da
Galatasaray, transfer çalışamaları kapsamaında orta sahaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılı ekip Aytemiz Alanyaspor’dan 23 yaşındaki 
oyuncu Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisini 5 yıllığına Galatasaraylı yapan imzayı attıktan sonra açıklamalarda bu-
lunan Berkan, “Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü 
Savaş, transferin gözde ismi olan Aaron 
Boupendza'ya Türkiye’den herhangi bir 
kulübün teklifinin olmadığını açıkladı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig’e çıkan 
ve ligi altıncı sırada bitirerek iyi bir çıkış 
yakalayan Hatayspor, transfer çalışma-
larına devam ediyor. Gidecek ve gelecek 
oyuncular için çalışmalar devam eder-
ken, gündemden düşmeyen Süper Lig’in 
gol kralı Aaron Bopendza’nın Fenerbah-
çe’ye gideceği yönündeki haberleri ya-
lanlayan Onursal Başkan Lütfü Savaş, 
Türkiye’den herhangi bir teklif almadık-
larını açıkladı.

‘4 KULÜBÜN TEKLİFİ VAR’
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü 

Savaş, Boupendza’ya İngiltere, İtalya ve 
Orta Doğu’dan 4 kulübün teklifi olduğunu 
belirterek, “Boupendza için Türkiye’den 
herhangi bir kulüple temas halinde de-
ğiliz. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu’dan 
4 kulübün teklifi var. O kulüplerle temas 

halindeyiz. Boupendza fiyatını bulduğu 
zaman satabiliriz. Satmazsak da yine 1 
yıla kadar bizim oyuncumuz, onu değer-
lendirmeye devam ederiz. 

Boupendza da çok üst seviye bir fut-
bolcu olduğunu ispat etti. Özellikle oyna-
yabileceği bir kulübe, bizi de ücret olarak 

tatmin edecek bir ücretle giderse onu 
göndermeyi planlıyoruz. 8 milyon 150 
bin Euro’dan aşağı vermeyi düşünmüyo-
ruz. Çünkü daha önce biz Krasnodar takı-
mı ile 8 milyon 150 bin Euro’ya anlaştık, 
imza attık ve satıştan da yüzde 20 pay 
aldık. Boupendza istemeyince gönder-

medik. Dün Boupendza ile bir görüşme 
yaptık. Bizzat ben tercümanı aracılığı ile 
görüştüm. Bizim, Hatayspor’un beklenti-
lerini anlattık. O da kendi durumunu bize 
sundu, net bir şekilde her şeyi konuştuk. 
Bundan sonra temaslar daha hızlı ola-
cak” dedi.  n İHA

‘Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok’

Valentin Rosier 
tezahüratlarla karşılandı

Fenerbahçe, Fürth
ile karşılaşacak

Başakşehir 
yoğun tempoda

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Valen-
tin Rosier, İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı 
kulüpte kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, 
İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince çiçeklerle kar-
şılandı. Rosier için kalabalık bir taraftar grubu da havalima-
nında hazır bulundu. Taraftarlar, oyuncu lehine tezahürat ve 
sevgi gösterilerinde bulunurken, genç oyuncu taraftarlara 
üçlü çektirdi. Özel araçla havalimanından ayrılan Rosier'in 
önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzala-
ması bekleniyor. Öte yandan Rosier'in İstanbul Havalima-
nı'na gelmesinin ardından siyah-beyazlı kulübün resmi sos-
yal medya hesabından Rosier'in üzerinde "Bırakmam Seni" 
tişörtü ile "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" paylaşımına yer verildi.
 n AA

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saat-
lerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisle-
ri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan 
antrenman saat 09.30’da ısınma, koordinasyon ve çabuk-
luk çalışmasıyla başladı. İdman dar alanda gerçekleştirilen 
pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve birey-
sel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 
31 Temmuz Cumartesi günü (bugün) saat 19.00’da Atatürk 
Olimpiyat Stadı’nda Almanya’nın Greuther Fürth takımıyla 
bir hazırlık maçı yapacak. n İHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir 
sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan 
açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, beş 
grup halinde 3'e 1 pas çalışmasıyla devam etti ve çift kale 
maçla antrenman sona erdi. Tedavilerine devam edilen 
Nacer Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey Çiçek idmana ka-
tılmadı. Enzo Crivelli ise kondisyoner eşliğinde çalıştı. n AA

Sivasspor evinde tur atladı 
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Ele-

me Turu rövanş maçında DG Sivasspor, 
Moldova ekibi Petrocub Hincesti takımını 
konuk etti. Müsabaka Sivasspor’un 1-0 
üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla kırmı-
zı-beyazlılar bir üst tura adını yazdırdı ve 
Dinamo Batumi'nin rakibi oldu. Yiğidolar 
ilk maçı da deplasmanda 1-0’Lık sonuçla 
kazanmasını bilmişti. Karşılaşma sonun-
da resmi sosyal medya hesabından bir 
paylaşımda bulunan Sivasspor Teknik Di-
rektörü Rıza Çalımbay, “Takımımla gurur 
duyuyorum. Taraftarımıza kavuştuğumuz 
bu önemli akşamda onlara galibiyet hedi-
ye ettiğimiz için mutluyuz” dedi.

Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun 
Otyakmaz, maçın ardından stadyum çı-
kışında basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu. Otyakmaz, kazanarak tur 
atlamanın çok iyi olduğunu belirterek, 
“Bu takımın çok maç yaparak bu maça 
hazırlandığını biliyoruz. Fiziklerinin de iyi 
olduğunu sahada gördük. Bizim henüz 
29’uncu günümüz ve ikinci önemli kar-
şılaşmamız. İkisini de kazanmayı bildik, 
tam hazır olmasak da. Rakibimizin de 
Dinamo Batumi olduğunu öğrendik. Artık 
önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batumi. 

İlk maçımız deplasmanda ikinci maçımız 
evimizde” dedi.

“HENÜZ TAKIMIMIZ HAZIR DEĞİL”
Bir gazetecinin, “Bugünkü maçta be-

ğenip, beğenmediğiniz oyuncu oldu mu?” 
sorusuna Otyakmaz, “Şu anda bu yorumu 
yapmak için çok erken. 

Sonradan katılan arkadaşlarımız 

oldu. Henüz takımımız hazır değil. Ona 
rağmen kazanmak güzel. Şimdi bundan 
bahsetmek de fayda var diye düşünüyo-
rum” yanıtını verdi. n İHA

Trabzonspor, Dorukhan
Toköz’ü kadrosuna kattı

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Dorukhan Toköz ile 3+1 
yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi. Trabzonspor 
Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından 
Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Plat-
formu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, serbest statüde 
yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon 
hakkı kulübe ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı 
belirtildi. Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonda 
9 milyon lira garanti ücret ödeneceği, sonraki sezonlarda 
bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış 
uygulanarak ödeme yapılacağı, ayrıca her bir sezon için 7 
milyon lira imza ücreti ödeneceği ifade edildi. Öte yandan, 
opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde 
2024-2025 sezonu için 10'ar milyon lira garanti ücreti ve 
imza ücreti ödeneceği aktarılan açıklamada, menajerlik 
hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam 
etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücre-
tin yüzde 7,5'inin ödeneceği kaydedildi. n SPOR SERVİSİ
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Kadın Boks Milli Takımı olarak çok 
başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Esra, 
"Şükürler olsun. İnşallah hepimiz final oy-
nayacağız. İnanıyorum. Mutluyum, heye-
canlıyım. Olimpiyat, ne Avrupa ne de dünya 
şampiyonası gibi. Farklı bir atmosfer. İlk 
maçımla üzerimden attım bu heyecanı, 
diğer maçlarım daha iyi geçecek. Hedefim 
tabii ki altın madalya. Ülkemizin şu an zor 
zamanlar geçirdiğini biliyoruz. Türk halkının 
yüzünü başarılarımızla biraz da olsa güldür-
mek istiyoruz." dedi.

Kadın boksörlerin üzerindeki algıyı da 
2020 Tokyo'da yıktıklarını vurgulayan Esra, 
"Biz Kadın Boks Milli Takımı olarak algıla-
rı yıktık. Ben boksa başladığımda, 'Kızlar 
boks yapamaz, senden boksör olmaz' diye 
bir algı vardı. Televizyonda bizi izleyen in-
sanlar var. Biz artık bu algıyı yıktık. Şükürler 
olsun böyle bir şeye vesile olacağız." diye 
konuştu.

Ailesine ve Türk halkına da teşekkür 
eden milli boksör, "Anneciğim, babacığım, 
kardeşlerim sizleri çok seviyorum. Ne olur 
benden duanızı esirgemeyin. Türk halkını 
mutlu etmek için her şeyi yapacağız." ifade-
lerini kullandı.

KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-

harrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları'nda boksta kadınlar 60 kiloda 
çeyrek finale çıkan Esra Yıldız'ı tebrik etti. 
Kokugikan Arena'da Esra'nın karşılaşması-
nı tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, 
milli sporcuyu yalnız bırakmadı.

Müsabakadan sonra Esra Yıldız da Ba-
kan Kasapoğlu'nun olduğu bölüme geldi. 

Kasapoğlu, çeyrek finale çıkan milli spor-
cunun heyecanını ve mutluluğunu paylaştı. 
Kasapoğlu, Esra Yıldız ve antrenörü Nazım 
Yiğit'e sonraki müsabakalar için başarı di-
ledi.

ANNESİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Karşılaşmanın başlamasıyla heyecan 

ve coşkunun hakim olduğu salonda, Esra 
Yıldız'ın rakibini eleyerek çeyrek finale yük-
selmesinin ardından büyük sevinç yaşandı. 
Milli sporcunun annesi Selma Yıldız, müca-
dele boyunca gözyaşı döküp dua etti.

Selma Yıldız, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, günlerdir heyecandan uyuyama-

dığını belirterek, "Kızımdan altın madalya 
bekliyoruz, dualarım onunla. Gittiğinden 
beri heyecandan uyuyamıyorum. Dün tele-
fonla konuştuk, 'duanızı bekliyorum' dedi. 
Allah işini bundan sonra da rast getirsin 
inşallah. Kızım 13 yaşında kendi isteğiyle 
boksa gitmeye başladı, ben istememiştim 
ama Nedim hocanın ve kendisinin gayre-
tiyle bu noktaya geldi. İnşallah altın madal-
yayla Türkiye'ye döner." dedi.

BUNLARI HAK ETTİ VE BAŞARDI
Esra Yıldız’ın ablası Tuğba Yıldız da 

duygularını, “Çok heyecanlıyım. Çok güzel 
bir duygu. Diyecek bir şey yok. Herkese te-
şekkür ederim, bize destek verdikleri için. 
Sabah bir antrenman yapıyor, akşam bir 
antrenman yapıyordu. Bizimle hiç ilgilen-
miyordu. Sürekli antrenmana gidiyordu. 
Çok çekti, aile hayatı yoktu" cümleleriyle 
anlatırken, kız kardeşi Sude Yıldız ise, “Ab-
lam gerçekten bunları hak etti ve başardı. 
Çok zor çalışıyordu. Çalışmaları gerçekten 
çok zordu. Yaşam hayatı yoktu. Gezmiyor-
du. Hak etti” dedi.

Öte yandan 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları'nda boks branşında kadınlar 60 
kiloda Esra Yıldız'ın rakibi, Finlandiya'dan 
Mira Potkonen oldu. Kokugikan Arena'da 
adını Arjantinli Dayana Sanchez'i yenerek 
çeyrek finale yazdıran Esra, bu turda 40 ya-
şındaki Potkonen'le eşleşti.

Son olimpiyat üçüncüsü Potkonen, dün-
ya sıralamasında ikinci sıra bulunan Çinli 
Yeonji Oh'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. 
Esra'nın Potkonen'le yapacağı karşılaşma 3 
Ağustos Çarşamba günü TSİ 11.15'te başla-
yacak. n AA

Yıldız: Hedefim 
altın madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde kadınlar 60 kiloda çeyrek finale çıkan milli boksör Esra 
Yıldız, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. Kokugikan Arena'da Arjantinli Dayana Sanchez'i eleyerek 

çeyrek finale çıkan Esra Yıldız, açıklamalarda bulundu. Esra, “Hedefim tabii ki altın madalya. Ülkemizin şu an 
zor zamanlar geçirdiğini biliyoruz. Türk halkının yüzünü başarılarımızla biraz da olsa güldürmek istiyoruz." dedi

Filenin Sultanları 
Çeyrek Final peşinde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Vo-
leybol Takımı, B Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün 
Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Takımlar düzeyinde Tür-
kiye'yi temsil eden tek ekip olan milliler, Arjantin ile Ariake 
Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 08.30'de 
başlayacak. Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale 
yükselecek.

TUR İÇİN 3-1 VEYA 3-0'LIK GALİBİYET YETECEK
A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat 

şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada 
İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçün-
cü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.

B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alı-
yor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma 
başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor. 
Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 
veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve 
olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya 
Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.

GRUPTAN ÇIKARSA İLK OLACAK
Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tari-

hinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı 
gösterecek. Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyun-
larında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Lond-
ra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyun-
lara erken veda etmişti.

Öte yandan grubun üçüncü karşılaşmasında Amerika 
Birleşik Devletleri karşısında setlerde 2-0 geriye düşen 
ancak sonrasında üst üste 2 set kazanarak maçı tie-break 
setine taşıyan Filenin Sultanları güçlü rakibine 3-2 mağlup 
olmaktan kaçamamıştı. Oynadığı voleybolda turnuvada 
rakiplere ters gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda baş 
antrenör Giovanni Guidetti, ABD maçı sonrası yaptığı açık-
lamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Takımımla gurur duyuyo-
rum. Hiç pes etmedik. ABD gibi iyi bir takım karşısında oyu-
nun seyrini değiştirdik, kazanabilirdik de ama çok önemli 
olan 1 puanı aldık. Sonradan oyuna giren oyuncularım da 
iyi iş çıkardı. Arjantin maçı bizim için final karşılaşması. 
Çeyrek finale geçmek istiyorsak bu maçı kazanmamız ge-
rekiyor." n AA

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan 
Palut’un kulübün internet sitesine ver-
diği röportajı okudum…

Transferler konusunda yaptığı 
açıklama, sokaktaki insanların, yani 
taraftarların sahipleneceği, daha doğ-
rusu taraftarları memnun edecek bir 
açıklama gibi gelmedi bana…

“Her istediğimiz transfer istedi-
ğimiz zamanda olmuyor. Transferin 
birçok koşulu var. 

Bunların hepsinin aynı anda ger-
çekleşip oyuncunun katılımı gereki-
yor. Şu ana kadar 4 oyuncu transferi 
yaptık” diyen İlhan Hoca, açık açık 
dillendirmese de, transferde geç kalın-
dığını ima ediyor…

Takıma elzem olan oyuncuların, 
yani orta saha, kanat ve forvet oyuncu 
arayışlarının sürdüğünü ifade eden İl-
han Palut, bu oyuncuların bir an önce 
takıma katılmasını, takımla çalışması-
nı, takıma uyum ve katkı sağlamasının 
şiddetle gerekli olduğunun altını çizi-
yor…

Haklı mı?
Bağdat’tan Basra’ya kadar…
Hoca kısaca, “bu transferlerin en 

kısa zamanda gerçekleşmesi lazım” 
diyor…

Geç kalınıyor mu?
Kesinlikle…
Ama, madalyonun bir başka yü-

zünü de ıskalamamak lazım…

Napolyon!
Her iş onda bitiyor…
Teferruatlar çokta önemli değil…
Ancak, İlhan Palut’un gösterdiği, 

bundan sonra da göstereceği reaksi-
yonu önemsiyorum…

Çünkü, İlhan Hoca, salla başı al 
maaşı aklıyla hareket ederse, kaybe-
den kendisi olur…

Konyaspor ligdeki 5. maçı olan 
Giresunspor deplasmanına, büyük 
bir ihtimalle yeni bir teknik direktör ile 
gider…

Gerçi, Hocanın kendisi de biliyor-
dur bu durumu, çünkü bu ülkede iste-
nilen sonuçları alamayan bir takımdan 
yönetim ya da futbolcular gitmeyece-
ğine göre, ilk paketlenecek olan Hoca-
lardır…

İsmin ne olursa olsun…
Tabela kötü gitti mi, ne hatır kalır, 

ne de gönül.
Anlayacağınız “hatır”ın yerine “sa-

tır” alır…
İlhan Hocanın transferler konu-

sunda bir duruşu olmalı…
Hoca bir duruş sergiliyor mu?
Bilemiyorum…
Ya da karar vericiler, Hocaya bu 

konuda ne kadar sorumluluk veriyor-
lar?

Onu da bilemiyorum…
Geçen dönemde transferin önem-

li adamları Adnan Erkan ile Seçkin Öz-

dil transferlerde ne kadar 
etkinler?

Adnan Erkan’ın bu 
konuda aktif olduğu 
pompalanıyor sosyal 
medyada!

Ne kadar doğru bile-
mem…

Ancak, şunu net bi-
liyorum ki, geçen sene 
yapılan transferlerin 
hemen hemen hepsinin 
imza töreninde Adnan Erkan, zaman 
zaman da Seçkin Özdil bulunuyor ve 
objektiflere poz veriyorlardı…

Konyaspor’da şu ana kadar iç ve 
dış transferde 7-8 oyuncu ile masaya 
oturuldu, masa da ne Adnan Erkan’ı, 
ne de Seçkin Özdil’i gördük!

Demek ki, idareciler böyle uygun 
görmüşler…

Kendilerine göre mutlaka bir haklı 
gerekçeleri vardır…

Bu da bize karar verici, yani ida-
reci kardeşlerimizin, hem futbol, hem 
de yabancı dil konusunda bir eksikle-
rinin olmadığını gösteriyor…

Konyaspor yıllardır bunun eksik-
liğini yaşıyordu, bunun da bir kazanç 
olduğunu düşünüyorum!

***

Konyaspor’da şu 
ana kadar dişe dokunur 
bir transfer yapıldığını 
söylemek mümkün de-
ğil…

İlhan Hoca da bunu 
ima etmiş aslında…

Jevtoviç ve Milose-
vic kulüpten ayrıldılar…

Milosevic Kon-
yaspor’a, Konyaspor’da 
Milosevic’e doydu…

Uyumsuzluk başlamıştı araların-
da, yollarını ayırmaları doğru bir ka-
rardı…

Aynı şeyler Jevtoviç için söylene-
mez…

Gidişi biraz erken oldu…
İnşallah yerini doldurur, kendisini 

aramayız.
***

Konyaspor’daki en büyük eksik-
lerden birisi bana göre futbol şubesi-
nin olmayışıdır…

Fenerbahçe Kulübünde de futbol 
şubesi yok, ama Başkan Ali Koç,” Ba-
şarı için gereken havayı ve disiplini 3 
senede sağlayamadık. Ama artık bu 
işle bizzat ben ilgileneceğim” ifadeleri-
ni kullanarak, futbol şubesindeki tüm 
ipleri eline aldı…

Bizim Başkan bu sorumluluğu 
alır mı? 

Diyelim ki aldı, bu yükü taşıyabilir 
mi?

Bilemem…
Dolayısıyla bu boşluk doldurul-

malı ve doğru bir tercih yapılmalı…
Konyaspor, işini bilen iyi bir futbol 

aklına emanet edilmeli…
Futbol başka bir şey, sanayici, 

müteahhit ya da iş insanı günün 7-8 
saatini bu işe ayıramaz…

Geçmişte bunları yaşadık ve gör-
dük…

Dolayısıyla, şehrin değerlerini ve 
yapısını bilen, ülke futbolundaki sis-
temin farkında olan bir futbol aklı ile 
buluşmalı Konyaspor…

Futbol aklına, bilgisine, namusu-
na, dürüstlüğüne, güvenilir oluşuna 
inandığınız bir insana futbol şubesini 
teslim edecek, gerekirse de hesap so-
racaksınız…

Yerlinin yerlisi olma, yani ‘ille de 
Konyalı olsun’ gibi bir zorunluluk da 
olmamalı…

Yeter ki, işini iyi yapan, helalı ha-
ramı bilen, kulübün çıkarlarını gözeten 
birisi olsun yeter…

Kimse bu söylediklerimi de yaba-
na atmasın…

Böyle işlere kafası basmayan, 
ancak eline “tuz” alıp “hıyar” arayan 
“iblis” ve  “münafık”ların yanı sıra, 

özellikle de her kongre öncesinde ismi 
Konyaspor’la anılan “amele sümüğü” 
gibi yapışıp  kalanlara bu laflarım…

Kim mi onlar?
Bilirler kendilerini…
Saygıda kusur ettiğim, sevgide 

cimri davrandığım, kırk yıl değil, kırk 
saniye bile hatırı olmayan acı kahve 
kılıklılar.

***
Türkiye Futbol Federasyonu’nda 

Mali Genel Kurul Çarşamba günü An-
kara’da yapıldı…

Bu toplantıda sanki kulüplerin eli 
biraz daha güçlendi gibi…

Özellikle Tahkim, Disiplin, Çözüm 
Kurulları atama ile değil, seçimle iş 
başına gelecek…

Bana göre radikal bir karar…
Bunun devamı gelebilir…
Merkez Hakem Komitesi de atama 

ile değil, seçimle iş başına gelebilir…
TFF yönetimi de belirli bir delege 

ile değil, çok katılımlı bir seçimle fut-
bolumuzu yönetebilir…

Ama, bunun için de isteğe bağlı 
olarak Genel Kurulun oluruna ihtiyaç 
var…

Kulüplerin yayıncı kuruluş ile öde-
meler ve sorunlar noktasında bir du-
ruş göstermesi önemliydi, inşallah bu 
konuda taviz vermezler de, Katarlılar 
indirdikçe indirmez, kulüplerin sırtına 
da bindirdikçe bindirmezler.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

TRANSFERDE GEÇ Mİ KALIYORUZ?



Konya, Yeşil-Beyaz renklere boyanıyor Konyaspor kuvvet çalıştı

İttifak Holding Konyaspor, kulübün 
100.yıl olması nedeniyle şehri Yeşil-Be-
yazlı renklere boyamaya hazırlanıyor. 
Konya’da cadde ve sokaklar Konyaspor 
bayrakları ile süslenecekken, 100.yıl ha-
vası tüm şehirde hissedilecek. Konuyla 
ilgili bir açıklama yayınlayan Konyaspor, 
“100. Yılımızda Şehrimizi Bayraklarla 
Donatıyoruz. Konya’da bayraksız cad-
de ve sokak kalmasın. Firmanızın ismi 

Konyaspor’umuzun logosuyla göklerde 
dalgalansın. Birliğimiz, beraberliğimiz 
daim olsun, hiç bozulmasın.” İfadelerini 
kullandı. Başkan Fatih Özgökçen ise res-
mi sosyal medya hesabından konuyla 
ilgili paylaşımda bulundu. Özgökçen, 
“Firmalarımızın, caddeleri ve sokakları, 
taraftarımızın, evlerini ve balkonlarını 
Yeşil-Beyaz bayraklarla donatmasını 
bekliyorum.” dedi  n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, Erzurum 
kampında güne sabah saatlerinde yap-
tığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yar-
dımcı antrenörler yönetiminde Yüksek 
İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen 
antrenmana takımdan ayrı çalışan ve te-
davisine devam edilen Farouk Miya ile 
U19 Milli Takımı kampında yer alan Şe-
ner Kaya ve Hüseyin Biber katılmazken, 

Artem Kravets ve Musa Çağıran takım-
dan ayrı, Marin Anicic, Alper Uludağ, 
Serdar Gürler ise takımla birlikte çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile baş-
layan antrenman, kuvvet çalışması ile 
devam etti.

İki takıma ayrılan oyuncular, pas 
çalışması ve topla oyunun ardından 
yapılan çift kale maç ile antrenmanı ta-
mamladı. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 1922 fidan dikecek Hazırlık maçında rakip Antalyaspor
Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor, son süreçte 
ülkede üst üste meydana gelen or-
man yangınları ile alakalı 1922 fidan 
dikme kararı aldı. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu’nun başlattığı fidan kam-
panyası kapsamında başta Kon-
yaspor olmak üzere Süper Lig’den 
tüm takımlar ve alt liglerde yer alan 
kulüpler bu kampanyaya uydu.

 Konuyla ilgili Konyaspor ku-
lübünden yapılan açıklamada, 
“Kulübümüz bugüne kadar orman 
yangınları sonrası açıkladığı bütün 
taahhütleri yerine getirdi. Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun başlattığı 
bu projeye 1922 fidanla katılıyoruz.” 
İfadelerini kullandı.

Konyaspor bu paylaşımından 
sonra sosyal medya üzerinden Altay 
Spor Kulübü’nü etiketleyerek İzmir 
ekibini de kampanyaya davet etti. 
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, yeni 
sezon hazırlıklarını yüksek irtifa kam-
pı olan Erzurum’da sürdürürken, ya-
rın bir hazırlık karşılaşmasına daha 
çıkacak. 

Yeşil-Beyazlılar, yarın saat 
17.00’de Fraport TAV Antalyaspor 
ile hazırlık maçında karşılaşacak. 
Müsabaka Erzurum Kazım Karabekir 
Stadyumu’nda oynanacak. 

Erzurum kampında ilk hazırlık 
maçını Erzurumspor ile yapan ve 
maçtan 2-1’lik skorla galip ayrılan 
Anadolu Kartalı, ikinci hazırlık kar-
şılaşmasını Göztepe ile yapmayı 
planlarken, İzmir ekibinde yaşanan 
sağlık sorunları nedeniyle maç iptal 
edilmişti. 

Yarın ise Erzurum’daki son 
hazırlık maçını yapacak olan Ye-
şil-Beyazlılar, önümüzdeki hafta 
içinde Konya’ya dönecek. Konya’da 
ise Kayserispor ile 7 Ağustos’ta bir 

hazırlık maçı yapması beklenen 
Konyaspor, sonrasında hazırlıklarını 

tamamlayarak sezonun başlamasını 
bekleyecek. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’da beklenen 
imzalar atıldı. Temsilcimiz Ankaragücü for-
ması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 
Endri Çekici ile sözleşme imzaladı. 

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama-
da, şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz Ar-
navutluk Milli Takım futbolcusu Endri Çekiçi 
ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Ba-
sın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza 
törenine kulübümüz adına Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ali Camgöz katıldı. 

On numara, merkez orta saha ve sol 
kanatta forma giyen Endri Çekiçi geçtiğimiz 
sezon Ankaragücü’nde 31 maçta 2 gol 2 
asistle oynadı. Profesyonel kariyerinde 179 
müsabakaya çıkan ve bu karşılaşmalarda 
36 gol kaydeden Endri Çekiçi, İttifak Holding 
Konyaspor’umuzda 23 numaralı formayı gi-
yecek.”

Konyaspor ile sözleşme imzaladıktan 
sonra Erzurum’a geçen başarılı futbolcu ta-
kımla ilk antrenmanını da gerçekleştirdi.

 Teknik Direktör İlhan Palut oyuncuyu ta-
kımla tanıştırırken sonrasında özel bir toplan-
tı gerçekleştirdi.

Yeşil-Beyazlılar Arnavut oyuncu için An-
karagücü’ne 250 bin Euro bonservis bedeli 
ödedi.

Öte yandan Çekici transferinden Ugan-

dalı futbolcu Farouk Miya, Ankaragücü’ne 
önerilirken, bu teklif başkent ekibi tarafından 
kabul görülmedi. Miya’yı elden çıkarmak is-
teyen Konyaspor teklif gelmesi durumunda 
Miya’nın ayrılması konusunda kolaylık sağ-
layacak.

KONYASPOR OYUNCUSU 
OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM 

Endri Çekici Konyaspor ile sözleşme im-
zaladıktan sonra resmi sosyal medya hesa-
bından bir paylaşımda bulundu. Çekici pay-
laşımında, “Bugünden itibaren Konyaspor 
oyuncusu olduğumu duyurmaktan mutluyum. 
Geçen yılki destek için Ankaragücü ve taraf-
tarlarına teşekkür ediyor ve bol şans diliyo-
rum.” ifadelerini kullandı

KANAT VE SANTRFOR 
TRANSFERİ BEKLENİYOR

İttifak Holding Konyaspor, şu ana dek So-
ner Dikmen, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, 
Paul Jose Mpoku ve Endri Çekici transferle-
rinden sonra bir sağ kanat oyuncusu ve bir 
de santrfor oyuncusu almayı planlıyor. Tür-
kiye’den ve yurt dışından bazı isimlerle gö-
rüşen Yeşil-Beyazlılar kısa süre içerisinde bu 
transferi noktalamanın hesaplarını yapıyor. 

Gündemde birçok isim yer alırken, Ana-
dolu Kartalı’nın bu iki mevkiide hangi oyun-
cuları alacağı merakla bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Çekici transfer 
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Ankaragücü’nden Arnavut orta 
saha oyuncusu Endri Çekici ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Geride 

kalan sezonda Başkent ekibinin formasını terleten 24 yaşındaki futbolcu 31 maçta 
2 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti. Öte yandan Çekici imzayı attıktan sonra 

Erzurum’a giderek takımla ilk antrenmanına da çıktı

Yavru Kartal’dan 
gollü prova

Genç Kartallar
sezonu açtı

TFF’den orman
projesi kararı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan tem-
silcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, yeni sezon hazır-
lıklarını Afyon’da sürdürüyor. Transferlerini büyük oranda 
tamamlayan Yavru Kartal, Konyaspor’dan takıma katılacak 
oyuncuları beklemeye geçti.

Öte yandan Karatay Termal 1922 Konyaspor Afyon 
kampında ikinci hazırlık maçına çıktı. İlk hazırlık maçında 
Serik Belediyespor’a 2-0 mağlup olan Yeşil-Beyazlılar, ikin-
ci hazırlık maçında geçen sezon TFF 1.Lig’de yer alan ve 
küme düşen Ankaraspor ile karşılaştı. Müsabaka genelin-
de üstün taraf olan Yeşil-Beyazlılar, maçı 3-1 kazanmasını 
bildi. 1922 Konyaspor’un golleri yeni transferler, Mustafa 
Apardı, Hacı Ömer Doğru ve Çağrı Yağız Yasak’tan geldi.
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor U19 Takımı, yeni sezon ha-
zırlıklarına Tatlıcak Tesisleri’nde başladı. Genç Kartallar 
sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirirken hazırlıklar Kon-
ya’da devam edecek. Geride kalan sezonda ligin en az gol 
yiyen takımlarından biri olan Play-Off’ları ise kıl payı kaçı-
ran Konyaspor U19 Takımı bu sezon daha iyi bir performans 
sergilemek istiyor. 

Öte yandan Konyaspor U19 Takımı’nda teknik heyete 
takviye yapıldı. Son 2 sezonu Gölyazıspor’da geçiren teknik 
direktör Bekir Mehtap, teknik direktör Çağdaş Çankaya’nın 
yardımcılığına getirildi. Son yıllarda altyapıya yatırımlarıyla 
ciddi yol kat eden Konyaspor, önümüzdeki sezonlarda bu-
nun meyvesini alması bekleniyor. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 
tarihli toplantısında, 2021-2022 futbol sezonundan başla-
mak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kır-
mızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı 
Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi. 

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Türkiye Futbol Fe-
derasyonu, “Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar 
gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Tür-
kiye’nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje 
kapsamında fidan dikilecek alanlar, T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecek-
tir.” dedi. n SPOR SERVİSİ 
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