
LEKE SANDILAR 
TÜMÖR ÇIKTI!

Ailesi büyük şaşkınlık yaşadı

Geçtiğimiz haftalarda ailesi tarafından halsizlik ve 
yorgunluk şikâyeti ile Konya Şehir Hastanesi Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine getirilen 11 
yaşındaki kız hastaya konulan tanı ailesi tarafından 
şaşkınlıkla karşılandı.

n HABERİ SAYFA 6'DA

 Konya, patates üreti-
minde Niğde’den sonra 
önemli konumda bulu-

nuyor. Patates hasadının 
birkaç hafta içerisinde 

başlaması beklenirken, 
mevsimsel değişiklikler-

den dolayı bu yılki verimin 
düşük olması bekleniyor

KONYA YÜZDE 
10’U KARŞILIYOR

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Süley-
man Soylu, Konya’nın Türkiye’nin 
patates üretiminde yüzde 10’un-
dan fazlasını karşıladığını ifade 
ederek, “Niğde Patates Araştırma 
Enstitüsü Türkiye’de patates 
tohumlarını yetiştiren ilk kurum 
oldu. Geliştiren tohumların ço-
ğaltılması ve özel sektöre devrini 
yoğun olarak sürdürüyor” dedi.

BU YIL VERİMDE 
DÜŞÜŞ VAR

Patates rekoltesiyle ilgili bilgiler de 
veren Soylu, “Konya Ovası’nda pata-
tes üretiminin geçtiğimiz yıl daha iyi 
olduğunu iklim değişikliği sebebiyle 
verimlerin bu yıl olumsuz etkilendiği-
ni, bu nedenle geçen sene kadar ol-
mayabileceğini ifade ediyorlar. Konya 
Ovası’nda hasat daha başlamadı. 
Hasadın 15-20 güne başlayacağını 
tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

SÜ’den yüz yüze eğitim kararı
Selçuk Üniversitesi 
Senatosu, 2020-21 
eğitim öğretim yılında 
eğitimlerin yüz yüze ya-
pılmasına ilişkin karar 
aldı. Rektör Prof. Dr. 
Metin Aksoy, “Gençle-
rimizi kampüsümüzde 
görmekten mutluluk 
duyacağız” dedi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Müslüman’a kaybetmek yok

TÜBİTAK’tan 
KTÜN’e 
performans ödülü
n HABERİ SAYFA 3’TE

Ereğli'de 
Taş Evler
restore ediliyor
n HABERİ SAYFA 4'TE

Seydişehir 
hayvancılık 
için atakta
n HABERİ SAYFA 10'DA

MMO’dan
Vatandaşa
aşure ikramı
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Ümit Jant’a 
‘maşallah’

Beyşehir Gölü 
can çekişiyor!

Kur’an Kursu’nda
pilav ikramı

Konyalı işadamı Ümit Jant Sahi-
bi Mustafa Sinan Ümit, Anado-
lu’nun hemen her bölgesinde 
en sık rastlanan “maşallah” 
levha geleneğini özel olarak 
KOMEK eğitimcileri tarafından 
yapılan levha ile işyerinde 
yaşatıyor.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Suyunun büyük ölçüde çekil-
mesi nedeniyle kıyılarındaki 
otlar, yosunlar ve sazlıkların 
gün yüzüne çıktığı Beyşehir 
Gölü, kuraklığa ve aşırı tarımsal 
sulamaya bağlı olarak zor 
günler geçiriyor.
n HABERİ SAYFA 4'TE

Selçuklu Merkez Camii İmam 
Hatibi Hidayet Eskici cami 
cemaati ve hayırseverlerin 
desteği ile Yaz Kuran Kursu’n-
da eğitim alan öğrencilere 
etli pilav ikramında bulundu. 
Düzenlenen programa Konya 
İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öğe de 
katıldı. n HABERİ SAYFA 2'DE

İstihdamda artış var

TÜİK, Nisan ve Haziran dönemini kapsayan ikinci 
çeyrek işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna 

göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerin-
de toplam istihdam, bir önceki yılın aynı çeyreği-

ne göre yüzde 15,7 arttı. n HABERİ SAYFA 7'DE

28 Şubat postmodern 
askeri darbesinde SÜ’de 
Dekan Yardımcısı olan 
Prof. Dr. Ömer Karahan, 
muhafazakar olduğu 
gerekçesiyle görevinden 
uzaklaştırıldı. Karahan, 
11 yıl sonra darbeci 
paşalar cezalandırılınca 
gözyaşını tutamadı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Üretime mevsim etkisiÜretime mevsim etkisi

‘Gençlerimizin yanındayız’
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti Karatay Gençlik 
Kolları Başkanı Erkam Alemdar, “Gençlik Buluşmaları” 
programı kapsamında gençlerle bir araya gelerek; onla-
rın sorularını cevapladı ve geleceğe dair fikirlerini aldı. 

Gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran 
Milletvekili Etyemez; “Gençlerimizin önerileri, projeleri 
bizlere ışık tutuyor” dedi. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ise yatırım ve projeler ile gençlere destek 
olmayı sürdüreceklerini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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Yaz Kuran Kursu öğrencilerine pilav ikramı
Selçuklu Merkez Camii İmam 

Hatibi Hidayet Eskici cami cemaati 
ve hayırseverlerin desteği ile Yaz 
Kuran Kursu’nda eğitim alan öğ-
rencilere etli pilav ikramında bulun-
du. Düzenlenen programa Konya İl 
Müftüsü Doç. Dr. Ali Öğe de katıldı. 
Düzenlenen yemek ikramı hakkın-
da açıklamalarda bulunan Selçuklu 
Merkez Camii İmam Hatibi Hida-
yet Eskici, “Selçuklu Merkez Camii 
görevlileri olarak çocuklara camiyi 
sevdirmek yegâne gayemizdir. Yaz 
Kur'an Kursumuzun son haftasında 
öğrencilerimize 400 kişilik Konya 

Pilavı ikram ettik. Bu etkinliğimi-
ze katılım sağlayan İl Müftümüz, 
misafirlerimiz ve hayır sahiplerine 
teşekkür ve dua ediyoruz. Rabbim 
kabul eylesin.” İfadelerini kullandı. 
Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge 
de Selçuklu Merkez Camii İmam 
Hatibi Hidayet Eskici cami cemaati 
ve hayırseverlere düzenlenen orga-
nizasyon için teşekkür ederek çalış-
malarında başarılar diledi. Selçuklu 
Merkez Camii Yaz Kuran Kursunda 
eğitim alan öğrencilerde ikramlar-
dan dolayı emeği geçenlere teşek-
kürlerini ilettiler. n NAZİFE ARSLAN

HK Boutique dualarla 
hizmete açıldı

Muhtarlar Derneği’nden 
eski başkana vefa ziyareti

Bayan giyiminde modern çiz-
gileri arayanların yeni adresi HK 
boutique düzenlenen açılış töreni 
ile hizmete girdi. Kılınçarslan Ma-
hallesinde açılan işletmede işletme 
sahiplerini yakınları ve sevenleri 
yalnız bırakmadı. 

Gerçekleştiren açılışa ilgi yo-
ğun oldu. Gerçekleştiren açılışta 
söz alan aile üyesi Şerife Çelikkol, 
“Bu güzel günde yanımızda olan 
dostlarımız ve arkadaşlarımıza te-
şekkür ederiz.  Değerli kardeşim 

Seyit önün açık kazancın bol olsun. 
Konya’ya hayırlı uğurlu olsun.” 
İfadelerini kullandı. İşletme sahibi 
Seyit Çelikkol’da en güzel kıyafet-
leri en uygun fiyatlarla Konyalı ha-
nımlar ile buluşturacaklarını ifade 
ederek, bu mutlu gününde ken-
disini yalnız bırakmayan misafir-
lerine teşekkür etti. Açılış kurdele 
kesimi ve yapılan duanın ardından 
misafirlere çeşitli ikramların ardın-
dan sona erdi.
n SİBEL CANDAN

Konya Muhtarlar Derneği 
Başkanı Hamdi Demir ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Konya Muh-
tarlar Derneği’nde uzun yıllar 
başkanlık görevi yürüten Muzaf-
fer Gülsöz’ü evinde ziyaret ede-
rek Konya Muhtarlar Derneğine 
yaptığı hizmetlerden dolayı te-
şekkür plaketi takdim etti. Ziyaret 
hakkında açıklamalarda bulunan 
Konya Muhtarlar Derneği Başkanı 
Hamdi Demir, “Konya Muhtarlar 

Derneğimizde 20 yıl Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı yapmış, Muhtarlık 
kurumuna çok büyük hizmetleri 
ve katkıları olan Muzaffer Gülsöz 
abimizi evinde ziyaret ettik. Genel 
kurulumuza sağlık sorunlarından 
dolayı katılamadığı için veremedi-
ğimiz Plaketi kendisine taktim et-
tik. Kendisine Emeklilik yaşamın-
da sağlık mutluluk ve esenlikler 
dileriz.” İfadelerini kullandı.
n FAHRİ ALTINOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mül-
ki İdare Amirleri Atama Kararna-
mesi ile bulundukları yerlerde görev 
sürelerini tamamlayan veya hizmet 
ve mazeretleri gereğince kararname 
kapsamına alınan 624 mülki idare 
amirinin görev yerleri liyakat ve kı-
demleri dikkate alınarak değiştirildi. 
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlı-
ğı Kararnamesi'nin 2. ve 3. madde-
leri gereğince yapıldı. 

KONYA’NIN BİRÇOK 
KAYMAKAMI DEĞİŞTİ

Kararname ile Konya'da da çok 
sayıda ilçenin kaymakamı ile vali 
yardımcılıklarında görev değişikli-
ği yaşandı. İşte Konya'ya atanan ve 
Konya'dan ayrılacak kaymakamlar 
ile vali yardımcıları: Karatay Kayma-
kamı Abdullah Selim Parlar, Kahra-
mankazan Kaymakamlığına, Bursa 
Osmangazi Kaymakamı Zafer Or-
han, Karatay Kaymakamlığına; Ha-
tay Dörtyol Kaymakamı Ali Murat 
Kayhan, Meram Kaymakamlığına; 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, İs-
tanbul Çekmeköy Kaymakamlığına; 
Yozgat Sarıkaya Kaymakamı Sela-
mi Işık Kadınhanı Kaymakamlığına, 
Kastamonu Tosya Kaymakamı De-
niz Pişkin Seydişehir Kaymakamlı-

ğına; Karapınar Kaymakamı Onur 
Kökçü, Muğla Yatağan Kaymakam-
lığına; Denizli Serinhisar Kayma-
kamı Oğuz Cem Murat, Karapınar 
Kaymakamlığına, Iğdır Karakoyunlu 
Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Sa-
rayönü Kaymakamlığına; Tuzlukçu 
Kaymakamı Abdullah Yüksel, Di-
yarbakır Hani Kaymakamlığına; Do-
ğanhisar Kaymakamı Anıl Adıgüzel, 
Trabzon Dernekpazarı Kaymakam-
lığına; Hadim Kaymakamı Tufan 
Bağır Gilan, Malatya Kuluncak Kay-
makamlığına; Emirgazi Kaymaka-

mı Mehmet Faruk Saygın, Artvin 
Kemalpaşa Kaymakamlığına; Çeltik 
Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, 
Giresun Çanakçı Kaymakamlığına; 
Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait 
Kurnaz; Kırıkkale Vali Yardımcılığı-
na;  Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan Balıkesir Vali Yardımcılığı-
na; Kadınhanı Kaymakamı Osman 
Güven, Nevşehir Vali Yardımcılı-
ğına; Yalıhüyük Kaymakamı Mu-
hammed Deniz Kılınç, Bingöl Vali 
Yardımcılığına; Akören Kaymakamı 
Yunus Emre Temel, Erzincan Vali 

Yardımcılığına; Bozkır Kaymaka-
mı Muhammed Akın, Karabük Vali 
Yardımcılığına; Yunak Kaymakamı 
Fatih Kurt, Siirt Vali Yardımcılığına; 
Sarayönü Kaymakamı Abdülkadir 
Okay, Konya Valiliği Hukuk Müşa-
virliğine; Osmaniye Vali Yardımcısı 
Hacı İbrahim Türkoğlu, Konya Vali 
Yardımcılığına; Konya Vali Yardım-
cısı Kaya Çelik, Tokat Vali Yardımcı-
lığına; Ankara Vali Yardımcısı İsmail 
Küreci, Akşehir Kaymakamlığına; 
Mersin Vali Yardımcısı Mustafa At-
sız Konya Valiliği Hukuk Müşavirli-
ğine; Tekirdağ Valiliği Kaymakam 
Adayı Mehmet Ali İmrak Hadim 
Kaymakamlığına; Bitlis Valiliği Kay-
makam Adayı Hamza Selçuk Halka-
pınar Kaymakamlığına; Uşak Valiliği 
Kaymakam Adayı Tanju Çolakcıoğlu 
Güneysınır Kaymakamlığına; Kon-
ya Valiliği Kaymakam Adayı Şeyma 
Aktaş Ordu Aybastı Kaymakamlığı-
na; Adıyaman Valiliği Kaymakam 
adayı Nurullah Kaya Derbent Kay-
makamlığına; Konya Valiliği Kayma-
kam Adayı Mevlana Kürkcü Balıke-
sir İvrindi Kaymakamlığına; Kırşehir 
Valiliği Kaymakam Adayı Harun 
Arslanargun, Taşkent Kaymakamlı-
ğına görevlendirildi.
n HABER MERKEZİ

624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Konyalı işadamı Ümit Jant Sahibi Mustafa Sinan Ümit, Anadolu’nun hemen her bölgesinde en sık rastlanan 
“maşallah” levha geleneğini özel olarak KOMEK eğitimcileri tarafından yapılan levha ile işyerinde yaşatıyor

Ümit Jant güzel bir 
geleneği yaşatıyor

Konyalı işadamı Ümit Jant Sa-
hibi Mustafa Sinan Ümit, Anado-
lu’nun hemen her bölgesinde en 
sık rastlanan “maşallah” levha ge-
leneğini işyerinde yaşatıyor. 

Özel olarak KOMEK eğitimci-
leri tarafından yapılan “Maşallah” 
levhasını işyerine asan Mustafa 
Sinan Ümit, bu geleneğin kamu 
kurum ve kuruluş binaları başta 
olmak üzere yaygınlaştırılmasını 
istiyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Ümit, “Anadolu’nun he-
men her bölgesinde en sık rastla-
nan maşallah levha düzenlemeleri 
farklı malzemelereler oluşturulsa-

lar da dikdörtgen veya kare bir hat 
üzerinde harflerin yan yana istif-

lendiği en yalın düzenlemedir. 
Özellikle çini üzerine düzenle-

nen örnekler mevcuttur. Bizlerle 
de bir geleneği yaşatmak adına 
işyerimize KOMEK eğitimcileri ta-
rafından özel siparişi olarak yaptır-
dığımız maşallah levhamızı işyeri-
mize astık. 

Verdikleri emeklerden ötürü 
KOMEK eğitimcilerimize teşekkür 
ediyorum.  Bizler bu güzel gelene-
ğimizi şehrimizde ve ülkemiz ge-
nelinde inşa edilen kamu kurum 
ve kuruluşlarının binalarına da 
yapılmasını istiyor. Bizler bu güzel 
geleneğimizin yaşatılması istiyo-
ruz. Maşallah bir gelenek “ifadele-
rini kullandı.
n MEVLÜT EGİN
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Aydın Belediyesi LGBT reklamı 
yapıyor, kimseden ses yok…

Ama…
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

bir caddeye koymak istediği isim, 
nedense birilerinin gündemine oturu-
veriyor.

Daha netleşen bir şey yok…
Düşüncesine bile tahammül yok.
Bakın…
Doğru ya da yanlışlığını tartışmı-

yorum bile…
Yazık yahu…
Geçtiğimiz günlerde AK Partili 

Hamza Dağ, Konya’da idi.
Genel Başkan Yardımcısı…
Konya Basını ile bir araya geldi…
Konya’yı örnek gösterdi…
Belediyecilikte de Konya örneği…
Bir de kıyas yaptı….
Hani İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi'ne (İBB) bağlı Sahipsiz Hayvan 
Geçici Bakımevinin yakınındaki bah-
çede kazılmış çukur içerisinde, çürü-
meye bırakılmış onlarca kedi ve köpek 
cesedi görüntüleri vardı ya…

“İşte o görüntüler Konya’da 
yaşanmış olsaydı kıyameti koparır-
lardı”

Hakikaten öyle…
Nedense, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi hayvanseverlere karşı şer-
betli!

Mahallelinin gösterdiği tepki ha-
ricinde, hayvanseverler üç maymunu 
oynuyor.

Ya Konya’da yaşansaydı…
…
Şundan iyice emin olun ki…
Bunlar değerlere karşı…
Dini değerlerden bahsediyorum.
LGBT’ye vize var ama muhafa-

zakâr bir ismin cadde ismi olması dü-
şüncesine bile tahammülleri yok.

İnanmıyor musunuz?
Sorayım o zaman…
Açıkça cevap verin; Siz kime, 

neye karşısınız?
Hadi birilerini anladık…
Da…
Ya muhafazakâr dediğimiz insan-

lar neye, neden karşı?
Onlar da bilmeden birilerine des-

tek veriyor.
İzin verin de anlatayım…
Aydın Belediyesi açık açık LGBT’yi 

desteklerken ses çıkarmayanlar, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nin küçücük 

bir adımına neden karşı bili-
yor musunuz?

Konya’da LGBT’ye geçit 
yok.

Şehrin halkı zaten izin 
vermez ama…

Konya Büyükşehir Bele-
diyesi de tüm imkanları kul-
lanır bu tür sapkınlıklara izin 
vermez.

Peki, ne yapar Konya Bü-
yükşehir Belediyesi?

Ortak hassasiyetlerimize sahip 
çıkar.

Başka…
Değerlerimize sahip çıkacak nesil 

için çaba harcar.
Durun daha asıl cümleyi söyle-

medim…
Söyleyeyim de çatlayın…
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay’ın imam hatip li-
selerine özel bir ilgisi var.

‘Asım’ın Nesli’ için imkanların se-
ferber edilmesi talimatını vermiş.

Dedim ya…

Kendisinden de-
ğil ama çok sağlam 
ağızdan duydum.

Devam edeyim 
mi?

Varsın biraz 
daha kendi kendinizi 
yiyin…

Konya Bilim 
Merkezi’nde öyle 
imam hatipli öğren-
ciler var ki…

Emin olun…
Yeni ‘Bayraktar’lar yetişiyor.
Hem de Konya’dan…
Hem de Büyükşehir’in destekle-

riyle…
Sadece bu kadarı yeter onları çıl-

dırtmaya…
Dahasını söylemeyeyim…
Anladınız mı neden Konya’yı he-

defe koymaya çalışıyorlar.
Şimdi mi?
Bizim tarafımız belli…
Ya sizinki…

***

Suriyeliler o bölgeden 
kaldırılacakmış!
Son zamanlarda bir Suriyeli ve Af-

gan mülteci algısıdır gidiyor.
Dikkat edin…
Konya’da da alttan alttan Suriyeli 

konusunu kaşımaya çalışanlar var.
Yok…
Ben o konuyu elbette yazmayaca-

ğım ama kardeşliğimizi bozmaya çalı-
şanlara karşı uyanık olmamız gerektiği-
nin de altını çizeyim.

Hani geçtiğimiz günlerde Meram 
Belediye Başkanı ile röportaj yapmış, 
ayrıntılarını yavaş yavaş paylaşacağız 
demiştik ya…

Hah işte o söyleşiden bir bölüm 
daha paylaşayım mı?

Şükran Mahallesi’ndeki Suriyeli yo-
ğunluğu ne olacak? diye soranlara Baş-
kan Kavuş’un açıklamasını paylaşayım.

Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, o bölgedeki Suriyeli kardeşleri-
mizin ne olacağına dair ipuçları verdi.

Aynen paylaşıyorum…
“Yerel idare olarak Şükran’daki Su-

riyeliler konusunu çözecek gücümüz 
yok. Büyükşehir Belediyemiz Sırçalı 
Medrese etrafında bir kamulaştırmaya 

gidiyor. Bir kısmını biz yapacağız. Su-
riyeli vatandaşların da en sıkıntılıların 
yaşadığı bir bölge. Bize tamamen uyum 
sağlamış Suriyeli Müslüman kardeşleri-
miz de var. Gündelik hayatımızda kom-
şuluk yaptığımız Suriyeliler var. Asla 
farklı düşünemeyiz, biz Müslümanız. 
Her toplumun sıkıntılı grubu olduğu gibi 
Suriyelilerin de sıkıntılı insanlarının yo-
ğun olduğu bir bölge haline gelmiş. Eski 
Konyalıların boşalttığı evlere yeni Kon-
yalı oturmuyor. Dolayısıyla buraları da 
Suriyeliler kiralamış ve yoğunluk oluş-
muş. İnşallah Şems’in olduğu yerlerde 
Büyükşehir Belediyesi yıkımlara başladı. 
Sırçalı’nın etrafında da biz ve büyükşehir 
ortaklaşa yıkımları başlatacağız. Amaç 
Suriyeliler değil ama sonuçta da Suriye-
liler de oradan kalkmış olacak. Sadece 
Arapoğlu Makası dediğimiz bölge kalı-
yor, orada da Konyalı hemşerilerimizin 
yoğun olarak yaşadığı yerler olduğu için 
orada sıkıntı bulunmuyor” 

Suriyelilerin de sıkıntılıları o bölge-
deymiş…

Ve bölgedeki dönüşüm o konuyu 
da çözecek…

Merak edenler için bilgi olarak dur-
sun istedim.

UĞUR BAŞKAN’I NEDEN SEVMİYORLAR?

Karatay Gençlik Buluşmaları programı çerçevesinde gençlerle biraraya gelen Başkan Hasan Kılca, yatırım ve projelerle 
gençlerin yanında olduklarını; AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise gençlerin fikirlerini önemsediklerini söyledi

‘Yatırım ve projelerimizle
gençlerimizin yanındayız’

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ve AK Parti 
Karatay Gençlik Kolları Başkanı Er-
kam Alemdar, “Gençlik Buluşmala-
rı” programı kapsamında gençlerle 
bir araya gelerek; onların sorularını 
cevapladı ve geleceğe dair fikirlerini 
aldı. Gençlerle buluşmaktan duy-
duğu memnuniyeti aktaran Halil 
Etyemez; “Gençlerimizin önerileri, 
projeleri bizlere ışık tutuyor” dedi. 
Hasan Kılca ise yatırım ve projeler 
ile gençlere destek olmayı sürdüre-
ceklerini söyledi. Mehmet Genç de; 
Gençlik Buluşmaları programlarıyla 
gençlerin ne istediğini daha yakın-
dan anlama fırsatı yakaladıklarını 
kaydetti.

AK Parti Karatay İlçe Gençlik 
Kolları tarafından organize edilen 
“Gençlik Buluşmaları” Olimpiyat 
Parkı ve Aşkar Höyüğü Parkı’nda 
gerçekleştirildi. İlçedeki gençle-
rin sorun ve taleplerinin dinlendiği 
program yoğun katılım ile yapıldı.
BAŞKANIMIZIN VE VEKİLLERİMİZİN 

DESTEĞİ ÇALIŞMALARIMIZA 
GÜÇ KATIYOR

Karatay’da gençlik buluşmala-
rının artık geleneksel hale geldiğini 
vurgulayan AK Parti Karatay Genç-
lik Kolları Başkanı Erkam Alemdar 
gençlik teşkilatlarının önemine de-
ğindi. Karatay için yürüttükleri her 
projede heyecan ve azimle çalış-
malarını sürdürdüklerini ifade eden 
Alemdar; “Gençlik Teşkilatlarımıza 
ve genç arkadaşlarımıza baktığımız 
zaman çok güzel bir yapı, uyum ve 
ahenk görüyoruz. Bu uyum ise ka-
rarlılıkla sürdürülen çalışmalar ile 
birleşince başarı ortaya çıkıyor. İlçe-
mizde Başkanımız ve vekillerimizin 
desteği hep bizlerle beraber. Onların 
bize olan desteği çalışmalarımıza 
güç katıyor” dedi.

GENÇLİK BULUŞMALARIYLA 
GENÇLERİMİZİ DAHA 

YAKINDAN ANLIYORUZ
AK Parti siyasetinde her bir gen-

cin talep ve önerisinin öncelikli oldu-
ğuna vurgu yapan AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç; Gençlik 
Buluşmaları programlarıyla gençle-
rin ne istediğini daha yakından an-
lama fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Gençlere değer veren bir ülke-
nin kaybetmesinin mümkün olma-
dığının altını çizen Mehmet Genç 
şöyle konuştu: “Gençlerimizin öne-
minin farkındayız ve her zaman 
yanlarındayız. Böyle sıcak ve samimi 
programlarla gençlerimizle bir araya 
gelip onların mutluluklarına ortak 
olmaya devam edeceğiz. Bu düzen-
lediğimiz programlar ile gençleri-
mizin geleceklerini imar etmesine 
vesile olmak ve daha güzel günlere 
omuz omuza yürümek istiyoruz.”

GENÇ KARDEŞLERİMİZİ MERKEZE 
ALAN ÇALIŞMALARI BİR BİR 

HAYATA GEÇİRİYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, göreve geldikleri günden bu 
yana gençliğe, eğitime ve gelecek 
nesillerin iyi yetişmelerine büyük 
önem verdiklerini belirterek; genç-
leri bilime, sanata, kültürel ve sportif 
faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar 
oluşturmak için gayret ettiklerini 
dile getirdi.

Gençlere güvenlerinin her za-
man tam olduğunu kaydeden Ha-
san Kılca Karatay’ın gençleri ile bir 

başka olduğunu dile getirerek; bele-
diye olarak gençlere yönelik yatırım-
larından da bahsetti.

Kılca; “Bizler sosyal belediyecilik 
ilkemiz gereği genç kardeşlerimizi 
merkezine alan çalışmaları ve proje-
leri birer birer sizlere sunduk, sun-
mayı da sürdürüyoruz. 

Gençlerle bir araya geldiğimiz 
böylesine güzide programları çok 
önemsiyor ve farklı platformlarda bir 
araya gelmekten çok keyif alıyoruz. 
Bu buluşmamızda belediyemiz tara-
fından ilçemize kazandırılan Olimpi-
yat ve Aşkar Höyüğü Parklarımızda 
sizlerle buluştuk. Bu ve bunun gibi 
daha nice parkımızda sizler için spor 
alanları ve ekstra aktivite alanları 
mevcut. Yatırım ve projelerimizle 
gençlerimize destek olmayı sürdü-
receğiz. Çünkü bizler Karatay’ımızı 
tüm dinamiklerle birlikte yönete-
ceğimizi ve anlayacağımızı göreve 
geldiğimiz ilk andan itibaren ifade 
etmiştik bu kapsamda ilçemizde 
gençlerimizle var olmak için elimiz-
den ne geliyorsa yapmaya devam 
edeceğiz” açıklamasında bulundu.

GENÇLERİMİZİN FİKİRLERİ 
BİZLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Karataylı gençlerle buluşmak-
tan duyduğu memnuniyeti aktaran 
AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez ise; gençlerin fikirlerinin 
kendileri için çok değerli olduğunu 
söyledi.

Etyemez şunları söyledi: “Bu 
buluşmayı organize eden Karatay 
Gençlik Kollarımızı ve desteklerin-
den dolayı Karatay Belediye Başka-
nımızı tebrik ediyorum. Çok güzel 
bir uygulama olmuş. Şehri yöneten 
şehirle hem hal olan bir belediye 
başkanının; gençlere zaman ayırıp 
onlarla buluşması gerçekten takdire 
şayan bir durumdur. AK Parti ola-
rak gençlere değer veren, her türlü 
imkâna kavuşmaları için olanaklar 
tanıyan, siyaset başta olmak üzere 
gençlere tereddütsüz görev, yetki 
veren bir partiyiz. Bizler ülkemize, 
değerlerimize, geleceğimize sahip 
çıkacağız. Siz gençlerin fikirleri, öne-
rileri ve projeleri de bizlere ışık tu-
tuyor. Gençlere bir tavsiye vermek 
gerekirse, bilgi haznemizi, kendimi-
zi geliştirmemiz lazım. Ben en güzel 
yatırımın insanın kendine yaptığı 
yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu 
yüzden bol bol kitap okuyalım. Sizle-
rin enerjisi ile şehrimizi, ülkemizi ve 
bölgemizi çok daha iyi noktalara ta-
şıyacağımıza şüphem yok.” Konuş-
maların ardından söz alan gençler 
ise “Gençlik Buluşmaları” ile Kara-
taylı gençlerin kaynaştığını, fikirleri-
ni paylaşma ve sosyal bir çevre edin-
me fırsatı yakaladıklarını belirterek, 
protokol üyelerine desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.n HABER MERKEZİ

Mustafa Destici 
Konya’ya geliyor

TÜBİTAK’tan KTÜN’e bir 
proje performans ödülü daha

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel 
Başkanı Mustafa Destici, partisinin 
Konya İl Teşkilatının Genişletilmiş 
İl Divan Toplantısına katılmak üze-
re yarın Konya’ya gelecek. Genişle-
tilmiş İl Divan Toplantısı öncesinde 
Konya’da faaliyet gösteren yerel ve 
ulusal basın mensupları ile bir ara-
ya gelecek Destici, ülke gündemi 
değerlendirecek. BBP lideri Des-
tici, basın toplantısının ardından 
BBP Konya İl Başkanlığı tarafından 
düzenlenecek Genişletilmiş İl Di-
van Toplantısına başkanlık edecek.  
Konu ile ilgili açıklamalarda bulu-

nan BBP Konya İl Başkanı Osman 
Seçgin, “Genel Başkanımız Mus-
tafa Destici Cumartesi günü şehri-
mize ziyaret edecek. Genel Başka-
nımız Konya ziyareti kapsamında 
yerel ve ulusal basın toplantısının 
ardından Genişletilmiş İl Divan 
Toplantımıza başkanlık edecek. 
Genel Başkanımıza Konya’da yü-
rüttüğümüz çalışmaları ve Konya 
ile ilgili tespitlerimizi de ileteceğiz. 
Genel Başkanımız Sayın Mustafa 
Destici’nin ziyareti şehrimize ve 
ülkemize hayırlar getirsin” ifadele-
rini kullandı. n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik ve Doğa Bilimleri Fakül-
tesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muazzez 
Çelik Karakaya’nın yürütücüsü 
olduğu, TÜBİTAK 1001 progra-
mı kapsamında desteklenen “Tuz 
Gölü Güneyinde Yer alan Neojen 
Yaşlı Evaporit Çökellerindeki Tuz 
ve Soda Oluşuklarının Jeokimyasal 
Evrimi ve Jenetik Modeli” konulu 
projeye TÜBİTAK tarafından Proje 
“Performans Ödülü” aldı.

Proje ile, Tuz Gölü’nün güne-
yinde oluşan tuz ve soda yatakları-
nın özellikleri ilk kez MTA tarafın-
dan yapılan karotlu sondajlardan 
(yer yer 1700 m derinlerden) alı-
nan numuneler çok detaylı analitik 
yöntemler kullanılarak incelenmiş, 
yapılan çalışmalar sonucunda, Tuz 
Gölü ve çevresindeki soda gölle-
rinin (Tersakan, Bolluk, Acıgöl) 
kaynağını oluşturan bu endüstri-
yel hammaddelerin yaklaşık 8-11 
milyon yıl önce deniz suyu girişi 

(Akdeniz) sonucu oluştuğu yapılan 
çalışmalar sonucunda tespit edil-
di. Proje ile söz konusu dönemde 
Akdeniz’in ilerlemesi ile bölgenin 
deniz suyu altında kaldığı, lagün 
özelliğinde olduğu belirlenerek en-
düstriyel hammaddelerin asli kay-
nağı açıklandı. 

Proje sonucunda ise günümüz-
de tuz ve soda üretimi yapılan Tuz 
Gölü ve soda göllerinin de kökeni 
aydınlatılmış olup buna ek olarak 
Tuz Gölü’nde tuz tabakaları altın-
daki killerin sağlık turizminde kul-
lanılabileceği yönünde ön çalışma 
da gerçekleştirilen çalışmalar ara-
sında yer aldı.

Proje kapsamında 4 Uluslara-
rası makale, 16 Uluslararası bildiri, 
bir doktora tezi tamamlanmış, pro-
je çalışmalarında Prof. Dr. Necati 
Karakaya, Doç. Dr. Ayla Bozdağ 
ve Doç. Dr. Arif Delikan da araş-
tırmacı olarak çalışmalar içerinde 
yer alarak projenin başarı ile son-
lanmasını sağladı. n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Ereğli'de Taş Evler’in
restorasyonu sürüyor

Mevsimlik işçiler
çadırlarında aşılandı

Ereğli Belediyesi Taş Evler 
Restorasyon Çalışmalarına devam 
ediyor. Ereğli Belediyesi Taş Ev-
ler'de yürüttüğü sağlamlaştırma, 
temizleme, yenileme ve tamam-
lama biçiminde yapılan resto-
rasyon çalışmalarını sürdürüyor. 
Restorasyon kapsamında Taş Ev-
ler'in korunması ve çalışmaların 
tamamlanmasından sonra yapının 
Ereğlililer tarafından sosyal alan 
olarak kullanılabilmesine olanak 
sağlayacak.
‘EREĞİLİMİZ TAŞ EVLER'İN TARİHİ 

DOKUSU ALTINDA YENİ BİR 
SOSYAL ALAN DAHA KAZANACAK’

Restorasyon çalışmaları hak-
kında değerlendirmelerde bulunan 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, “Ereğli tarihinin bir dö-
nemini yansıtan Taş Evler 1937 
yılında yaptırılan ve Sümerbank 
işçilerinin kullandığı lojmanlar-
dır. Daha sonra bu yapılar sahip-
siz olduğu için atıl hale gelmiş ve 
hemşerilerimiz için tehlike de arz 
eden bir yer haline dönüşmüştür. 
Buna benzer durum önceki beledi-
ye başkanlığı dönemimizde şu an 
Oğuz Ata Tesisleri’nin bulunduğu 
alanda karşımıza çıkmıştı. Orasını 

da yapısını bozmadan düzenleye-
rek hemşerilerimizin kullanabi-
leceği bir sosyal alana dönüştür-
menin onurunu yaşadık. Şimdi de 
Taş Evler’de Ereğlimizin gelecek 
nesillerine bir miras bırakmak için 
kolları sıvadık. Allah’ın izniyle Taş 
Evler’i de Oğuz Ata Tesislerimiz 
gibi Ereğli’nin geleceğine arma-
ğan edeceğiz. Bu kapsamda res-
torasyon çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Özgün doku ile kültürel 
özelliklerinin korunmasına, eskisi 
gibi yapım tekniklerinin kullanıl-
masına ve bina bütünlüğünün 
bozulmamasına özen göstererek 
günümüz koşullarına uygun bir 
şekilde restorasyon çalışmalarımı-
zı gerçekleştireceğiz. Özellikle Taş 
Evler’in bulunduğu alan civarında 
yeşil dokuya ağırlık vererek bura-
yı şehrimizin can damarı haline 
dönüştüreceğiz. Sözün özü boş laf 
değil hizmet üretmek için çıktığı-
mız yolda, dün olduğumuz çizgide 
bugün de ilerlemeye devam ediyo-
ruz. Oğuz Ata Sosyal Tesisleri’nde 
olduğu gibi Ereğli’miz Taş Evler’in 
tarihi dokusu altında yeni bir sos-
yal alan daha kazanacak. Şimdiden 
hayırlı uğurlu olsun” dedi. n İHA

Derebucak ilçesine Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu illerinden 
gelen mevsimlik tarım işçileri, 
kaldıkları çadırlarında korona vi-
rüsü karşı aşılandı. Derebucak 
İlçe Devlet Hastanesinde görevli 
aşı ekipleri, tüm dünyayı etkile-
yen yaşanan Covid-19 salgını do-
layısıyla, ilçe sınırları içerisindeki 
tarım alanlarında mesai yapan ta-
rım işçilerini kaldıkları çadırlarında 
tek tek ziyaret etti. Ekipler, kimlik 
numaralarından bilgilerini kontrol 
ettikleri çalışanları Covid-19’a kar-
şı aşıladı. Ayaklarına kadar gelen 

hizmet sayesinde hem işlerinden 
geri kalmayan mevsimlik tarım 
işçileri, Covid-19’a karşı aşılarını 
da olmuş oldu. Ekipler, mevsimlik 
işçilere Covid-19’la ve aşının has-
talıkla mücadeledeki etkisiyle ilgili 
bilgilendirme yaparken, “aşı kar-
şıtlarını” da ikna edip, “Her şeyin 
başı sağlık, sağlığın başı ise aşı” 
hatırlatmasında bulundu. Bölgede 
yürütülen aşılama faaliyetlerine 
ilişkin yapılan açıklamada, ilçede 
bulunan mevsimlik tarım işçileri-
nin aşılarının mobil ekiplerince ta-
mamlandığı kaydedildi. n İHA

Türkiye’nin en büyük leylek 
kolonilerinden birisine ev sahipli-
ği yapan ve ülkenin önemli leylek 
cennetleri arasında gösterilen Kon-
ya’nın Beyşehir ilçesine ilkbahar 
mevsiminde gelen leylekler, Ağus-
tos ayının son günlerine gelindiğin-
de göç yolculuğuna başladı.

İlkbahar ve yaz dönemini ilçede 
bulunan yuvalarında geçiren leylek-
ler, yavrulama döneminin ardından 
büyüttüğü ve uçmayı öğrettiği yav-
rularıyla birlikte Beyşehir’i terk etti. 
Leyleklerin ilçeden ayrılmadan önce 
sürüler halinde gökyüzünde bir ara-
ya gelip toplandığı anlar amatör bir 
kamera tarafından kaydedilirken, 
göçün başlangıç anları ilginç ve 
renkli görüntüler oluşturdu.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa 
Derneği Başkanı Mustafa Büyükka-
falı, Beyşehir’in Türkiye’nin en bü-
yük leylek kolonilerine ev sahipliğini 
yaptığını hatırlatarak, Yeşildağ ve 
Adaköy mahallelerindeki Leylekler 

Vadisi ile Leylekler Tepesi’nde ardıç 
ağaçlarındaki yuvaların ilkbahar ve 
yaz döneminde yüzlerce leyleği mi-
safir ettiğini söyledi. İlçede leylekle-
rin bu mekanlar dışında elektrik di-
reklerinde, evlerin çatılarında ya da 
cami kubbelerindeki yuvalarında da 
görülebileceğini vurgulayan Büyük-
kafalı, yüzlerce leyleğin de buradaki 
yuvalarda yaklaşık 6 ay yaşam sür-
düğünü belirtti. Büyükkafalı, Beyşe-

hir Gölü ve zengin sulak alan potan-
siyeli ile yörenin leyleklere ideal bir 
kuluçka, beslenme ve hayat alanı 
sunduğunu aktardı.

Şubat ayının sonlarında ilçedeki 
yuvalarına gelen leyleklerin, üreme 
döneminde yavrularının dünyaya 
gözlerini açmasının ardından büyü-
terek uçmasını yuvalardaki talimler-
le öğrettiğini ve ardından göç yolcu-
luğuna hazır hale getirdiğini anlatan 

Büyükkafalı, “Ağustos sonu ya da 
Eylül ayı başlarında ise leyleklerimiz 
hüzünlü bir şekilde bölgemizden 
göç etmeye başlıyorlar. Bu yıl göç 
dönemi biraz daha erken oldu. Ge-
lirken baharı müjdelerken, giderken 
ise kış aylarının habercisi oluyorlar. 
Leylekler, yaklaşan güz dönemi ve 
ardından gelecek kış mevsimi dola-
yısıyla ülkemizden daha sıcak ülke-
lere göç ediyorlar. Göç yolculuğunun 
başlamasıyla birlikte ilçemizdeki ley-
lekler vadisi ve leylekler tepesindeki 
yuvalar boş kalırken, göçebe konuk-
larımızın mekanları adeta sessizliğe 
büründü. Göç hazırlığına başlarken 
gökyüzünde sürüler halinde topla-
nan leylekler, sanki içlerinde bir ana 
kraliçe veya kral var ki, bir iki leylek 
yukarıya çıktıktan sonra hepsi onun 
etrafında 15-20 dakika kadar dola-
narak ardından bölgeyi terk edip, 
hepsi yukarıda birikip öyle göç et-
meye başlıyorlar” diye konuştu.
n İHA

Leyleklerin göç yolculuğu başladı

Suyunun büyük ölçüde çekilmesi nedeniyle kıyılarındaki otlar, yosunlar ve sazlıkların gün yüzü-
ne çıktığı Beyşehir Gölü, kuraklığa ve aşırı tarımsal sulamaya bağlı olarak zor günler geçiriyor

Beyşehir Gölü eski 
günlerini arıyor!

Türkiye'nin en büyük tatlı su 
gölü olan Beyşehir Gölü, kuraklık 
ve aşırı tarımsal sulama nedeniyle 
zor günler yaşıyor. Suların her ge-
çen gün daha fazla çekildiği Bey-
şehir Gölü'nde, kıyılar adeta balçık 
ve bataklığa dönerken, sığ kesim-
lerdeki göl yüzeyi ot ve yosunlarla 
kaplandı. Kıyılarda insan boyuna 
aşan devasa sazlıklar oluştu, bazı 
küçük adalar da suyun çekilmesi 
nedeniyle bu vasfını yitirmiş du-
rumda. Adaların çevresinde ise kü-
çükbaş hayvanlar otluyor.

Suların çekilmesi nedeniyle göl-
de balıkçılık faaliyetleri de durma 
noktasına geldi. Karada kalan balık-
çı teknelerini açık sulara götürebil-
mek için traktörler mesai yapıyor. 
Gölü besleyen su kaynakları da ya-
şanan kuraklıktan olumsuz etkilen-
di. Beyşehir Belediyesi ekipleri ise 
gölün yüzeyini kaplayan yosun ve 
otları temizleyebilmek için temizlik 
çalışmaları yürütüyor.

‘GÖL KIYILARI 200 METRE KADAR 
ÇEKİLMİŞ DURUMDA’

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve 
Çevre Koruma Derneği Başkanı 
Bekir Sami Tan, Beyşehir Gölü'nün 
bu yıl yaşanan kuraklık nedeniy-
le giderek küçülmeye başladığını 

söyledi. Beyşehir Gölü'ndeki suların 
her geçen gün azalmasına rağmen 
halen gölden su çekilmeye devam 
edildiğini aktaran Tan, şöyle devam 
etti: "Kuraklık böyle devam ederse 
göl elden gider. Gölün su kaynak-
ları her geçen gün azalıyor. Yazın 
gölden sulama için kullanımın art-
ması, buharlaşma kayıpları ve di-
ğer nedenler gölü maalesef bu hale 
getirdi. Göl kıyıları 200 metre kadar 
çekilmiş durumda. Gölün kıyılarını 
otlar, yosunlar ve sazlar kaplamış 
durumda. Suların çekilmesi nede-
niyle karada kalan teknelerini ba-
lıkçılarımız traktörlerle gölün derin 
kesimlerine çekiyor. Beyşehir Gölü 

kıyılarında böyle manzaralar yaşan-
maya başladı."

BALIKÇILIK YAPAN TEKNE SAYISI 
466'DAN 66'YA DÜŞTÜ

Beyşehir Su Ürünleri Kooperati-
fi Başkanı Hasan Kurt ise Beyşehir 
Gölü'nde, kayıtlı ruhsatlı 466 tek-
neden bugünlerde ancak 66'sının 
faaliyetini sürdürebildiğine dikkati 
çekti. Gölün derinliğin de bu yıl 1,5-
2 metreye yakın azaldığını, suların 
çekildiği yerlerde bataklığı andıran 
görüntüler oluştuğunu anlatan 
Kurt, şunları kaydetti: "Kıyılarımız 
komple bataklık olmuş vaziyette. 
Bu durum gelecek sene de devam 
ederse tarlalarını hoyratça sulayan 

arkadaşlar kesinlikle bir damla su 
bulamayacaklar. Bataklığın içinde 
bu ağlar nereye atılır acaba? Ata-
cak yer var mı? Su kalmadı, göl 
artık can çekişiyor. Bu gölü kurta-
rabilmek için çok ciddi manada çok 
kapsamlı projelere ihtiyaç var."

Kurt, tekneleriyle avlanmaya 
çıkan az sayıdaki balıkçının ise kı-
yılardaki su çekilmeleri nedeniyle 
açıklara ilerleyemediğini, tekne-
lerin pervanelerinin sürekli otlara 
takılarak zarar görmesine neden 
olduğunu belirtti. Beyşehir'e artık 
il dışındaki barajlardan artık balık 
getirmeye başladıklarını dile geti-
ren Kurt, "Kuraklık tüm Türkiye'de 
var ama Beyşehir'i bu yıl daha fazla 
vurdu." dedi.

Yeşildağ Mahallesi'nde besici-
lik yapan Şaban Özel de göl hav-
zasındaki suların çekildiği yerlerin 
meraya dönüştüğünü dile getirdi. 
Göldeki adaların etrafında su kal-
madığını, bu nedenle bazı adaların 
birbiriyle birleştiğini aktaran Özel, 
"Bahar döneminde ağ serilebilen, 
kayıklarla gidilebilen adalara şimdi 
yürüyerek gidilebiliyor. Hayvanları-
mızı göl sularının çekildiği adaların 
çevresinde otlatıyoruz." diye konuş-
tu. n AA
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Geçtiğimiz hafta Konya Yenigün 
gazetesi olarak şehrimizde bulunan beş 
üniversitemizin rektörlerini gazetemiz 
sayfalarında konuk ederek üniversite-
leri ve verilen eğitimleri yakından tanı-
ma imkânı bulduk. Bu kıymetli bilgiler 
sayesinde başta üniversite tercihinde 
bulunacak öğrenciler olmak üzere aile-
lerin akıllarındaki soruların giderilmesine 
katkı sağladık. Bir kez daha şehrimizde 
bulunan üniversitelerimiz ve eğitimleri 
ile gurur duyduk. Konya tarım, sanayi, 
turizm alanında gösterdiği başarıyı üni-
versitelerdeki başarılarıyla da gösteriyor. 
Bu başarı Konya’nın bir üniversite şehri 
olduğunu da gösteriyor. Şehrimizdeki 
üniversitelerimizin başarıları ile gurur 
duyuyoruz. Tercih döneminde kapıla-
rını Konya Yenigün gazetesine açan ve 
üniversiteleri hakkında kıymetli bilgiler 
veren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Aksoy’a, Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu’ya, Konya Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Babür Özçelik’e, Konya Tica-
ret Odası Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade’ye, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cumhur Çökmüş’e, Kurumsal İletişim 
Direktörlüklerine, Özel Kalem Müdürle-
rine ve emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.
KONYA GASTRONOMİDE DE İDDİALI

Konya son yıllarda turizm ve gast-
ronomi adına ciddi adımlar atıyor. Bu 
alanda da iddiasını ve başarısını göster-
mek adına Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibi, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB 
Konya BTK, Konya’da bulunan turizm 
dernekleri  ve Turizm Fakülteleri ile ciddi 
çalışmalara imza atıyor. Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine 

coğrafi işaret tescili alan 
Konya’ya özgü yemek sa-
yısı 10’a yükseldi. Tescil 
başvurusu yapılan ürün-
lerin tanıtım programına 
katılan Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy, “Konya’nın artık sa-
dece bir ticaret şehri, tarım 
şehri değil, aynı zamanda 
bir turizm şehri olarak da 
anılmasını istiyoruz. Bu-
nun için Büyükşehir Belediyemiz ile 
birlikte çalışıyoruz. Konya’yı turizmin 
bir tamamlayıcısı olan gastronomisiyle 
de birlikte tescilli bir şehir haline getirip 
Türkiye’nin yeni turizm yüzlerinden biri 
haline getireceğiz” dedi. Sayın Bakanın 
bu sözü Konya’nın geleceği için oldukça 

önemli. 
Konya’nın kendisine 

özgü çok sayıda lezzeti 
var. Bu lezzetlerin yerli ve 
yabancı turistlere daha iyi 
tanıtılması önemli. Özel-
likle Konya’nın birbirin-
den farklı lezzetlere sahip 
bu güzel ürünleri damak-
larda tat bırakacak şekilde 
yapılmalı. Ayrıca bu lez-
zetlerin hepsinin bir arada 

olduğu bir mekanın inşa edilmesinin de 
önemli olduğunu düşünüyorum. Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu ile 
daha önce bamya çorbasının tescili alın-
mıştı. Ayrıca bu yıl yapılan başvurular 
kapsamında 9 yemeğin daha başvuru-
su kabul edildi. Tescil başvurusu kabul 

edilen yemekler şunlar: İrmik helvası, 
etli yaprak sarması, domalan yemeği, 
ıldız kökü yemeği, haside tatlısı (kara 
helva), kikirdekli kesme çorbası, kara 

erik kavurması, zerdali (kayısı hoşafı) ve 
reyhan şerbeti. 

Konya’da faaliyet gösteren Konya 
Gastronomi ve Turizmciler Derneği 
2015 yılından beri Doç. Dr. Yılmaz SE-
ÇİM genel başkanlığında faaliyetlerine 
devam etmektedir. 

Dernek, Konya gastronomisini 
geliştirmek için il içi ve dışında birçok 
faaliyet gerçekleştirmiş ve gerçekleştir-
meye devam etmektedir. Alanında isim 
yapmış tanınan birçok aşçının yer aldığı 
dernek son olarak Konya adına başvu-
rusu yapılan coğrafi işaretli ürünleri ha-
zırlayarak Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan coğrafi işaretli ürünler 
lansmanına katkıda bulundu. Geçti-
ğimiz günlerde coğrafi işaretli ürünler 

lansmanı Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştirildi. Projenin te-
meli yaklaşık bir yıl öncesine dayanıyor. 
Proje kapsamında Konya iline değer 
katan ürünler belirlenerek bir liste çıka-
rılmış ve bu liste dahilinde belirlenen 51 
ürünün coğrafi işaret başvurusu yapıldı. 
Başvurusu yapılan ürünlerden 10’u tes-
cillenmiş ve mutfağına ait olduğu kayıt 
altına alındı. 

Konya’nın son yıllarda gastrono-
miye olan bakış açısı sadece bununla 
da kalmamıştır. 2020 yılında yapılan 
Ateşbaz-ı Veli sempozyumu bir ilk olma 
özelliği taşımaktadır. Bu sempozyum 
sonucunda 4 farklı kitap basılarak muh-
teşem bir kaynak elde edilmiştir. Bir 
başka değer ise Sille’de kurulan Konya 
Mutfak Akademisi’dir. Bu akademi Kon-
ya mutfağının gelişimine büyük katkı 
sunacaktır. Konyalılar olarak Konya 
mutfağına sahip çıkmalıyız...

ÜNİVERSİTELER ŞEHRİ KONYA

Türkiye’nin Tek Açık Alan Patates Fuarı olan Potato Days Turkey-Patates Günleri Karaömerler Mahallesi’nde 
18-19-20 Ağustos’ta çiftçilerle buluştu. Konya, patates üretiminde Niğde’den sonra önemli konumda bulunuyor

Patatesin kalbi 
Konya’da attı

Türkiye’nin Tek Açık Alan Pa-
tates Fuarı olan Potato Days Tur-
key-Patates Günleri Karaömerler 
Mahallesi’nde 18-19-20 Ağustos’ta 
çiftçilerle buluştu. Türkiye’nin dört 
bir tarafında patates tohum üre-
ticileri ve patates ıslah çalışmaları 
yapan firmalar düzenlenen fuarda 
çiftçilerle buluştu.  Konya patates 
üretiminde Niğde’den sonra önemli 
konumda bulunuyor. Fuarda ekimi 
yapılan ve hasat aşamasına gelen 
patates çeşitleri, tarım makineleri, 
sulama sistemleri ve diğer konular-
da sektör temsilcileri ile bilgi alışve-
rişinde bulunma imkanı sunuldu. 

‘KONYA PATATES ÜRETİMİNİN 
YÜZDE 10’U KARŞILIYOR’

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Süleyman Soylu, Konya’nın Tür-
kiye’nin patates üretiminde yüzde 
10’undan fazlasını karşıladığını 
ifade ederek, “Niğde Patates Araş-
tırma Enstitüsü Türkiye’de yerli 
patates tohumlarını yetiştiren ilk 
kurum oldu. Geliştiren tohumların 
çoğaltılması ve özel sektöre devri-
ni yoğun olarak sürdürüyor. Niğde 
Patates Araştırma Enstitüsü Tür-
kiye’nin patates ile ilgili çalışma 
yapan ilk kurumu. Türkiye’nin Tek 
Açık Alan Patates Fuarı olan Potato 
Days Turkey-Patates Günleri sade-
ce Konya’da düzenleniyor. Bu fuar-
ların amacı ürünü tarlada yetiştirip 
alanda bizzat gösterilmesi. Bu fuar 
patates üzerine düzenlenmiş özel 
bir fuar. Niğde ve Nevşehir patates 
üretiminin en yoğun olduğu bölge 
ama, o bölgelerde hastalıklardan 
dolayı bazı alanlar karantinaya alın-
dı ve üretim alanları sınırlandırıldı. 
Özellikle tohumluk ve sözleşme-

li üretimde hastalıktan ari temiz 
bölgeler aranıyor. Konya’da temiz 
alanlarının dışında sulama yöntem-
leriyle, hem de tarım teknolojisinin 
gelişmesi yöntemiyle Konya’da pa-
tates konusunda ciddi bir kayış var. 
Konya Türkiye’nin patates üreti-
minde yüzde 10’undan fazlasını 
karşılıyor.  Üretilen patateslerin 
birçoğu ise tohumluk. Bu sene pa-
tates üretimi yapan çiftçiler, Konya 
Ovası’nda patates üretiminin geç-
tiğimiz yıl daha iyi olduğunu iklim 
değişikliği sebebiyle verimlerin 
bu yıl olumsuz etkilendiğini, bu 
nedenle geçen sene kadar olma-
yabileceğini ifade ediyorlar. Konya 
Ovası’nda hasat daha başlamadı. 

Hasadın 15-20 güne başlayacağını 
tahmin ediyoruz. “İfadelerini kul-
landı.

‘KONYA PATATES ÜRETİMİNDE 
VERİMLERİ GÜZEL’

Hakan Gıda Yönetim Kurulu 
Üyesi Oğuzhan Güney, Konya’da 
patates üretiminde veriminin yük-
sek olduğunu ifade ederek, “Firma 
olarak 25 bin dekarda hem to-
humluk hem de yemeklik patates 
üretimi gerçekleştiriyoruz. Firma 
olarak pazarlama ağlarımız olduk-
ça geniş. Bereketli topraklarımızın 
dört mevsimine sığan emeğimizin 
karşılığının, milletimizin sinesinde 
yer edineceği umudunu hiç kay-
betmeden; Ülkemizin katma değer 

çizgisine, çalışanlarımızın kıymetli 
emeğine ve değerli müşterilerimi-
zin çözüm ortaklığına katacağımız 
katkının mukaddes bir görev ol-
duğunun bilincindeyiz. Tohumluk 
kısmında Hollandalı bir firmanın 
ülkemizde distribütörlüğü gerçek-
leştiriyoruz. Firma olarak Konya 
başta olmak üzere Türkiye’nin pa-
tates üretilen alanlarında üretimler 
gerçekleştiriyoruz. Firma olarak 
Konya’da patates tohumu ve üre-
timi gerçekleştiriyoruz. Konya lojis-
tik anlamda ortada bulunan illeri-
mizden. Konya patates üretiminde 
verimli topraklara sahip. Patates 
verimleri oldukça güzel. Konya’da 
firma olarak yemeklik patates üre-
timi gerçekleştiriyoruz” dedi.

‘KONYA’DA SANAYİLİK VE 
YEMEKLİK PATATES ÜRETİMİ 

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’
AR Tarım Operasyon Direktörü 

Korel Aklan, Konya’da sanayilik ve 
yemeklik patates üretimi gerçek-
leştirdiklerini ifade ederek, “Fir-
mamız yüz yüz tohum üretimleri 
gerçekleştiriyoruz.  Firma olarak 
yurtdışında ithal tohum getirerek 
burada tohumculara satıyoruz. 
Yurtdışından getirdiğimiz yüksek 
kademe tohumları ülkemizde ço-
ğaltarak sertifikalı hale getirerek 
tohum üreticisi belgesine sahip fir-
malara ve tohum yetiştirici firmala-
ra veriyoruz.  

Bu firmalarımız da sertifikalı 
tohumları Türkiye’nin dört bir tara-
fında çiftçilere de firmalar ulaştırı-
yor. Tohumlarımızı genellikle Sivas 
ve Kayseri’de üretiyoruz. Konya’da 
da sanayilik ve yemeklik patates 
üretimi gerçekleştiriyoruz. “
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konyalı AFAD gönülleri 
Kastamonu Bozkurt’da

ASKON Konya’dan 
Dündar’a ziyaret

İçişleri Bakanlığı Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) Konya İl Afet ve Acil Du-
rum Müdürlüğü’nden 57 AFAD 
gönüllüsü, Kastamonu'da devam 
eden çalışmalara destek veriyor. 
Karadeniz'deki sel felaketinin ar-
dından arama-kurtarma faaliyet-
leri devam ederken, bölge halkının 
yaralarını sarmak için ilgili tüm ku-
rumlar çalışmalarını sürdürüyor. 
Konya İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürlüğü, AFAD gönüllülerine SMS 

yoluyla ulaşarak, Kastamonu'da 
meydana gelen sel ve heyelan 
sonrası Bozkurt ilçesindeki iyileş-
tirme çalışmalarına katkı verebile-
ceklerin iletişime geçmesini istedi. 
Başvuranların arasından 57 kişi, 
Konya İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürlüğü'nden otobüslerle Bozkurt 
ilçesine gitmek üzere yola çıktı ve 
bölgeye ulaştı. Konyalı 57 AFAD 
Gönüllüsü bölgede yaraların sarıl-
ması çalışmalarına destek veriyor.
n NAZİFE ARSLAN

Anadolu Aslanları İşadamla-
rı Derneği (ASKON) Konya Şube 
Başkanı Atilla Sinacı, beraberin-
deki yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Zirve Sürücü Kursu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tevfik Dün-
dar’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Başkan Atilla Sinacı’nın yanı sıra, 
Başkan Vekili Taner Doğan, Genel 
Sekreter Muaz Gülyiğit’in hazır 
bulunduğu heyet, samimi bir soh-

bet ortamında Konya, ülke günde-
mi ve sektöre ilişkin karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundu. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Zirve Sürücü Kursu Yönetim 
Kurulu Başkanı Tevfik Dündar, 
Anadolu Aslanları İşadamları Der-
neği (ASKON) Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinacı, beraberindeki heyete 
çalışmalarında başarılar diledi.
n MERVE DURGUT

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Prof. Dr. Süleyman Soylu Oğuzhan Güney Korel Aklan
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Yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı
Yangın bölgesinde zarar gören 

ailelere Karaman Valiliği tarafından 
beyaz eşya kampanyası başlatıldı. 
3 hafta önce başlatılan kampanya 
kapsamında toplanan yardımlar 
törenle Antalya’nın Manavgat ilçe-
sine bağlı Belenobası köyüne gön-
derildi. Manavgat’ta çıkan orman 
yangınları nedeniyle evleri zarar 
gören ailelere yardımlar devam 
ediyor. Manavgat ilçesine bağlı 
Belenobası köyünde evi yanarak 
kullanılmaz hale gelen vatandaşlar 
için Karaman Valiliği beyaz eşya 
kampanyası başlattı. Köyde yaşa-
yan 20 ailenin tüm mutfak ve beyaz 
eşyaları tespit edilerek Karaman’da 
hayırsever vatandaşlar tarafından 
kısa süre içerisinde toplandı. Topla-
nan eşyaların ilk bölümü bugün Piri 
Reis Kültür Merkezi önünde yapı-
lan duaların ardından Manavgat’ın 
Belenobası köyüne gönderildi.

Belenobası köyünde 20 ailenin 
evinin yeniden inşa edileceğini dile 
getiren Karaman Valisi Mehmet 

Alpaslan Işık, "Bir köy var uzakta 
dedik ama o köyü yüreğimizde his-
settik" dedi.

Sel bölgesi içinde aynı şekil-
de yardımda bulunulacağını ifade 
eden Vali Işık, “Biliyorsunuz ülke-
miz son zamanlarda büyük afetler-
le karşı karşıya kalıyor. Orman yan-
gınları sonucu Manavgat ilçemizde 
yanan bir köyümüz vardı. ‘Bir köy 
var uzakta’ dedik ama o köyü yüre-

ğimizde hissettik. Kaymakam ada-
yımız olan Veli beyin kendi köyü 
olan Belenova köyünü belirledik. 
Oradaki 20 aileye bir yardım kam-
panyası başlattık. Bu yardım kam-
panyasında sağ olsun Karaman 
halkımız, sivil toplum kuruluşları-
mız, sivil toplum platformumuz ve 
partilerimiz hiçbir ayrım gözetmek-
sizin katkıda bulundular. Biz bu 
20 aileye tüm ev eşyalarını alacak 

şekilde yardım kampanyamızı baş-
lattık. Bugün onun ilk etabı olan 
beyaz eşyaları ve mutfak eşyalarını 
gönderiyoruz. Allah nasip ederse 
bundan sonrada diğer eşyaları da 
göndereceğiz ve hepsinin evini 
yeniden inşa etmiş olacağız. Yar-
dımda emeği geçen tüm Karaman 
halkına, sivil toplum kuruluşları-
mıza, sivil toplum platformumuza, 
partilerimize ve tüm Karaman hal-
kına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Bu yardımseverliklerinden dolayı 
hepsine minnettarım. İnşallah sel 
bölgesine de aynı şekilde yardımda 
bulunacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardın-
dan toplanan beyaz eşyalar okunan 
Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların 
ardından Manavgat’ın Belenova 
köyüne uğurlandı. Uğurlamaya 
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan 
Işık’ın yanı sıra İl Müftüsü Faruk 
Gürbüz, Karaman Sivil Toplum 
Platformu Başkanı Yunus Özdemir 
ve daire müdürleri katıldı. n İHA

Kereste deposunda çıkan
yangın söndürüldü

Kulu’da yaşlı kadın 
evinde ölü bulundu

Karaman'da kereste deposun-
da çıkan yangın, itfaiye ekiple-
rince kontrol altına alındı. Alınan 
bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir şirke-
te ait, içerisinde kereste bulunan 
depoda, henüz belirlenemeyen 
nedenle yangın çıktı. İhbar üre-
rine bölgeye Karaman Belediyesi 
itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan-
gının büyümesi üzerine bölgeye 

Orman İşletme Müdürlüğüne ait 
arasözler ile çeşitli kurumlardan 
su tankerleri geldi. Yangın, yakla-
şık 3 saatlik çalışmanın ardından 
söndürüldü. Soğutma çalışmaları 
devam ederken iş makinaları da 
depodaki malzemeleri dışarı çı-
kartıyor. Karaman Valisi Mehmet 
Alpaslan Işık da bölgeye gelerek 
yetkililerden bilgi aldı.
n AA

Kulu ilçesinde yakınlarının ha-
ber alamadığı kadın, evinde ölü 
bulundu. 

Atatürk Caddesi’ndeki bir 
apartmanda yaşayan Sultan 
Acar'dan (72) bir süredir haber 
alamayan yakınları polisi aradı. 

İhbar üzerine eve gelen ve çilin-
gir yardımıyla kapıyı açan ekipler, 
Acar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. 
Yalnız yaşadığı öğrenilen Acar'ın 
cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp 
Kurumu'na gönderildi.
n AA

Uzmanlar, günümüzde her yaş 
grubunda özellikle de ergenlik döne-
mindeki gençlerin yüzde sekseninde 
görülen önemli bir cilt sorunu olan 
aknenin (sivilce) hasta yaşı ve sivilce 
tipi ayırt edilmeksizin tedavi edilme-
si gerektiğini belirterek, aksi halde 
ilerde yüzde iz bırakma riski taşıdığı 
uyarısında bulunuyor.

Konu ile ilgili açılamalarda bu-
lunan Özel Büyükşehir Hastanesi 
Cildiye Uzmanı Dr. Nesibe Cumbul, 
sivilce tedavisinin hasta ve hekim 
işbirliği ile başladığını belirtti. Hasta 
açısından uyum ve sabrın tedavide 
ilk basamağı oluşturduğunu ifade 

eden Cumbul, aknenin düzelmesi-
nin uzun süreli tedaviyi gerektirdi-
ğini, amaçlarının üç gün sonrasında 
geçici rahatlama değil, kalıcı iyileş-
menin sağlanabilmesi olduğuna 
vurgu yaptı.

TEDAVİDE ETKİNLİK 
4 HAFTA SONRA BAŞLAR

Akne tedavisinde ilk önce sivil-
cenin tipinin belirlenmesi gerektiği-
ni belirten Dr. Cumbul,           “İl-
tihaplı, cilt altında apseli aknelerde  
dıştan sürme, ağızdan antibiyotik, 
benzoil peroksit gibi ilaçlar gerekir-
ken; siyah nokta, beyaz nokta gibi 
komedonal aknelerde retinol, reti-

noik asitli kremler ve izotretinoin 
içeren haplar kullanılabilir. Hastalar 
önerilen kremleri en az 8-12 haf-
ta kullanmalıdır. Tedavide etkinlik 
dört hafta sonra başlamaktadır. İlk 
üç hafta içerisinde kullanılan ilaçlar, 
ciltte soyulmalara sebep olabilmekte 
ve aknelerde artış görülebilmekte-
dir. Hastalarımız böyle bir durumla 
karşılaştığında tedavi işe yaramadı 
düşüncesi ile tedaviyi yarıda kesme-
melidir” diye konuştu.

HASTA CİLT BAKIMINA 
ÖZEN GÖSTERMELİDİR

Tedaviye uyumun yanında has-
tanın kendi cilt bakımını yapması 

gerektiğini de söyleyen Dr. Cumbul, 
şöyle devam etti: “Günde iki kez sali-
silik asit, meyve asidi veya çay ağacı 
yağı içeren cildi ölü tabakadan arın-
dırıcı temizleyici kullanmak cilt bakı-
mını destekler. Gün içerisinde nem-
lendirici ve güneş koruyucu krem 
kullanmak dikkat edilmesi gereken 
bir diğer unsurdur. Nemlendirici 
krem seçilirken su bazlı ve non-ko-
medojenik olması önemlidir. Şu bir 
gerçektir ki akne tedavisi uzun sü-
ren, hekim tarafından planlanan ve 
tedavi başarısında hasta uyumunun 
son derece önemli olduğu bir cilt 
hastalığıdır.”n HABER MERKEZİ

‘Yüzdeki sivilceyi basite almayın!’

Geçtiğimiz haftalarda ailesi tarafından halsizlik ve yorgunluk şikâyeti ile Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları polikliniğine getirilen 11 yaşındaki kız hastaya konulan tanı ailesi tarafından şaşkınlıkla karşılandı

Doğum lekesi sandılar, 
beyninde tümör çıktı!

Konya Şehir Hastanesinde Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 
Uzm. Dr. Mehmet Akif Ağır halsizlik 
ve yorgunluk şikâyeti ile poliklini-
ğine muayeneye getirilen hastanın 
cildindeki koyu renk değişikliklerini 
fark etmesi üzerine, bu renk değişik-
liklerinin sinir sistemi ile alakalı olan 
ciddi bir hastalıktan kaynaklanıyor 
olabileceğini düşünmesinin ardın-
dan hastadan beyin MR istedi. Yapı-
lan beyin MR ardından nörokutanöz 
hastalıklar” grubundan bir hasta-
lığın ilk bulgusu ile karşılaşılandı. 
Konya Şehir Hastanesinde Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Uzm. 
Dr. Mehmet Akif Ağır anne ve ba-
baları uyardı. 

‘CİLT MUAYENESİNİN TİTİZLİKLE 
YAPILMASI GEREKİYOR’

Konya Şehir Hastanesinde Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 
Uzm. Dr. Mehmet Akif Ağır, insan 
cildi ile sinir sisteminin çok sıkı bir 
bağlantısı olduğunu ve ciltteki renk 
değişiklikleri ve birtakım lezyonların 
sinir sistemi ve beyin ile alakalı çok 
ciddi birtakım hastalıkların en erken 
habercisi olduğunu ve hastaların cilt 
muayenesinin titizlikle yapılması 

gerektiğini belirtti. Ağır, “Ailesi ta-
rafından11 yaşındaki hastamızdaki 
lekeler doğum lekesi olarak bilinen 
ve önemsenmeyen bu renk değişik-
likleri, cilt ve sinir sistemi ile alakalı 
anlamına gelen “nörokutanöz has-
talıklar” grubundan bir hastalığın ilk 
bulgusuydu.  Şüphelendiğim hasta-
lığı ortaya koyabilmek adına aileye 
de bilgi vererek hastadan beyin MR 
istedim. MR sonucunda bu hastalı-
ğa bağlı olarak hastanın beyninde 
çok sayıda tümöral oluşum tespit 
edildi. Hastamızın başka herhangi 
bir şikayeti olamamasına karşın sa-

dece cildindeki renk değişikliklerin 
fark edilmesi ile erken tanı şansını 
kaybetmeyen hastam çocuk nöroloji 
ve beyin cerrahisi bölümleri tarafın-
dan yakın takibe alındı. Toplumda 
yaklaşık 40 bin insanda 1 sıklıkla 
görülen nörofibromatozis isimli has-
talığın erken teşhisinin çok önemli. 
Ciltteki renk değişikliklerinin erken 
teşhis için en önemli ipucu. Ailelerin 
ve 1. basamak sağlık kuruluşlarında 
görev yapan sağlık çalışanlarının bu 
konu ile alakalı bilgilendirilmesi ge-
rekiyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uzm. Dr. Mehmet Akif Ağır
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Sultan I. Ahmed Han zamanında 
yaşamış olan Meyyit zade, fazilet ve 
irfanıyla meşhur büyük bir Osmanlı 
alimidir. Kendisine Meyyit zade, yani 
“ölünün oğlu” isminin verilmesi, riva-
yete nazaran başından geçen şu ilahi 
tecelli sebebiyle olmuştur:

Meyyit zadenin babası yiğit bir as-
kerdi. Birçok cengaver gibi o da, Sultan 
III. Mehmedin 1596 yılında yaptığı Eğri 
Seferi’ne çağrılmıştı. Fakat o esnada 
hanımı hamileydi ve doğumu da bir 
hayli yaklaşmıştı. 

Bununla beraber, Allah yolunda 
cihadı her şeyin üstünde tutan cenga-
ver baba, sefer hazırlıklarını tedarik etti 
ve hanımıyla helalleşti. Ellerini edeble 
Cenabı Hakkın ulvi dergahına açtı. 

Gözlerine biriken merhamet damlaları 
arasında niyaz eyledi: “İlahî! Sen’in yo-
lunda gazaya gidiyorum. Sen’den baş-
ka da kimsem yok! İlahi! Şu vefakar 
ve çilekeş hanımımdan doğacak olan 
evladımı Sana emanet ediyorum. Lu-
tuf ve kereminle onu muhafaza eyle!” 
Bundan sonra atına atlayan cengaver 
baba, hızla gözden kayboldu. Allahın 
inayet ve nusretiyle Osmanlı ordusu 
muzaffer oldu.

Dönüşte kumandanından müsaa-
de alan cengaver baba, doğruca evine 
gitti. Ancak eve geldiğinde kimsecikleri 
göremedi. Oysa ordunun muzafferen 
döndüğü haberi her tarafta duyulmuş 
bulunduğundan hanımının evde ken-
disini bekliyor olması lazımdı. Büyük 

bir merak ve telaş içe-
risinde hemen etraftaki 
komşulara koştu ve ha-
nımını sordu. Cengaver 
babayı karşılarında gören 
komşular, mahzun bir 
şekilde: “Yiğit! Allah gaza-
nızı mübarek etsin ve sizin 
ömrünüze bereket ihsan 
eylesin!” dediler. Bu cüm-
leden kasdedilen manayı 
anlayan baba, bir anda 
kalbini saran yakıcı bir elemin verdi-
ği iradesizlikle: “Hayır, olamaz!” diye 
kekeledi ve ardından hafif bir sesle: 

“Olamaz! Ben doğacak 
yavrumu Kainatın Rab-
bine emanet etmiştim! 
O, muhafaza edenlerin 
en hayırlısıdır!..” dedi.

Bir müddet deruni 
bir sükuta dalan kederli 
baba, yanındakilere bak-
tı; sonra içine doğan bir 
ilhamla: “Elbette ki mer-
hamet sahibi olan Allah, 
muhafaza edenlerin en 

hayırlısıdır! Tez bana refikamın kabrini 
gösterin!” dedi. Birlikte kabristana git-
tiler. Kabir kendisine gösterildiğinde, 

heyecanla kulağını mezarın toprağına 
koydu ve dinlemeye başladı. Bir müd-
det sonra haykırdı: “İşte yavrumun 
sesini işitiyorum!”

Hemen kazma ve küreğe sarılarak 
kabri açmaya koyuldu. Onunla beraber 
gelenler de mezardan ince ince yayılan 
çocuk sesini duydukları için bu mah-
zun babaya yardım ettiler. Kabir tama-
men açıldığında ortaya çıkan manzara, 
iradeleri sıfırlayacak kadar hayret ve 
dehşet vericiydi: Kabirde, ölü anneden 
doğmuş nur topu gibi bir yavru vardı 
ve annesinin göğsüne yapışmış bir 
vaziyette duruyordu. Gazi baba, hemen 
yavrusunu alıp bağrına bastı. Onun 
pembe yanaklarına buseler kondurdu. 
Sonra yavruyu sıcak bir kundağa sardı. 

Açılmış olan kabri de hanımına «vedâ 
Fatihası» okuyarak itina ile kapattı. 
Herkes, bu mucizevi tecelli karşısında 
hayret ve hiçlik makamında, büyük bir 
tazimle Cenabı Allah’ı tesbih ve tak-
dis ediyordu. Baba da, nemli gözlerle 
secdeye kapanmış, hanımının vefatı 
dolayısıyla mahzun, evladı sebebiyle 
de mesrur bir gönülle Rabbine hamd 
ediyordu.

Bu yavru, güzel bir tahsil ve terbi-
ye içerisinde büyüdü ve şöhreti bütün 
Osmanlı mülkünü saran zahid bir alim 
oldu. Başından geçen bu mucizevi te-
celli dolayısıyla, hep Meyyit zade diye 
anılageldi. O, Hak Teala’ya mutlak ve 
samimi bir teslimiyetin ibretli ve hik-
metli bir bereketiydi.

MEZARDA DOĞAN BEBEK

TÜİK, Nisan ve Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, 
inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam istihdam, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı

Nisan-Haziran Dönemi 
İstatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) 
iş gücü girdi endekslerini açıkladı. 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sek-
törleri toplamında istihdam endeksi, 
2021 yılı 2. çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.7 
arttı. Alt sektörler incelendiğinde, 
endeks; sanayi sektöründe yüzde 
14.9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 
36.9 arttı, ticaret-hizmet sektörle-
rinde ise yüzde 12.6 arttı.

ÇALIŞAN SAAT ENDEKSİ YILLIK 
YÜZDE 46 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 
sektörleri toplamında çalışılan saat 
endeksi, 2021 yılı 2. çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 46 arttı. Alt sektörler incelen-
diğinde, endeks; sanayi sektöründe 
yüzde 51,2, inşaat sektöründe yüz-
de 57,5 ve ticaret-hizmet sektörle-
rinde yüzde 40,5 arttı.
BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK 

YÜZDE 52.9 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hiz-

met sektörleri toplamında brüt üc-
ret-maaş endeksi, 2021 yılı 2. çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 52,9 arttı. Alt sektörler 
incelendiğinde, endeks; sanayi sek-
töründe yüzde 59,1, inşaat sektö-
ründe yüzde 59,9 ve ticaret-hizmet 
sektörlerinde yüzde 47,7 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK 
YÜZDE 3.4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 
sektörleri toplamında istihdam en-
deksi, 2021 yılı 2. çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. 
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; 
sanayi sektöründe yüzde 3,1, inşaat 
sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hiz-
met sektörlerinde yüzde 3,4 arttı.

ÇALIŞAN SAAT ENDEKSİ 
ÇEYREKLİK YÜZDE 2.7 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 

sektörleri toplamında çalışılan saat 
endeksi, 2021 yılı 2. çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. 
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; 

sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat 
sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hiz-
met sektöründe yüzde 2,7 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ 
ÇEYREKLİK YÜZDE 7.5 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hiz-

met sektörleri toplamında brüt 
ücret-maaş endeksi, 2021 yılı 2. 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 7,5 arttı. Alt sektörler incelen-
diğinde, endeks; sanayi sektöründe 
yüzde 8, inşaat sektöründe yüzde 
7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 
yüzde 7 arttı.
SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ 

YILLIK YÜZDE 4.5 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 

sektörleri toplamında saatlik işgücü 
maliyeti endeksi, 2021 yılı 2. çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler in-
celendiğinde, endeks; sanayi sektö-
ründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe 
yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektör-
lerinde yüzde 5 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ 
YILLIK YÜZDE 4.7 ARTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 

sektörleri toplamında saatlik kazanç 
endeksi, 2021 yılı 2. çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüz-
de 4,7 arttı. Alt sektörler incelendi-
ğinde, endeks; sanayi sektöründe 
yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 
1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 
yüzde 5,1 arttı.
SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİ-

YETİ ENDEKSİ YILLIK 
YÜZDE 3.4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 
sektörleri toplamında saatlik kazanç 
dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 
yılı 2. çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı. 
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; 
sanayi sektöründe yüzde 3, inşaat 
sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hiz-
met sektörlerinde yüzde 4,1 arttı.
SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ 

ÇEYREKLİK YÜZDE 4.6 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 

sektörleri toplamında saatlik işgücü 
maliyeti endeksi, 2021 yılı 2. çeyre-
ğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 
4,6 arttı. 

Alt sektörler incelendiğinde, 

endeks; sanayi sektöründe yüzde 
6, inşaat sektöründe yüzde 2,3 ve 
ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 
4,1 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ 
ÇEYREKLİK YÜZDE 4.6 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 

sektörleri toplamında saatlik kazanç 
endeksi, 2021 yılı 2. çeyreğinde bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 4,6 arttı. 
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; 
sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat 
sektöründe yüzde 2,3 ve ticaret-hiz-
met sektörlerinde yüzde 4,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ
 MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK 

YÜZDE 4.5 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 

sektörleri toplamında saatlik kazanç 
dışı işgücü maliyeti endeksi, 2021 
yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 4,5 arttı. 

Alt sektörler incelendiğinde, en-
deks; sanayi sektöründe yüzde 6,7, 
inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve tica-
ret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 
arttı.
n MERVE DURGUT

Yurtdışı Üretici Fiyat 
Endeksi zirveyi zorladı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı Yurt 
Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisi-
ni açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat 
Endeksi (YD-ÜFE) Temmuz ayın-
da yıllık yüzde 41.89, aylık yüzde 
0.34 arttı. Endekste artış, Haziran 
ayında yıllık yüzde 43,72 yükselişle 
zirveyi görmüştü.
SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN 
İMALAT YILLIK YÜZDE 41.84 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık 
değişimleri; madencilik ve taşo-
cakçılığında yüzde 44,34, imalatta 
yüzde 41,84 artış olarak gerçek-
leşti. Ana sanayi gruplarının yıllık 
değişimleri; ara malında yüzde 
50,16, dayanıklı tüketim malında 
yüzde 40,52, dayanıksız tüketim 
malında yüzde 32,11, enerjide 
yüzde 113,53, sermaye malında 
yüzde 29,26 artış olarak gerçek-
leşti.
SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN 
İMALAT AYLIK YÜZDE 0.33 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık 
değişimleri; madencilik ve taşo-
cakçılığında yüzde 0,82, imalatta 
yüzde 0,33 artış olarak gerçekleşti. 
Ana sanayi gruplarının aylık deği-
şimleri; ara malında yüzde 0,63, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 
1,72 artış, dayanıksız tüketim ma-
lında yüzde 0,12 azalış, enerjide 

yüzde 3,28 artış, sermaye malında 
yüzde 0,80 azalış olarak gerçekleş-
ti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 
18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 
7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK 

DEĞİŞİM GÖSTERDİ
YD-ÜFE sektörlerinden temel 

eczacılık ürünleri ve müstahzarları 
yüzde 22,03, diğer ulaşım araçları 
yüzde 23,84, makine ve ekipman-
lar (b.y.s.) yüzde 26,04 ile endeks-
lerin en az arttığı alt sektörler oldu. 
Buna karşılık kok ve rafine petrol 
ürünleri yüzde 113,53, ana metal-
ler yüzde 67,47, metal cevherleri 
yüzde 65,87 ile endekslerin en faz-
la arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 15 ALT
 SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 

10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK 
DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden mo-
torlu kara taşıtları, treyler ve yarı 
treyler yüzde 1,20, tütün ürünleri 
yüzde 0,95, makine ve ekipman-
lar (b.y.s.) ve kauçuk ve plastik 
ürünler yüzde 0,81 ile endekslerin 
en çok azaldığı alt sektörler oldu. 
Buna karşılık kok ve rafine petrol 
ürünleri yüzde 3,28, ana metaller 
yüzde 2,22, elektrikli teçhizat yüz-
de 1,47 ile endeksin en çok arttığı 
alt sektörler oldu. n MERVE DURGUT

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, 
Haziran ayında bir önceki aya göre 
yüzde 2,76, oranındaki artışla yıl-
lık yüzde 27,65 seviyesine yüksel-
di. Çiftçilerin tarımsal üretim sü-
reçlerinde maliyetlerini gösteren 
endeks bir yandan gıda fiyatlarını 
etkilerken bir yandan da çiftçi ge-
lirinin oluşmasında da etkili olarak 
tarım faaliyetlerinin sürdürülebi-
lirliğini etkiliyor.

2018’de kur krizinden bu yana 
TL’nin değer kaybına bağlı olarak 

tarımsal girdi fiyatları yükselme 
eğiliminde, fakat açıklanan son 
veri Tarım-GFE’de yeni zirveye 
denk geliyor.

Endeksin ana grupları bir ön-
ceki aya göre; “tarımsal yatırıma 
katkı sağlayan mal ve hizmet” 
endeksinde yüzde 1,78, “tarımda 
kullanılan mal ve hizmet” endek-
sinde yüzde 2,92 arttı. 

Yıllık olarak da “tarımsal yatırı-
ma katkı sağlayan mal ve hizmet” 
endeksinde yüzde 27,39, “tarımda 

kullanılan mal ve hizmet” endek-
sinde yüzde 27,69 artış gerçekleş-
ti.

Aylık en fazla artış gösteren 
diğer alt gruplar ise yüzde 3,39 
ile diğer mal ve hizmetler ve yüz-
de 3,14 ile çiftlik binaları (ikamet 
amaçlı olmayanlar) oldu. 

Buna karşılık, aylık en az artış 
gösteren alt gruplar ise yüzde 0,16 
ile tohum ve dikim materyali, yüz-
de 0,26 ile veteriner harcamaları 
ve yüzde 0,59 ile tarımsal ilaçlar 

oldu.
Yıllık en fazla artış gösteren di-

ğer alt gruplar ise yüzde 45,13 ile 
çiftlik binaları (ikamet amaçlı ol-
mayanlar) ve yüzde 40,16 ile bina 
bakım masrafları oldu. 

Buna karşılık, yıllık en az artış 
gösteren alt gruplar ise yüzde 9,60 
ile tohum ve dikim materyali, yüz-
de 11,18 ile tarımsal ilaçlar ve yüz-
de 19,65 ile veteriner harcamaları 
oldu.
n SİBEL CANDAN

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, yüzde 27,65’e yükseldi
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TIC. A.Ş

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.Sanayi Sit 65/H Karatay/Konya

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KIŞI)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668

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 

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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Seydişehir, hayvancılıkta 
daha da gelişecek

Seydişehir Belediyesi ekipleri, 
Başkaraören Mahallesinde organize 
hayvancılık bölgesinde alt yapı ve 
üst yapı çalışmaları kapsamında 50 
bin m² soğuk asfalt çalışmasını ta-
mamlayarak mahallelilerin hizmeti-
ne sundu. 

Seydişehir’in en önemli hayvan-
cılık bölgeleri arasında yer alan, bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvancılığının 
yoğun olarak yapıldığı Başkaraören 
Mahallesinde Seydişehir Belediyesi 
ekipleri, 100 hektarlık alanı kapsa-
yan Organize Hayvancılık Bölgesin-
de hayvancılık faaliyetlerinin daha 
da gelişmesi için başlattığı alt yapı ve 
üst yapı çalışmaları kapsamında 50 
bin m²lik yolu asfaltlayarak mahalle 
sakinlerinin hizmetine sundu. 

100 hektarlık alanı kapsayan 
organize hayvancılık bölgesinde ya-
pılan çalışmaları yerinde inceleyen 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Başkaraören mahallesin-
de yürütülen hayvancılık faaliyet-
lerinin Seydişehir için büyük önem 
taşıdığını, bu bilinçle mahallede 
hayvancılığın daha da geliştirilmesi, 
hayvancılık sektörünün hane geliri-
ne daha da katkı sağlaması amacıyla 
organize hayvancılık bölgesinde yo-
ğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini 
söyledi. 

Çalışmaların mahalle sakinleri-
ne hayırlı olmasını dileyen Başkan 

Tutal, “Başkaraören mahallemiz, 
büyükbaş hayvan başta olmak üze-
re hayvancılık sektöründe öne çıkan 
mahallelerimizdendir. Hayvancılık 
sektörünün mahallemizde daha iyi 
yerlere gelmesi, hayvancılığın daha 
da gelişmesi için ekiplerimiz organi-
ze hayvancılık bölgesinde yoğun bir 
çalışma yürüttü. Bugün itibariyle ta-
mamladığımız çalışmalarımızın ma-
halle sakinlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 

Organize hayvancılık bölgesinde 
faaliyetlerine devam eden firmala-
rın çalışmaları hakkında bilgi alarak 
incelemelerde de bulunan Başkan 
Tutal, “2020 yılı itibariyle ilçemizde 

bulunan 34 bin 286 büyükbaş ile 60 
bin 169 küçükbaş hayvanın büyük 
bir bölümü Başkaraören, Ortakara-
ören ve Aşağıkaraören mahalleleri-
mizde bulunuyor. Bu mahallelerimi-
zin hayvancılık sektöründe önemli 
bir potansiyelinin olmasında, orga-
nize hayvancılık bölgesinin ve va-
tandaşlarımızın hayvancılığa verdiği 
değerin payı büyüktür. Bu kapsam-
da da Başkaraören, Ortakaraören ve 
Aşağıkaraören mahallelerimiz başta 
olmak üzere ilçemizde yürütülen 
hayvancılık faaliyetlerinin daha da 
gelişmesi için çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

• 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;

Tokat’a vardığımızda saat 20.00 ci-
varıydı. Birkaç yıl önce kitap fuarına da 
geldiğim için şehre, hatta istirahat ede-
ceğimiz otele aşina idim. Odalarımıza 
yerleşip akşam yemeği için restorana 
indik. Yemekten sonra bir grup arkadaş 
Tokat Köprüsünün gece manzarasını te-
maşa etmeye gidecekti ama ben kendi-
mi yorgun hissediyordum. Oda arkada-
şım Ahmet Aka’ya “istirahate ihtiyacım 
olduğunu” söyleyip yatsı namazından 
sonra kendimi uykuya teslim ettim.

TOKAT ILIMIZ
Âşık ve şairlerin şiirleriyle 
coşkun akan nehirsin,
Ünlü seyyah Evliya Çelebinin 
methettiği şehirsin,
Seni gelip gören gezen bilir, 
gelmeyenler ne bilsin?
Hey on beşli türküsünün 
yazıldığı yersin sen Tokat.

Dokuz yüz yetmiş yedi doğumlu.
Mesleği avukat; hukukçu,
İki dönemdir başkan seçiliyor,
Tokat’ta Sevilen Eyüp Eroğlu.

Herkese güler yüzle bakıyor,
Kalıcı hizmetlere imza atıyor,
Canla başla severek çalışıyor,
Sevgili Başkan Eyüp Eroğlu.

Suyun olduğu yerde hayat var-
dır deyimi, bu olsa gerek. Yeşilırmak, 
Amasya’ya olduğu gibi Tokat ovasına 
da hem güzellik katıyor hem de bereket 
veriyor. 1 Ağustos sabahı 08.00’den 
itibaren güne otelimizde kahvaltı ile 
başladık. 09.30’da ise rehberimiz Ha-
san Erdem bize dahil oldu ve Tokat 
gezimiz başladı.

2017 yılında kitap fuarına katılmak 
üzere Hüzeyme Yeşim Koçak, Mela-

hat Ürkmez, Ahmet Aka ve bendeniz 
Tokat’ta 4 yıl önce iki gün gezdiğimiz 
için yabancı değildik. Otobüste Tokat 
kalesini seyrederek buram buram ta-
rih kokan şehir merkezine geldik. Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın eşi Gülbahar 
Hatun adına oğlu Sultan 2. Beyazıt ta-
rafından yaptırılan olan Hatuniye Camii 
ihtişamıyla göz kamaştırıyordu.

Alışveriş için 112 odalı Taşhan’da 
esnaf, günlerden pazar ve erken saatler 
olmasına rağmen işbaşı yapmıştı. An-
laşılan erkenci ziyaretçileri için haber-
dar edilmişlerdi. Hasan Bey “Alışveriş 
edecekler, aldıklarını otobüse bırakma-
yı ihmal etmesinler. Çünkü artık bolca 
yürüyeceğiz” uyarısında bulundu. To-
kat bamyası, asma yaprağı, pekmez 
ve el baskılı tokat yazmaları buranın 
meşhur ürünüydü.

Tarihi hamamları, medreseleri, 
türbeleri ve camileri ile ünlü Bağdat 
caddesini arşınlayarak Yahudiler So-
kağı namıyla maruf kentsel dönüşüm 
alanına geldik. Vaktiyle Yahudiler ço-
ğunlukta olduğu için bu adla anılıyor-
muş. Burada camilerin yanı sıra kilise 
ve havra da bulunuyormuş fakat havra 
ve kiliseler kendi cemaatleri tarafından, 
“İbadete gelen yok” diyerek 1903 yı-
lında kapatılmış. Yani bir dönem bu 
sokakta üç dine ait ibadethaneler nere-
deyse yan yanaymış.

Daha sonra hummalı Restorasyon 
çalışmasının devam ettiği Kışla Mahal-
lesi Sulu Sokak’taki bulunan müzeleri, 
hanları, hamamları, hatta enteresan bir 
isimle anılan ve halen Restorasyonu 
devam etmekte olan Ali Tuğsi tarafın-
dan yapılmış olan Sık dişini helâsına 
geldik. Rehberimiz bu bölgenin eski 
zamanlarda çok kalabalık bir yaşam 
merkezi olduğunu, bu sebeple han, 

hamam gibi iş yerleri çok 
olunca tuvalet ihtiyacının 
da yoğunlaştığını anlatıp 
“Ali Tuğsi tarihin ilk ba-
ğımsız umumi helasını, 
hem de nalettayn bir 
biçimde değil, bir sanat 
harikası olarak inşa etmiş. 
Defi hacet için insanlar 
buraya akın edince de ka-
pıda uzun kuyruklar oluş-
muş. Bu sebeple de halk 
arasında ‘Sık dişini helâsı’ diye anılır 
olmuş” dedi.

Şehir Müzesini gezerken Tokat’ın 
çalışkan ve güler yüzlü Belediye Başka-
nı Eyüp Eroğlu kafilemize katıldı. Müze 
bahçesinde Amasya’dan getirdiğimiz 
kirazlar ve ikram edilen çay eşliğinde 
güzel bir sohbet oldu. Bilhassa restore 
işinde önemli tarihi yerlerin bölgesel 
olarak ele alınıp ihya edilmesi takdire 
şayandı.

Danişmentliler döneminde inşa 
edilen Ulu Camii dimdik ayakta. Özel 
mülkiyet olan kerpiç yapıdan geriye 
kalan uzun ve yüksek duvarlar adeta 
zamana meydan okuyor. Katırcıoğulla-
rı Hanı terk edilmesine rağmen halen 
tabiat şartlarına karşı direncini koruyor.

Büyük bir kervansaray olan De-
veciler Hanı Kara gümrüğü olarak 
da kullanılmış. İçinde develer ve atlar 
için ahırlar, insanların istirahat odaları, 
eyvanlar, ortasında taştan oyma bir 
su kurnasıyla abidevi bir eser olarak 
duruyor. 

Hanın giriş kapısının etrafında 
köşelere yakın yerde iki oyuk (delik) 
vardı. Rehbere “Bunların bir önemi 

var mı?” diye sordum. 
“Olmaz mı” deyip şu 
bilgiyi verdi: “Hana giren 
kervancı başılar gümrük 
vergisini ödeyip çıkarken 
bu deliklere sadaka bıra-
kır ve köşeyi dönermiş. 
Sadaka ihtiyacı olanlarda 
kıvrakça alıp kimseye 
görünmeden köşeyi 
dönermiş. İşte literatüre 
giren ‘köşeyi dönme’ 

deyimi de buradan türemiştir.” Oysa 
günümüzde köşeyi dönmek deyimi 
kısa yoldan zengin olmayı, sahtekârlı-
ğı, hilekârlığı anlatıyor, değil mi? Bakın 
hele o güzelim sözü ne hale getirmişiz?

Buranın önemli bir ticaret merkezi 
ve kervan yolu olması sebebiyle, önde 
merkep ve kervancı, ardından yükle-
riyle develer olan büyük bir Kervanı 
Heykeli yapılmış ki, son derece anlamlı 
olmuş.

Tokat’ın fethi 1073’de yapılıp Türk 
yurdu olmuş. Tokat şehri ticarette ol-
duğu gibi ilimde de ileri olduğunu gös-
teriyor. Konya’dan sonra ilk Mevleviha-
ne’nin Tokat’ta yapılması, Osmanlıya 6 
tane Şeyhülislam vermesi de bunun 
bir göstergesidir.

Hülasa; bu şehirlerin idarecilerini 
tarihi yerleri restore ettirmeleri ve kül-
türe ehemmiyet vermelerinden dolayı 
tebrik etmek gerekiyor.

Bu güzel yerleri ziyaret edip otobü-
se döndükten sonra rehberimiz Hasan 
Beye “Yorulduğumu” söyleyince kent-
sel dönüşümle yenilenmiş bir çayha-
neyi gösterip “İsmail amca sen burada 
otur, dinlen ve çayını yudumla. Bizi 

bekle. Zaten ziyaret yerleri de az kaldı” 
dedi. Belki son birkaç yerde kafileden 
ayrı burada dinlenip yakındaki tarihi 
camide ikindi namazımı eda ettim. 

Ekip döndüğünde onlar da çaylarını 
yudumlayıp yorgunluk attı.

Gün sona ermek üzereydi. Oto-
büsümüz geldi, bindik ve Yeşilırmak 
kenarındaki Hıdırlık Belediye Sosyal 
Tesislerine geçtik. Belediye Başkanı 
Eyüp Eroğlu karşılaşmamızdan itiba-
ren bizi bırakmamıştı. Patlıcan ve kuzu 
etinden mükellef Tokat kebabı, etli ve 
baklalı yaprak sarmaları ile karnımızı 
doyururken sohbetin son demleriydi.

Akşam namazını müteakiben ka-
nımızın kaynadığı dostları ardımızda 
bırakırken Tokat’a son bakışlarla veda 
ettik.

Gezimiz sırasında kaleme dökülen 
şiirleri yazımızın başında ve içinde zik-
rettik ama 2017’deki Tokat seyahatim-
de de gönlümde aşk uyandıran Tokat’a 
bir güzelleme yazmıştım. Yazımıza 
noktayı da bu şiirle koyalım.

TOKAT ILIMIZ
Belediyenin daveti ile geldik seni gezmeye
Konyalı yazar ve şairlerin gönül kitabı ile
Konya dan Tokat’a acep ne yakışır hediye
İşte bu şiirli sevgiyle geldik biz Tokat ilimiz

Çok görmek istiyordum şu Tokat ilini
Yeşil ormanıyla ünlü olan çamlı belini
Karadeniz ve iç Anadolu’nun süslü gelini
Güzelleri ile adından söz edilen Tokat ilimiz

Ünlü kazova ovanız yılda iki ürün verir
İki metreye yakın rakımlı şanlı Çamlı belin
Gazi Osman paşanın Talibi Ceyhuni şairlerin
Yetiştirdiğin ünlülerle övün sen Tokat ilimiz

Karlı kışta bile çok güzeldi şehrin silueti
Buranın yaşayanları böyle görsün cenneti
Yeşil ırmak bu şehre yüce Allahın nimeti
Seni gezip görmeye geldik bizler Tokat ilimiz

Kalenizden bakınca güzel şu Tokat’ın hali
Gecenin loş ışıklarında yeşil ırmağın mavi
İklimlerin size verdiği bereket cennet misali
Tarihinle kültürünle güzelsin sen Tokat ilimiz

Kale kışladan bakınca şu şehri Tokat’a
Minareler yükselir göklere doğru hışımla
Çok harika bir şehirsin Tokat bahar kışınla
Sende yaşamayı arzu ederdim Tokat ilimiz

Mevlana şehri Konya mıza özenmişsiniz
Mevlevilerle semazenlerle bezenmişsiniz
Karadeniz iç Anadolu iklimli bir şehirsiniz
Verimli bereketli topraklara sahip Tokat ilimiz

Kale sulu sokaktan bakınca görüntü aşiyan
Yukardan çok heybetli görünüyor taş han
Baharla yeşile bürünüyor senin her köşen
Senin için cana can katar derler Tokat ilimiz

Duydum tarihi adını Togayit Türklerinden alır
Yoksa bol yeşil otlarla doymuş Tok Atlar’mı-
dır
Sana surlu şehir diye isim koyan tarihçiler 
vardır
Ne olursan olan senin sevenin çoktur Tokat 
ilimiz

Araştırdım Tokat’ın merkezini ve ilçelerini
Sanal âlemde gezdim tanıdım her yerlerini
Dağların zirvesine yapılmış tarihi kalelerini
Sen gezip yazmaya doyulmuyorsun Tokat 
ilimiz

Erbaa, Reşadiye Yeşilyurt ve Pazar ilçeleri
Niksar, Almus, Zile, Turhal gezilesi yerleri
Artova, Başçiftlik Sulu sarayı gidip görmeli
Seni günlerce gezmek yaşamak isteriz Tokat 
ilimiz

Ozan İsmail cennet ülkeyi gezmeye doymaz
Tokat’ı yazmak Kolay değil kâğıtlara sığmaz
İnsanları çok cana yakındır misafirden yılmaz
Güzel Anadolu’muzun tarih şehri Tokat ili-
miz

Konyalı ozan İsmail DETSELİ.
4. Kasım 2017

KADIFE ŞEHIR TOKAT

haber@konyayenigun.com
ISMAIL DETSELI

ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ  444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Tıbbı tedavi sonrası doktorunuzun 
uyarılarının yanında en önemli nok-
talardan birisi de bu süreç de beslen-
menize dikkat etmeniz gerekir. Kırılan 
kemiklerin iyileşme sürecini hızlandır-
mak için yeterli ve dengeli beslenme 
önemlidir. 

Kırıkların iyileşmesi yüksek ener-
ji gereksinimiyle doğru orantıdadır. 
Bunu şöyle açıklayabiliriz. Sağlıklı bir 
yetişkinde günlük enerji ihtiyacı 2000-
2500 kalori gibiyken yataktan kalkama-
yan birçok kırık kemiği olan bir yetişkin 
birey için bu ihtiyaç 6000 kaloriye kadar 
çıkabilmektedir. Günlük alınan proteini 
arttırmak gerekir. Ortalama olarak nor-
mal de günlük aldığı protein miktarını 
15-20 gram arttırmak bile iyileşmeyi 

hızlandırdığına dair araştırmalar vardır.
Kırık kemiklerin iyileşmesi için 

kemik dokunun önemli bir kısmını 
oluşturan şu sıralar genç daha dinamik 
kalabilmek için kullanılan kollajen adlı 
proteine vücudun ihtiyacı vardır.

Kolajen, vücutta bulunan tüm bağ 
dokularımızın uyumu, elastikiyeti ve 
yenilenmesinde, önemli bir yapısal 
proteindir. Bunların yanı sıra kas ve 
iskelet sistemi için de önemliyken, kı-
rık kemiklerin onarımı içinde en yararlı 
proteindir.

C vitamini, Kolajen üretiminde en 
önemli noktalardan biri olduğu için 
tüketilmelidir. Taze meyve sebzeler her 
gün tercih edilmelidir.

Süt, süt türevi besinlerin kırık kemi-

ğin hızlı iyileşmesi için kal-
siyuma ihtiyacı ndan dola-
yı tüketilmelidir. Kefir, süt, 
yoğurt, ayran gibi besinler 
tercih edilmelidir. Kalsi-
yumdan zengin besinler 
bunlara ek olarak  yeşil 
yapraklı sebzeler, kemikli 
hamsi ve sardalya olarak 
sıralandırabiliriz. Yumurta 
kabuğu da kalsiyum açı-
sından zengin bir kaynak-
tır. Yumurta kabuğunda, kemik sağ-
lığını destekleyen stransiyum, florür, 
magnezyum ve selenyum mineralleri 

vardır. Kemik metaboliz-
ması üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir. 

K vitamininden zen-
gin besinlerde tüketil-
melidir. Lahana, brokoli, 
ıspanak ve diğer yeşil 
sebzeler, bunun yanın-
da kefir ve peynir gibi 
besinler hem K1 hem de 
K2 vitaminleri bakımın-
dan zenginler ve kemik 

oluşumunda önem taşıyorlar.
D vitamini de kemik sağlığı için 

en önemli vitaminlerden olduğu için 

alınması gerekiyor. D vitamininden 
zengin besinler, balık yağı, süt ve süt 
ürünleri, morina balığı yağı, sardalya, 
uskumru, somon, ton balığı, yumur-

ta, karaciğer, yulaf ezmesi gibi sıralan-
dırabiliriz.

Meyvelerden Elma, yüksek miktar-
larda A, B6, C, E ve K vitaminleri içerir. 
Bağışıklık sistemini korur ve vücudun 
daha sağlıklı olmasını sağlar. Kırıkların 
çabuk iyileşmesi için, bağışıklık siste-
minin de iyi çalışması şart olduğundan 
günde 1 elma tüketilebilir.

Yapılan çalışmalarda; balık yağı, 
havuç ve domateste bulunan likopen, 
maydanoz, yabanmersini, siyah çay, 
kakao ve yerfıstığında bulunan flavo-
noidlerin tüketilmesinin kırıkların iyi-

leşmesinde önemli role sahip olduğu 
tespit edilmiştir.

Sigara ve alkol kullanımından ke-
sinlikle kaçınılması, kahve tüketiminin 
sınırlandırılması, Her gün mutlaka bol 
taze sebze ve meyve yenilmesi, tuz tü-
ketimi sınırlandırılması, şeker ve şekerli 
besinleri tüketilmemesi gerkmektedir.

Son olarak kelle paça çorbası ve 
kemik suyu kırık ve çatlakları tedavi 
edebilirliği yönünden halk arasında 
söylense de, kırığın kaynaması için 
gerekli olan kollajen ve kalsiyum bu 
çorbada bol miktarda bulunduğu ıs-
rarla dile getirilse de daha çabuk iyile-
şeceğini gösteren bilimsel bir araştırma 
yoktur.

Sağlıcakla kalın…

KIRIK KEMİKLERDE BESLENME NASIL OLMALIDIR?

10 Muharrem günü dolayısıyla 
MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzen-
lenen iftar programı Konya İl Müftü-
sü Ali Öge, MÜSİAD Konya ve Genç 
MÜSİAD üyelerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi.

10 Muharrem Ayı İftar progra-
mının açılış konuşmasını yapan MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı  M. Hilmi 
Kağnıcı, “Muharrem ayı, savaşların 
yapılmadığı ve hürmet edilen bir 
aydır. İslam tarihi açısından da çok 
önemli bir gündür. Güzel hadise-
lerin yanında, kötü hadiselerde ya-

şanmıştır. Muharrem hürmet edilen 
anlamındadır. Bu hürmet ayı, ilahî 
feyze berekete, bolluğa işarettir. Bu 
güzel günde iftar programımıza ka-
tılan tüm üye ve misafirlerimize çok 
teşekkür ederim” dedi.  

Konya İl Müftüsü Ali Öge ise 
“Muharrem ayı haram ayıdır. ‘Mu-
harrem’ kelimesinde de aslında 
haramlık vardır. Haram kılmak te-
melinde korumak ve korunmuşluk 
vardır. Muharrem ayı dört haram 
aydan bir tanesidir. Muharrem ayı, 
Allah’ın ayıdır ve bu ay daha fazilet-

lidir. Ramazan orucu farz kılınma-
dan önce, Muharrem ayında tutulan 
oruç, farz gibi telakki edilmiş, Pey-
gamber Efendimiz çokça tutmuş ve 
sahabeye emretmiştir.

Hz. Hüseyin Efendimize ve 70 
kişilik sahabeye yapılan olay aslın-
da o dönemde yapılan anlaşmalara 
baş kaldırı, Müslümanların ortak 
aklın yok edilip saltanata dönüşen 
sisteme bir baş kaldırı ve kendisine 
Müslümanları temsil et denildiğinde 
görevden kaçmaya yönelik algılana-
bilir. 

Olayın farklı tahlil boyutları ola-
bilir. Günümüze gelinceye kadar Hz. 
Hüseyin ve Kerbela üzerinden din 
ve geleneksel bakış devam etmiştir. 
Rabbim tüm şehitlerimize rahmet 
eylesin, Müslümanlar arasında birlik 
ve beraberliği tayin ve daim eylesin. 
Maslahatı, ortak aklı ve temsil kabi-
liyetini üst seviyede yapabilmeyi he-
pimize nasip eylesin” dedi. Konuş-
maların ardından Başkan Kağnıcı, İl 
Müftü Öge’ye günün anısına tablo 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ

MÜSİAD Konya’da Muharrem Ayı iftarı

Selçuk Üniversitesi Senatosu, 2020-21 eğitim öğretim yılında eğitimlerin yüz yüze yapılmasına ilişkin karar 
aldı. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Gençlerimizi kampüsümüzde görmekten mutluluk duyacağız” dedi

Selçuk Üniversitesi’nde
yüz yüze eğitim kararı

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Do-
ğanhisar Meslek Yüksekokulunda 
düzenlenen Senato Toplantısı’nda 
2021-2022 eğitim öğretim yılının 
yüz yüze yapılmasına ilişkin karar 
aldı. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, 
alınan kararın salgının seyrine göre 
yeniden değerlendirilebileceğini 
belirterek “Gençlerimizi kampüsü-
müzde görmekten mutluluk duya-
cağız. Şimdiden heyecanlanıyoruz” 
dedi.

Toplantıya Selçuk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Em-
rullah Eken ve Prof. Dr. İlhan Çift-
ci, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil 
Beşoluk ile senato üyeleri katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Aksoy, senato ve 
yönetim kurulu toplantısı sonrası 
yaptığı açıklamada senato üyele-
rine, 2021-2022 eğitim öğretim 
yılının yüz yüze yapılması yönünde 
alınan karar dolayısıyla teşekkür 
etti. Salgınla mücadelede devletin 
almış olduğu kararlar doğrultusun-
da hareket edeceklerini ifade eden 
Prof. Dr. Aksoy, “Bu kararı salgının 
seyrine göre yeniden değerlendir-
me imkânımız olacak. Üniversite 
ve yönetim olarak gençlerimizin 
okullarına dönmelerini istiyoruz. 
Hocalarımız da bu yönde karar al-
mamıza destek oldu. Gençlerimizi 

kampüsümüzde görmekten mutlu-
luk duyacağız. Şimdiden heyecan-
lanıyoruz. Onları sabırsızlıkla bekli-
yoruz” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLERİMİZ, DEVLETİMİZİN 
AŞIYLA İLGİLİ HASSASİYETLERİNE 

LÜTFEN ÖNEM VERSİNLER’
Prof. Dr. Aksoy, öğrencilere 

aşı olmaları konusunda hassasiyet 
göstermelerini ifade ederek, “Öğ-
rencilerimiz, devletimizin aşıyla 
ilgili hassasiyetlerine lütfen önem 
versinler. Üniversitemizi açıyoruz, 
diğer arkadaşlarımızın da sağlığını 
tehdit etmemelerini tavsiye ediyo-
ruz, kampüsümüze aşı olarak gel-
sinler. Sonraki süreçte de sorun ya-
şamayalım. Diğer taraftan da aşıyla 

ilgili bir zaruret durumu söz konusu 
olur ve bu yönde de karar alınırsa 
biz de buna uymakla yükümlüyüz. 
Yurtlarda her türlü hijyenik çalış-
malarımızı yaptık. Kurallar çerçe-
vesinde yurtlarımızı açmayı planlı-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aksoy, Senato Toplan-
tısı’nın Doğanhisar Meslek Yükse-
kokulunda düzenlenmesine ilişkin, 
“Tabi ki üniversite olarak Türki-
ye'de ilçelerde en fazla okulu olan 
üniversiteyiz. Bu anlamda da yerel 
yönetimlerle ilçede bulunan okulla-
rımızın idarecileri, öğrencilerimizin 
iş birliği halinde olması bizim bir-
çok alanda sorunlarımızı çözüyor 
ve yükümüzü de hafifletiyor. Çeşitli 

bina tamir, tadilat ve öğrencilerin 
toplumla kaynaşması, toplumsal 
dokunun birlikte uyuşumunun 
sağlanması ancak bu tür birlikte-
likle sağlanıyor. Misafirperverlikle-
rinden dolayı Doğanhisar Belediye 
Başkanı Süleyman Pekmez’e, İlçe 
Kaymakamı Anıl Adıgüzel’e ve 
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin 
Doğan’a çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve 
beraberindeki öğretim elemanları, 
sonrasında Gölcük mevkiinde va-
tandaşların katılımıyla düzenlenen 
doğa yürüyüşüne eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Konya İl 
Başkanlığı’ndan aşure ikramı

Makina Mühendisleri 
aşure ikram etti

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanlığı Hicri yılbaşı Muharrem 
ayının gelişi dolayısıyla Zafer mey-
danında vatandaşlara aşure ikram 
etti. Zafer meydanında gerçekleş-
tirilen aşure dağıtım programına 
Gelecek Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Abdullah Başcı, Kurucular 
Kurulu Üyesi Ömer Ünal, Alevi 
dernekleri Konya şube başkanı 
Asum Dayanç, Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici ve başkan yardımcıları 
katıldı.

Gelecek Partisi Konya İl Başka-
nı Hasan Ekici, “Bilindiği gibi Hicri 
takvimin başlangıcı olan Muhar-
rem ayı; birlik, beraberlik, hoşgö-
rü, yardımlaşma, dayanışma gibi 
toplumsal bağlarımızı ve bizleri 
birbirimize bağlayan önemli gün-
lerdendir. Bu sebeple bu kıymetli 
aya ulaşmanın mutluluğu ve heye-
canı içerisindeyiz. Bizler de içinde 
bulunduğumuz bu kıymetli ayın 
değerini bilmeli feyiz ve ikramın-
dan istifade edebilmeliyiz. Biz de 
bu sebeple Zafer meydanında va-

tandaşımıza aşure dağıttık” dedi. 
Gelecek Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Abdullah Başcı da “Muhar-
rem ayındayız ve mübarek gün-
lerden geçiyoruz, Rabbim tutulan 
oruçları ve yapılan ibadetleri kabul 
etsin, bu etkinlikte emeği geçen 
sosyal politikalar başkanlığımıza, İl 
Başkanımız başta olmak üzere tüm 
İl yöneticisi arkadaşlara teşekkür 
ediyorum“ dedi. Kurucular Kurulu 
Üyesi Ömer Ünal da organizasyon 
için İl Başkanı ve yönetim kuru-
lu üyelerine teşekkür ederken, 
“Muharrem ayının onuncu günü-
ne tegabül eden aşure ayını idrak 
ediyoruz, Aşure aynı zamanda bir 
kaynaşma etkinliğidir İnşallah sek-
sen dört milyon Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşının da kaynaşmasına 
vesile olur” dedi. Alevi dernekleri 
Konya Şube Başkanı Asum Da-
yanç da etkinlik için teşekkür eder-
ken, vatandaşın Muharrem ayını 
kutlayarak, birlik ve beraberlik 
mesajı verdi.
n HABER MERKEZİ

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi tarafından 
muharrem ayı vesilesiyle gele-
neksel hale getirdiği aşure ikram 
programını bu yıl da gerçekleştirdi. 
Düzenlenen programa MMO Kon-
ya Şubesi Eski Başkanı Ömer Er-
doğan Duransoy, Ali Gebeş, Mete 
Kalyoncu, İsmail Özkarakaya, Ma-
kine Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ile çok sayıda Makine Mü-
hendisi katıldı. Düzenlenen prog-
ramda konuşan MMO Konya Şube 
Başkanı Aziz Hakan Altun, “Aşure 
paylaşmanın, dayanışmanın, bir-

likteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk 
ve bereketin simgesidir. Aşurenin 
bu mecazî anlamı toplumumuz 
için bugün her zamankinden daha 
fazla önem taşımaktadır. Milleti-
miz, asırlardır sürdürdüğü gele-
nekle bugün de farklılıkların ahenk 
içindeki ortak tada katkı sağlama-
ları, birlik gibi kültürümüzün özün-
de hep var olan güzellikleri devam 
ettirme bilinci ile birbirinden farklı 
tatları aynı kazanda kaynatıp, aşu-
re aşı yapmaya, birlikte yaşamanın 
sembolünü tadarken muhabbeti 
paylaşmaya devam etmektedir.” 
ifadelerini kullandı.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN



Saadet Partisi Selçuklu İlçesi 
Bosna Hersek Mahalle Teşkilatından   

Mehmet 
DUMAN’ın

 vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Mehmet Duman 
Hakk’a yürüdü

Saadet Partisi Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahalle Teşkilatından Mehmet Duman 67 
yaşında vefat etti. Merhum Mehmet Duman dualarla Yazır Mezarlığına defnedildi 

Saadet Partisi Selçuklu İlçesi 
Bosna Hersek Mahalle Teşkilatından 
Mehmet Duman 67 yaşında vefat 
etti. Merhum Mehmet Duman’ın 
cenazesi Yazır Mezarlığında kılınan 
cenaze namazının ardından dua-
larla defnedildi. Duman ailesini acı 
günlerinde Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, Saadet 
Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Av. 
Hasan Hüseyin Uyar, Saadet Partisi 
Konya İl Başkan Yardımcısı Meh-
met Efe, Saadet Partisi Karatay İlçe 
Başkanı Fatih Karaman, Saadet Par-
tisi Selçuklu İlçe Başkanı Lütfi Çelik, 
AGD Genel Başkan Yardımcıları 
Mehmet Ali Korkmaz ve Mehmet 
Parlak, AGD İl Başkan Yardımcısı 
Hasan Hüseyin Çalı, Cansuyu Kon-
ya Temsilcisi İsmail Tozan, Duman 

ailesinin akrabaları ve sevenleri yal-
nız bırakmadı. Duman ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi olarak 

Merhum Mehmet Duman’a Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Arasta Çarşısı’nda
sona doğru gelindi

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve KOSKİ Seydişe-
hir Şube Müdürü Yılmaz Beşba-
dem, Arasta Çarşısındaki esnafları 
ziyaret ederek bölgede devam 
eden çalışmalar hakkında bilgi ver-
di, esnaflarla sohbet etti. 

İlçenin en eski çarşısının alt 
yapısını yeniden sağlıklı hale ge-
tirmek için gerçekleştirilen alt 
yapı çalışmalarının yakın zamanda 
tamamlanacağını da vurgulayan 
Başkan Tutal, alt yapı çalışmala-
rının tamamlanmasının akabinde 
üst yapı çalışmalarının hızlı bir şe-
kilde başlayacağını ve kısa sürede 
tamamlanarak hizmete gireceğini 
söyledi. 

Kanalizasyon çalışmalarının 
tamamlanmak üzere olduğunu, 
Cuma günü itibariyle de içme 
suyu çalışmalarının başlayacağı-
nı belirten Başkan Tutal, “KOSKİ 
Seydişehir Şube Müdürümüz Yıl-
maz Beşbadem ile birlikte Arasta 
Çarşımızda devam eden alt yapı 
çalışmalarını yerinde inceledik. 
Çarşımızın en az 50 yıllık ihtiyacını 
karşılayacak şekilde KOSKİ tara-
fından yürütülen 1.380 metrelik 
kanalizasyon çalışmaları yakın 
zamanda bitecek. Bunun yanında 
yine çarşımızın içme suyu sorunu-

nu en az 100 yıl karşılayacak şekil-
de 1.800 metrelik içme suyu ça-
lışmaları da Cuma günü itibariyle 
başlıyor. Kısa sürede tamamlana-
cak olan bu çalışmamızın akabinde 
de Arasta Çarşı’mızın alt yapı soru-
nu kalmayacak” dedi. 

Arasta Çarşısında yapılacak 
olan üst yapı çalışmaları hakkında 
da esnaflara bilgiler veren Başkan 
Tutal, “Seydişehir Belediyesi olarak 
gerçekleştirdiğimiz Arasta çarşımı-
zın 3. Etap cephe sağlıklaştırmala-
rına Tenekeciler ve Ayakkabıcılar 
çarşısında devam ediyoruz. Bunun 
yanında Arasta çarşımızın üst yapı 
çalışmalarının yapılması için ihale-
mizi de geçtiğimiz aylarda yapmış-
tık. Su ve kanalizasyon çalışmaları 
tamamlandığı andan itibaren he-
men üst yapı çalışmalarına başla-
yacağız. Üst yapı çalışmalarımızı 
da kısa sürede tamamlayarak kal-
dırımlarıyla, yollarıyla, alt yapısıyla, 
cephe giydirmeleriyle Arasta Çar-
şımız çok daha cazibeli ve kullanışlı 
hale gelecek. Tüm bu çalışmaları-
mız hızlı bir şekilde devam eder-
ken çalışmalarımıza destek veren 
tüm hemşehrilerimize ve KOSKİ 
Genel Müdürlüğümüze teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

28 Şubat postmodern askeri darbesinde Konya Selçuk Üniversitesinde Dekan Yardımcısı olan Prof. Dr. Ömer Karahan, muhafa-
zakar olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Karahan, 11 yıl sonra darbeci paşalar cezalandırılınca gözyaşını tutamadı

Müslüman’a hiçbir 
zaman kaybetmek yok

28 Şubat postmodern askeri 
darbenin mağdurlarından olan ve 
11 sene kamu görevinden uzak 
kalan Prof. Dr. Ömer Karahan, dar-
beci generallere verilen cezanın 
kesinleşmesinin ardından duygusal 
anlar yaşadı. "Oğluma ders anlata-
cağım dönemde beni ihraç ettiler" 
diyen Karahan, yaşadığı zorlu gün-
leri hatırlayınca gözyaşlarına hakim 
olamadı.

28 Şubat postmodern askeri 
darbesinde Konya Selçuk Üniver-
sitesinde Dekan Yardımcısı olan 
Prof. Dr. Ömer Karahan, muhafa-
zakar olduğu gerekçesiyle göre-
vinden uzaklaştırıldı. 11 yıl kamu 
görevinden uzak kalan ve çok zor 
günler geçiren Prof. Dr. Ömer Ka-
rahan, darbeci generallere verilen 
cezanın kesinleşmesi ve paşaların 
yaşadıkları farklı yerlerde gözaltına 
alınmaya başlamalarının ardından 
duygusal anlar yaşadı

28 Şubat darbesi ve sonra-
sında yaşadığı zor süreç hakkında 
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. 
Ömer Karahan, gelinen son nok-
tayı “Müslümana kaybetmek yok” 
şeklinde özetledi. Karahan “Selçuk 
Üniversitesinde çalıştığımız dö-
nemde 11 senelik bir kesinti oldu. 
28 Şubat sürecinde geçirdiğimiz bir 
soruşturmayla kamu görevinden 
çıkarılma cezası aldık. Böyle olunca 
11 sene üniversite dışında çalışmak 
zorunda kaldım. Biz inançlı insan-
larız. Ben şahsen ‘Müslümana kay-
betmek yok’ diye düşünüyorum” 
dedi.

YAŞANILAN SIKINTILARI 
HATIRLADIĞINDA 

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Darbe döneminde zulmün 

karşısında durarak cezalandırılan 
Karahan, o dönemlerde yaşadığı 
sıkıntılara da değindi. Kamu göre-
vinden ihraç edildikten sonra özel 
kurumlarda çalışmak zorunda kal-
dığını anımsatan Karahan, özel bir 

kuruma geçerek para kazanmak 
için mücadele verdiğini kaydetti. O 
dönemde tıp fakültesinde dördün-
cü sınıfa geçen oğlunun dersine 
giremediğini belirten Karahan, söz-
lerini devam ettirirken gözyaşları-
nı tutamadı. Karahan, “Büyükler 
'Zahmetleri zahmet belleme, belki 
de rahmettir' diyorlar. 28 Şubat 
sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşa-
dım. Maddi olarak gündelik hayat 
bakımından. Fakat şu an bir muha-
sebesini yaptığımız zaman madden 

de manen de 11 senelik süreçte biz 
kazançlı çıktık. Doğruyu savunmak 
adına. Bir de tabi ben kamu göre-
vinde çalışıyordum, para kazanmak 
gibi bir derdimiz yoktu. Beni ihraç 
ettiler, para kazanmaya mecbur 
ettiler. O süreçte ailevi olarak çok 
sıkıntılı süreç yaşamadık. Ailemden 
de daima destek gördüm ama içim-
de burukluk var. Mesela o dönemde 
hala hatırladığım zaman duygusal-
laşırım. Benim oğlum, tıp fakültesi 
öğrencisiydi, üçüncü sınıftaydı. Oğ-

lumun dördüncü sınıfa geçip ona 
ders anlatacağım dönemde beni 
ihraç ettiler. Bu hala ağrıma gider. 
Oğluma öğrenim görevlisi olarak 
hizmet vermemek ağrıma gider” 
şeklinde konuştu.

‘DARBECİLERE TETİKÇİLİK 
YAPAN REKTÖRLER DE 
CEZALANDIRILMALI’

Darbe komutanlarının tutuk-
lanmasına rağmen adaletin tam 
olarak tescil etmediğini savunan 
Prof. Dr. Karahan, o dönemlerde 
komutanların tetikçiliğini yapan 
rektörlerin hala cezalandırılmadı-
ğını savundu. Karahan, sözlerini şu 
şekilde tamamladı:

“Tabi bu adaletin yerini bul-
ması açısından olumlu bir hadise 
fakat şu an şunu düşünmek lazım; 
'Adalet yerini buldu mu?' Ben bul-
duğuna inanmıyorum. Bunlar işin 
başıydı ama işin tetikçileri nere-
de, bunların sahada tetikçiliklerini 
yapan, zulmü uygulayanlarla ilgili 
kaç tane üniversite rektörü bu zul-
me ortak oldu. Kaç tane üniversite 
rektörü cezalandırıldı. Onlara dair 
yapılan hiç bir şey yok.”
n İHA
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Her Cuma Selçuklu Sultanları’na saygı nöbeti tutuluyor
Selçuklu başkenti Konya’da 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Selçuklu Sultanlarının metfun bu-
lunduğu Alâeddin Cami Sultanlar 
Türbesi’nde her Cuma namazı 
sonrasında saygı nöbeti gerçekleş-
tiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Alâeddin Camii’nde Selçuklu Sul-
tanlarının türbesinin bulunduğu 
bölümde her hafta Cuma namazları 
sonrası saygı nöbeti başlattı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Anadolu toprakları-
na kök salmak için Selçuklu ecdadı-
mızın büyük fedakarlıklar yaparak, 
kahramanlık destanları yazdığını 
ifade ederek, “Konya’mız Türkiye 
Selçuklu Devleti’ne başkent olup 

yaklaşık iki yüz yıl bu vasfını sür-
dürdü. Hakkın gelmesi, batılın zail 

olması için mücadele eden Selçuklu 
Sultanlarından; 1. Rükneddin Me-

sud, 2. Kılıç Arslan, 1. Gıyaseddin 
Keyhüsrev, 2. Rukneddin Süley-

man Şah, 1. Alâeddin Keykubat, 2. 
Gıyaseddin Keyhüsrev, 4. Rükned-

din Kılıç Arslan, 3. Gıyaseddin Key-
hüsrev olmak üzere sekiz Selçuklu 
Sultanı Alaaddin Cami avlusunda 
metfun bulunuyor.” dedi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak şanlı 
ecdadımıza minnetimizi bir parça 
da olsa hissettirebilmek için on-
lar için ebedi istirahatgahlarında 
her Cuma namazı sonrasında say-
gı nöbeti programı icra ettiklerini 
kaydeden Başkan Altay, “Sultanlar 
Türbesi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve dualarla her hafta saygı nöbeti-
miz gerçekleşiyor. Başta Selçuklu 
Sultanlarımız olmak üzere tüm 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyorum. Allah onlardan razı 
olsun.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Bosna Hersek’te yapılan çalışmaları ve gerçekleştirdikleri temasları değerlendiren Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Peklatırmacı, ecdadın izlerini yaşatmak ve ayakta tutmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi

‘Ecdadımızın izlerini
yaşatmayı önemsiyoruz’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, belediye meclis 
üyelerinden oluşan heyetle Bos-
na Hersek'te temaslarda bulundu. 
Pekyatırmacı, 16 Ağustos Pazartesi 
başlayan ziyaretin son gününde, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Saraybosna'da 2013'te inşa edilen 
Mevlevihane'nin Bosna Hersek'e 
verdikleri değerin göstergelerinden 
biri olduğunu söyledi.

Mevlevihane'de Saraybosnalı 
kadınların katılımıyla gerçekleştiri-
len el işi kurslarının önemine işaret 
eden Pekyatırmacı, "Her sene im-
kanlar dahilince bu sergilerin açılışı-
na katılıyoruz. 

Son 2 yıldır yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle sergi-
lere katılamamıştık. Bu sene Meclis 
üyelerimizle sergimizin açılışına gel-

dik." ifadesini kullandı.
Pekyatırmacı, kardeş Stari Grad 

Belediyesi ile pek çok proje yürüt-
tüklerine değinerek, iş birliklerinin 
bundan sonraki dönemde de devam 
edeceğini dile getirdi. Srebrenitsa zi-

yaretlerinde tanıştıkları ve faaliyetle-
rine destek kararı aldıkları EMMAUS 
Derneğinin de önemli projeler ger-
çekleştirdiğini belirten Pekyatırmacı, 
iş birliği kapsamında isteyen Sreb-
renitsalı annelerin Konya'yı ziyaret 

edebileceğini anlattı.
Pekyatırmacı, Yunus Emre 

Enstitüsü (YEE) ile öğrenci değişi-
mi kapsamında önemli bir faaliye-
te imza atacaklarını vurgulayarak, 
"Burada Türkçe sınıflarda eğitim 
gören öğrencilerimizi Konya'da mi-
safir edeceğiz. Konya'dan Selçuklu 
Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) 
kapsamında bizim faaliyetlerimize 
katılan öğrencilerimizi de Saraybos-
na'ya getireceğiz." diye konuştu.

Ecdadın izlerini yaşatmak ve 
ayakta tutmanın önemine işaret 
eden Pekyatırmacı, "Onun için de 
elimizden gelen gayreti gösteriyo-
ruz. Buradaki paydaşlarımızla da en 
üst seviyede iş birliği yaparak bu ça-
lışmalarımızı önümüzdeki günlerde 
de devam ettireceğiz." dedi.
n AA

Yüzyüze eğitim için
hazırlıklar tamamlandı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük başkanlığında, İl 
Müdürlüğü müdür yardımcıları, 
şube müdürleri ve 31 ilçe milli eği-
tim müdürünün katılımıyla "2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Milli 
Eğitim Müdürleri Kurulu" toplantı-
sı yapıldı.

Sille Tabiat Okulu'nda gerçek-
leştirilen toplantıda, İl Milli Eğitim 
Müdürü Büyük, öğretmen ve öğ-
rencilerin özlemini yaşadığı yüz 

yüze eğitime kavuşmaları için tüm 
hazırlıkların tamamlandığını belirt-
ti.

Büyük, Konya'nın eğitim öğre-
tim faaliyetlerinde kazandığı başarı 
ivmesini ekip çalışması ve iş birliği 
ruhuyla hep birlikte daha yukarıya 
taşıyacaklarını vurguladı. Toplantı 
sonunda katılımcılara Sille Tabiat 
Okulu'nda yer alan eğitim alanları 
ve atölyeler tanıtıldı.
n HABER MERKEZİ

Gün geçtikçe önemi daha da 
artan, teknoloji ve bilgi çağının vaz-
geçilmezleri arasında yer alan med-
ya ve iletişim sektörüne 526 genç 
nefer katıldı. Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi, 25’inci dönem 
mezunlarını verdi. Öğrenciler, Tür-
kiye’de ilklere imza atan fakültele-
rinden mezun olmanın haklı guru-
runu hocaları ve aileleriyle birlikte 
yaşadı. 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesinin 2020-2021 eğitim öğ-
retim yılı mezuniyet töreni, Sultan 
Alparslan Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. Törene; Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Enderhan 
Karakoç, Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanlığı Konya Bölge Mü-
dürü Tuncay Karabulut, akademis-
yenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. 

‘ÖĞRENCİLERİMİZ, BİZLERİN 
GURUR KAYNAĞI’

Pandemi döneminde de öğ-
rencilerin mağdur olmaması için 

büyük bir özveriyle çalıştıklarını 
vurgulayan Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Enderhan Karakoç, “Bugün değer-
li öğrencilerimizin, Türkiye’nin en 
güçlü üniversitelerinden birinden 
mezun olmasının onur ve mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz, 
hem bizlerin hem de anne ve baba-
larının gurur kaynağı. Bundan son-
raki hayatınızda yaptığınız her şeyi 
severek yapın. Bizim temennimiz, 

düşüncelerini saygı ve ahlak çerçe-
vesinde korkusuzca ifade edebilen, 
fikirlerini rahatlıkla paylaşabilen, 
hayal ettiklerini özgürce ortaya 
koyabilen, başkalarının fikirlerine 
ve hayatına saygı duyan, herkesle 
dostluk ve kardeşlik içinde yaşa-
ma bilincine sahip, bayrağına, va-
tanına ve milletine sıkı sıkıya bağlı 
iletişimciler olarak yarınları güzel 
kılmanızdır. Geleceğinizi sadece 
öğrendiklerinizle değil, manevi gü-

zelliklerinizle de donatmanızı ve bu 
ruhla sizden sonrakilerin yoluna da 
rehber olmanızı dilerim. İnanıyoruz 
ki sizler Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi mezunları olarak buna 
hazırsınız.” dedi.  

‘ZORLUKLAR KARŞISINDA 
YILMAYIN, PES ETMEYİN’

Selçuk Üniversitesinin, Türki-
ye’nin en saygın üniversitelerinden 
biri olduğuna dikkat çeken Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken 

de “İletişim Fakültesi mezunları, 
halkımızın bilgi sahibi olması nok-
tasında önemli bir görev üslenecek, 
kutsal bir mesleği icra edecekler. 
Meslek hayatınızda zorluklarla kar-
şılaşabilirsiniz ancak yılmayın, pes 
etmeyin. Kendinizi mutlaka yenile-
yin. Çünkü bu meslek sürekli ken-
dini yeniliyor. Üniversitenizle, hoca-
larınızla iletişiminizi asla kesmeyin. 
Medya sektöründe bir dakika bile 
çok önemli. Haberleri aktarırken 

doğru zamanda, doğru yerde olun-
ması gerekiyor. Zorlu coğrafyalarda 
çalışmak durumunda kalabilirsiniz. 
Ama Selçuk Üniversitesinde aldı-
ğınız eğitim, sizleri zorluklara ha-
zırladı. Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, öğrencilerin kendilerini 
geliştirebilmesi noktasında önemli 
imkânlar sunuyor. Bu konuda öncü 
bir Üniversiteyiz. Dekanımız Prof. 
Dr. Enderhan Karakoç’un babası 
Abdürrahim Karakoç gazeteci ve 
yazardı. Kendisini bir kez daha rah-
metle anıyorum. Onun yolundan 
devam eden Prof. Dr. Enderhan 
Karakoç hocamıza hayırlı ömürler 
diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
2020-2021 eğitim öğretim yılı dö-
nem birincisi Sevim Can Erdal ve 
dereceye giren öğrencilere belgele-
ri ve diplomaları, mezunlara da dip-
lomaları verildi. Tören, kep atma 
seremonisiyle sona erdi. 
n HABER MERKEZİ

Selçuk İletişim’den 526 öğrenci mezun oldu
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Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezo-
nunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki 
iki maçta da mağlup oldu. 

2019-2020'de ligde mücadele etmeye 
başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşik-
taş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki 
deplasman karşılaşmasında ise rakibine 
3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki kar-
şılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 
3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 
2-1 üstünlük kurdu.

Uzun bir aradan sonra seyircisiyle 
evinde buluşacak olan Gaziantep ekibin-
de, Kana Bıyık ve Maxim sakatlıkları dola-
yısıyla forma giyemeyecek. Sagal'ın kart 
cezası nedeniyle kadroda yer alamaya-
cağı Güneydoğu Anadolu temsilcisinde 2 

oyuncu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
testlerinin pozitif çıkması nedeniyle takımı 
yalnız bırakacak. Yeni transferlerden Joao 
Figueiredo ve Alexander Merkel ise teknik 
direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.

YENİ TRANSFERLER 
KADRODA 

Süper Lig'in ikinci haftasında bugün 
Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş'ın 
kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı 
takımın yeni transferleri Alex Teixeira, 
Michy Batshuayi ve Mert Günok da kamp 
kadrosunda yer aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan 
oyuncular şunlar: Ersin Destanoğlu, Mert 
Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, 
Josef de Souza, Georges-Kevin N'Kou-

dou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuz-
han Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchin-
son, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid 
Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, 
Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan 
Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın ve 
Alex Teixeira

ESKİ BEŞİKTAŞLI KALECİ 
GÜNAY İDDİALI

Günay Güvenç, kulüp tesislerinde 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük 
maçındaki hataları analiz ettiklerini söy-
ledi.

Beşiktaş maçında daha az hatayla oy-
namak istediklerini belirten 30 yaşındaki 
file bekçisi, şunları kaydetti: "Beşiktaş 

benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir 
yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim 
için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 
3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon 
olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş 
karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz 
takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, 
rakibimiz kim olursa olsun."

Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan 
transferlerle ilgili soru üzerine, "Kulübün 
bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. 
Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. 
Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmı-
yoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. 
Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu." 
diye konuştu.
n AA

Beşiktaş Gaziantep’te
galibiyet peşinde 

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 
21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çay-

kur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu

Her maç sonrası oyuncularıyla bir 
araya gelerek durum değerlendirmesi 
yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Ab-
dullah Avcı'nın ilk hedefi Süper Lig'de 
oynayacakları Demir Grup Sivasspor 
maçından galibiyetle ayrılarak İtalya'ya 
moralli gitmek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu 
ilk maçında sahasında konuk ettiği İtalya 
Seri A'nın güçlü ekiplerinden Roma kar-
şısında sahadan 2-1 yenik ayrılmasına 
rağmen ortaya koyduğu oyunla beğeni 
kazanan bordo-mavililerde gözler Demir 
Grup Sivasspor ile oynayacak olan Süper 
Lig maçına çevrildi.

AVCI'NİN İLK HEDEFİ SİVASSPOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdul-

lah Avcı, ilk olarak Demir Grup Sivasspor 
ile oynayacakları Süper Lig müsabakası-
nın analizlerini yapacak. 

Rakibin artılarını ve eksilerini oyun-
cularıyla birlikte değerlendirecek olan 
deneyimli teknik adam, daha sonra bu 
analizler üzerinden sahada pratik ça-
lışmaları antrenmanlarla uygulamaya 
koyacak. Avcı, bir taraftan ise iyi oyna-
malarına rağmen 2-1 kaybettikleri Roma 
maçının izlerini takım üzerinde atmaya 
çalışacak.

İTALYA'YA MORALLİ GİDİLECEK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdul-

lah Avcı, Süper Lig'de Sivasspor karşısın-
da alacakları galibiyetle İtalya'ya moralli 
gitmeyi hedefliyor. 

Lig maçı sonrası, Roma ile oynanan 
maçın olumlu ve olumsuz yönlerini oyun-
cularıyla paylayacak olan deneyimli tek-
nik adam taktik ve teknik anlamda strate-
jiler belirleyerek maçı kazanacak oyunu 
ortaya koymayı planlıyor. n İHA

Avcı’nın hedefi Sivasspor karşısında galibiyet 

Fenerbahçe’de 
Antalyaspor hazırlıkları

Kasımpaşa’nın konuğu
GZT Giresunspor 

Rizespor ile Karagümrük
karşı karşıya gelecek

Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor’u konuk ede-
cek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah saatlerinde Can 
Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Önceki 
akşam HJK Helsinki ile oynanan maçta ilk 11’de başlayan 
oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. 
Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının 
ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel 
çalışmalarla noktalandı.

Enner Valencia antrenmanın ilk bölümünde takımla 
çalışırken, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar 
Dursun’un tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın akşam evinde oynayacağı Fraport 
TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idman-
la tamamlayacak. n İHA

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında bugün GZT Gi-
resunspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'n-
da oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, 
hakem Ali Palabıyık yönetecek. İstanbul ekibi yeni teknik 
direktörü Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkacak. Gi-
resunspor'da kart cezalısı Hüsamettin Tut bu mücadelede 
forma giyemeyecek. Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasın-
da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalır-
ken, GZT Giresunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup 
olmuştu. n AA

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında 
yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'n-
da oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, 
hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sezonun ilk maçında 
sahasında Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Fatih Karagümrük, 
Rize deplasmanında da kazanarak ikide iki yapmayı hedef-
liyor. Çaykur Rizespor ise ilk hafta mücadelesinde deplas-
manda Beşiktaş'a 3-0 kaybetmişti. n AA

Alanyaspor sahasında Altay’ı konuk edecek
Süper Lig'de ilk haftayı gali-

biyetle kapatan Altay ile Aytemiz 
Alanyaspor, bugün Alanya'da karşı-
laşacak. 

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 
saat 21.45'te başlayacak Aytemiz 
Alanyaspor-Altay maçını, hakem 
Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-be-
yazlı ekipte İsveçli Eric Björkander'in 
sakatlığı bulunuyor.

Ligin ilk haftasında Yukatel Kay-
serispor'u 3-0 mağlup eden Altay, 
ilk haftayı averajla 2. sırada geçti. 
Aytemiz Alanyaspor da geçen hafta 
deplasmanda Medipol Başakşehir'i 
1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen 
Altay, Aytemiz Alanyaspor'la ligde 
ilk kez karşılaşacak. Rakibiyle en 
son 2013-2014 sezonunda 2. Lig'de 
mücadele eden siyah-beyazlı ekip, 

Antalya'da 3-0 mağlup olduğu raki-
bini İzmir'de 2-0 yenmişti. 

Aytemiz Alanyaspor, Altay'ın 
Süper Lig'de karşılaşacağı 58. takım 
olacak. Futbola Altay altyapısında 
başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik 
Direktörü Çağdaş Atan, İzmir temsil-
cisinin Süper Lig'de mücadele ettiği 
2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı 
ekibin kadrosunda yer alıyordu.

DENİZLİ 200.
GALİBİYETİN PEŞİNDE 

Süper Lig'de 3 ayrı takımla 
şampiyonluğa ulaşan tek isim olan 
Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig 
tarihindeki 200. galibiyetini almak 
için mücadele edecek. 

Süper Lig'de Galatasaray, Ko-
caelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, fut-
bolculuk kariyerine başladığı Altay'ı 

Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu 
sezon da takımın başındaki mücade-
lesini sürdürüyor.

Lig geçmişinde Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampi-
yonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig'in 
yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve 
İran'da çeşitli ekipleri çalıştırırken, 
A Milli Futbol Takımı'nda da görev 
aldı.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de 
bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 
360 karşılaşmada 199 galibiyet, 
79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. 
Bu müsabakalarda 679 gol atan 
ekipler, kalelerinde 411 gol gördü. 
Altay, bugün konuk olacağı Aytemiz 
Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, 
Mustafa Denizli Süper Lig kariyerin-
deki 200. galibiyetine ulaşacak. 
n AA
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Beysu Konyaspor Basket’in önceki gün 
gerçekleştirdiği antrenmanı Konyaspor 
Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki 
heyet bir ziyarette bulundu. Bir süre koç 
Okan Çevik ile sohbet eden Özgökçen, 
sonrasında takıma seslendi. Samimi bir or-
tamda gerçekleşen ziyaret sonrasında Okan 
Çevik ve takım kaptanı Hazer Avcı gündeme 
dair açıklamalarda bulundu.

HİÇBİR BAŞARI 
KOLAY ELDE EDİLMİYOR

Zor ve keyifli bir ligin bizi beklediğine 
dikkat çeken Koç Okan Çevik, "Çok çok zorlu 
bir sezon bizi bekliyor. Zor olduğu kadar da 
keyifli bir sezon bizi bekliyor. Çünkü bu se-
zon normal bir sezon değil Konyaspor için... 
Ben ilk geldiğim günden beri aynı şeye vur-
gu yapıyorum. Burası bir camianın 100. yılı. 
Türkiye'nin en önemli camialarından birisi 
100. yılında basketbolda şampiyon olmak 
istiyor. Haliyle bizler için çok zorlu ve art 
stres yükleyen e bir o kadar da keyifli olacak, 
başarıldığında da bize büyük mutluluk vere-
cek ve onur verecek bir sezon bizi bekliyor. 
Tabii ki hiçbir başarı kolay elde edilmiyor. 
Çok zorlu bir sezon bizi bekliyor. Biz şu an da 
takım olarak üçüncü haftamızı doldurmak 
üzereyiz. Bu sezon en erken sezonu açan 
takım biziz. Genç, yaşlı ayırt etmeden bütün 
takım antrenmanlara başladık. Takımımız, 
özgüvenli büyük emekler vererek çalışıyor. 
Bu bütün sezon böyle devam edecek. Emek 
vermeden başarıya ulaşılmıyor." 

ACELECİ OLMAMAK GEREKİYOR
Okan Çevik, takımda güzel bir hava 

olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:  
"Güzel bir arkadaşlık var. Bir tarafta Türk 
oyuncularımızla üçüncü haftamızı doldu-
rurken, önümüzdeki pazartesi de kampa 
devam edeceğiz. Bir haftalık bir kamp süre-
cimiz var. Bu arada yabancı oyuncular ko-
nusunda da yol almaya başladık. İnşallah 
kamp sonrası onları da aramıza katmayı 
planlıyoruz. Özellikle Konyaspor camiasına 
söylüyorum. Aceleci olmamak gerekiyor. 
Çünkü bize şampiyonlukta destek olacak 
oyuncular almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 
kadromuz tamamlandığında hazırlıkları-
mızı hep beraber yapmaya başlayacağız. 
Biz ne olursa olsun camianın 100. yılında 
şampiyon olmayı hedefleyen takımız. Baş-

kanımızdan kaptanımıza, oyuncumuzdan 
menajerimize kadar hepimiz tek bir amaç 
için hedeflendik. İnşallah zaman içerisinde 
bunu gerçekleştireceğiz." 

UYUM SÜRECİMİZ KISA SÜRDÜ
Beysu Konyaspor Basketbol takım kap-

tanı Hazer Avcı ise, taraftar ile buluşacak 

olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. 
Avcı, "Ne yazık ki pandemi dönemi hala 
devam ediyor. Bizler taraftarımızdan uzak 
kaldığımız için mustaribiz. Açıklanan tak-
vimde taraftarların alınabileceği söylendi. 
Seyircimizi de yanımıza alarak güzel bir 
başlangıç yapmak istiyoruz. İki haftalık 

hazırlık dönemimiz bitmez üzere. İyi çalışı-
yoruz. Her şey yolunda... Takımdan geçen 
sene ben ve Cengiz kaldı. Geri kalan bütün 
arkadaşlarımız hep yeni. Birbirimize uyum 
sürecimiz kısa sürdü. Her şey yolunda gi-
diyor, keyfimiz yerinde. İnşallah güzel bir 
başlangıç yaparak hedefimize ulaşacağız." 
diye konuştu.

HEDEFİMİZ BİRİNCİ BİTİRMEK 
Ligdeki güç dağılımının dengeli olduğu-

nun altını çizen Hazer Avcı, şöyle konuştu: 
"Bu seneki güç dağılımı geçen senelere 
göre daha dengeli gözüküyor. Biz, bunu 
bildiğimiz için çok erken başladık. Daha az 
hata yapan daha fazla ileriye gidecek. He-
defimiz birinci bitirmek. O yüzden çok sıkı 
çalışmak, takım kimyasını oluşturmak daha 
önemlidir. İyi olacağına inanıyoruz. 

Bu sene gerçekten çok önemli bir sene. 
Kulüp tarihi için de çok önemli bir yıl olacak. 
Bütün takım olarak bunun bilincindeyiz. Ben 
geçen seneden kulübün yapısını biliyorum 
ama yeni gelen arkadaşlarımızda buna 
çabuk adapte oldular. İnşallah gelecek iki 
yabancı ile ligde kendinden söz ettiren bir 
takım olacağız. " n SPOR SERVİSİ

Çevik: Şampiyon 
olmayı hedefliyoruz

Beysu Konyaspor Basketbol antrenörü Okan Çevik ve takım kaptanlarından Hazer Avcı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ifade eden Çevik, “Biz ne olursa olsun camianın 100. yılında şampiyon olmayı 

hedefleyen takımız.” dedi.  Kaptan Hazer Avcı ise “Bu sene gerçekten çok önemli bir sene, hedefimiz birinci bitirmek.” şeklinde konuştu

Ömer Koç’tan TSYD Konya şubesine ziyaret
Geleneksel Türk Okçuluk Fede-

rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Organizasyon Kurulu Başkanı ve 
aynı zamanda Bulcukspor Kulübü 
Başkanı Ömer Koç, geçtiğimiz haf-
ta düzenlenen Gençler ve Yıldızlar 
Türkiye Şampiyonasında şampiyon 
olan Okçular ve Antrenör Mehmet 
Koç ile birlikte Türkiye Spor Yazar-
ları Derneği Konya Şubesini ziyaret, 
ederek Şube Başkanı Murat Dönmez 
ile birlikle bir süre görüştü.

Koç, ziyarette, Olimpiyatlarda 
Okçuluk müsabakasında Olimpiyat 
Şampiyonu çıkarmanın mutluluğu-
nu yaşadıklarını belirterek, " Yıllar-
dır, Okçuluk sporu için mücadele 
ediyoruz. 

Bugün, Olimpiyatlarda madal-
ya almanın mutluluğunu yaşıyoruz.  
Her ne kadar Geleneksel Okçulukla 
uğraşsak da Olimpik dalda da al-

tın madalya almak, çocuklarımız, 
gençlerimiz için çok güzel bir rol 
model oldu.  Kısa süre içerisinde 
de büyük bir ilgi ile karşı karşıyayız" 
dedi.

Konya'da, Okçuluk sporuna yıl-
ladır Bulcukspor ile katkı sağlamaya 
çalıştıklarını da anımsatan Ömer 
Koç, "Kulüp olarak 94 sporcumuz 
var. Konya olarak o kadar başarılıyız 
ki; Son düzenlenen şampiyonaya 41 
sporcu ile katıldık ve 20 sporcumuz 
finale kaldı" dedi.

 Bu sporun daha da yaygın-
laşması için kurum ve kurumların 
desteğine ihtiyaç duyduklarını da 
anımsatan Koç, "Sağ olsunlar Be-
lediyelerimiz destek veriyorlar. 
Konya'mızda ülkemizin ve dünyanın 
en modern en büyük menzil atış ala-
lını yapmaya başlıyoruz. 850 metre 
uzunluğunda 150 metre genişliğin-

deki bir alanı, Spor Genel Müdürü-
müz Mehmet Baykan öncülüğünde, 
Büyükşehir ve Karatay Belediyeleri-

miz ile birlikte hayata geçireceğiz. 
Böyle bir alanı Konya'mıza kazandı-
racak olmanın mutluluğunu yaşıyo-

ruz" diye konuştu.
Türkiye genç Erkekler katego-

risinde Türkiye Şampiyonu olan 

Abdurrahman Kaymak ve Yıldız Er-
kekler kategorisinde Türkiye 3. olan 
Efe Erkan'da bu sporu yapmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını, hedef-
lerinin uluslararası şampiyonalarda 
altın madalya almak olduğunu ifade 
ettiler.

TSYD Konya Şube Başkanı 
Murat Dönmez de, Tokyo Olimpi-
yatlarında Altın madalya alan Mete 
Gazoz'la gurur duyduklarını ifade 
ederek," Ata sporumuz olan Okçu-
luğa olan ilgiden memnun olduk-
larını, Konya'da daha çok bu spora 
gönül verenleri teşvik etmek için 
TSYD olarak ellerinden gelen çaba-
yı göstereceklerini söyledi.

Ziyarette TSYD Konya Şube 
Başkan yardımcısı Mürsel Çetin ve 
Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Avni 
Uğur'da hazır bulundu.
n SPOR SERVİSİ

Matt Morgan
Dev Kartallar’da

ilk haftada
rakip Finalspor

Selçuklu Belediyespor’u
gururlandıran ödül

Beysu Konyaspor Basketbol, yeni sezon hazırlıklarını 
sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürü-
yor. Yeşil-Beyazlılar, 23 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu 
Matt Morgan’ı kadrosuna kattı. Başkan Fatih Özgökçen res-
mi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Beysu 
Konyaspor basketbol takımımızda transferlerimiz sürüyor. 
Matt Morgan'ı renklerimize bağladık.” ifadelerini kullandı.

Son olarak NBA G-League ekiplerinden Raptors 905 
forması giyen 1.88 boyundaki Morgan, geçtiğimiz sezon 
7.4 sayı 2.2 ribaund 3.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Bey-
su Konyaspor Basket’İn ilk haftaki rakibi belli oldu. Yeşil-Be-
yazlılar ligin ilk karşılaşmasında sahasında Finalspor’u 
konuk edecek. Öte yandan ligdeki kura çekiminin yanı sıra 
18-25 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 
olan Federasyon Kupasının da grup kura çekimleri yapıldı. 
Yeşil-Beyazlılar A grubunda Budo Gemlik, Mersin Büyükşe-
hir Belediyespor ve Ormanspor ile aynı grupta yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesinin destekleriyle faaliyetlerini yürü-
ten Selçuklu Belediyespor Kulübü, TMOK bünyesinde kuru-
lan, Fair Play Komisyonu tarafından 2020 yılı ‘Sportif Fair 
Play Kariyer Dalı Kutlama Mektubu Ödülü’ne layık görüldü

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüpleri arasında yer 
alan Selçuklu Belediyespor Kulübü Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi (TMOK) bünyesinde tarafından kurulan Fair Play 
Komisyonu tarafından, Selçuklu Belediyesi’nin destek-
leriyle ilçede çocuk, genç ve yaşlıların modern tesislerde 
20 branşta spor yapmalarına imkan sağlamasının yanında 
“Selçuklu’nun Değerleri” sloganıyla onları kötü alışkan-
lıklardan uzak, ahlaklı, adil ve dürüst bireyler olarak ve bu 
değerleri bir arada tutan Fair Play olgusunu benimseyerek 
yetişmelerini amaçlaması nedeniyle, ‘Sportif Fair Play Ka-
riyer Dalı Kutlama Mektubu Ödülü’ne layık görüldü. Selç-
kulu Belediyespor Kulübü’ne ödülünü TMOK Fair Play Ko-
miyonu Danışma Kurulu Üyesi İsmet Karababa takdim etti.
n SPOR SERVİSİ



Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, ligin ikinci haftasında saha-
sında Medipol Başakşehir’i konuk ede-
cek. Ligin ilk haftasında konuk olduğu 
Demir Grup Sivasspor’u Sokol Cikalles-
hi’nin 88.dakikada attığı golle mağlup 
eden Yeşil-Beyazlılar, İstanbul ekibini 
de yenerek lige 2’de 2 yaparak başlamak 
istiyor. Yarın saat 19.15’te Medaş Kon-
ya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak 
zorlu müsabakayı hakem Halis Özkahya 
yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını 
İlker Takpak ve Kamil Çetin yaparken, 
dördüncü hakem ise Murat Erdoğan ola-
cak.

RAKAMLAR
Konyaspor, Başakşehir ile oynadığı 

son 20 Süper Lig maçının sadece ikisini 
kazanırken, bu maçlarda 10 mağlubiyet 
ve 8 beraberlik aldı. Yeşil-Beyazlılar, 
iki galibiyetini de 2 ve üzeri gol attığı 

maçlarda aldı. Ekim-2007: 3-2, Tem-
muz-2021: 4-3

Süper Lig’de mücadele ettiği 
son 17 sezonda ilk iç saha maçını 
kaybetmeyen Anadolu Kartalı, 7 
galibiyet alırken, 10 kez berabere 
kaldı. Yeşil-Beyazlılar, bu alanda 
son mağlubiyetini 1990 yılında 
Gençlerbirliği’nden aldı.

İstanbul takımlarını konuk etti-
ği son 8 Süper Lig maçının altısını 
kazanan Konyaspor, 2 kez mağlup 
oldu. Anadolu Kartalı, bu galibi-
yetlerde 20 kez gol sevinci yaşar-
ken, dört karşılaşmada, 4 ve üzeri 
gol attı.

Öte yandan geride kalan se-
zonda Konya’da oynanan maçı 
Başakşehir 2-1 kazanırken, Kon-
yaspor o maçta Skubic ile bir 
penaltı vuruşundan yararlanama-
mıştı. İstanbul’da oynanan maçta 

ise Yeşil-Beyazlılar 1-0 öne geçmesine 

rağmen maçtan 1-1’lik beraberlikle ay-
rılmıştı.

 1,5 YIL SONRA 
TARAFTARIYLA BULUŞACAK

İttifak Holding Konyaspor, yaklaşık 
1,5 yıl sonra evinde seyircili maça çıka-
cak. Anadolu Kartalı, en son 29.02.2021 
tarihinde Medaş Konya Büyükşehir Stad-
yumu’nda seyircili bir maça çıkarken, 
Kasımpaşa ile karşılaşmıştı. 

O maç golsüz eşitlikle sona erer-
ken, Yeşil-Beyaza gönül vermiş taraf-
tarlar o günden beri stadyumdaki yerini 
alamadı. 22.08.2021 tarihinde (yarın) 
sahasında Başakşehir ile karşılaşacak 
Konyaspor’da taraftarlar takımlarıyla 
hasret giderirken, bir yandan da uzun 
zaman sonra Medaş Konya Büyükşehir 
Stadyumu’nu Konyaspor tezahüratlarıyla 
inletecek.
n SPOR SERVİSİ

PAROLA GALİBİYET
İttifak Holding Konyaspor, ligin ikinci haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Medaş 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.15’te başlayacak ve hakem Halis Özkahya tarafından 

yönetilecek. İlk maçında Sivasspor’u deplasmanda yıkan Anadolu Kartalı, Başakşehir’i de yenerek 2’de 2 yapmak isteyecek 

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-
çen, Beysu Konyaspor Basketbol takımının 

antrenmanını ziyaret ederek açıklama-
larda bulundu. Konuşmasına basket-

bol takımına seslenerek başlayan 
Özgökçen, “Biz göreve geldikten 

itibaren basketbol takımımızı 
futboldan ayırmadık. Çünkü 
her sporun kendine göre 
seveni var. Seven insan-
ları bir bütün olarak tut-
mak zorundayız. Umut 
ediyorum ki, güzel ba-
şarılar gelecek.” dedi.

Basın mensupla-
rının Sivasspor galibi-
yetini sorması üzerine 
Başkan Fatih Özgökçen, 
"Sonuna kadar müca-
delemizi verelim. Sivas 

deplasmanında takımı-
mızda mücadele hissi var-

dı. Lige üç puanla başlamak 
bizleri mutlu etti." ifadelerini 

kullandı. 
Özgökçen Başakşehir maçına 

da değinerek, "Yapacağımız bütün 
maçlara aynı şekilde bakmak gerektiğini 

düşünüyorum. Tabii Aykut hocanın Konya'da yeri 
ayrıdır, burada güzel başarılara imza atmış-
tır. Konya seyircisi kendisini seviyordur. 
Bu ayrı bir konu. İnşallah Başakşehir 
maçından da galip gelerek 2 de 2 
yapmak istiyoruz.

Basında çıkan Mame Thi-
am transferinin sorulması-
na ise Fatih Özgökçen 
şunları kaydetti: "Hem 
kanat hem de santrfor 
noktasında 3 oyun-
cu ile görüşüyoruz. 
İsimler netleşmeden 
bunları söylemeye-
ceğimizi belirtmiştik. 
Bu hafta içine yetiştir-
meye çalışıyoruz ama 
sanırım yetiştirmeye-
cek. Büyük ihtimalle 
gelecek hafta transferi 
tamamlarız diye tahmin 
ediyorum."  Konyaspor 
Başkanı Fatih Özgökçen, 
sponsorlukların yüzde 90 ora-
nında tamamlandığını da sözle-
rine ekledi.
n SPOR SERVİSİ

‘Kanat ve santrfor noktasında 3 oyuncu ile görüşüyoruz’

Konyaspor
taktik çalıştı

Yavru Kartal’ın 
rakibi Rans Cilegon

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de 2021-2022 
Sezonu 2. haftasında 22 Ağustos Pazar (yarın) günü Medi-
pol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 
yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde Teknik 
Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmana çalışmalarını takımdan ayrı 
sürdüren Musa Çağıran ve Farouk Miya katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde 
gruplara ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak gol çalış-
ması ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale 
maç ile sona erdi. Yeşil-Beyazlılar bugün gerçekleştireceği 
taktik antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamla-
yarak kampa girecek.  n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Karatay 
Termal 1922 Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları yoğun 
tempoda sürüyor. Bir yandan da hazırlık maçlarına devam 
eden Yavru Kartal, yarın Saraçoğlu Tesisleri’nde bir maça 
çıkacak. 

1922 Konyaspor, Endonezya 2.Lig’i ekiplerinden Rans 
Cilegon ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Öte yan-
dan yeni sezon öncesi zorlu bir rakip ile hazırlık maçı plan-
layan Yeşil-Beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen 
süreçte dişli bir rakiple hazırlık maçı planlayan Yavru Kartal 
bu durumu çözdüğü takdirde sezon öncesi Selçuk Üniversi-
tesi 15 Temmuz Stadyumu’nda bir maça çıkacak. 
n SPOR SERVİSİ

Fatih Özgökçen: Aşı olun, tribünleri doldurun 
Konyaspor Kulübü Başkanı Fa-

tih Özgökçen, taraftarı özlediklerini 
belirterek, "Grup liderleriyle de 
görüşüyoruz. Aşı olayını tam ola-
rak yerine getirirsek herkesi stada 
bekliyoruz. Çünkü futbol, seyirciyle 
güzel. Onlarla daha anlamlı hale 
geliyor. Onun için herkesi stada 
bekliyoruz." dedi.

Özgökçen, sezona galibiyetle 
başladıkları için mutlu olduklarını 
söyledi. Süper Lig'in 2. haftasında 
22 Ağustos Pazar günü sahaların-
da Medipol Başakşehir ile karşıla-
şacaklarını anımsatan Özgökçen, 
hedeflerinin bu maçta da galibiyet 
olduğunu dile getirdi. 

Özgökçen, deplasmanda alınan 
3 puanın önemine işaret ederek, 
"Sivasspor galibiyeti bizim için 
önemli. Sivasspor'un başarılı bir 
dönem geçirmiş olması ve Avrupa 
kupalarında ülkemizi başarıyla tem-
sil ediyor olması bizim açımızdan 
maçı zorlaştırıyordu. 

Deplasmanda olması da ayrı 
bir handikaptı. Bu açıdan sezona 

galibiyetle başlamak moral ve moti-
vasyon açısından önemliydi. Teknik 
heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik 
ediyorum. İnşallah bu başarı devam 
eder diye umut ediyoruz." diye ko-
nuştu.

"SEYİRCİMİZİ ÖZLEDİK"
Özgökçen, sezona yönelik he-

deflerinin mutlak başarı olduğunun 
altını çizerek, şunları kaydetti: "Kon-
yaspor'un hedefi; mütevazı takımız 
fakat tabii başarıyı da her zaman 
isteriz. Hedefimiz tabii ki üst sıra-
lar. Maddi noktada ve kulübün yö-
netiminde standardı yakalayalım, 
ondan sonra başarı kendiliğinden 
gelir. 

Seyircimizi özledik, bu vesileyle 
Başakşehir maçına davet ediyorum. 
Pandemi nedeniyle statlara girişler 
bazı prosedürlere bağlı. İki aşı olma 
zorunluluğu var. 

Aşı olmuş seyirciler, 14 gün 
geçtikten sonra statlara girebiliyor. 
Bu eksiklikler tamamlandığı tak-
dirde maça herkesi bekliyoruz. İn-
şallah ilerleyen zamanlarda bunlar 

daha da düzene girecek. Tamamen 
dolu statlarda oynamayı bekliyor ve 
hayal ediyoruz. Taraftarımızı özle-
dik. Grup liderleriyle de görüşüyo-

ruz. Aşı olayını tam olarak yerine 
getirirsek herkesi stada bekliyoruz. 
Çünkü futbol seyirciyle güzel. Onlar-
la daha anlamlı hale geliyor. Onun 

için herkesi stada bekliyoruz."
TRANSFER ÇALIŞMALARI
Sezon öncesi oynadıkları ha-

zırlık maçlarında eksikleri görme 
imkanı bulduklarını anlatan Özgök-
çen, şöyle konuştu: "Demir Grup 
Sivasspor maçında da bir bölgede 
eksikliğimizin olduğunu biliyorduk. 
Konrad Michalak, bu noktada kanat 
transferi olarak yapıldı. 

Forvetle alakalı taraftarımızın 
tabii ki beklentileri var. İnşallah kısa 
sürede sonlandırırız, takım tam ola-
rak hazırlanmış olur. Görüştüğümüz 
isim var ancak transfer bitmeden 
açıklanmaz. Hangi oyuncu olursa 
olsun taraftarımız heyecanlanır."

"HARCAMA LİMİTLERİ, 
TÜRK FUTBOLUNUN 

GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Özgökçen, takım harcama limit-

leri uygulamasına ilişkin ise şunları 
ifade etti: "Harcama limitleri uygu-
laması, Türk futbolunun gelişimi 
açısından önemli bir karar. Belirli 
bir limit dahilinde bunu yerine getir-
diğinizde, kulüplerin maddi açıdan 

stabil olmasını sağlayabilirsiniz. 
Bunlar başarıya bağlı artabilecek 
değerler. Bizim de limitlerimiz bel-
li. Bu doğrultuda transferlerimizi ya-
pıyoruz. Bunu aştığınızda kulüplere 
aşırı yükler binebiliyor. Bu doğrultu-
da transferimizi tamamlayıp inşal-
lah hazır hale geleceğiz."

"FEDERASYONUN ALDIĞI 
KARARI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) tarafından alınan yabancı 
oyuncu kararını da değerlendiren 
Özgökçen, şunları söyledi: "Yabancı 
kuralı hususunda federasyonun al-
dığı kararı destekliyoruz. 

Türk futboluna da bir yatırım 
yapılması lazım. Sporcu yetiştirmek 
zorundayız ama bunu yaparken alt-
yapıya da destek vermek zorunda-
yız. 

Altyapıya destek verirseniz bu-
rada futbolcular yetiştiğinde alınan 
karar daha uygulanabilir hale gelir. 
Bu noktada iki unsur birlikte yürürse 
alınan karar işlevsel hale gelir." 
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 1 1 0 0 5 1 4 3
2.ALTAY 1 1 0 0 3 0 3 3
3.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 0 3 3
4.GALATASARAY 1 1 0 0 2 0 2 3
5.KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 2 1 3
6.ALANYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.FENERBAHÇE 1 1 0 0 1 0 1 3
8.İH KONYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
9.HATAYSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.ANTALYASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.GÖZTEPE 1 0 1 0 1 1 0 1
12.KASIMPAŞA 1 0 1 0 1 1 0 1
13.GAZİANTEP FK 1 0 0 1 2 3 -1 0
14.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.SİVASSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.GİRESUNSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
19.KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
20.Y. MALATYASPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU


