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SAĞLIKLI HAYAT İÇİN 
BALIK YAĞI DESTEĞİ

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

Uzun yıllardır özellikle annelerin vazgeçilmezi olan 
en yaygın besin takviyelerinden balık yağı, beyin 
gelişimini desteklemesi nedeniyle uzmanlar tarafın-
dan ‘beyin gıdası’ olarak tanımlanıyor. Bu kapsam-
da balık yağı sağlıklı bir hayat için insan vücuduna 
destek oluyor.

Hepimiz sorumluyuz
Yeni eğitim-öğretim yılına dair değerlendir-
melerde bulunan Eğitim-Bir-Sen Konya İl 
Temsilcisi Nazif Karlıer, Türk Eğitim-Sen Kon-
ya 2 No'lu Şube Başkanı Veli Doğrul, Eğitim-İş 

Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, eğitimin 
yüz yüze devam edebilmesi adına toplumun 
tüm kesimlerine büyük görevler düştüğüne 
dikkat çektiler. n HABERİ SAYFA 13’TE

Gençlerin yanındayız
Konya Büyükşehir Bünyesinde Türkiye’de İlk Kez “Çalışan Gençlik Meclisi” kuruldu. Meclisin 1. Olağan Genel 

Kurulu yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay, gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi
GENÇLERE 

HEP DESTEK
Konya Büyükşehir Belediyesi 
Türkiye’de bir ilke daha imza ata-
rak Konya Büyükşehir Belediyesi 
Çalışan Gençlik Meclisi’ni kurdu. 
Meclisin 1. Olağan Genel Kurulu 
ise dün yapıldı. Genel kurulun 
hayırlı olmasını dileyen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, gençlerle 
ilgili çalışmalara destek olmaya 
devam edeceklerini söyledi.

KONYA YİNE 
ÖNCÜ OLDU 

Genel Kurula katılan AK Parti Kon-
ya Milletvekili Selman Özboyacı, 
“Bu çalışma bugün Konya Büyük-
şehir Belediyemizin uhdesinde 
resmi bir hüviyete kavuşuyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanımı-
zın bizzat bu işlerle ilgili olması, 
Konya gibi bir kardeşlik şehrinin 
bu işe öncülük etmesi bizim için 
büyük bir hamd vesilesi” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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En düşük 2.300,
en yüksek 2.750!

Yükümüz arttı, 
vakalar düşmeli!

KONESOB ve Konya Minibüs-
çüler ve Umum Servis Araçları 
Esnaf Odası Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Konya'daki 
okul servis ücretlerinde düzen-
leme yapıldığını açıkladı. Buna 
göre en kısa mesafe eğitim 
sezonunda 2.300 TL olurken 
en uzun mesafe 2 bin 750 TL 
olarak belirlendi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Türkiye genelinde olduğu gibi 
Konya’da da son günlerde vaka 
sayılarının yükseldiğine işaret 
eden Vali Vahdettin Özkan, 
“Vaka sayılarıyla birlikte hasta-
nelerimizin yükü de arttı. İleride 
sıkıntı yaşamamak için vaka 
oranını elbirliğiyle düşürmeli-
yiz” dedi. n HABERİ SAYFA 6'DA

İhracatta rekor 
üstüne rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Ağustos ayı ve ilk 8 
aylık ihracat rakamlarına ilişkin açıkladığı verilere 
göre Konya, ilk 8 ayda 1 milyar 943 milyon dolarlık 

ihracat yaptı. Son 12 aylık ihracat ise 2,8 milyar 
dolar oldu. n HABERİ SAYFA 3'TE

Bir fidanla başladı
5 ton hasat yapıyor04

Karatay’dan eğitim 
ve sanata destek05

Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Uğur İbrahim Altay

Nazif Karlıer Veli Doğrul Özgür Ulaş Yiğit
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‘Daha yaşanabilir bir 
Meram için sahadayız’



Miniza Omega 3 Yer Fıstıklı Miniza Omega 3 Balık Yağı

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

Soğuk denizlerin 
derinliklerinde yaşayan 
balıklar omega-3 açısından 
zengindir. Balıklar omega-3 
yağ asitlerini algler ve 
planktonlardan sentezlerler. 
Normal şartlarda haftada 
iki-üç gün bu balıklar 
tüketilerek günlük omega-3 
ihtiyacı karşılanabilir, ancak 
bu balıklara her zaman 
ulaşmak kolay değildir. 
Ayrıca derin deniz balıklarının 
ağır metal toksisite riski 
olduğundan direk balık olarak 
değil, kalite standartlarında 
üretilmiş destekleyici ürünler 
kullanmak daha sağlıklı 
olacaktır. Bu omega 3 içerikli 
destekleyici ürünlerin, 
üreticiler tarafından ağır metal, 
oksidasyon parametreleri ve 
stabilite açısından analizlerinin 
yapılmış olduğuna emin 
olmak gerekir. İlgili 
sertifikalar talep edilebilir.

Omega-3 ün sağlık 
faydaları için, günlük 
1000mg omega-3 yağ asidi 
alınması bilimsel çalışmalara 
önerilmektedir. Maksimum 
etkinin oluşabilmesi için, 

omega-6 içeren yağların 
tüketiminin de azaltılması 
önerilir. Bunlar mısır özü 
yağı, ay çiçek yağı gibi 
sofralarımızda zeytin yağı ile 
değiştireceğimiz yağlardır.

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

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

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

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

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

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Denizden 
gelen sağlık Değerli okuyucular,

Bu hafta size çocuklarımı-
zın beyin ve zeka gelişiminden 
bahsetmek istiyorum. Çocuklar 
doğduklarında ilk 6 ay sadece 
anne sütü gibi bir mucizeyle 
beslenirler.  Anne sütü çocukla-
rın hem bedensel hem zihinsel 
hem de ruhsal gelişimi için çok 
önemlidir. Bilimsel çalışmalarda 
gösterildiği gibi anne sütü alan 
bebeklerin zeka gelişimi alma-
yanlara göre daha farklıdır. 6. Ay 
itibariyle başlanan tamamlayıcı 
gıdalar ise çocukların gelişimi 
için büyük önem arz etmekte-
dir. Zekasını geliştiren besinleri 
beslenmesine eklemek çok 
önemlidir. Benim çocuklarımın 
beslenmesinde dikkat etmeye 
çalıştıklarım şunlar; 

• Hergün düzenli yumurta, 
süt, yoğurt tüketimi 

• Balık mevsiminde Hafta-
da 2-3 kez balık tüketimi

• Düzenli omega 3 balık 
yağı takviyesi

• Çinkodan zengin yer fıstığı, 
tahin, susam, kabak çekirdeği gibi 
besinleri beslenmesine eklemek. Ya da 
dışarıdan çinko takviyesi almak 

• Meyve ve sebze tüketimi çok 
önemli; brokoli, ıspanak, çilek gibi 
besinler 

• Çorbalarına zerdeçal ilavesi 
yapılabilir

• Ayrıca kek, kurabiye ve pan-
keklerini de hindistan cevizi yağı ile 
yaparak sağlıklı büyümelerine katkı 
sağlamaya çalışıyorum. Sağlıkla kalın

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Bitkisel yağlar yüzyıllardır sağlığa faydalarıyla bilinirler.  Bitkinin en zen-
gin yapılarından biri olan tohumlar yüksek besin içeriğine sahiptir. So-
ğuk sıkım yöntemi (cold press) ile elde edilen bitkisel yağlar tohumun 
sahip olduğu içeriği sunar. Zengin yağ asiti kompozisyonu ile ihtiyaç 
duyulan yağ asitlerini ihtiva eder. 

Esansiyel yağ asitleri günlük diyet ile alınan, vücut tarafından 
üretilmeyen ve her gün tüketilmesi gereken yağ asiti grubudur. 
Bu grupta bulunan yağ asitleri omega 3 ve omega 6 olarak ikiye 
ayrılır. 

Özellikle endüstriyel yaşamla birlikte omega 3 yağ asiti 
tüketimi oldukça azalmıştır. Omega 3 yağ asitlerinin iki temel yağ asidi grubu; eikozapentae-
noik asit (EPA) ve dokozahekzaenoik asit (DHA)’dır. Balık yağı yüksek oranda omega 3 içeren 
hayvansal kaynaktır. Bunun dışında bitkiler Alfa linolenik asit (ALA)  olarak bilinen omega 3 yağ 
asitini içerir.  ALA omega 3 yağ asitlerinin kaynağını oluşturur. Keten tohumu yağı yüksek oranda 
bitkisel omega 3 yağ asiti (ALA) içerir. Bunun dışında; ceviz yağı,  kenevir tohumu yağı, kabak 
çekirdeği yağı, incir çekirdeği yağı ve chia yağı ALA bakımından zengindir. Bu yağların günlük 
beslenmeye eklenmesi esansiyel yağ asiti ihtiyacını karşılamak için tercih edilebilir. ALA vücuda 
alındıktan sonra EPA ve DHA’ya dönüşmektedir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Bitkisel Omega 3 Kaynakları
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Uzun yıllardır özellikle annelerin vazgeçilmezi olan en yaygın besin 
takviyelerinden balık yağı, beyin gelişimini desteklemesi nedeniyle 
uzmanlar tarafından ‘beyin gıdası’ olarak tanımlanır. Genellikle ringa 
balığı, ton balığı, sardalya, hamsi ve uskumru gibi yağ oranı yüksek 
balıklardan dokularından elde edilen balık yağı aynı zamanda fazla mik-
tarda omega 3 yağ asidi, D vitamini ve DHA içeriğine sahiptir.  Özellikle 
çocuklarda olmak üzere birçok durumda gıda takviyesi olarak kullanıla-
bilen hayvansal bir yağ olan balık yağı bazen de balıkların karaciğerin-
den alınan dokulardan elde edilebilir. 

Vücudumuzun kendi kendine üretemediği ve depolayamadığı ome-
ga 3’ün en önemli kaynağı olan balık yağının düzenli şekilde kullanıl-
ması sağlıklı bağışıklığı destekler. Ayrıca balık yağında bulunan omega 
3 yağ asidi çeşitleri dokosahekssaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik 
asit (EPA) normal kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı 
olurken normal kilonun korunması, beyin gelişimini desteklemesi gibi 
etkileri ile de öne çıkan besin takviyeleri arasında yer alır. Bazı hasta-
lıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek için günde en az 1 gram omega 3 
yağ asidi tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Helvacızade Grubu olarak, daha sağlıklı yarınlara destek olmak için çalışıyoruz.

Sağlıklı yaşam için balık yağı desteği

Balık yağlarında temel-
de baktığımız nokta ağır 
metallerden arındırılmış 
olmasıdır. 

Ağır metal içermedi-
ği analiz sonuçları ile 

belirtilmelidir.  Ağır 
metaller toksiktir ve 

toksik maddelerin 
vücutta biriki-
mi söz konusu 
olabilir. Bir 
diğer nokta ise 
biyoyararlanım-

dır (emilim). Biyoyararlanım bir kapsülde 
aldığınız balık yağının ne kadarının emilip 
sistemik dolaşıma katıldığı ile ilişkilidir. 

Biyoyararlanım ne kadar yüksek ise vü-
cut o oranda yararlanacaktır. Balık yağları 
etil ester veya trigliserit olmak üzere iki 
farklı formda olabilir. Trigliserit formun 
biyoyararlanımı etil ester forma kıyasla 
oldukça yüksektir. Bu nedenle kullanıla-
cak omega 3’ün trigliserit formda olması 
tavsiye edilir. Bir kapsülde veya bir kaşık-
ta ne kadar omega 3 balık yağı bulunduğu 
da önemlidir. 

Dünya sağlık örgütü (DSÖ) günlük mi-
nimum 500 mg balık yağı kullanımını öne-
riyor. Ayrıca EPA ve DHA oranlarına da 
dikket etmek gerekir. İçerik kadar önemli 
bir konu da balık yağlarında ambalaj 
seçimi oluyor. Özellikle balık yağı içeren 
sıvı ürünler mutlaka cam ve amber renkli 
farmasötik kullanıma uygun olmalıdır.  

Doğanın dengesini bozmamak, çevreci 
üretimler yapmak bu yüzyıldaki hassasi-
yetlerimizden biridir. Sürdürülebilir balık-
çılık teknolojilerine sahip ürünleri tercih 
ederek hassasiyet göstermek de oldukça 
önemlidir. 

Bir balık yağı bu saydığımız tüm şart-
ları taşısa dahi mutlaka dikkat edilmesi 
gereken bir diğer husus da üretim yeridir. 
Direkt vücudumuza aldığımız tüm gıda 
takviyelerinin GMP (Good Manufacturing 
Practices) İyi Üretim Uygulamaları stan-
dartlarında üretilmiş olması güvenilirliğin 
temel taşıdır.

Balık Yağında 
Kalite ve Güvenilirlik

Uz. Bio. Nazan Güven
Medikal Uzmanı

Miniza Omega 3 Çörek Otlu
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      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    28°C
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Girişimciler ve yatırımcılar Konya’da buluşuyor
Girişimcilik ekosistemine de-

ğer katmak, girişimcileri bilgilen-
dirmek, fikir ve projeleri ulusal 
ve uluslararası yatırımcılarla bir 
araya getirmek amacıyla Girişimci 
İş Adamları Vakfı (GİV) tarafından 
Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde 
düzenlenen Türkiye Girişimci Bu-
luşması Zirve ve Sergisi ile bu yıl 
8’incisi gerçekleştirilecek GİV Gi-
rişimcilik Ödülleri 3-4 Kasım 2021 
tarihinde Konya Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde hayata geçirilecek.

İki gün sürecek etkinlik kapsa-
mında; Türkiye ve dünyadan fikir 
önderleri tarafından oturumlar 
gerçekleştirilirken, B2B görüş-
meleri, girişimcilere yönelik özel 
eğitimler de yer alacak. Ayrıca 
yeni fikirlerin, girişimci projeleri-
nin sergilenmesi için katılımcıların 
stantları ile yer alabileceği özel bir 
sergi alanı da olacak. 

Düzenlendiği ilk yıldan itiba-
ren 1000’den fazla proje başvu-
rusu alan, 300 projenin derece-

lendirildiği, bu yıl 8’ncisi yapılacak 
olan GİV Girişimcilik Ödülleri Tö-
reni, etkinlik kapsamında 3 Kasım 
2021 akşamı gerçekleştirilecek. 
Girişimcileri cesaretlendirmeyi ve 
ödüllendirerek motive etmeyi he-
defleyen GİV Girişimcilik Ödülleri 
her yıl olduğu gibi bu yıl da kaza-
nan projelere sunduğu ödül ile gi-
rişimcilere finansal kaynak desteği 
vererek onları teşvik edecek. 

HEDEFİMİZ BU YIL 500’DEN 
FAZLA YENİ FİKİR

Girişimci İş Adamları Vakfı’nın 
doğrudan doğruya girişimciliğin 
desteklenmesi, girişim ekosiste-
minin oluşturulması ve tanıtılması 
odaklı faaliyetlerde bulunduğunu 
ifade eden Girişimci İş Adamları 
Vakfı Başkanı Mehmet Koç, “Ülke-
mizde yeni başlayan girişimlerin 
büyük kısmı üç yılını doldurmadan 
sonlanıyor. Bunun temel sebe-
bi girişimcilerin işlerini kurarken 
ihtiyaç duydukları tecrübeyi bilgi 
edinmek yoluyla elde edemiyor 

olmaları. GİV olarak hayata geçir-
diğimiz çalışmalar ile bu alanda 
büyük rol üstleniyoruz. “Cum-
hurbaşkanlığı Himayeleri”nde 
düzenlediğimiz Türkiye Girişimci 
Buluşması Zirve ve Sergisi ile GİV 
Girişimcilik Ödülleri’miz ile de ya-
tırımcı ve girişimcileri bir araya 
getirmeyi, yeni iş fırsatları için bir 
platform sağlamayı, oturumlar-
la girişimcilere yeni bakış açıları 

kazandırmayı ve sergi alanında 
fikirlerini sunmalarını hedefliyo-
ruz. Proje ve fikirler dereceye gir-
sin girmesin, hepsini törende ilan 
ediyor ve o projelerin yatırımcı-
lar nezdinde bilinirliğini sağlıyor, 
yatırımcılara adeta bir proje ha-
vuzu sunuyoruz. Bu yıl etkinli-
ğimizi 100’den fazla fikir önderi 
500’den fazla girişimci projesi ve 
10.000’den fazla ziyaretçi ile ger-

çekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 
Yatırımcı ve iş geliştirme uz-

manlarının Türkiye'deki girişimle-
rini analiz eden Startup.watch’un 
çalışmasına göre; Türkiye’de 2020 
yılında 165 girişime 139 milyon 
dolar yatırım yapıldığını belirten 
Mehmet Koç, “Bu rakamların ve 
girişimcilik fikirlerinin daha da art-
ması için insana, topluma, çevreye 
ve temel değerlere duyarlı girişim-
ciler yetiştirerek, geliştirdiği sür-
dürülebilir iş modelleri ve fırsatları 
ile paydaşlarına katma değer sun-
mayı ülke olarak hedeflemeyiz. 
Bizler ülkemize ve girişimcilerimi-
ze destek olmak adına, GİV olarak 
çalışmalarımızı doğrudan doğruya 
girişimciliğin desteklenmesi, giri-
şim ekosisteminin oluşturulması 
ve tanıtılması odaklı yürütüyoruz” 
dedi.

FİNANSAL DESTEK SUNAN GİV 
GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ’NİN SON 
BAŞVURU TARİHİ 30 EYLÜL 2021 

Girişimcilik ekosisteminde 

büyük ses getiren ve kamuoyu-
nun ilgisini çeken GİV Girişimcilik 
Ödülleri, bu yıl, GİV Özel Ödülü, 
Proje-Fikir Ödülleri, Kurumsal Gi-
rişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik 
Ödülü, Üniversite Girişimcilik Ku-
lüp Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödü-
lü, Akademisyen Ödülü, E-ticaret 
Girişim Ödülü, Basın/Yayın/Medya 
Ödülü olmak üzere 9 kategori-
de sahiplerini bulacak. Proje-Fi-
kir Ödülleri kategorisinde ise ilk 
üçe giren proje ve fikir sahipleri, 
50.000 TL, 30.000 TL ve 20.000 
TL para ödülü ile projesini hayata 
geçirmesi için desteklenmiş olu-
nacak.

Türkiye Girişimci Buluşması 
Zirvesi ve Sergisi ile 8. GİV Giri-
şimcilik Ödülleri kayıt ve başvu-
ruları https://www.turkiyegiri-
simcibulusmasi.com adresinden 
yapılacak. Girişimciler, GİV Giri-
şimcilik Ödülleri’ne 30 Eylül 2021 
tarihine kadar başvurabilecekler.
n HABER MERKEZİ

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) tarafın-
dan Avrupa Birliği (AB) tarafından 
desteklenen KONESOB VOC-Test 
merkezi projesi kapsamında Ak-
şehir ilçesindeki meslek odalarının 
başkanları, genel sekreterleri, oda 
yönetim kurulu üyelerine mesleki 
yeterlilik konusunda eğitim semine-
ri verildi.

Toplantıya Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, KONESOB’a 
bağlı Akşehir’deki Meslek Odaları-
nın başkanları, yönetim, denetim, 
disiplin kurulu üyeleri ve oda genel 
sekreterleri katıldı.

Toplantıda mesleki yeterlilik 
projesi hakkında bilgiler veren KO-

NESOB Başkanı Muharrem Kara-
bacak, “Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen KONESOB VOC - Test 
merkezi projesi kapsamında birliği-
miz bünyesinde ulaştırma sektörün-
de beş meslek dalında olmak üzere, 
mesleki yeterlilik belgesi vermeye 
yetkili bir belgelendirme merkezi 
kurduk. KONESOB olarak esnafla-
rımızın, firmalarımızın ve çalışan-
larının mesleki yeterlilik konusun-
da yeterli bilgiye sahip olmaları ve 
merkezimizden alacakları yeterlilik 
belgeleriyle işlerini devam ettirme-
lerine büyük önem veriyoruz. Konya 
merkezdeki oda başkanlarımız, ge-
nel sekreter ve yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımızın yanı sıra ilçeleri-

mizdeki odalarımıza da Ahilik VO-
C-TEST merkezi projesi hakkında 
bilgilendirmeler yapıyoruz. Ayrıca 
yakında TÜRKAK ve MYK denetim-
leri sonrasında belgelendirme yetki-
si alacak olan Ahilik Belgelendirme 
Merkezi ile ilgili MYK süreçlerinde 
her konuda esnafımızın ihtiyaçlarını 
giderecek ve ilgili mesleklerde MYK 
belgesi vermeye başlayacağız” dedi.

‘GENÇLİĞİ OLMAYANIN 
GELECEĞİ OLMAZ’

KONESOB olarak eğitime büyük 
önem verdiklerini belirten Başkan 
Karabacak, “Bu bağlamda Mevlana 
Kalkınma Ajansıyla, ‘Esnaf Mesleki 
ve Sosyal Gelişim Merkezi Ön Fizi-
bilite Projesi’ni başlattık. Ayrıca Tür-

kiye’de bir ilk olan ve KONESOB’miz 
öncülüğünde, KOP ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle or-
taklaşa düzenlenen Mesleki Gelişim 
Projesi Kahve Uzmanlığı (BARİSTA) 
Eğitimlerini başarıyla yürütüyoruz. 
Gençliği olmayanın geleceği olmaz 
düsturuyla hareket ediyoruz ve 
gençlerimizin eğitimi konusunda da 
çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Toplantıya katılan Akşehir Bele-
diye Başkanı Salih Akkaya da konuş-
masında esnaf - belediye arasındaki 
birlik beraberliğin önemine işaret 
etti ve KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak’a çalışmalarından 
dolayı teşekkürlerini iletti.
n HABER MERKEZİ

KONESOB Akşehir’de seminer verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Ağustos ayı ve ilk 8 aylık ihracat rakamlarına ilişkin açıkladığı verilere göre 
Konya, ilk 8 ayda 1 milyar 943 milyon dolarlık ihracat yaptı. Son 12 aylık ihracat ise 2,8 milyar dolar oldu

Konya, ihracatta rekor
üstüne rekor kırıyor

Konya’nın ihracatı Ağustos’ta 
yüzde 65 arttı. Ağustos ayında 258 
milyon dolara ihracat yapan Kon-
ya, ilk 8 ayda 1 milyar 943 milyon 
dolar ihracat yaptı. Konya’nın son 
12 aylık ihracatı da 2,8 milyar dolar 
oldu. Konya Ticaret Odası’ndan ya-
pılan açıklamada, “Konya Ağustos'ta 
ulaştığı yüksek ihracat artış oranı ile 
Türkiye’nin ihracatını yükselten iller 
arasında yer almaya devam ediyor. 
Bu başarıyla şehrimize gurur yaşa-
tan tüm müteşebbislerimizi ve çalı-
şanlarımızı tebrik ediyoruz” denildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), Ağustos ayı ve ilk 8 aylık ih-
racat rakamlarını açıkladı.  Ağustos 
ayında Türkiye’nin ihracatı, geçtiği-
miz yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 
artışla 18 milyar 912 milyon dolar 
oldu. Yılın ilk 8 ayında ise, ihracatı 

yüzde 37 artışla 140 milyar 237 mil-
yon dolara ulaştı. 

TİM’in açıklamış olduğu veri-
lere göre Konya’nın Ağustos ayı 
ihracat rakamı yüzde 64,98 arta-
rak 258 milyon 316 bin 443 olarak 

gerçekleşti. Bu rakama göre Konya 
il bazında Ağustos ayında Türkiye 
ihracatından yüzde 1,49 pay alarak 
en fazla ihracat yapan 10. il oldu. 
Konya’nın 2021 yılı ilk 8 aylık ihra-
cat rakamı da 1 milyar 943 milyon 

USD olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk 
8 aylık rakamı geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 46,51 artış göster-
di. Son 12 aylık ihracat rakamımız 
2.8 milyar doları aştı. 

KTO’dan yapılan açıklamada, 
“Ağustos ayında ihracatını yüzde 65 
oranında artıran şehrimiz yılın ilk se-
kiz ayında da yüzde 46,5 artırarak 2 
milyar dolar barajına ulaşmıştır. İlk 
sekiz ayda yakalanan bu başarı Tür-
kiye’nin 2021’de 200 milyar dolar 
barajını aşma hedefine en fazla kat-
kı sağlayan iller arasında Konya’nın 
yer almasını sağlayacaktır. Bu başa-
rıyla şehrimize gurur yaşatan tüm 
müteşebbislerimizi ve çalışanlarımı-
zı tebrik ediyor, başarılarının artarak 
devamını diliyorum” ifadelerine yer 
verildi.
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En düşük okul servis 
ücreti 2300 TL oldu

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) ve Kon-
ya Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Esnaf Odası Başkanı Mu-
harrem Karabacak, Konya'daki 
okul servis ücretlerinde düzenle-
me yapıldığını açıkladı. Buna göre 
en kısa mesafe eğitim sezonunda 
2.300 TL olurken en uzun mesafe 
2 bin 750 TL olarak belirlendi.

Yapılan düzenleme hakkında 
açıklamada bulunan Başkan Mu-
harrem Karabacak, “Okul servis 
araçları ücretlerine yüzde 15’lik 
düzenleme yapıldı. 2021 - 2022 
eğitim - öğretim döneminde taşı-
ma ücretleri geçen bir yıllık zaman 
aralığındaki yeniden değerleme 
oranları, enflasyon ve motorin fi-
yatlarındaki artış rakamları dikkate 
alınarak 0 – 3 Km.’ye kadar 2.300 
TL, 0- 6 Km.’ye kadar 2.450 TL, 0 
– 12 Km.’ye kadar 2.550 TL., 0 – 
20 Km.’ye kadar 2.750 TL. olarak 
düzenlenmiştir. Rehber personel 

bulundurulması zorunlu ilkokul ve 
ortaokul servis araçlarında taşıma 
ücretlerine ek olarak öğrenci başı 
yıllık rehber personel ücreti ise 700 
TL. olarak düzenlenmiştir” dedi.

OKUL SERVİS ARAÇLARI 
HİZMET YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK
Okul servis araçları hizmet yö-

netmeliğindeki değişiklik hakkında 
bilgiler veren Başkan Muharrem 
Karabacak, “Okul servis aracı ola-
rak kullanılacak olan araçların 12 
yaşından küçük olma zorunluluğu 
01.07.2023 tarihine kadar 15 yaş 
olarak, rehber personel kriterleri 
lise mezunu veya Milli Eğitim Ba-
kanlığı onaylı kuru tamamlamak 
şekliyle üç nokta emniyet kemeri, 
koltuk sensörü takma zorunluluğu 
01.01.2018 tarihinden önce üre-
tilen araçlar için aranmayacaktır’ 
şekliyle değiştirilmiştir” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Çocukları hastalık-
lardan korumak, bü-
yüme ve gelişimlerini 
hızlandırmak ve okul 
başarılarına katkıda 
bulunmak için vitamin 
destekleri önemli bir 
yere sahiptir.

Okulların açıldığı 
ve mevsime bağlı hava 
değişikliklerinin baş-
ladığı bu dönemlerde 
çocukların bağışıklık sisteminin güç-
lenmesi için C, D ve E vitamini içeren 
doğal ürünlerle beslenmelidirler. 
Beslenmelerine ek olarak multivita-
min kullanarak destek olabiliriz.

Özellikle günümüzde covid sü-
recinde okulların açılması ile birlikte 
bu dönemde çocukların bağışıklık 
sistemini kuvvetlendirerek, hasta-

lık kapmasını bitkisel 
içeriklerle engelleyebi-
liriz. Bu içeriklerden en 
önemlileri çörek otu 
yağı ve omega balık 
yağlarıdır. Ek olarak 
büyüme çağındaki ço-
cukların sağlıklı gelişimi 
için gerekli olan kalsi-
yum, sağlam kemikler 
için de önemlidir. Ço-
cukluk çağında günlük 

800 miligram kalsiyum alınması 
gereklidir. Bu ihtiyacı karşılamak için 
çocuklara süt ve süt ürünlerini tüket-
me alışkanlığının kazandırılmalıdır.

Gıda takviyeside olsa kullanımı 
ve dozlamasında mutlaka hekimini-
ze veya eczacınıza danışınız. Para-
celsusun da dediği gibi ilacı zehirden 
ayıran dozdur.

OKUL ÖNCESİ VİTAMİN DESTEĞİ

haber@konyayenigun.com
HALE BÜYÜKHELVACIGİL

 HALE İLE HAYATA SAĞLIK

Mehmet Koç
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Büyükşehir bünyesinde Türkiye’de ilk kez ‘Çalışan Gençlik Meclisi’ kuruldu

Türkiye’de bir ilk olarak kuru-
lan Konya Büyükşehir Belediyesi 
Çalışan Gençlik Meclisi’nin 1. Ola-
ğan Genel Kurulu yapıldı. Genel 
kurulun hayırlı olmasını dileyen 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, gençlerle 
ilgili çalışmalara destek olmaya de-
vam edeceklerini söyledi.

Türkiye’de ilk kez Konya Bü-
yükşehir Belediyesi bünyesinde 
kurulan Çalışan Gençlik Meclisi’nin 
1. Olağan Genel Kurulu gerçekleş-
tirildi. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi’nde gerçekleştirilen ve 
Divan Başkanlığı’nı Ahmet Murat 
Koru’nun yaptığı Büyükşehir Bele-
diyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nin 

1. Olağan Genel Kurul’unda Veli 
Vural, Çalışan Gençlik Meclisi’nin 
ilk başkanı seçildi. Genel Kurula 
katılan AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, “Bu çalışma bu-
gün Konya Büyükşehir Belediyemi-
zin uhdesinde resmi bir hüviyete 
kavuşuyor. Büyükşehir Belediye 
Başkanımızın bizzat bu işlerle ilgi-

li olması, Konya gibi bir kardeşlik 
şehrinin bu işe öncülük etmesi bi-
zim için büyük bir hamd vesilesi. 
Kardeşlerimizin hem sosyalleşmesi 
hem de kültürel ve manevi yön-
den donanımlı yetişmesi adına biz 
bu projeyi çok önemsiyoruz.” dedi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ça-
lışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli 

Vural, “Bize bugüne kadar destek-
lerini esirgemeyen Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza gönülden 
şükranlarımı arz ediyorum. Bizi 
hiç yalnız bırakmadı. Allah ondan 
razı olsun.” diye konuştu. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da Büyükşehir Bele-
diyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nin 1. 

Olağan Genel Kurulu’nun hayırlar 
getirmesini dileyerek, “Başkanlığa 
seçilen Veli Vural kardeşime ba-
şarılar diliyorum. Allah muvaffak 
etsin. Bugüne kadar gençlerle ilgili 
yapılan her çalışmaya destek olduk, 
bundan sonra da olmaya devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Yeni adli yıl, sorunların 
çözümüne vesile olsun’

HUDER Konya Şubesi Başkanı 
Avukat Mustafa Acar 2021-2022 
Adli Yılı açılışı dolayısıyla yaptığı 
açıklamada mesleki sorunları dile 
getirerek “Yargının kurucu unsu-
ru olan avukatlar ile birlikte daha 
özgün ve etkili bir yargı sistemine 
doğru her geçen gün daha güvenle 
ilerleyeceğimize inanıyoruz” dedi.

Yargının temel amaçlarından 
birinin de adalete olan güveni 
daha çok yükseltmek ve kamu 
vicdanını tatmin edebilmek olma-
ması gerektiğini ifade eden Acar 
mesajında şu görüşlere yer verdi: 
“Demokrasinin, insan haklarının, 
hukuk devletinin, güçlü bir ekono-
mik yapının, kalkınmanın, refahın, 
huzurun, güvenliğin ve barışın te-
minatı bağımsız ve nitelikli bir yar-
gıdır. Hukuk bir değerler sistemi 
olup, hukukçuların işi de öncelikle 
adaletin yerine getirilmesini sağ-
lamaktır. Adalet sistemi, güçsüzü 
koruyabildiği, mağdurun ve maz-
lumun gözyaşını silebildiği ölçüde 
kendinden söz ettirir. Millet olarak 
kendi aklımıza uyacak, olguları 
kendi gözlerimizle okuyacak, so-
runları hiçbir ön yargının etkisinde 
kalmadan kendimiz tespit edecek, 
adil çözümleri araştırıp insanımıza 
ve insanlığa sunacak bir hukuk kül-
türüne ve insan kaynağına sahibiz. 
Biz, kendisi merkez olabilecek ve 
insanlığın ortak hukuk kültürüne 
katkılar sağlayabilecek bir milletiz. 
Güçlü yargı avukatların sorunları 
giderildiği ölçüde güçlüdür.

Yeni Adli yılın meslek dayanış-
masının arttığı avukatların mesleki 
sorunlarının çözümünde ciddi iler-
lemeler kaydedildiği bir yıl olması 
temennimiz. Hukuk Fakülteleri-
nin niceliğinin azaltılıp niteliğinin 
arttırılması, mesleğe girişte sınav 
düzenlemesinin uygulanması, staj 
döneminde sigortalı çalışmaya 
imkân verilmesi, ticari şirketlerin 
avukat bulundurma zorunlulukla-
rının genişletilmesi önemli önleyici 
tedbirlerden olacaktır.”

MESLEKİ ALANIMIZ DARALTILDI
Açıklamasında Avukatlık mes-

leğinin çözüm bekleyen sorunları-
na ve duyduğu ihtiyaçlara da yer 
veren Acar bu konuda şunları dile 
getirdi: “Zorunlu arabuluculuk, no-
terlere devredilen yargısal işler ve 

uzlaştırma derken, avukatlık mes-
leğinin faaliyet alanı iyice daraltıl-
mıştır. Uyuşmazlıkların doğmadan 
önlenmesini hedefleyen koruyucu 
avukatlık uygulamaları geliştiril-
melidir. Belirli miktarın üzerindeki 
sözleşmeler ile gayrimenkullün ay-
nına ilişkin sözleşmelerin avukat-
lar eliyle yapılması, belirli davaların 
avukatlar eliyle takip edilmesi zo-
runluluğu getirilmelidir. Kişilerin 
vaktinde hukuki destek alması yar-
gının iş yükünün azaltılması için 
de değerlidir. Her ticari şirket ku-
ruluşunda belli saatlik hukuki da-
nışmanlık almak zaruri olmalıdır. 
Yine ticari uyuşmazlıkların azaltıl-
ması, çalışma barışının devamlılığı 
için ticari şirketlerin avukat bulun-
durma gerekliliği genişletilmelidir.

CMK gereği avukat görevlen-
dirmelerinde ücretler iyileştirilme-
li, ödeme süreleri kısaltılmalıdır. 
Mesleğimizin başındaki meslek-
taşlarımıza prim desteği sağlan-
malı, otuz yaş altı personel ça-
lıştıranlar için yine süreli prim 
destekleri öngörülmelidir. Avukat-
lara kendi vekâletlerini düzenleme 
yetkisi verilmelidir. Veraset ilamı 
düzenleme yetkisi de Avukatlara 
verilmelidir.  Ayrıca asgari ücret 
tarifelerinde mutlaka iyileştirme 
yapılmalıdır.

Yargının kurucu unsuru olan 
avukatlar ile birlikte daha özgün ve 
etkili bir yargı sistemine doğru her 
geçen gün daha güvenle ilerleye-
ceğimize inanıyoruz. Bu duygu ve 
düşüncelerle HUDER Konya Şube-
si ve şahsım adına 2021-2022 adli 
yılını kutlar, milletimize ve tüm 
insanlığa adalet, özgürlük ve huzur 
getirmesini dilerim.” 
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi tarafından 
ilçenin farklı noktalarında yol ve 
asfalt çalışmalarının yanı sıra tretu-
var, altyapı, parke, kaldırım, yama, 
sathi kaplama gibi tüm çalışmalar 
başarıyla yürütülüyor. Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, “Daha 
yaşanabilir bir Meram için ekipleri-
mizle sahada olmaya devam edece-
ğiz” dedi.

Yaz çalışma sezonunun yavaş 
yavaş sonuna gelinirken Meram 
Belediyesi tarafından ilçenin dört 
bir yanında çalışmalara hız kazan-
dırıldı. 

Mahallelerin ihtiyaçlarına yöne-
lik yapılan planlamalar kapsamında 
sıcak ve soğuk asfalt işlerinin yanı 
sıra tretuvar, altyapı, parke, kaldı-
rım, yama, sathi kaplama gibi çalış-
malar tam gaz devam ediyor.

‘UZAK YAKIN DEMEDEN’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Meram’ın her köşesine 
hizmet etmek amacıyla çalışmalara 
yön verildiğini belirterek, “Uzak ya-
kın demeden her noktaya ekipleri-
miz intikal ederek, hemşehrilerimi-
zin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma 

gerçekleştiriyor. ‘Yol medeniyettir’ 
şiarıyla her bir hemşehrimizin daha 
sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sür-
dürebilmesi için çaba sarfediyoruz” 
dedi.

‘TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADA 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Meram’ın ihtiyaçları noktasında 

istişarenin önemine dikkat çeken 
Başkan Kavuş, “Gerek muhtarla-
rımız gerekse hemşehrilerimizle 
sürekli iletişim halindeyiz. Bizlere 
gelen talepleri imkanlarımız doğ-
rultusunda karşılıksız bırakmama-
ya çalışıyoruz. Altyapı ve yol yapım 
çalışmalarında sezonun sonuna 
doğru yaklaşılırken, ekiplerimiz ça-
lışmalarına hız kazandırdı. Belirle-
nen program dahilinde ilçemizin 
en uzak mahallesinden merkezdeki 
mahallelerimize kadar, altyapı ve yol 
yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Hemşehrilerimizin çalışmalarımıza 
karşılık gösterdiği teveccüh ise biz-
lere fazlasıyla yetiyor. Daha yaşana-
bilir bir Meram için tüm ekiplerimiz-
le sahada olmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Daha yaşanabilir bir Meram için sahadayız’

Bozkır ilçesinde 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacından kök alan ve bu kökü bahçesine eken 
62 yaşındaki Zeki Bacaksız, elma fidanlarını çoğaltarak şimdi yılda 5 ton elma üretimi yapıyor

Bir fidanla başladı
5 ton hasat yapıyor

Bozkır ilçesi Hamzalar Mahal-
lesinde kendine ait bahçede farklı 
ürünler yetiştiren 62 yaşındaki Zeki 
Bacaksız, 6 yıl önce dere kenarında 
gezerken bir elma ağacını fark etti. 

Elma ağacından bir kök fidesi 
alarak evine dönen Zeki Bacaksız, 
bahçesindeki boş alana diktiği fida-
nının bakımlarını özenle yaptı. Ba-
kımını sürdürdüğü elma ağacından 
ileri ki dönemlerde fazla ürün alma-
ya başlayan Zeki Bacaksız, bahçe-
sindeki diğer ürün vermeyen ağaç-
ları dereden getirdiği ağaçla aşıladı. 
Elma üretimini 15 ağaçla genişleten 
Zeki Bacaksız, ağaçlardan yılda 5 ton 
elma almaya başladı.

‘VERİM ALMAYA BAŞLADIK 
DAHA DA ÇOĞALTTIK’

İşçiliğin ağır olduğu için üretim 
ağını geliştiremediğini aktaran Ba-

caksız, “6-7 sene önce başladık, biz 
bunu ektik. Baktık verim almaya 
başladık daha da çoğalttık. 

Daha önce bir iki ağaç varmış 

buralarda. Derelerde de delice el-
maları vardı, döktük geldik. Daha 
sonra kendim aşıladım çoğalttım bu 
şekilde” dedi.

‘BEN TARIMDAN 
ÇOK HOŞLANAN BİR İNSANIM’
Dereden getirdiği fidan saye-

sinde üretime başlayan Zeki Bacak-
sız, “Yaklaşık 5 ton kadar bir ürün 
alıyorum. Yarısını fabrikaya diğer 
yarısını mahalledeki komşularımı-
za satıyorum. Bu elma da golden, 
arap kızı, starking ve Amasya’sı 
var burada hangisini ekersen yeti-
şir yapmak isteyen yapabilir. Ama 
bizim gücümüz fazla yetmediği ve 
işçiliği ağır olduğu için ben sadece 
burada kırmızı ve yaz elması yetişti-
riyorum. Ben tarımdan çok hoşlanan 
bir insanım, mecburi çalışmıyorum. 
Gönlümden isteyerek çalışıyorum. 
Yukarıda ben farklı ürünlerde yetiş-
tirdim, kendim yetiştirdim, kendim 
ürettim, kendim de satıyorum” şek-
linde konuştu. n İHA

Kontrolden çıkıp 
devrildi, 2 kişi yaralı

Seydişehir ilçesinde kont-
rolden çıkan hafif ticari aracın 
şarampole devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
2 kişi yaralandı. Kaza, sabah sa-
atlerinde Seydişehir-Konya yolu 
Boyalı Kavşağı yakınlarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Cumali D. idaresindeki 51 HP 530 
plakalı Volkswagen marka hafif ti-
cari araç sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak şarampole devrildi. 
Kazada sürücü ile araçta bulunan 
Hamide D. (67) yaralandı. Kazayı 
görenlerin haber vermesi üzerine 
olay yerine polis ambulans ve itfa-
iye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağ-
lık görevlilerinin müdahalesinin 
ardından ambulansla Seydişehir 

Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Ahmet Murat Koru

Mustafa Acar
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Nüfusla ilgili yapılan araştırma-
larda görünen o ki, şehirde yaşayan 
nüfusla kırsal alanda yaşayan nüfus 
oranında belirgin bir değişme var. 
Şehirler de nüfus giderek artarken bu 
oranı yaş olarak değerlendirdiğiniz de 
de 65 yaş üstü nüfus ile 5 yaşın altın-
daki nüfusun birbirlerine denk gelecek 
sayılara ulaştığını görüyorsunuz.

Nüfus hızla artarken, özellikle ülke-
mizde yaşanan yoğun göç sebebiyle 
halk arasında dikkat çeken konuşma-
lar da yaşanmıyor değil. Vatandaşın 
endişeyle dillendirdiği “artık biz kendi 
ülkemizde azınlık olacağız. Yabancı 
nüfus giderek artıyor. Bundan böyle 
artık onların şartlarına göre yaşarız” 
gibi söylemlerde bulunanlar var. Bu 
topraklar kolay kazanılmadı. Her ka-
rışında dedelerimizin kanı olan, şanlı 
tarihi zaferlerle donatılan bu topraklar 
göçlerle ya da herhangi bir nedenle bu 

milletin elinden kolay kolay alınmaz.
Toplum psikolojik olarak pimi 

çekilmiş bir bomba gibi. İnsanların 
birbirlerine tahammülü yok. Çalışan-
lar verdikleri hizmetleri omuz zoruyla 
yapıyor. Nereye giderseniz gidin her 
yerde bir gerginlik ve tahammülsüzlük 
var. Herkes haklarını alamamaktan 
şikayet ederken, bir diğer tarafta hak 
arayışında bulunanların haksız olduk-
larını dillendirenler var. Onların değer-
lendirmeleri, kimse yokluktan ya da 
geçimini sağlayamamaktan şikayet et-
mesinden öteye dünya gelişip çağ at-
larken bizim gençlerimizin teknolojinin 
gelişmelerinden yararlanmalarını çok 
görmelerinden başlıyor. Öyle ki, ağzı-
na kadar dolan kafelerde oturanlardan 
tutun da barlarda içen eğlenen insan-
lardan bahsediyorlar. Oysa ki emekli 
bir kadının yükselen elektrik faturasını 
ödemekten zorlandığı için” tv ışığında 

akşamlarımı geçiriyorum. 
Işıkları yakmıyorum. Fırın 
çalıştırmıyorum. Ütü yap-
mıyorum.” Diyecek kadar 
yaşamsal ihtiyaçlarından 
vazgeçtiğinden habersiz-
ler. Bunlar da ülkemizin 
gözümüze gözümüze 
sokulan gerçekleri maa-
lesef…

Oysa ki; 90’lı yıllarda 
ekonomide tanımı olan 
bir orta direk vardı ki bugün bundan 
bahsetmek mümkün değil. Ya üst 
gelir seviyesine sahip olanları değer-
lendiriyorsunuz ya da avam dediğimiz 
en alt gelir seviyesinde olanlardan söz 
edebiliyorsunuz. Yani o orta direk de-
nilen kesim tamamen ortadan kaybol-

du. Ya var ya yok…
Gelirde adaletsizlik, 

insanların yaşam stan-
dartlarındaki görünür 
uçurumun büyümesine 
neden oluyor. Hal böyle 
olunca hak arayışları da 
artıyor. Özellikle ilimiz-
de yükselen kiralar dar 
gelirli vatandaşın belini 
bükerken, gelirde ada-
letsizliğin en görünür 

kısımlarından olan yaşam alanlarının 
en kalitelisine ve lüksüne yine adalet 
arayanlara karşı olanlar sahip oluyor. 
Dar gelirlinin yaşam alanı için ödediği 
kirayı gelirde adaletsizliğin en üst mer-
diveninde oturanlar, apartman aidatı 
olarak ödüyorlar.

İnsan yaşamında her şeyin bede-
lini ödeyerek satın alabiliyor. Ancak 
bedeli ödenemeyen ve satın alına-
mayan tek şey zaman ve biz zaman 

kaybetmeye devam ediyoruz. Gençle-
rimize bulundukları zamanın en iyisini 
sunmak ve onları geleceğe hazırla-
mak, haksızlıklar karşısında susmadan 
dimdik durarak haklarını aramayı öğ-
retmek bizim birincil görevimiz. Hiç-
bir zaman yapılanları çok görmeden, 
onları doğru tercihlere yönlendirmek, 
onlara yol açmak önden gidenlerin 
görevi. Bu ülkeyi yönetenler gençle-
re ve çocuklara geleceklerine umutla 
bakmalarını ve endişe duymadan yol-
larına devam edebilecekleri imkanları 
sunabilmeliler. 

Binlerce genç üniversitelerin kapı-
sında kaldı. İçeriye giremedi ve hayal-
leri suya düştü. Eğitimde kaliteyi artır-
manın, verilen eğitimin gençlerimize 

çocuklarımıza geleceğin kapılarını 
açacak düzeye getirmenin yolları bir 
an önce bulunmalı.

Bugün yazımız aslında sağlıkla ve 
sağlık hizmeti veren kurumlarla ilgili 
olacaktı. Ancak konu hemen yüzeysel 
geçiştirilecek bir şey olmadığı için bir 
diğer yazımızda bu konuyu irdelemek 
için kenara bıraktık. 

Bugün beş yaşında bir kız ço-
cuğu heyecanla yanıma yaklaşarak 
“ben artık bu hafta okula başlıyorum. 
Büyüdüm artık” derken onun sevinç 
ve heyecanı beni nasıl mutlu etti an-
latamam. Gelecekten umutluyuz. 
Çocuklarımız, gençlerimiz çok değişik 
hayalleri taşıyorlar. Onlar bu ülkenin 
geleceği ve güzel şeyler yapacaklar. 
Ülkemizin genç nüfusu, her ne kadar 
geçim şartlarının ağırlaşmasından 
dolayı azalsa da, bu yeni nesil güzel 
şeyler yapacak.

YENI NESIL GÜZEL ŞEYLER YAPACAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay Selahaddin Eyyubi 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 
tarafından hazırlanan "İmam Hatip-
lim ve Sanat” adlı resim sergisinin 
açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerin 
kendilerini daha iyi yetiştirmesi, yaz 
tatillerini iyi bir şekilde değerlendir-
mesi ve eğitim hayatlarına olumlu 
katkıları noktasında projenin önemli 
olduğunu belirten Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak 
bu tür faaliyetlerin destekçisi olmayı 
sürdüreceklerini söyledi.

Karatay Selahaddin Eyyubi 
İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim 
gören öğrenciler tarafından hazırla-
nan “İmam Hatiplim ve Sanat” adlı 
resim sergisi, Karatay Belediyesi hiz-
met binasında açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Te-
lafide Ben de Varım” projesine katı-
lan öğrencilerin eserlerinden oluşan 
serginin açılışı; Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, 
Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Or-
taokulu yöneticileri, öğretmen ve 
öğrencileri ile öğrencilerin ailelerinin 

katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış programında konuşan Ka-

ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
belediye olarak eğitimin, sanatın ve 
sanatçının her zaman destekçisi ol-
duklarına vurgu yaptı. Başkan Ha-
san Kılca, “Karatay Belediyesi olarak 
eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Ço-
cuklarımızın kendilerini her anlam-
da iyi yetiştirmeleri için Milli Eğitim 
Bakanlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerimiz ile öğretmenleri-
miz çok güzel çalışmalar yapıyor. 

Karatay Belediyesi olarak bizler de 
bu noktada önemli projeler hayata 
geçiriyoruz. Okullarımızın ve öğ-
rencilerimizin bu tür faaliyetlere de 
her zaman destek vermeye gayret 
ediyoruz. 

Pandemi sürecinde Milli Eği-
tim Bakanlığımızın hayata geçirdiği 
‘Telafide Ben de Varım’ projesi ve-
silesiyle bu tür güzel işlerin ortaya 
çıkmış olması bizleri de mutlu etti. 
Bu vesileyle okul yöneticilerimizi, 
öğretmenlerimizi ve bütün öğrenci 

kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok 
güzel eserler ortaya çıkmış. İnşallah 
bu projeye imza atan öğrencileri-
miz geleceğin birer hattatı, sanatçısı 
veya mimarı olacak. Bu konuda biz-
lere düşen neyse yapmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCILERDEN 
KARATAY BELEDIYESI’NE TEŞEKKÜR

Karatay Selahaddin Eyyubi 
İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sa-
natlar Öğretmeni Nazlı Özbek de 
serginin düzenlenmesinde katkıları 
olan Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca’ya teşekkür ederek şunları 
kaydetti: “Milli Eğitim Bakanlığımı-
zın ‘Telafide Ben de Varım’ projesi 
kapsamında 2 ay süren çalışmada 
öğrencilerimizin eserlerinden olu-
şan bir sergi açtık. Tezhip, hat ve 
ebrunun yanı sıra opart dediğimiz 
çalışmalar ile diğer tekniklerin ol-
duğu sergimiz toplam 110 eserden 
oluştu. Bu vesileyle öğrencilerimize, 
ailelerine ve bu sergimiz için bizle-
re kapılarını açan Karatay Belediye 
Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya 
teşekkür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Karatay’dan eğitim ve sanata destek

Türkiye’nin ilk yerli ve milli coğrafi bilgi sistemlerinden biri olan ve Büyükşehir’in altyapı projelerini planlayıp 
kayda alan KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi (KOSKİCBS), Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescillendi

KOSKİCBS tescillendi
Mevcut kaynakları en doğru 

biçimde kullanmak ve gelecek ne-
sillere yaşanılabilir bir şehir bırak-
mak için Konya’da Akıllı Altyapı 
Sistemlerine büyük önem veren 
Büyükşehir’in, altyapı projeleri-
nin planlaması, yapım ve işletme 
süreçlerinde verilerin toplanması, 
depolanması ve analizi gibi kritik 
ihtiyaçlara çözüm üreten, yerli ve 
milli olarak geliştirdiği KOSKİCBS 
Türk Marka ve Patent Kurumu ta-
rafından tescillendi.

Türkiye’nin en büyük coğraf-
yasına hizmet veren Konya Bü-
yükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü, altyapı projelerinin 
planlama, yapım ve işletme sü-
reçlerinde verilerin toplanması, 
depolanması ve analizi gibi kritik 
ihtiyaçlara çözüm üreten, milli 
kaynaklar kullanılarak geliştirilen 

KOSKİCBS ile Çeltik’ten Taşkent’e, 
Hüyük’ten Halkapınar’a kadar 
yaklaşık 40 bin kilometre alanda, 
36 milyon metre uzunluğundaki 
6 farklı su şebekesini ve 3 binden 
fazla üst yapı tesisini sorunsuz bir 
şekilde kontrol edebiliyor.

KOSKI CBS ILE HIZMETLER DAHA 
KOLAY VE SORUNSUZ

Teknolojinin katlanan bir hızla 
ilerlediği, teknolojik araçlara erişim 
günden güne kolaylaştığı günümüz-
de Türkiye’nin en büyük coğrafyası-
na sahip Konya’nın da bu değişime 

ayak uydurduğunu belirten Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürü Ahmet Demir, aynı zaman-
da bir Akıllı Şehir uygulaması olan 
KOSKİCBS için Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu tarafından Marka Tescil 
Belgesi verilmesinin mutluluk verici 
olduğunu dile getirdi.

KOSKİCBS ile birçok işlemin 
kolaylaştığına dikkat çeken Demir, 
“Sistem sayesinde yapılacak her bir 
uygulama ve operasyonun maliyeti 
düşüyor, eldeki verinin kalitesi, doğ-
ruluğu ve güvenirliği yükseliyor. Bu-
nun yanı sıra iş tekrarları önleniyor, 
verilere erişim hızı artıyor. Kurum 
içi ve kurum dışı kullanıcıların aynı 
veriye ulaşması sağlanıyor. Sistemin 
geliştirilmesi ve genişletilmesi tek 
elden kontrol edilebiliyor. Aynı anda 
birden çok türde veriye de ulaşılabi-
liyor” diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Mahmut Sami Ramazanoğlu AIHL 
yine başarısını tescilledi

Hüma Okulları’nda 
kavuşma heyecanı

Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 
Ölçme Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) tarafından açık-
lanan 2021 yılı Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı yerleştirme so-
nuçlarının ardından büyük başa-
rıya imza attı.  

Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 
üniversite sınavındaki başarı çı-
tasını 2021 yılında da yükselte-
rek başarının değişmeyen adresi 
olduğunu bir kez daha ispatladı. 
Üniversite sınavında ilk 1000'e 
13 öğrenci yerleştirerek büyük bir 
başarı elde etti. Mahmut Sami Ra-
mazanoğlu Anadolu İmam Hatip 

Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje 
Okulu 2021 YKS gurur tablosun-
da 22 Tıp Fakültesi, 11 Diş He-
kimliği Fakültesi, 7 Eczacılık Fa-
kültesi,18 Mühendislik Fakültesi, 
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi, 10 
Hukuk Fakültesi, 8 PDR Psikoloji 
Fakültesi, 11 İlahiyat Fakültesi, 17 
Eğitim Fakültesi, 4 Mimarlık Fa-
kültesi, 6 İdari Bilimler Fakültesi,4 
Fen Edebiyat Fakültesi   yer aldı. 
Bilkent, Hacettepe, Yıldız Teknik, 
Boğaziçi, Marmara, İstanbul, 29 
Mayıs, Gazi, Ankara, İbn Haldun, 
NEÜ, Selçuk, İstanbul Teknik, 
KTO Karatay, Konya Gıda Tarım 
ve Konya Teknik Üniversitesi gibi 
başarılı üniversitelere öğrenci yer-
leştirdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüma Okulları, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından alınan karar-
lar ile birlikte 2021-2022 eğitim 
öğretim yılına 6 Eylül Pazartesi 
günü başlıyor. Fen lisesi, Anadolu 
Lisesi, Ortaokul ve İngilizce ha-
zırlık sınıflarıyla birlikte yeni bir 
döneme başlayacağı için mutlu-
luklarını dile getiren okul yönetimi, 
öğrencileri ile tam kadro ve tam 
hijyen ile bir araya geleceklerini 
ifade etti. Hüma Okulları Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Meh-
met Birekulpandemi süreci devam 
ederken, alınan tedbirler dahilinde 
eğitime hazırlandıklarını söyledi.

Dr. Mehmet Birekul, “Öğren-
cilerimizin özlediği okul ortamında 
rahat etmeleri için düzenli olarak 
okulumuzu dezenfekte ediyoruz. 
Onların sağlığı bizim için her şey-
den önce gelmektedir. Derslerde 
ve okul içinde kullanacakları alan-

ları titizlikle kontrol edip temizliğe 
azami ölçüde önem vereceğiz. Alı-
nan kararlardan birisi olan aşı veya 
PCR testi uygulamasını da titizlikle 
uygulayacağız. TSE “Okulum Te-
miz” belgesini ilk alan eğitim ku-
rumlarından biri olarak yeni eğitim 
öğretim dönemine de tescilimiz ile 
tüm önlemleri almış bulunmakta-
yız. Konu ile ilgili seminerlerimiz 
ve eğitimlerimiz çift aşamalı olarak 
hem hizmet içi hem de öğrenci-ve-
li noktasında devam edecektir. Bü-
tün veli, öğrenci ve öğretmenleri-
mizin bu konudaki hassasiyetine 
şimdiden teşekkür ederim. 6 Eylül 
itibari ile tüm gün olacak şekilde 
okullarımızı açıyoruz. Yeni eğitim 
öğretim döneminin hepimiz için 
hayırlara vesile olması dileğiyle” 
diyerek bütün öğrencilere yeni eği-
tim döneminde başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
NIMET DÖNMEZ

Ahmet Demir
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
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Araçlar hurdaya döndü, sürücülerin burnu bile kanamadı

Aksaray’da TIR’ın kabininin 
hurdaya döndüğü, traktörün ise 
römorklarıyla birlikte devrildiği feci 
kazada sürücüler yara almadan 
kurtuldu. Kaza, Aksaray-Anka-
ra karayolunun 2. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mersin’den yüklediği sebzeyi 

Bolu’ya götüren Ali U. (49) idare-
sindeki 14 AAE 256 plakalı Volvo 
marka TIR, Yunus Emre Mahallesi 
istikametinden Topakkaya belde-
si istikametine seyreden Hanifi B. 
(51) yönetimindeki 51 KY 675 pla-
kalı 2 römork takılı Tümosan mar-
ka traktör ile çarpıştı. Kaza sonucu 

çarpışmanın etkisiyle tırın kabini 
hurdaya dönerken, traktör 2 rö-
morkuyla birlikte yola devrildi. Her 
2 sürücüde kazayı şans eseri yara 
almadan atlattı.

Yaşadığı kazayı anlatan TIR sü-
rücüsü Ali U., “Aksaray istikame-
tinden geliyorum. Bolu’ya aracım 

sebze yüklü. Normal 80-85 civa-
rında seyrederken önüme birden 
traktör çıktı. Arabayı sola atacaktım 
ama sol tarafta taksiler olduğu için 
sola da atamadım. Taksiler geçtik-
ten sonra arabayı kırdım ama bu 
kadar kurtardım. Şefim, şimdi biz 
tamam kazayı yaptık da burası gö-

rüntülediğinize göre, traktörün gi-
deceği yol değil. Devlet traktör ve 
vesaire araçların gidebilmesi için 
yan tarafa yol yapmış. Adamlar yan 
tarafı kullanmıyorlar. Sen gel TIR’ın 
taksinin otobüsün gideceği yoldan 
ağır ağır traktörle git. Bu resmen 
kazaya sebebiyettir” diye konuştu.

Kazada yola devrilen traktör ve 
römorkları vatandaşlar tarafından 
yoldan çıkarılırken, yola savrulan 
cam ve araç parçaları da yine va-
tandaşlar tarafından süpürülerek 
yol temizlendi. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

Otomobille çarpışan elektrikli 
bisikletin sürücüsü öldü

Elektrik akımına kapılan 
kişi hayatını kaybetti

Beyşehir ilçesinde, otomobille 
çarpışan elektrikli bisikletin sürü-
cüsü kaldırıldığı hastanede yaşa-
mını yitirdi. Kaza, Beyşehir-Sey-
dişehir karayolu Sanayi Kavşağı 
yakınlarında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, ilçe merkezi 
yönüne doğru seyir halinde olan 
Kemal Şahin’in (60) kullandı-
ğı elektrikli bisiklet, iddiaya göre 
önünde aynı şeritte ilerlemekte 
olan U.Ç. yönetimindeki 06 AFL 
981 plakalı Hyundai marka oto-
mobili geçmek isterken çarpıştı. 
Kazada bisikletten otomobilin ca-
mına savrulup yere düşen Kemal 

Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralı, sevk edilen am-
bulansla Beyşehir Devlet Hastane-
si'ne kaldırıldı. Burada uzun süre 
yapılan kalp masajı ile duran kalbi 
yeniden çalıştırılan Şahin, hayati 
tehlikesinin bulunması sebebiyle 
hastaneden Konya'ya nakledilmek 
istenirken tekrar kalbi durunca 
kurtarılamayarak hayatını kay-
betti. Kazada hayatını kaybeden 
Şahin'in cansız bedeni otopsi için 
morga kaldırıldı. Kazayla ilgili baş-
latılan soruşturma sürüyor.
n İHA

Konya’da elektrik direğine çı-
karak akıma kapılan bir kişi, yak-
laşık 8 metreden düşerek hayatını 
kaybetti. Olay, 17.30 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Hacıveyisza-
de Mahallesi İlginç Sokak üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, sokak üzerindeki elektrik 
direğine çıkan henüz kimliği be-
lirlenemeyen bir kişi, kabloları 
kestiği sırada elektrik akımına ka-
pıldı. Akıma kapılan kişi yaklaşık 
8 metreden beton zemine düştü. 
Çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
ulaşan sağlık ekiplerinin belirle-
mesinde elektrik direğinden düşen 
kişinin hayatını kaybettiği belirlen-
di. Polis ekiplerinin olay yerindeki 

incelemesinin ardından hayatını 
kaybeden kişinin cansız bedeni 
Konya Şehir Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da son günlerde vaka sayılarının yükseldiğine işaret eden Vali Vahdettin Özkan, “Vaka 
sayılarıyla birlikte hastanelerimizin yükü de arttı. İleride sıkıntı yaşamamak için vaka oranını elbirliğiyle düşürmeliyiz” dedi

Önüne geçemezsek,
sıkıntı büyüyecek!

Karaman'da korana virüse yaka-
landıktan sonra aşı yaptırmadığı için 
hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, 
hastane odasında çektirdiği görün-
tülü mesajla 'aşı' olun çağrısında bu-
lunduktan sonra hayatını kaybetti.

Kurban Bayramından önce Al-
manya'dan emekli olduktan sonra 
memleketi Karaman'a dönen 57 
yaşındaki Süleyman Can, kısa süre 
önce korona virüse yakalandı. Co-
vid-19 aşısı olmadığı için hastalığı 
ağır geçiren Süleyman Can, Kara-
man Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde yoğun bakım servisinin dolu 
olmasından dolayı ilk olarak Co-
vid-19 servisine yatışı yapıldı. 

Korona virüs hastası Süleyman 
Can, serviste yatarken çektirdiği 
video ile de aşı olmayan vatandaş-
lara seslenerek 'aşı' olun çağrısında 
bulundu. Süleyman Can görüntülü 
olarak paylaştığı mesajında, "Aşı-

mı olmadım. Çok büyük sıkıntılar 
içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, 
aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal 
etmeyin. Gerçekten çok zor bir has-
talıkmış bu. Kimseye de inanmayın 
ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığı-
mızdan başka hiç kimseye itimat et-
meyin. Allah cümlemize acil şifalar 

versin" dedi.
Çekilen görüntülerde güçlük-

le konuştuğu gözlenen Süleyman 
Can'ın yaptığı bu paylaşımın ardın-
dan solunum güçlüğünün ağırlaş-
ması üzerine tedavisinin devam edi-
lebilmesi için yoğun bakım servisine 
alındı. Dün öğle saatlerinde yoğun 

bakıma alınan Süleyman Can'ın 
saat 05.00 sıralarında yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 
çocuk babası olan Süleyman Can'ın 
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesin-
de yarın öğle saatlerinde defnedile-
cek. n İHA

‘Aşı olun’ dedi, 24 saat geçmeden vefat etti

Vali Vahdettin Özkan berabe-
rinde Vali Yardımcısı Saim Parlak 
ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek pandemi değerlen-
dirme toplantısı gerçekleştirdi. İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç ve sağlık yöneticilerinin de hazır 
bulunduğu toplantıda koronavirüs 
ile mücadele çalışmaları hakkında 
detaylı bilgiler alan Vali Özkan, vaka 
sayıları, aşılama çalışmaları ve has-
tanelerdeki doluluk oranları ile ilgili 
gerçekleştirilen sunumlar sonrası 
değerlendirmelerde bulundu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Konya’da da son günlerde vaka sa-
yılarının yükseldiğini vurgulayarak 
uyarılarda bulunan Vali Özkan, “Ül-
kemizde olduğu gibi Konya’mızda 
da son günlerde vaka sayılarımız 
yükseldi. Bu artışın Delta varyantı 
kaynaklı olduğu ilgili uzmanlarca 
ifade edilmektedir. Vaka sayısının 
artmasına bağlı olarak hastaneleri-
mizin acil, poliklinik, servis ve yoğun 
bakımlarında hasta yükü artmaya 
başladı. Konya’da şu an için 3 has-
tanemiz pandemi hastanesi olarak 
hizmet sunuyor. Üç hastanemiz 
mevcut talebi karşılıyor fakat iler-
leyen zamanlarda daha ciddi sıkın-
tıların yaşanmaması için bu artış 
sürecini bir an önce durdurmamız 

gerekiyor” dedi. 
Aktif vaka sayısının çok yüksek 

olmasına rağmen aşının da etki-
si ile hastaneye yatış oranlarında 
ciddi azalma görüldüğünü belirten 
Vali Özkan, “İlimizde, yoğun ba-
kım servisine yatarak tedavi gören 
hastaların yüzde 92’sinin aşılarını 
yaptırmamış ya da tamamlamamış 
bireyler olması aşının etkinliğini 
göstermektedir. Vaka sayısının azal-
ması için elimizdeki en önemli ara-
cımız aşı. Konya, şu an yüzde 72,3 
aşı oranı ile Sağlık Bakanlığı’mızın 
yayınladığı aşı haritasında ‘sarı’ ka-
tegoride yer almaktadır. İnşallah en 
kısa sürede vatandaşlarımızın katkı-
sı ile yüzde 75 aşı oranına ulaşarak 

‘mavi’ kategoriye geçmek arzusun-
dayız” şeklinde konuştu.

Özellikle son dönemlerde 45 yaş 
altı vatandaşlarda pozitif vaka ora-
nının ciddi bir şekilde artış gösterdi-
ğini ifade eden Vali Özkan, “Bu yaş 
grubunda bulunan vatandaşlarımız-
da aşı oranının da düşük olması has-
talarımızın hastalığı daha ciddi etki-
lerle geçirmelerine ve yayılmasına 
neden olmaktadır. İlimizde 50 yaş 
üstü 580 bin vatandaşımızdan 3.doz 
aşısını yaptıranların sayısı yaklaşık 
200 bin civarındadır. 65 yaş üstü 
vatandaşlarımızda 1.doz aşılanma 
oranımız yüzde 93’lerde olmasına 
karşın 15-44 yaş aralığında bu oran 
yüzde 54 seviyelerine yeni ulaşmış 

durumdadır. Geçmiş dalgalara göre 
yoğun bakım ve entübe hastalarımı-
zın yaş ortalamasının 70’den 65’lere 
düştüğünü üzülerek ifade etmek 
durumundayım. Bu veriler, bizlere 
yaşlı hastalarımızı zamanında aşıla-
yarak koruma altına aldığımızı gös-
termektedir. 15-44 yaş grubunda 
bulunan bütün vatandaşlarımızdan 
isteğimiz, aşılarını en kısa sürede 
yaptırmalarıdır. Çünkü bu grupta 
bulunan vatandaşlarımız okulda, 
sanayide, çarşıda, pazarda, sokakta 
aktif oldukları için hastalığın yayıl-
masını maalesef hızlandırmaktadır-
lar” dedi.

Şehrin hemen hemen her nok-
tasında vatandaşların aşılarını yaptı-
rabileceklerini hatırlatan Vali Özkan, 
“İlimizde kamu, üniversite ve özel 
hastanelerde, 703 aile hekimliği bi-
rimimizde, il merkezimizde yer alan 
4 alışveriş merkezinde, organize sa-
nayi bölgelerimizde ve şehrimizin 
en işlek caddelerinde yani kısaca 
ihtiyaç duyulan her yerde il sağlık 
müdürlüğümüz tarafından aşı istas-
yonları kurulmuştur. Tüm bunların 
yanı sıra evde aşı hizmetleri ile aşı 
oranı düşük olan mahallelerimizde 
vatandaşlarımızın evlerine giderek 
aşıları yapılmaktadır “diyerek sözle-
rini tamamladı.n HABER MERKEZİ
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Tabiat bir döngü içerisinde devam edi-
yor. Tohumu atıyorsun ve bir süre 
yeşermesini bekliyorsun. Belli bir 

süre hayatı tanıma ve tutunma mücadelesi 
veren fidan çiçek açıp kendi neslini devam 
ettirmenin yollarını arıyor. Meyve veriyor, ol-
gunlaşıyor meyvesini topluyorsun, tohumu-
nu alıyorsun, son bahar geldiğinde yaprak-
lar sararıyor, sonra dökülmeye başlıyor. Kış 
mevsimi kendisini hissettirmeye başlayınca 
da derin bir uykuya yatıyor, bir daha ki sene 
gelecek olan bahara merhaba diyebilmek 
umudu ile…

İnsan hayatı da hemen hemen aynı dön-
gü içerisinde devam ediyor. İnsanlar nesille-
rini devam ettirmek için evleniyor. Bir süre 
sonra bu evliliğin meyvesi olan çocuklar 
dünyaya geliyor. Çocuklar büyürken anne 
ve baba olgunlaşıyor. Onların daha iyi bir 
ortamda büyümesi ve gelecekte kendi nesil-
lerini devam ettirebilmeleri için kendilerince 
gerekli gördükleri tedbirleri alıyorlar. Çocuk-
lar büyüyor, gelişiyor… 

Evlilik çağına geliyorlar, anne babayı bir 
telaş alıyor. Kendi nesillerinin devamını ga-
ranti altına alabilmek için çocuklarına kendi-
lerince uygun görülecek bir eş arıyorlar. Bu-
luyorlar veya çocuk kendisi buluyor… Getirip 
anne ve babası ile tanıştırıyor. İşte benim 
hayat arkadaşım bu diyorlar.  Anne ve baba 
belki seçimin kendilerine bırakılmamasın-
dan dolayı biraz kırgın ve kızgın önce gönül-
süz davranıyorlar. Ama nihayetinde onların 
istediği de çocuklarının mutluluğu ve nesil-
lerinin devamı… Nişan, düğün derken bir de 
bakıyorsunuz birkaç yıl sonra kucağınızda 
küçük bir yavruyu seviyorsunuz.  O anda fark 
ediyorsunuz ki yaşlanmışsınız. İlkbahar ve 
yaz mevsimleri geçmiş sonbahara gelmişsi-
niz. Eski gücünüzde değilsiniz,  gözleriniz net 
görmüyor, sert tabiatınız gitmiş yerine daha 

sevecen ve müşfik birisi gelmiş!
Geriye dönüp bakıyorsunuz… Yaşadığı-

nız yıllar nasıl geçmiş, neler başarmışsınız? 
Kayda değer bir üretime imza atmış mısınız? 
Yoksa sadece yaşamış olmak için mi günleri 
ardı ardına devirmişsiniz?

Bütün bunları ne için yazdığımı merak 
edeceksiniz belki de? Ben de yaz dönemini 
geride bıraktığımı hissediyorum. Şu anda 
bahçemde ekili olan meyve ve sebzelerin ha-
sadını yapıyorum. Kış için turşu kuruyoruz, 
salçamızı yapıyoruz, elma, domates kurutu-
yoruz. Bütün bunlar güzel uğraşlar ve hoşu-
muza da gidiyor. Peki, bu dünya için azığımızı 
hazırlarken öbür taraf için neler yaptık. İşte 
bunun muhasebesini de yapıyorum.  Artı ve 
eksilerimi kendimce kıyaslıyorum ve…

Aklıma bir fıkra geldi sizinle paylaşmak 
istiyorum. İki arkadaş vefat etmiş, sorgu su-
alden sonra birisinin cennetlik birisinin de 
cehennemlik olduğu bildirilmiş. Cennetlik 
olan sevinçle cennete koşarken cehennemlik 
olan sürekli dönüp dönüp arkasına bakıyor-
muş! Melekler sormuş, “Niçin sürekli arkana 
bakıyorsun” diye. O da “Allah’ın affı o kadar 
büyük ki beni affedeceğini ümit ediyorum” 
diye cevap vermiş. Bu sırada Cenabı Allah 
meleklerine “Son ana kadar benden ümidini 
kesmeyen kulumu affettim, onu da cenneti-
me koyun” diye hitap etmiş. 

Ben de ümidimi kesmeden kendimi Al-
lah’ın rahmeti ve merhametine teslim ettim. 
Hakkımda hayırlı olanın ve hak ettiğimin 
verileceğini bilmenin rahatlığı içerisindeyim.
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ANADOLU’DAN TÜRKİYE’YE

Zaferler ayı Ağustos’u geride bıraktık. Bu 
ayda iki büyük zafere imza atmıştık. Bi-
risi 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferiyle 

Anadolu’nun kapsı Türklere açılmıştır. Diğeri 
30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Mu-
harebesi ve Dumlupınar Zaferiyle düşmana öl-
dürücü darbe vurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İle-
ri!” emrini vermiştir. Başkomutanından bu emri 
alan Türk askeri, “sel gibi kaçan” düşman aske-
rinin peşine düşmüş, 9 Eylül 1922’de İzmir’de 
denize dökmüştür. Trakya ve Anadolu’nun 
Türk yurdu olduğunu dosta düşmana herkese 
kabul ettirmiştir.

Anadolu’nun Türk yurdu olarak tescillen-
mesinde bir başka savaş dahi vardır ki bu; ken-
disinden sayıca ve teçhizat bakımından kat be 
kat üstün Bizans İmparatorunu bir avuç Türk’ün 
dize getirdiği Miryakefalon Savaşı’dır. Savaş, Bi-
zanslılarla Türkiye Selçuklu Devleti arasında ol-
muş, II. Kılınç Arslan ve ordusu büyük bir zafer 
kazanarak Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu 
tescil etmiştir. Bu galibiyetten sonra Bizans İm-
paratoru Manuel Komnenos Anadolu’nun Türk 
vatanı olduğunu kabul etmiştir. Bu tarihten 
sonra Avrupalı milletler Anadolu’dan “Türkiye” 
diye bahsetmeye başlamışlardır.

Savaşın yapıldığı yer
Miryakefalon Savaşı nerede yapıldığı netlik 

kazanmış değildir. Bazı araştırmacılar Eğirdir 
Gölünden kuzeye çıkarak Düzbel- Kumdan-
lı arasında yapıldığını ileri sürmektedir. Prof. 
Dr. Osman Turan, “Selçuklular Döneminde 
Türkiye” adlı eserinde Savaşın Kumdanlı’nın 
kuzeyinde yapıldığını ifade etmektedir. Bazı 
araştırmacılar da İmparatorun direk Konya 
üzerine yürümek istediğini ileri sürerek sava-
şın Beyşehir yakınlarında Barsak Boğazında 
yapıldığını iddia etmişlerdir. Konya Kültür İlim 
ve Fikir Adamları Derneği eski başkanlarından 
müteveffa Gazeteci Seyit Küçükbezirci ve bazı 
ilim adamları birkaç defa sempozyum düzenle-
diler ve Barsak Boğazında Miryakefalon Zaferini 
kutladılar. Prof. Dr. Abdullah Çaycı da savaşın 
Barsak boğazında yapıldığını kabul etmektedir.

Levent Kayapınar- Beycan Hocaoğlu- Ser-
dar Vardar-Mahmut Halef Cevrioğlu birlikte ha-
zırladığı makalede Nikitas Honitais, İoannis Kin-
namos ve İmparator Manuel’in mektuplarından 
elde ettikleri bilgilere dayanarak Miryakefalon 
Savaşının Denizli Çivril yakınlarında yer alan 

Kufi Çayı vadisinde yapıldığını iddia etmişleridir. 
İmparatorun Dinar’dan sonra arazinin engebeli 
olmasından dolayı direk kuzeye yönelerek daha 
az engebeli olan Çivril- Çay, Akşehir ve Konya 
istikametinde hareket ettiğini ifade etmişlerdir. 
(Levent Kayapınar, “Miryakefalon Savaşı’nın 
Mahalli Üzerinde Yapılan Mülahazalar: Bizans 
Kaynakları”,Dergipark- PDF, s.15)

Miryakefalon Savaşı
Selçuklu Devleti II. Kılıçaslan’ın güçlü 

bir şekilde yönetimi ele geçirmesinden sonra 
Anadolu’daki varlığını güçlendirmiş, Haçlı Se-
ferlerinden dolayı kaybettiği bölgelere doğru 
genişleme siyaseti güdüyordu. Bizans İmpa-
ratoru Manuel Komnenos, Anadolu’da güçlü 
Türk devletinin varlığından çekiniyor, Türkleri 
geldiği yere göndermek için bütün gücünü se-
ferber ederek topyekûn bir mücadeleye giriş-
mek istiyordu. Eskişehir ve civarındaki kaleleri 
tahkim ediyor ve asker topluyordu.İmparator 
Manuel Sultan’ın gücünü bölmek ve otoritesini 
sarmak amacıyla 1175 yılında kendisine sığınan 
Türk beylerini bahane ederek topraklarını iade 
etmek üzere baskı yapmaya başladı. Bunun için 
Papaya mektup yazarak Türkleri Anadolu’dan 
çıkarmak için din kardeşlerine yardım etmesini 
istiyordu. Selçuklu sınırlarına asker sevk ederek 
yığınak ve tahkimat yapmaya başladı.

İmparator sefere çıkmadan önce kendisine 
sığınmış olan Zünnun ve Şehinşah’a askeri des-
tek vererek Selçuklu Sultanı II. Kılınç Arslan’ın 
üzerine gönderdi. 

Sultan kardeşini bertaraf ederek Anado-
lu’daki otoritesini güçlendirdi. Kendisine karşı 
büyük bir haçlı ittifakının hazırlandığını haber 
alan II. Kılınç Arslan İmparatorla anlaşma yol-
larını denediyse de her seferinde ret cevabı aldı.

Bizans İmparatoru 1176 yılının İlkbaha-
rında Ayasofya’da yapılan bir ayinden sonra 
ordusunu Anadolu’ya geçirdi. Eskişehir yerine 
Denizli istikametinde hareket ederek Selçuklu-
ları gafil avlamak ve Konya’yı ele geçirmek su-
retiyle Türkleri tamamen Anadolu’dan atmak 
istiyordu.
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Sultan Kılınç Arslan İmparatorun niyetini 
anlamıştı. Türk beylerinden ve devletlerinden 
yardım isteyerek durumunu güçlendirdi. Bir 
yandan da ordusunu 5-10 bin kişilik guruplara 
ayırarak Bizans ordusunun geçebileceği yer-
lerde pusu kurdu ve ani baskınlar düzenledi. 
Böylece Bizans ordusunu yıpratma faaliyetleri-
ne girişti. (Turan, Osman Prof. Dr. Selçuklular 
Zamanında Türkiye, s.208, Turan Neşriyat, 
İstanbul-1971)

Selçuklu Sultanı üçündü defa İmparator 
Manuel’e barış teklifinde bulundu. İmparator 
Türk elçilerini küçük görerek mağrurane bir 
şekilde barış teklifini reddetti. 17 Eylül 1176 
gününde Bizans ordusu Homa-Düzbel- Karlı- 
Haydarlı-Karadilli-Uzunpınar hattını takip ede-
rek Miryakefalon denilen sarp bir vadiye girdi. 
Yüksek tepelerde mevzilenerek vadiye tama-
men hâkim bir vaziyette bulunan Selçuklu or-
dusu duruma müdahale etmeyerek düşmanın 
tamamen boğazın içine girmesine izin verdi.

Bizans öncü birliklerine Angelos’un iki oğlu 
Jordanes ve Andronikos kumanda etmekteydi. 
Arkasından diğer birlikler ve ağırlıklar, kuşat-
ma arabaları gelmekteydi. İmparatorun hassa 
kuvvetleri ise daha arkadan geliyordu. Öncü 
birliklerin boğazı geçerek ovaya inmesine mü-
saade eden Sultan Kılınç Arslan, imparatorun 
ordusunu birbirinden yardım alamayacak vazi-
yette ikiye ayırmış oluyordu.

Karamıkbeli’nin (Osman Turan, buranın 
Miryakefalon olduğunu savunuyor) çıkışındaki 
tepe noktasında geçidi kapattıran Sultan Kılınç 
Arslan’ın askerleri, ovaya tamamen yayılmış 
olan İmparatorun ordusunun sol cenahını ok 
yağmuruna tuttular.  Bu kanadın askerlerinin 
büyük bir bölümü imha edildi. Sağ kanat ku-
mandanı onlara yardıma geldiyse de çarpış-
manın başında öldürüldü. Geçidin kontrolü 
tamamen Türklerin eline geçtiğinden vadide 
sıkışıp kalan Bizans ordusunun harekât kabili-
yeti kısıtlanmış, geri dönme imkânı kalmamıştı. 
İmparatorun hassa ordusu ve artçı kuvvetler de 
arkalarında ağırlıkları taşıyan birliklerin bulun-
ması sebebiyle hiçbir şekilde yardım edemiyor-
du.

Türk ordusu Bizans kuvvetlerinin artçı 
birliklerinin gerisine sarkarak onların ricat et-
mesine fırsat vermiyordu. Bu arada Niksar ya-
kınlarında muharebeyi kaybeden Andranikos 
Vatatzas’in kesik başı bir mızrağın ucuna takı-
larak Rumlara gösterilmesi ordunun moralini 
daha çok bozdu. İmparator olayları seyretmek-
ten başka bir şey yapamadı.

Sultan Kılınç Arslan İmparator’a son darbe-
yi indirmek üzere hassa kuvvetlerine saldırdı. 
Bütün ümidini kaybeden İmparator herkese 
canını kurtarmasını emrettikten sonra Türk 
birliklerinin içine daldı. Bu arada kopan bir fır-
tına yüzünden göz gözü görmez oldu. Çarpış-
malar öyle şiddetlendi ki her taraf cesetle doldu.

İmparator Manuel az sayıdaki kuvvetleriyle 
Türk saflarını yararak öncü birliklerine ulaşma-
yı başardı. Burada pusuya düşürülen Bizans or-
dusunun büyük bir kısmı imha edildi. İmpara-
torun bütün ağırlıkları ve hazinesi yağmalandı. 
Zor durumda kalan İmparator barış talebinde 
bulundu. Barış talebi Sultan Kılınç Arslan’ın da 
işine gelmekteydi. Çünkü Bizans ordusu sayı 
ve teçhizat bakımından çok fazla idi. Sultan 
boş yere askerini kırdırmamak için barışa razı 
oldu. Müzakereler sonucunda İmparator Eski-
şehir’deki istihkâmları yıktırmayı ve İstanbul’a 
döndükten sonra Sultan’a 100 bin altın gönder-
meyi kabul etti. 

Zafer sonucunda Türkler 100 bin esir al-
dılar. Bunları satmak için Musul, Bağdat ve 
Suriye’nin muhtelif yerlerine sevk ettiler. (Keri-
müddin Aksarayî, Müsameretül Ahbar,( Çev. 
Feridun Nafiz Uzluk), Anadolu Selçuklu Dev-
leti Tarihi, C:3, s.25, Ankara -1952)

Önemi
Miryakefolan’da Bizanslıların ağır bir ye-

nilgiye uğraması, İmparatorun Türkleri Ana-
dolu’dan söküp atmak düşüncesi yok oldu. 
Anadolu’yu Türklerin vatanı olarak kabul etti. 
Bu zaferle, taht kavgaları sebebiyle Bizans’a 
geçmiş olan üstünlük tekrar Selçuklulara geç-
miş oldu. Bu tarihten sonra Türkler hâkimiyet 
sahalarını genişletmeye çalışırken Bizanslılar 
müdafaaya çekilmek zorunda kalmışlardır. Av-
rupalı seyyahlar ve müverrihler Anadolu’dan 
“Türkiye” diye bahsetmeye başlamışlardır.

Sonuç
Anadolu’nun Türk vatanı olması kolay ol-

mamıştır. Her karış toprağı şehit kanıyla sulan-
mıştır.  Bizlere kanlarıyla, canlarıyla bu vatanı 
koruyan ve bizlere emanet eden atalarımıza, 
şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Onların 
bıraktığı emanete hıyanet etmemeliyiz. Onlara 
vefa borcumuzu yerine getirmeliyiz.

Bayramlarımız arasında ayrım yapmama-
lıyız. Bizi biz yapan, Türk olarak varlığımızı 
sürdürmemize sebep olan Milli bayramlarımızı 
tüm yurtta en güzel şekilde kutlamalı, şehit ve 
gazilerimizi hayır ve dua ile yâd etmeliyiz. Dev-
let erkânı ile halk hep birlikte bayrama iştirak 
etmelidir.
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NAMIK KEMAL / IZDIRAP ÇEKEN 
BÜYÜK VATANPERVER  

ŞABAN
KUMCU“Ölürsem görmeden millette 

ümmid ettiğim feyzi,                
Yazılsın seng-i kabrimde 
vatan mahzun ben mahzun.”

Lamartine, “Benim deham kalbimde-
dir”, der. İnsanlara kendimizi istediğimiz 
şekilde göstermek için cahilce bir gayretle 
meydana getirdiğimiz edebiyat sahte ve da-
yanıksızdır. En doğrusu İnsanların bizi iste-
dikleri gibi görmelerine baştan razı olmaktır. 
Bazı eski şairlerin latif mısraları asırlar öte-
sinden bizlere kadar gelmiştir. Bu şairler ne 
kadar sade ve gösterişsiz insanlardı. Bırak-
tıkları o mısralar, o kadar güçlüdür ki daima 
bir hali yansıtırlar ve hiç eskimezler. Namık 
Kemal de yüzyıllarca unutulmayacak birkaç 
satır bırakıp, ebedi aleme göç eden, ender 
şair ve düşünürlerimizdendir.

Namık Kemal, vatan, millet, hürriyet, 
istiklal kelimelerini, bir sistem halinde ede-
biyatımızda ifade eden, ilk düşünce adamı-
mızdır. Vatan aşkını, milliyet duygusunu, 
hürriyet sevgisini şiirimize kazandırmıştır. 
Şuurlu bir vatanseverdir. “Osmanlı milleti” 
veya sadece “millet” derken, yalnız Türk’ü 
düşünüyordu. İmparatorluğun karışık du-
rumu “Türk” kelimesini, her zaman açıkça 
söyleme imkanını vermiyordu.

İlk eleştirmenimizdir. Makaleyi, tiyatro-
yu, tenkit romanını edebiyatımıza o kazan-
dırmıştır. 

Makalelerini okurken, onun görme ve 
anlama merakını, iyi niyetini, hoşgörüsünü, 
toplumla ilgili görüşlerinin nerelere kadar 
gittiğini, nasıl bütün hayatı kavradığını anlar 
ve şaşırırız. 

Hemen her meselemize bu yapıcı iştahla 
sokulur, münakaşa eder, misal gösterir, ufuk 
açar, milli ayıplarımızı teker teker sayar. Ger-
çekçi bakışın seçtiği basit çareleri önümüze 
döker… Namık Kemal, halis ve temiz anla-
tım gücüne, okuyucusunu hayran ederek 
konuyu bitirir. “Bütün beşerî faziletler hürri-
yetten gelir.” Bu kelimeyi, bu toplumun için-
de ilk defa bu kadar aşkla, bu kadar gür sesle 
ve bu kadar sık kullanmış olması onu, tarihi-
mizin bu büyük ve özel olayını gerçekleştiren 
biri yapmaya yetmiştir.

Namık Kemal milli Türk uyanışının ilk 
habercisidir. Ondan öncekiler de vatanını 
sevmiş, hissetmiş, vatanı saran tehlikeler yü-
zünden endişeye düşmüşlerdi. Milli ruhtan 
mahrum değillerdi. Namık Kemal kadar his-
sediyorlardı, düşünüyorlardı, söylüyorlardı.

 Ancak sadece üzülüyorlardı denilebilir. 
Üzüntü saf fakat olumsuz bir duygudur. Bu 
son yüz elli yılda yüzlerce yazar ve şair ye-
tişti, fakat kaçının etkisini yeni bünyemizde 
açık açık görürüz…? Bize bu ruhu veren Na-
mık Kemal; az üzülür, çok özlerdi. İyimserdi, 
coşkuluydu, arzuluydu, inanır, sever, isterdi. 
Maziye, bugüne ve geleceğe bakarken, kalbi 
insanı yücelten ulvi duygularla doluydu…

“İnsan vatanını sever, çünkü tabiatın 
bize en parlak hediyesi olan bakışlarımız, 
daha gözlerimizin ilk açılışında, vatan top-
rağına yönelir. İnsan vatanını sever, çünkü 
vücudunun maddesi vatanın bir parçasıdır. 
İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, 
hakkı, menfaati vatan sayesindedir. İnsan va-
tanını sever, çünkü vatanın çocukları arasın-
da dil ve menfaat birliği, bir gönül yakınlığı, 
fikir kardeşliği vardır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Namık Ke-
mal’i tanıması ve fikirlerini benimsemesi 
Manastır Askeri Lisesi’nde öğrenciyken, ya-
kın arkadaşı Ömer Naci sayesinde olmuştur. 
Ömer Naci’nin Mustafa Kemal’e okuması için 
verdiği kitapta, Namık Kemal imzalı şu mıs-
ralar vardır;

 “Vücudun kim hamir-i mayesi hak-i va-
tandandır,

Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr-ü 
mihnetten.”

(Vücudun mayasının hamuru vatan top-
rağındandır, onun için, vatan yolunda eziyet 
ve sıkıntılarla toprak olursa, burada üzüle-
cek ne var.)

Namık Kemal’in;
 “Vatanın bağrına düşman dayamış han-

çerini,
Yok mu kurtaracak bahtı kara maderini.”  
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Dediği günlerden elli, altmış yıl sonra; 
Gazi Mustafa Kemal Paşa,

24 Aralık 1919’da Kırşehir Gençler Der-
neği’nde, daha sonra 13 Ocak 1921’de Türki-
ye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden:

 “Vatanın bağrına düşman dayasın han-
çerini,

Bulunur kurtaracak bahtı kara maderi-
ni.”     / Mısralarıyla cevap vermiştir.

Mustafa Kemal’e tesir eden başka bir 
eserde Namık Kemal’in, Vatan yahut Silistre 
piyesi ve piyeste geçen şarkı sözleridir.

 “Yâre nişandır tenine erlerin,
Mevt ise son rütbesidir askerin…”
1840’ta Tekirdağ’da doğan, 1888’de Sa-

kız Adası’nda vefat eden Namık Kemal’in 
kırk sekiz yıllık hayatını, üç devreye ayırmak 
mümkündür. Şair, ilk gençlik döneminde beş 
ay Beyazıt Rüştiyesi’ne, üç yıl kadar da Valide 
Rüştiyesi’ne devam etmiştir. Afyon’da Mevle-
vi dergâhında, Neyzenbaşı Coşkun Dede’den 
Mevleviliği, Kars’ta bir kır serdarı olan Kara 
Veli Ağa’dan biniciliği ve silah kullanmayı 
öğrenmiş, müderris Vaizzade Mehmet Efen-
di’den tasavvuf ve eski şiir zevkini almıştır. 
Yirmili yaşlarda, klasik geleneğe ve tasavvufi 
temaya uygun, mazmunlara çokça yer vere-
rek yazdığı bir divanı vardır. Şiirlerini dini ve 
tasavvufi duyuş ve düşünüşle kaleme aldığı, 
bu dönem; çıraklık dönemidir. 

 “Sürme-i hurşiddir Namık gubar-ı cis-
mimiz,

Hak-pay-i Mustafa’yız ibtihal-i kalp ile.”
 Cismimizin tozu ile güneşe sürme olmu-

şuz, kalpten yalvarıyoruz, biz Mustafa’nın 
ayağının tozuyuz.

 “Zerre-i nur-ı Muhammed’dir dilimde 
dağ-ı aşk,

Her du alem fer bulur Pertev-nisar olduk-
ça ben.”

Aşk ateşi şairin gönlünde Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) nurunun zerresidir. Şair var 
oldukça bu nur parlayacaktır.

Annesini küçük yaşta kaybetmiş bir in-
san, hayatta neye sahip olursa olsun öksüz-
dür ve gam yüklüdür.  On üç yaşında bir ço-
cuğun bu kadar asker ceddi varken ve Kars’ta 
binicilik ve atıcılık dersi alıyorken şiire ilgi 
duyması, ruhundaki inceliği göstermektedir.

İstanbul’a ikinci dönüşünde aldığı ders-
lerle Arapça ve Farsçayı, Sofya’da Fransız-
cayı öğrenmiştir. Şinasi’yle tanışmasından 
sonra başlayan dönem; vatan, millet, adalet, 

hak, özgürlük gibi sosyal temalarla, edebi 
türlerin her alanında eserler verdiği kalfalık 
dönemidir. Şiirlerinde tasavvufi hava kay-
bolmuş, ancak dini müktesebatı varlığını 
korumuştur. Batılılaşmanın başladığı, Tanzi-
mat edebiyatının etkisi altında olduğu yıllar-
da, Divan edebiyatını ve eski şiir geleneğini 
tenkit etmiştir. Namık Kemal, asıl şairliğini, 
devletin içinde bulunduğu şartları öğrendi-
ğinde yazdığı şiirlerle gösterir. Vatan aşkıyla 
yanan, milletin geleceği için çırpınan bu dava 
adamının, sürgünlerde bozulan sağlığına ve 
hastalıklarına rağmen yazmaktan vazgeç-
mediğini, ancak üçüncü dönemi olan, ustalık 
dönemini tam yaşayamadığını biliyoruz.

Devrinde yaşanan sosyal olaylara ilgisiz 
kalmaz. Fransız, filozof ve yazar Ernest Re-
nan’ın İslam dinine olan saldırısına karşı du-
yarlılık göstermiş, bu konuşmayı “malumat-ı 
kazibe ve tahkikat-ı nakısa ashabından” diye 
nitelendirmiştir. 

Renan’ın yalan yanlış bilgiler ve yetersiz 
araştırmalarla; İslam’a duyduğu kin ve nef-
retten dolayı bu konuşmayı yaptığını söyler 
ve “Renan Müdafaanamesi” başlıklı reddi-
yesini yazar. 

Namık Kemal, memleketin her mesele-
siyle ilgilenmeyi milli bir vazife saymıştır. 
Milli ve dini meselelerde susmayacak kadar, 
hassas, duygulu, coşkun oluşu; vatanına, 
milletine, dinine olan sevgisindendir. 
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Zihninde, “Din-ü devlet, mülk-ü millet” 
anlayışı vardır.

 “Hakir olduysa millet şanına noksan ge-
lir sanma,

Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr-ü 
kıymetten.

……………
Biz ol ali-himem erbab-ı cidd-ü, içtihadız 

kim,
Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiret-

ten.
…………….
Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürri-

yet,
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaret-

ten.
……………..
Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya 

infaz et,
Hüda ikbalini hıfzeylesin her türlü afet-

ten.”
Hürriyet Kasidesi’yle edebiyatımız başka 

bir mana kazanır. Sanat kuvvetini insandan 
alır. Namık Kemal’i okurken daima kendisini, 
hayatını ve yaptıklarını düşünürüz. Kendisini 
eserinden ayıramayız. Türk toplumuna, uğ-
runda ölünebilecek yeni kıymetler gösterir. 

Hayatını yüce değerler uğrunda feda 
edebileceğimizi söyleyen Namık Kemal, bir 
hürriyet ve vatan kahramanıdır. Hakir gö-
rülen, yüceltilen şeyler; gerçek, ideal, bunlar 
arasındaki tezat, çekilen ıstırap ve özenilen 
saadettir. İdeal olan, sıdk-u selamet ve halka 
hizmettir.

Osmanlı tarihinden bahsederken “biz” 
diye millet namına konuşan şair, bazı mıs-

ralarda kendi adına konuşur. Namık Kemal 
bu değerleri Fransız ihtilalini hazırlayan ya-
zarlardan almış, fakat onları milli kültürle 
kaynaştırmıştır. Bu cemiyete yeni kıymetler 
getiren insanın, etkili olabilmesi için, onları 
bizzat yaşaması gerekir. Kıymetin değeri ha-
yatla ölçülür. Namık Kemal, fikirlerini yaşar, 
düşünceyi hareket haline getirir. Bundan do-
layı o, hürriyeti sadece felsefi bir fikir olarak 
değil, kendisine âşık olunan bir “sevgili” ola-
rak yüceltir. Bu şiir, Türk edebiyatında sosyal 
şiirin, topluma ait yüce duyguların, vatan ve 
hürriyet aşkının ilk ve en kuvvetli örneğidir. 
Edebiyatımızda Namık Kemal’in “Hürriyet 
Kasidesi” gibi, bir de Mehmet Akif’in “İs-
tiklal Marşı” vardır. Hayata dair şiirler, onu 
yazanın bütün bir ömrü, cemiyet hayatı ve 
dehasıyla yakından ilgilidir. Namık Kemal’in 
kasidesi tek başına, nesilleri aşarak bugüne 
gelmiştir.

Hayal, emel veya geçici bir fikir meşgu-
liyeti gibi sarıldığımız nice kavramlar vardır 
ki, bir gün gerçekleşince şaşırır, üzülür dile-
ğimizin tam aksi çıktı sanırız. Bizde milliyet 
fikrinin tecellisi böyle oldu. Namık Kemal’den 
sonra gelen nesil; millet, milliyet, milli sözle-
riyle kendinden geçiyordu. Bugün gözlerini o 
zamana çeviren bir Türk; o zamanki vezirler-
le, genç hürriyet aşıkları arasındaki ayrılıklar 
neydi, bir türlü anlayamaz… Tanzimat paşa-
ları gücün merkezde olduğu saltanatı anlıyor, 
hürriyetperverlerde; yeni vatan kavramıyla, 
büyük, sınırsız eski saltanattan başka bir şey 
kastetmiyorlardı. Bu kelimelerin anlamı, Na-
mık Kemal’e ve öğrencilerine göre çok fark-
lıydı.
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O bütün büyük şairlere has bir ihsanla 
Türk milletinin Müslüman ruhuyla ikiz od-
luğunu, onunla var olabileceğini düşünüyor 
ve hissediyordu. Vatan için söylediği küçük 
manzumelerde hep bu Müslüman hassasiye-
ti vardı.

Vaveyla (Çığlık)
 “Git vatan! Kabe’de siyaha bürün
Bir kolun Ravza-i Nebi’ye uzat
Birini Kerbela’da Meşhed’e at
Kâinatta o heyetinle görün!”
Osmanlı dediği askerin şehadetini bu-

günkü gibi doğru algılıyor; “Cennet kapısı 
can veren ihvana açılsın”, diyordu. Namık 
Kemal’in milliyet fikri en çok; Harbiye Mek-
tebi öğrencileri arasında kök saldı. Diğer 
okullardan yetişen hürriyet taraftarları, Türk 
hayatından çok batı hayranlığı içindeydiler. 
Namık Kemal’in son senelerinde onu, Midil-
li’de görenler, bütün Türk gençleri arasında 
en çok Harbiye gençlerine önem verdiğini ve 
onlardan aldığı mektuplara daha istekli ce-
vaplar gönderdiğini naklederler.

3. Selim’den Ziya Paşa’ya kadar, vatan 
sevgisiyle dolu ve meselenin şuurunda olan-
lar, üzüntülerini şiir gibi yakıcı bir ayarda 
terennüm edeceklerine, felsefesini yapıp, 
sadece acıyı hissediyorlardı. Türk yenileşme 
hareketinin öncülerinden olan Fuat Paşa, ne 
istediğini bilen, güçlü bir vezirdir. Onun da 
sözlerinde ve şakalarında bir hastalık vardı. 
O kadar gözü açık bir vezir bile; Namık Ke-
mal’in ortaya çıkışını bir kargaşa sebebi sa-
yar; “Evvela asarım, sonra altına gidip ağla-
rım” demiştir.

Namık Kemal, henüz gençken hükümet, 
meclis ve güvenlik güçleri onu zararlı bir ihti-
lalci gibi gördüler. Bugün Namık Kemal’in ki-
taplarına bakanlar, bütün sayfalarını dikkatle 
gözden geçirseler, bu milletin dinine, kültü-
rüne zerre kadar aykırı bir satır göremezler. 
Bu yenilikçi şahsiyetin bütün fikirlerini ittiha-
dı İslam, Osmanlı saltanatı gibi kadim dava-
larımıza tamamen uygun ve onları yücelten 
bir özellik gösterir. Birdenbire anlayamazlar. 
İbret Gazetesi’nde çıkan yazıları ve Vatan ya-
hut Silistre piyesinin oynandığı gece, Beyoğ-
lu Tiyatrosu’nda işitilen sözler yeni değildir. 
Milli Türk ruhu, irade denilen dişi arslanın 
pençesinde içten dışa doğru olumlu bir unsur 
olarak atıyordu. Böylece, Yeni Türk ruhunu; 
bir ihtirası, bir emeli, bir arzusu, bir gayesi 
olanlar meydana getirmişlerdir.

Namık Kemal’in son görev yeri Sakız 
Adası’dır. Havası kuru olan adada rahatsızlığı 
iyice artar. İyi bir hekim olan dostu Dr. Or-
nştayn, onu tedavi etmeye çalışır. Vefatına 
yakın bir zamanda oğlu Ali Ekrem’e verdiği 
imzalı fotoğrafta şu şiiri yazılıdır.

 “Namus ile irfanı yetişmez mi mükafat,
İkbal yolu gerçi Kemal’in kapanıktır,
Çok ak görmezsen de sakalında,
El-minnnetü lillah yüzü ak, alnı açıktır. “   

/     Ruhu şad olsun.
Kaynaklar, Namık Kemal Divan’ında Din 

ve Tasavvuf, Uludağ Üniversitesi, Zeliha Göç-
men

Şiir Tahlilleri, / Türk Edebiyatı Üzerine 
Araştırmalar, Mehmet Kaplan

Eğil Dağlar, Yahya Kemal Beyatlı
 

VİRÂNE GÖNÜL
Derlerse de “Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar.”
Benim  vîrâne  gönlümde  yaralı  bir  ceylan yatar. 
    Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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Bir adam vardı. Köyde küçük, ahşap 
bir kulübede karısı ve tek oğlu ile ya-
şardı. Tek geçim kaynağı odunculuk 

idi. Kulübeyi de dağdan kestiği odunlarla 
kendi yapmıştı.

Yaşlı babasının hastalığı son günlerde 
bir hayli ilerlemiş, yataktan kalkamaz hale 
gelmişti. Bununla birlikte oduncunun iş 
yükü de aynı oranda arttı. Sabah erkenden 
kalkıyor babasının sütünü ve ilaçlarını içir-
dikten sonra dağa gidip öğleye değin odun 
kesiyordu. Öğleyin kestiği odunları eşeğe 
yükleyip eve getiriyor, evde yine babasının 
bakımıyla meşgul olduktan sonra odunları 
pazara götürüp satıyordu. Akşam olunca 
yine aynı terane… 

Karısının tüm zamanı ev işleri, giysileri 
yamamak ve yaz kış çamuru hiç bitmeyen 
dağ yolunda balçığa bulanan ayakkabıları 
temizlemekle geçiyordu. Tek oğulları ise 
iş tutup ailesine yardım edecek çağa çok-
tan geldiği halde bir türlü elini taşın altına 
koymaz, ha bire tembellik edip hazır yerdi. 
Girdiği hiçbir işte dikiş tutturamamasının 
nedeni de bu yakasına yapışıp kalmış olan 
tembelliğiydi. 

Kışın iyice bastırdığı günlerde eşeğin 
ayağı ciddi şekilde incindiği ve sırtındaki 
müzmin uyuzu teptiği için oduncunun işleri 
aksamaya başladı. Yazın dağlardan topla-
dığı otlarla ilaçlar karıyor zavallı yaşlı eşe-
ğin sırtına ayaklarına sürüyordu. Babasının 
ilaçları bitmek üzereydi. Evde erzak da bir 
hayli azalmıştı. Yazın yetiştirdikleri ve ilk 
karın altına gömdükleri pırasalar suyunu 
çekmek üzereydi. Üstelik her gün pırasa 
yemekten mideleri bozulmuştu. Pazardaki 
diğer satıcılar o yaşlı eşeği vurması gerek-
tiğini söylemişlerdi. Zira söylediklerine göre 
bundan sonra o eşekten hayır gelmezdi. 
Hakları da vardı ama adam kıyamıyordu. 
Ne de olsa bunca yıldır kendisine hizmet et-
mişti. Sözüm ona şu uyuz eşek, nice umut-
larla besleyip büyüttükleri ve ancak tem-
beller padişahlığına terfi etmiş oğlandan 
daha çok işe yarıyordu. 

Kar fırtınası çatıları uçurur, ağaçları kö-

künden sökercesine kuvvetlendiği bir gece, 
bütün aile kalın bir yorganın altına girip 
cılız ışıklar saçarak yanan ocağın karşısına 
oturdular. 

Böyle gecelerde ihtiyar adam insanın 
içini ısıtan hikâyeler anlatır, kar altındaki 
gecenin karanlığını bu ümitli öykülerle ay-
dınlatırdı. Bunları düşünerek baktı oduncu 
ihtiyara. Zavallı yaşlı adam tahta kerevetin 
üstünde eprimiş keçeden örtüsüne bürün-
müş; fırtınalı gecelerde sızısı iyice artan 
sıska bacaklarını kendine doğru çekmiş ölü 
gibi yatıyordu. 

Adam bakışlarını bu kez karısına çevir-
di. Sapsarı yüzünde kırışıklar iyiden iyiye 
belirginleşmiş, ellerindeki mavi damarlar 
sarı saydam derinin altında olabildiğince 
görünür hale gelmiş, ipek saçları zaman 
içinde seyrekleşmiş ve ak telleri bir hayli 
artmıştı. Ne çilekeş kadındı. Bunca yıl gık 
demeden onca işin altından kalkmış ne 
yoksulluktan ne de halinden bir gün olsun 
şikâyetçi olmamıştı. 

Adam en son karısının hemen yanında 
oturan oğluna çevirdi gözlerini. Doğduğu 
günlere gitti bir an. Buruşuk derisini, ağla-
maktan kızarmış yüzünü, simsiyah saçlarını 
ve minicik ellerini hatırladı. Şimdi boyu ne-
redeyse kendisinin iki katı olmuştu. O mi-
nicik elleri ise uzun kollarının ucunda birer 
fırıncı küreği gibi sallanıyordu. 

Ertesi sabah erken kalkan oduncu gözü-
nü açar açmaz soluğu babasının başucunda 
aldı. Zavallı ihtiyar akşamki fırtına sırasın-
da iyice kendine doğru çektiği bacaklarını 
rahat bir şekilde uzatmıştı. Elleri karnının 
üstünde birleşmişti. Yüzünde keyifli bir gü-
lümseme göze çarpıyordu. Yattığı kerevete 
vuran sabah güneşi onu ısıtmış olmalıydı.  
Ayrıca dağlardan topladığı otlarla kaynattı-
ğı ilaç belli ki ağrılarına iyi gelmişti. Kadın 
yeniden yaktığı ocakta kaynattığı buğday 
aşından ihtiyara bir tabak koydu. 

SABIR, TAHAMMÜL, 
KATLAN(MA)

FATMA 
TUTAK

298

Adam çorbayı içirmek için onu uyandır-
mayı denedi. Fakat ihtiyar uyanmadı. Adam 
uyandırmak için bir kez daha sarsınca yaşlı 
adamın çoktan soğumuş kolu kerevetin ke-
narına kaydı. 

Cenazenin ardından ihtiyarın yattığı 
kereveti boşalttılar. Eski püskü şilteyi kal-
dırdıklarında yere bir zarf düştü. Zarfın üs-
tünde “torunuma” ibaresi yer alıyordu. Bu 
dedesinden torununa yazılmış bir mektup-
tu. Delikanlı mektubu çıkardı ve okumaya 
başladı. 

İhtiyar sık sık onu çok sevdiğini yazıyor-
du. Anne ve babasına iyi bakmasını öğütlü-
yordu. Son kısımda ise şunlar yazılıydı. 

  Sevgili torunum,
Baban, hastalandığımda bana baktı 

çünkü bu her şeyden önce onun insanlık 
vazifesiydi. Benim asla iyileşmeyeceğimi 
biliyordu. Ama o en azından acılarımı ha-
fifletmek ve son günlerimi rahat geçirmem 
için elinden geleni yaptı. Bu sabırdan öte 
tahammüldü. 

Ben yaşlılığa ve hastalığa katlandım 
çünkü başka çarem yoktu. Hastalık ve yaşlı-

lık bizim dışımızda olan değiştiremeyeceği-
miz şeylerdir. Bunlar kaderimizdir. Annen 
ise ev işlerine, yoksulluğa, senin tembelliği-
ne ve bana sabretti. Çünkü bunların hepsi 
de gelip geçici şeylerdir. Yoksul insan za-
man içinde varlıklı bir hale gelebilir. Genç-
ler büyüdükçe akıllanabilir. İhtiyarlar ise 
günün birinde ölür. Sabır asla eylemsiz bir 
katlanış değildir. O içinde umudu barındı-
rır. 

Sana gelince evlat; sen akıllı ve sağlıklı 
bir çocuksun. Tembelliğin pasıyla kaplı cev-
herini bir gün ortaya çıkaracağına ve bu ka-
rabasan gibi üzerine çöken ataleti yenip asıl 
seni inşa edeceğine eminim. 

Sana neye tahammül ettiğini gösterdim. 
Bundan sonra sana çalışmanın zorluklarına 
sabrederek karşılığında elde edeceğin ni-
metlerin tadını çıkarmak kalıyor. Annene 
ve babana iyi bak. 

Unutma bunu onlara borçlusun. Ve 
şunu da unutma ki onlar senin tembelliğine 
katlanmak zorunda olmadığı gibi bu senin 
de kaderin değil. 

Öyleyse katlanma!
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SERPİL 
YALÇINKAYA

ANNEM…

Gökyüzü demekti…
Aslında güneş…
Ama kimi zamanlarda bir gök gürül-

tüsü ve hatta korkutucu bir şimşek… 
Ama o anneydi… Gürler, yağar az sonra 

yine pırıl pırıl güneş olarak açar, gelirdi yanı 
başıma.

Sıcaklıktı, insanı iliklerine, kemiklerine ka-
dar ısıtıp gevşemesini sağlayan. 

Annem evdi, annem yemekti; çorbaydı 
dumanı tüten cinsten. Hani soğukta dışarıdan 
gelip de ağzı yüzü yana yana üfleyerek yeni-
len, “yine acı yapmışın” diye bir taraftan kızıp 
öbür taraftan içmekten de geri duramadığım. 
İçtikçe kendime geldiğim, kendimi buldu-
ğum…

Bahardı annem. Kimi ve çoğu zaman da 
hüzünlü bir sonbahar! Belki kış, ama bazı bazı 
rengârenk yaz mevsimi.

Sobanın içinde yanan odun, sonrasındaki 
küldü.

Duvarda asılı resim, perdedeki desen, ba-
bamın iğneleyici sözlerindeki en başta gelen 
kişiydi.

Tüm arkadaşlarımın annelerinden farklıy-
dı benim annem. 

Acaba onlar da öyle mi düşünüyorlardı 
kendi anneleri için. 

Bazen çok yakınında olduğum halde bir 
arada olabilmemin mümkün olmadığı kişiydi 
annem.  Bazen kilometrelerce uzakta olsam 
da her an sesini, kurallarını, düşüncesini yanı 
başımda hissettiğim, yaşadığım annem.

Artık çok az görsem de hep zihnimde do-
lanıp duranım.

Asla ona benzemeyeceğim dediğim halde 
an be an ona doğru evirildiğim annem.

Zamana aldırmadan benim için yanan ya-
nan tükenen ve küle dönüşen annem. 

Yemekteki tuzum, çayımdaki şekerim, 
yazdığım kalemim…

 Saçlarımı taradığım tarağım ve baktığım 
aynam annem. 

Beni ben yapanım, beni tamamlaya-
nım…

YAVRUM…
İçimin gülen yüzü, günümü aydınlatan yav-
rum! 
Hayata tutunduğum dalım, sırtımı yasladı-
ğım, yaşama gücüm. 
Hayallerim, beklentilerim, geleceğim, tüm 
varlığım…
Göz nuru, işlediğim dantelim…
Geçmişimin, geleceğimin göstergesi… 
Var olduğumun ispatı…
Kimsesizliğimin ilacı, başımın tacı...
Acıyanım, acıtanım…
Tatlandıranım, zehirleyenim…
Gülüşüne ömrümü adadığım…
Bugün benim sandığım, yarın başkasının ola-
cağını bildiğim…
Benimleyken bensiz kalmak isteyenim…
Uğruna aldığım kilolarım, bacaklarımdaki 
kramplarım, dökülen dişlerim ve saçlarım…
Tüm bunlara, her şeye değenim…
En büyük beklentilerim…
Güneş olup yakanım, yağmur olup sırılsıklam 
ıslatanım.
Güldürenim, ağlatanım,
Öfkem, pişmanlığım, hasretim…
Doyamadığım, yaşayamadığım çocukluğum,
Yaşam prangalarım, umutlarım
Henüz elime almışken uçup giden balonum…
Benim olmayan, komşu kızının kırmızı bisik-
letine olan hevesim, diğer komşudan kokusu 
buram buram gelip de bizim evde hiç pişme-
yen mis kokulu kekim
Belki Zeki Müren, belki Sezen Aksu’dan dinle-
diğim en güzel şarkım
Gözlerinde güneşi, bengisuyu gördüğüm,
Tüm dünyanın kötülüklerinden korumaya ça-
lıştığım…
Dilimin ucundaki deyişlerim bir türlü söyleye-
mediğim… Nereden başlayacağımı bilemedi-
ğim
Yediğim en lezzetli yemeğim, içtiğim en leziz 
suyum
Dokunduğum en yumuşak, kokladığım en 
güzel şey
Sen dişlerimi sıktığım…
Sen aynadaki aksim…
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BÜLENT 
ÇEVİK

NAZAR (İSABET, GÖZ–DİL DEĞMESİ) 
İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

A rapça isim olan nazarın kelime ola-
rak bakma, bakış, göz atma, göz 
etme, fikir, düşünme, niyet, dikkat 

gibi anlamları vardır. Konumuzu ilgilendi-
ren göz değmesi, bazı insanların bakışıyla 
baktığı kişide maddî ve manevî tesir mey-
dana getirmesidir. Bir bakıma nazar, sebebi 
pek belli olmayan ve birden bire insanı ya-
tağa düşüren, hasta eden durumlardır.

Halk arasında “nazar değmek, nazarı 
geçmek, isabeti dokunmak, kem göz, göz 
geçmesi, göz değmesi, gözü kem olmak, 
gözü dokunmak, göze gelmek, isabet ol-
mak” sözleri bu inançla ilgilidir. Genellikle 
halk arasında mavi (gök) gözlülerin, kem 
bakışlıların kötülük etmek istediği çekeme-
diği kimseyi bakış ve sözleriyle etkilediğine 
dair olan yaygın inanışlar vardır. Bu bakış 
neticesinde fertte baş dönmesi, eziklik, vü-
cut kırgınlığı, felç, ateşlenme gibi hâller gö-
rülür hatta nazardan etkilenen kişi ölebilir.

Ayrıca nazar denilen bu psikolojik gücü 
yüksek bakışın, insanlar “özellikle çocuklar-
dan başka” evcil hayvanlara, mala-mülke 
hatta cansız varlıklara da zarar verdiğine 
kuvvetle inanılmaktadır. Böylesine etkileyi-
ci gücü olan nazardan korunmak için çeşitli 
tedbirler alınmaktadır:

1.Nazar Değmeden Önce Alınan Tedbirler:
Nazar değmesin diye iğde ağacından 

alınan bir çöpü elbisenin cebine koymak 
âdettir (Demir 1979: 82). Genellikle gür-
büz, gelişmiş çocuklara nazar değmesin 
diye dışardan görülecek şekilde veya elbise-
nin içine mavi boncuk, iğde dalı, şeker leb-
lebi dalı ve muska asılır (Kahraman 1979: 
81).

Çocukların hatta yetişkinlerin koltuk 
altlarına, cep içlerine ya da omuz başlarına 
(bunlar cekette uygulanır) iğde çekirdeği; 
“Maşaallah” yazan küçük altınlar, ortasında 
göz bulunan mavi boncuk, özellikle okutul-
muş 41 çörek otu ya da gök boncuklar tek 
başlarına veya küçük gruplar hâlinde bir ça-
tal iğneyle iliştirilir. Ayrıca çocuğun bileğine 
ipe dizilmiş gök boncuklar bilezik şeklinde 
takılır (Tekeli 1981: 84).

Üzerlik otundan bir parça biraz bezin 
içine konularak dikilir, üzerine de bir bon-
cuk bağlanır ve çocuğun omzuna iliştirilir. 
Yeni doğmuş çocuğa ziyarete gelenlerin 
içinde nazarından şüphelenilen olursa 
onun üzerinden, elbisesinden bir eski ya da 
ip parçası alınır ve çocuğa bağlanır (Tekeli 
1981: 84). Çocuk için benzer bir uygulama-
yı günümüzde de görmekteyiz. Nazarı değ-
diğinden şüphelenilen kişinin elbisesinden 
habersizce alınan ip parçası yakılarak nazar 
değen çocuğa koklatılır. Bir daha o kişinin 
nazarı değmez, çocuk da nazar olmaz (Ka-
vak 2007).

Nazarlık olarak işlenmiş çeşitli ma-
densel takılar süs ve nazarlık olarak kolye, 
küpe bilezik ve yüzük şeklinde kullanılır. 
Göz boncukları, çeşitli boy ve şekilde olup, 
nazarla göz arasındaki münasebeti hatırlat-
mak inancıyla takılır. Mavi boncuk üzerine 
beyaz göz oturtulmuş ve boncuk birkaç 
mavi boncuklarla birlikte iplere dizilerek 
küçük çocuklara kolye, bilezik olarak takıl-
dığı gibi, çocukların omuzlarına ve saçla-
rına takılarak kullanılır. Badem çekirdeği, 
hurma çekirdeği ve deve boncuğu dizilerek 
nazarlık olarak da kullanılır (Gündüz 1988: 
134). Üzerinde veya cebinde tavuk, köpek 
pisliği, iğde dalından bir parça, göz boncu-
ğu, seğ, deve veya kurt tüyü taşımayanların 
isabet alabileceğine inanılır.

Yeni doğan bir bebeğin bulunduğu evin 
yakınından gelin ve cenaze alayı geçerse 
o çocuğun yaşamayacağına inanılır. Yeni 
doğmuş çocuk kırkı çıkıncaya kadar gözle-
ri gök olan kişilere ayrıca kırkları karışarak 
nazar olur diye yeni gelinlere ve yeni doğ-
muş çocuklara gösterilmez (Gündüz 1988: 
134).

Muska içine kahve, pirinç, kara koyun-
gözü, üzerlik tohumu, iğde ağacından bir 
parça konulur (Çetin 1991: 104). 
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Bu muskanın içine konulan bitkilerin 
nazarı karşıladığına inanılır. Hatta “pirinç” 
ve “kahvenin” etkisi üzerine şöyle bir olay 
anlatılır: Öyle bir adam varmış ki gözü çok 
etkiliymiş. Herhangi bir şeye kötü gözle 
baksa mutlaka ona zarar verirmiş. Bir gün 
karşı tepelerden bir kervan geçiyormuş. 
“Ben, şu karşıdan geçen kervanı oturdu-
ğum yerden yıkarım.” demiş. Yanındakiler 
olamayacağını söyleyince, öyle dikkatli bak-
mış ki kervan sendelemiş, sarsılmış ama 
yeniden kalkmış. Yanındakiler “Ya! Nasıl 
yaptın bunu?” demiş. “Ben öyle baktım ki 
tamamen göçmesi, yıkılması gerekiyordu. 
Gidin bakın o kervanın yükünde ya kahve 
var ya pirinç, ondan etkilenmedi.” demiş 
(Çetin 1991: 104–105).

Yörede ceplere konulan sarımsak ka-
buklarının, kişiyi kem gözlerden, yapılan 
büyülerden koruduğuna inanılır (Ülvan 
1994: 43). Nazardan korunmak için “Elem-
tere fiş, kem gözlere şiş.” sözü kullanılır. 
Nazar boncuğu mavi kumaş üzerine takılır. 
Çörek otu ve üzerlik mavi bir beze dikilir, 
cebin içine konur. Yaşlı birine ya da hocaya 
tuz okutulur, muska yaptırılır. İğde dalı ve 
çekirdeği mavi boncukla dizilerek evin bir 
kenarına asılır. Çiçek çanaklarının kenarına 
yumurta kabuğu siyaha boyanarak konur 
(Kurt 1999: 97).

Günümüz kaynaklarında da nazardan 
korunmak amacıyla farklı uygulamaların 
gerçekleştirildiğini görmekteyiz. İğde çekir-
değinin nazarı önleyeceğine inanıldığından, 
kötü kokuları gideren karanfille birlikte ipe 
dizilerek arasına nazar boncuğu da ilave 

edilip çocukların omuzlarına takılır veya çö-
rek otu ceketinin cebine konur (Öz 2007). 
Nazar değdireceğinden korkulan kişi bir 
eve girdiğinde, onun etkisini yok etmek için 
kapı eşiğinden başlayarak oturduğu yere 
kadar bastığı yerlerden iplik koparıp, biraz 
da saçından kesip üzerlik tohumuyla bera-
ber tavada kavurup, başının üzerinde çevi-
rirler (Aydın 2006: 108). 
2.Nazar Değdikten Sonra Uygulanan Tedavi 
Usulleri:
2.1. Kurşun Dökmek: 

Kurşun dökmesini bilen bir ocaklı tara-
fından bir tava içinde kurşun eritilip içi su 
ile dolu bir çanağa dökülür ve başka birisi 
tarafından bu çanak hastanın üstüne doğ-
ru tutulur, içine soğan kabuğu konmuş bir 
elekten erimiş kurşun geçirilerek sulu ça-
nağa akıtılır. Erimiş kurşun suya karışınca 
cızırdar ve türlü şekiller alır. Kurşun döken 
ocaklı kadın bu şekillere göre çeşitli mana-
lar verir. Dökülmüş kurşunda oluşan kabar-
cık ve gözlerden hareketle nazar değdiğine 
hükmedilir (Evren 1952: 477). Kurşunun 
bir ucunda kuyruk gibi şeyler oluşmuşsa 
nazar değen kimseyi akrabaya, yılan ve ça-
yana benzetir. Eğer kurşun şüphelendikleri 
bir kimsenin suretini almış bulunursa ona 
hastanın yıllarca kin bağladığı bile olur (Er-
doğan 1938: 973). 

Kurşun, nazar yani dil değmiş insanlar 
bilhassa çocuklar için dökülür. Bir eleğe bir 
demir kaşık, bir makas ve biraz da üzerlik 
konur! Kurşun herhangi bir kapta eritilir ve 
içinde su bulunan bir leğenin içine konur. 
Elek de üstüne konur. 
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Eleğin içindekiler dökülmeyecek şekil-
de leğenin üzerine oturtulur. Bu iş üç defa 
tekrar edilir. Son defasında küçük bir delik 
kurşun parçası alınarak çocuğun bir yerine 
dikilir. Su ve eleğin içindekiler bir çeşmenin 
ayağına dökülür ve leğen de üzerine kapa-
tılır. Bu halde 24 saat durur (Petekçi 1953: 
756). Bu işlem kimin nazarının değdiğini 
öğrenmek için de yapılabilir. 

Yedi küllükten çapıt (bez), yedi çöp ve 
üzerlik toplanarak yakılır. Nazar değmiş 
kişi sırt üstü yatar, bir elek içinde bir erkek 
ayakkabısı, ekmek, ayna, üzerlik ve içinde 
su olan tas konur. Sonra ekmek köpeğe veri-
lir. Kahve tavasına konmuş olan kurşun ateş 
üzerinde eritilir. Hastanın yüzünde gezdiri-
lerek elek içindeki su tasına dökülür. Su içe-
risinde donan kurşun çeşitli garip şekiller 
alır. Bu şekiller kadın ve erkeklere benze-
tilerek yorumlar yapılır. Kurşun dökülen su 
nazar değmiş (isabet almış) kişi tarafından 
alınarak eli yüzü yıkanır. Sağ kolunun altına, 
sağ ayağının altına ve başına bu sudan sü-
rülür. Artan su yedi yol ayırımına dökülür. 
Suyu döken kişi arkasına bakmadan evine 
döner (Gündüz 1988: 135). Çocuk bir bezin 
altına yatırılır. Bezi iki kişi tutar. Kurşunu 
dökecek olan kişi bir tabağa su diğer eline 
kurşunu alır. Önce dualar okunur, sonra “ 
Elemtere fiş, kem gözlere şiş.” diyerek kur-

şun dökülür. Tabakta oluşan şekillere göre 
yorum yapılır (Kurt 1999: 97).

Kurşun dökme işlemi daha çok kadınlar 
ve çocuklar arasında yapılır. Bir kabın içine 
su konulur. (Kurşun bu suya dökülecektir.) 
Aynı anda bir kalburun içine soğan, sarım-
sak kabuğu, iğne saplanmış ekmek parçası, 
ayna, tarak, para –buna arılık denir-, çocu-
ğun babasının ayakkabısı ve bunların üstü-
ne de su kabı konur. Paralar da suyun içine 
konur. Kurşun bir kap içinde eritilmiş ola-
rak getirilir. Çocuğun başına bir örtü örtü-
lür. Erimiş kurşun su kabının içine dökülür-
ken kurşun döken kişi tarafından üç İhlâs, 
bir defa da Fatiha suresi okunur. Kurşun 
dökme işlemi, kurşunun eritilip dökülme-
siyle üç defa tekrarlanır. Her defasında da 
kurşunun aldığı şekle bakılıp nazar hakkın-
da yorum yapılır. 

2.2. Musalla Taşından Geçirme:
Nazar değmiş ve kırk basmış bebekler 

“İhlâs suresi” üç kere okunduktan sonra 
“musalla taşının” altından geçirilir (Gün-
düz 1988: 136). Nazar değmiş çocuk, Cuma 
günü üç kere İhlâs suresi okunduktan sonra 
musalla taşının altından geçirilir; buradan 
köyün (Armutlu) kabristanına götürülerek, 
bir defa çevresi dolaştırılır. Bu sırada İhlâs 
süresi okunur. Nazardan böylece kurtulaca-
ğına inanılır (Küçükdağ 1996: 192).

 

Mümin ona derler ki her hususta kâfir
bile onun imanına haset etsin, özensin.  
                                                  (Hz. Mevlânâ)

GERÇEK MÜMİN
Öyle  bir  imana  sahip  ol  ki  kâfir  bile  haset  etsin,
İnancın öyle mahsul versin ki mümin-kâfir hasat etsin. 
                                                            (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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2.3. Muska Yazmak: 
Nazara yakalandığı anlaşılan kişi, bir ho-

caya götürülür. Yıldız nâmesine baktırılır. 
Yapılmış herhangi bir ilaca karşı, önleyici ve 
def edici bir muska yazdırılır hatta gece kor-
kulu rüya görenler ya da sık sık altını ıslatan 
çocuklar için bile muska yazdırılır (Tekeli 
1981: 85–86).

2.4. Nazara Okuma:
Çevrede “nefesi keskin” tabir edilen ki-

şilere “okutulup-üfürülür”. Okuma işi belli 
aralıklarla üç kere yapılır. Bazen de bu kişi-
lere bir tas su okutulur. Okutulmuş su, na-
zar değmiş çocuğa içirtilir (Gündüz 1988: 
136). 

Nazarın bertaraf edilmesi için üzerlik 
yakılır, külü tastaki suya atılır. Bir miktarı 
çocuğa içirilir. Kalanı ile banyo yapılır. Na-
zar değmiş çocuğun bundan kurtulması 
için İmamlar Sülalesine bir tas su okutulur. 
Okunmuş sudan kırk gün içirilir ve banyo 
yaptırılır (Küçükdağ 1996: 192).

Gürbüz, güzel, tombul bir çocuk ya da 
görkemli bir delikanlı ansızın rahatsız olur-
sa buna isabet değmiş denir ve nazar duası-
nı bilen kişilere okutturulur (Depeler 2004: 
103).

2.5. Sidik İçirme:
İsabete uğramış kişilere, çevrede “sa-

kar” ve “sınangılı” diye bilinen kişilerin 
sidikleri alınarak bir kaç damla içirtilir 
(Gündüz 1988: 135). Sarılık olan çocukla-
ra kendi sidiğini içerme pratiği, hastalığın 
sebebi olarak nazar değdiği düşünüldüğün-
den dolayı bu uygulamanın yapıldığını akla 
getirmektedir.

2.6. Su İçmek:
Nazar değdiğinden şüphelenilen kişinin 

ayakkabısının altından bir miktar toz alınır 
ve bu toz bir bardak suyla karıştırılarak ço-
cuğa içirilir (Tekeli 1981: 84). Nazar değen 
kimseye biraz da olsa hocalığı olan birisi ba-
kar ve bir bardak suya Felak ve Nas surele-
rini 11’er defa okur  “üç veya yedi defa oku-
nur diyenler de vardır”. Dualar okunduktan 
sonra ‘şifa niyetiyle’ hastaya içirilir (Tekeli 
1981: 84–85). 

Nazar değmiş (uğramış) kişilere okun-
muş su veya suda söndürülmüş odun kö-
mürünün suyu içirilirse, sakar kişilerin veya 
sınangılı denen kişilerin tükürükleri suyla 
karıştırılarak içirilirse nazar değen kişilerin 
kurtulacağına inanılır (Gündüz 1988: 134, 

136). Nazar değmiş kişi nazar atabilecek 
“sınangılı” kişileri aklına alarak ocakta ya-
nan odun kömürünü maşa ile alır, önünde-
ki su dolu tabağa “İhlâs süresini” okuyarak 
atar. “Cas” diye ses çıkarır. Ve bütün şüp-
helendiği kişiler için tekrar edilir. Bu ses ne 
kadar kuvvetli olursa şüpheyi arttırır. İsa-
bet almış kişi kömürlü su ile elini yüzünü 
yıkar. Aynı sudan bir yudum içer. Artan su 
yedi yol ayırımına dökülür. Ve suyu döken 
kişi arkasına bakmadan eve döner (Gündüz 
1988: 135). Bir tutam üzerlik nazar değmiş 
çocuğun başında üç kere dolandırıldıktan 
sonra sac üzerindeki kömür ateşine atılır 
atılmaz şu mani söylenir:

Üzerlik yüz bin ellik,
Vardığın yirde olur dirlik,
Geldiğin yirde olur beğlik,
Sen gideli başım bulmadı,
Sağlık, bulmadı beğlik,
Yedi devenin izi yetmiş âlemin,
Gözü petlesin (patlasın) çıksın.
Çatlasın çıksın,
… bakan gözler,
Petlesin çıksın.

Ateşte yanan üzerlik bir tas su içine 
atılır. Ve bu arada “cas” diye ses çıkartır. 
Bu küllü sudan bir miktar alınarak nazar 
değmiş çocuğa içirtilir. Ayrıca gök boncuk 
havanda toz haline gelinceye kadar dövül-
dükten sonra nazar değmiş çocuklara su ile 
içirilir (Gündüz 1988: 136).

2.7. Toprak Yalatmak:
İsabete uğramış kişiler “sakar” veya 

“şum” kişi diye bilinenlerin bastığı toprak-
tan yalarsa nazardan kurtulacağına inanılır 
(Gündüz 1988: 134). Nazar değmiş kişiye 
kimlerin nazar attığını anlamak için ateşli 
küle “İhlâs süresi” okunarak ve üzerinde 
bir daire çizilerek “seğ (koyunyünü)” atı-
lır. İçerisinde seğ eriyerek bazı şekiller alır. 
Bu şekiller zanlı kişilerden birine benzetilir 
ve onun bastığı topraktan bir miktar cuma 
günleri “sela verme” ile “ezan” arasındaki 
zaman içerisinde alınarak nazar değdiği dü-
şünülen kişiye yalatılır (Gündüz 1988: 135).

Nazar değmiş insanın tedavisi için kötü 
niyetli olarak bilinen kişilerin eşiğinden 
veya bastıkları topraktan bir avuç alınır. 
Hastaya Cuma günü, salâ verme ile ezan 
okuma arasında bu toprak yalatılır. 
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Arkasından şu dua manzum olarak söy-
lenir:

“Üzerlik sensin
Hastalara şifasın
Dertlere devasın
Hastalık gitsin
Güzellik gelsin.” (Küçükdağ 1996: 194).

2.8. Tuz dökmek: 
Yanan ocağın üzerine iri ya da ince tuz-

dan bir miktar dökülür. Kavrulup patlamaya 
başlayan tuzun üzerinde çocuk birkaç defa 
kucağa alınarak dolaştırılır. Tuz dökmenin 
bir başka usulü de nazar değdiği sanılan 
şahsın başının üstüne bir tas su konulması 
şeklindedir. İri kavrulmuş tuz birden hasta-
nın başı üzerindeki suya dökülür. Tuzlu su 
hastanın eline ayağına hafifçe sürülür, bir 
miktar da içirilir. 

Tuzlu suya batırılan bir ekmek parçası 
köpeğe yedirilir. Kalan su ise köpeğin üze-
rine serpilir (Tekeli 1981: 85). Böylelikle 
insanı etkileyen nazar köpeğe devredilmiş 
ve kem gözlerin köpeğe temas etmesi is-
tenmiştir.

2.9. Tütsülemek: 
Bazı köylerde ve mahallelerde sakar in-

sanlar vardır. Bunlar herhangi bir insana, 
çocuğa baktıkları zaman o kimsede bir hâl-
sizlik meydana gelir. Günden güne sararır, 
zayıflar ve dermanı kesilir. İşte böyle in-
sanları tedavi etmek için sakar denen insa-
nın bastığı yerden toprak alınır ve hastaya 
yalatılır. Mangal kömürü yakılarak üzerine 
üzerlik otunun meyvesi de dökülür ve bun-
dan çıkan dumanı hastaya koklatırlar (Pe-
tekçi 1953: 756). Yedi dükkân süprüntüsü 
nazar için, tütsü olarak kullanılır (Kişmir 
1966: 14). 

Nazarı değdiğinden şüphelenilen kişi-
nin kapısının eşiğinden, önünden bir miktar 
yonga (kıymık, iri talaş) gizlice alınır. O yon-
ga teneke üzerinde yakılarak çocuğa duma-
nı tüttürülür (Kahraman 1979: 79; Tekeli 
1981: 84). Üzerlik otu yakılarak dumanının 
üstüne hasta tutturulur. Ayrıca çitlenbik 
ağacından alınan bir parça, kapı eşiğinden 
alınan bir yonga yakılarak hastaya tüttürü-
lür (Tekeli 1981: 85).

Üzerlik yanan ateş üzerine atılarak yakı-
lır. Dumanı isabet almış insan ve hayvana 
koklatılır. Bu arada şu tekerleme söylenir.

“Üzerlik sensin,
Her derde dermansın,
Nazarlık gitsin,
Güzellik gelsin.” (Gündüz 1988: 135).
Tekke Mahallesi Mezarlığının bitişiğin-

deki Mursaman Tekkesine de nazar için gi-
dilir, dua edilip pencerelerine çaput bağla-
nır. Türbenin etrafında yerde bulunan ufak 
bir odun kıymığı veya çabuk alınıp eve gö-
türülür ve nazara uğramış kişinin başı üze-
rinde yakılarak tütsü yapılır (Aydın 2006: 
108).

2.10. Yumurta Kırmak: 
Nazar değmiş insan ve hayvanın sağal-

tımı için “İhlâs suresi” okunmuş yumurta 
içirtilir (Gündüz 1988: 136). Tekkelere gi-
dilince içinde bulunan kötü tesirden kurtul-
mak için tekke duvarına çarpılarak yumurta 
kırılır.

Nazardan korunmak için zaman “cuma 
günü salâ ezan arası”, mekân (yedi yol ay-
rımı) ve nasıl davranılması gerektiği (ardına 
bakmadan gitmek, çöplüklerde gezmemek) 
önemlidir. Nazardan korunmak için at nalı, 
üzerlik (üzerlik buğusu ve ateşi), nazar 
boncuğu (mavi boncuk), badem çekirdeği, 
sakar kişilerin tükürükleri, kötü niyetli kişi-
lerin bastığı toprak, tuz, sidik, tavuk-köpek 
pisliği, iğde dalı, seğ (yün), deve ve kurt 
tüyü, kurşun dökme, musalla taşı, ayakka-
bı, ekmek, okunmuş su yumurta gibi pek 
çok unsur kullanılmaktadır.
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FABRİKAMIZIN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
VARDİYA SİSTEMİNDE ÇALIŞACAK;

BUĞDAY ÖĞÜTME MAKİNASI (VALS) 
OPERATÖRÜ ALINACAKTIR.

TEL : 0332 - 342 00 77
ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH. ANKARA CAD.NO:182 KARATAY/KONYA

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize 
İnsan Kaynakları birimine yapılacaktır

3MESLEK LİSESİ VEYA MESLEK YÜKSEK  
   OKULLARININ UN VE UNLU MAMÜLLER   
   TEKNOLOJİSİ, DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜ    
   VEYA DEĞİRMEN MAKİNALARI VEYA MAKİNA 
   BÖLÜMÜ MEZUNU YA DA MESLEĞİNDE   
   KENDİSİNİ YETİŞTİRMİŞ VE TECRÜBELİ,

3SORUMLULUK ÜSTLENEBİLEN

3DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA, İLETİŞİM BECERİSİ       
    VE İNSAN İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ, 
    TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN

3ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ     
    OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ARANAN NİTELİKLER :

20-30 YAŞ ARALIĞINDA;  
BAY ÇAYCI

VE

KAPORTA 
USTASI 

ALINACAKTIR...

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ATSANLAR MOTORLU 
ARAÇLAR SAN.TIC.LTD.ŞTI.

Fevziçakmak, 10753. Sk. No:14, Karatay/Konya

TEL: (0332) 346 10 01

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Selçuklu Müftülüğü'ne bağlı 

Meydanlı Yatılı Kız Kur'an Kursu'muzda 
** Kur'an-ı Kerimi Yüzünden Okuma, 

** Hafızlık ve Ahlaki değerleri geliştirme; 
** Yine Hafızlık İmam Hatip proje sınıflarımızla 

gündüzlü ve yatılı olmak üzere eğitim vermekteyiz.

Nitelikli fiziki şartlarımız ve alanında uzman eğitimci kadromuzla siz 
değerli Ku'an dostlarını kursumuza bekliyoruz.

Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021
Tarihleri Arasında Yapılacaktır! Tarihleri Arasında Yapılacaktır! 
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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)



13 3 EYLÜL 2021HABER-İLAN

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.

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

Yeni eğitim-öğretim yılını değerlendiren sendika temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın PCR testi dayatmasına karşı 
olduklarını, okullarda eğitimlerin yüz yüze sürmesi için toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü belirtiyor

Herkese görev düşüyor
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, 

6 Eylül'de başlayacak, 1. dönem ara 
tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl 
tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. 
dönem ara tatili 11-15 Nisan ara-
sında olacak ve karneler 17 Haziran 
2022'de dağıtılacak. Ana sınıflarda 
ve 1.ci sınıflarda ise uyum eğitimle-
ri başladı. Yüzyüze eğitim kararının 
ardından pandemiyle birlikte süre-
cin nasıl işleyeceği ise merak konu-
su. Aşılamalar hızla devam ederken, 
Milli Eğitim Bakanlığı aşı olmayan 
öğretmenlerden haftada 2 kez PCR 
testi isteneceğini duyurdu. Bu du-
ruma tepkili olan eğitim sendikaları, 
bakanlığın aşıyla alakalı çalışmalar 
yapmasını öneriyor. 

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR
Yeni eğitim-öğretim yılına dair 

değerlendirmelerde bulunan Eği-
tim-Bir-Sen Konya İl Temsilcisi Na-
zif Karlıer, Türk Eğitim-Sen Konya 2 
No'lu Şube Başkanı Veli Doğrul, Eği-

tim-İş Konya Şube Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit öğretmenlere uygulanma-
sı planlanan PCR testi uygulamasına 
karşı olduklarını, Milli Eğitim Bakan-
lığının okullarda gereken önlemleri 
alması gerektiğine dikkat çekti. Sen-
dika temsilcileri, 2021-2022 Eğitim 
Öğretim Yılının yüz yüze devam 
edebilmesi adına toplumun tüm ke-
simlerine büyük görevler düştüğüne 
dikkat çektiler. 

 ‘PCR TESTİ ZORLAMASINA 
KARŞIYIZ, AŞIYA KARŞI DEĞİLİZ’
PCR testi zorlamasına karşı ol-

duklarını belirten Eğitim-Bir-Sen 
Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, “İn-
şallah okullarımız 6 Eylül’de okulları-
mız yüz yüze başlayacak. Anaokulla-
rında ve 1. Sınıflarda uyum eğitimleri 
de başladı. Okullar tam zamanlı ve 5 
gün şeklinde açılacak. Okullarımızda 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığının talimatları doğrultusunda 
hazırlıklarını tamamladı. Okullarda 

salgınla mücadelede tedbirler en 
üst noktada tutulacak. Okullarımız 
temizlik konusunda ciddi çalışmalar 
yürütüyor. Okul idarecileri ve öğret-
menler de öğrencilerle buluşmayı 
bekliyorlar. Okullarda öğrencilerimi-
ze maske ve dezenfektan konusunda 
yardımcı olunacak. Sınıflarda ve okul 
bahçelerinde de olabildiğince maske 
ve mesafe konusunda özen gösteri-
lecek. Bizim sendika olarak düşün-
cemiz eğitimin yüz yüze yapılması 
ve okulların açılması yönündeydi. 
Okulların açılması bizlerin de istediği 
bir durum. Öğretmen ve idarecile-
rin de büyük çoğunluğu da aşılarını 
yaptırdılar. Bizler aşı olmayan idareci 
ve öğretmenlere yönelik haftada iki 
gün PCR test zorunluluğuna karşı-
yız. Çünkü bu durum başka meslek 
kurumlarında görev yapanlara ya-
pılmıyor. Toplum sağlığını herkesin 
düşündüğü gibi öğretmenlerimizde 
düşünüyor. Toplumun tamamın aşı 

olmasında fayda olduğunu düşünü-
yoruz. Hükümetin bu konuda gayret 
sarf etmesi lazım. Milli Eğitim Bakan-
lığında aşı olmayan öğretmenlere 
PCR testi dayatmasına da bir çözüm 
bulması lazım. PCR testi zorlamasına 
karşıyız, aşıya karşı değiliz. Uzaktan 
eğitim ile sürdürdüğümüz öğretimin 
zorluklarını görmüş olduk. Uzaktan 
eğitim hiçbir zaman olmayacak ve 
olamayacak. Uzaktan öğretim ola-

cak kanaatindeyiz.  Toplumun 
her kesimindeki bireylere çok 
büyük görevler düşüyor. Evler-
de velilerimiz maske, mesafe 
ve temizlik kurallarına dikkat 
etmeli. Okullarda öğretmenle-
rimiz ve öğrencilerimiz azami 
bir şekilde kurallara dikkat et-
meliler. Okullarda kurallara en 
iyi şekilde dikkat edilmekte ve 
okul idarecileri okullarını çalı-
şanları ile birlikte hazırladılar. 
Öğretmenlerimiz sınıflarını 
hazırladılar. En az bulaşık bu-
laşacağı yerler okullardır çün-
kü idareciler, Öğretmenler ve 
çalışanlar öğrencilerin üzerinde 
titizlikle durmaktadır. 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılının 
yüz yüze sürmesini arzu ediyo-
rum. 2021-2022 Eğitim Öğre-
tim Yılının hayırlara vesile ol-
masını diliyor, bütün öğretmen 
ve öğrencilerimiz için başarılı 
olmasını diliyorum” ifadelerini 

kullandı.
‘BAKANLIK OKULLARDA 

TEDBİR ALMALI’
Okulların açılmasını isterken, 

okullarda gerekli tedbirlerin Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından alınma-
sı gerektiğini belirten Türk Eğitim- 
Sen Konya 2 No'lu Şube Başkanı 
Veli Doğrul, “Bizler eğitim camiası 
olarak okulların açılmasını istiyo-
ruz. Toplumda öğretmenler okulla-
rın açılmasını istemiyor gibi bir algı 
var. Biz öğrencilerimiz ile göz göze 
gelmek istiyoruz. Bu durumun eği-
timin başarısını ve sosyalleşmeyi 
artıracağını inancındayız. Okulla-
rın açılmasını isterken de okullarda 
gerekli tedbirlerin Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından okullarda alınma-
sını istiyoruz. Okulların temizlik ve 
hijyen ile ilgili ihtiyaçların bakanlık 
tarafından karşılanması ve kuralla-
ra uyularak ta okulların açılmasını 
öğrencilerden çok bizler istiyoruz. 
PCR testi dayatmasına karşı olmakla 
beraber gerekli tedbirlerinde alın-
masını istiyoruz.  Aşı konusunda 
sosyal medyadaki bilgi kirliliğin ön-
lenmesini istiyoruz. Sosyal medya-
daki aşı ile ilgili bilgi kirliği sebebiyle 
insanlar aşıdan uzak duruyor. Bu 
da toplumda o kişilerin aşı karşı-
tı gibi görünmesine sebep oluyor. 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılın-
dan beklentimiz koronavirüssüz bir 
dönem geçirmemiz” diye konuştu.

‘EĞİTİM ÖĞRETİM İÇİN 
TOPLUMUN TÜM BİREYLERİNE 

BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR’
Eğitim-İş Konya Şube Başka-

nı Özgür Ulaş Yiğit, temennilerin 
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılını 
yüz yüze olarak bitirme temennisi 
içerisinde olduklarına dikkat çeke-
rek, “2021-2022 Eğitim Öğretim 
yılından beklentimiz eğitim öğre-
tim yılının önümüzdeki eğitim öğ-
retim yılına kadar kapatılmadan ve 
yüz yüze olarak gerçekleşmesi. Bu 
konuda öğretmenlere, öğrencilere 
ve velilere sorumluklar düşmenin 
yanında en büyük sorumluluk Milli 
Eğitim Bakanlığına düşüyor. Herkes 
üzerine düşen sorumlukları yerine 
getirdiği takdirde bir daha kapan-
ma yaşayacağımızı ummuyorum. 
Öğretmenlerimizin büyük çoğun-
luğu aşılandı. Bu konuda bir sıkıntı 
yok gibi ancak PCR testi konusunda 
dayatma yapılmasını kabul etmiyo-
ruz.  Sağlık Bakanlığı verileri şeffaf 
bir şekilde verdiği takdirde insan-
larımız da aşı olmaya yönelecektir. 
Okulların açılacak olması ile birlikte 
veliler çocukları için masraflara gir-
di.  Okullar 2-3 ay sonra pandemi 
seyri sebebiyle kapatılıyor denmesi 
halinde büyük bir kargaşa çıkacağı-
na inanıyorum ben. Uzaktan eğitim 
ile maalesef istenilen verim alına-
mıyor, alınamadı ve alınamayacak 
da. Yüz yüze eğitim ve öğretimin 
yerini hiçbir şey tutamaz. O yüzden 
öğretmenler, öğrencilerimiz ve veli-
lerimizden isteğimiz üzerine düşen 
sorumlulukları yapmaları. Şu anda 
bilim aşıyı bizlerin önüne sundu. Bi-
zim de bundan faydalanmamız ge-
rekiyor. Toplumun her bireyin sosyal 
medyada dolaşan aşı ile ilgili yanlış 
bilgilere kulak asmamalarına ve aşı 
ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Bilim Uz-
manlarını dinlemelerini istiyorum” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Nazif Karlıer Veli Doğrul Özgür Ulaş Yiğit

 

Konya Ticaret Odası, Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
kapsamında sağlanan mali destek ile KONYA Selçuklu’da TR52/20/SODESGPD/0006 Nitelikli 
İş Gücünün Konya İline Kazandırılması Projesi için 1 adet CNC DİK İŞLEM mal alımı ihalesi 
sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası   Ferhuniye 
Mah. Vatan Cad.No:1 Selçuklu/Konya adresinden veya www.mevka.org.tr internet adreslerinden 
temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 24/09/2021 -  15:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.kto.org.tr ve www.mevka.org.tr  adreslerinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 24/09/2021 tarihinde, saat 15:00’de ve Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:1 Selçuklu/Konya 
adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1442278

MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI
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Hakan Ünal: Genç 
ve dinamik bir takımız
Karatay Termal 1922 Konyaspor Teknik Direktör Hakan Ünal, kamp sürecini ve hafta sonu oynanacak Tarsus maçına yönelik açık-
lamalarda bulundu. Hazırlık maçlarının kendileri adına ölçü olmadığını ancak takımın durumunu görmek adına önemli olduğunu 

ifade eden Ünal, “Lige hazır durumdayız. Tarsus İdman Yurdu güçlü bir ekip ancak bizde genç ve dinamik bir takımız.” dedi

‘Sezona 3 puanla 
başlamak istiyoruz’

Türkiye’de Cebelitarık
maçının mesaisi başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yur-
du Teknik Direktörü Ergün Penbe, deplasmanda sezonun 
ilk maçını oynayacakları Karatay Terma 1922 Konyaspor 
karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi.

Teknik Direktör Ergün Penbe, hafta sonu deplasmanda 
oynayacakları maçın çok zor geçeceğini ifade ederek, ka-
zanmak ve sezona 3 puanla başlamak istediklerini kaydetti.

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Penbe, "Yeni bir 
ekip kurduk. 'Şampiyonluk' parolasıyla, 'Tarsus' yürüyüşü 
adı altında. Onun için 'tam hazır mıyız?' dersek bu yanlış 
olur. Çünkü, stoper bölgesine tecrübeli bir oyuncu almak 
istiyordum. Ama yapamadık. Orta sahamızı son gelen 
Abdussamed Karnucu ile güçlendirdik. Orda bir sıkıntımız 
kalmadı. Sadece stoper bölgesinde bir tane daha tecrübeli 
bir adam almış olsaydım yüzde yüz hazırız diyebilirdik. Ama 
onun dışında diğer etkenler bakımından hazır sayılabiliriz. 
Takımdaki arkadaşlığı en üst seviyeye çekmeye çalıştık. 
İkinci kampta bunu da başardık. O da yüzde yüz mü? Ufak 
tefek sorunlar var. Onu da sezon içinde gidereceğiz. Yeni bir 
ekip olmamıza rağmen takımın arkadaşlığı ve uyumu sü-
per. Bu arkadaşlığı ve uyumu ilk maçta Konyaspor deplas-
manında sahaya yansıtıp üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.
 n İHA

A Millî Takım 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile 
oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçının 
hazırlıklarına başladı.  Karadağ maçında ilk 11'de başlayan 
oyuncular salonda fizyoterapist eşliğinde yenileme antren-
manı yaparken diğer grup sahada çalıştı.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesis-
leri'ndeki antrenman çift kale maçla sona erdi. Halil Der-
vişoğlu da kampa katılarak idmanda yer aldı.

Millî Takımın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özde-
mir, TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar ve A Millî 
Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile 
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi. A Millî Takım 
kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe 
günü (dün) İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na 
(THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk etti.

Kafile daha sonra buradan karayolu ile Cadiz'de konak-
layacağı otele geçiş yaptı.  n SPOR SERVİSİ

MHK’dan TSYD’ye yeni kurallarla ilgili seminer verildi
Türkiye Spor Yazarları Derneği-

nin (TSYD) Levent Tesisleri'nde dü-
zenlenen seminere, MHK Başkanı 
Serdar Tatlı VAR Koordinatörü Barış 
Şimşek, TSYD Başkanı Oğuz Ton-
gsir, MHK Eğitim Danışmanı Jaap 
Uilenberg ile TFF Hakem Gelişim 
Müdürü Burçin Keskin katıldı. TSYD 
Başkanı Oğuz Tongsir, seminerde 
UEFA'nın aldığı yeni kararlar ve Vi-
deo Yardımcı Hakem (VAR) uygu-
lamasındaki değişiklikler üzerinde 
durulacağını belirterek, toplantının 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Seminer öncesi açıklamalarda 
bulunan MHK Başkanı Serdar Tatlı 
ise seminerin düzenlenmesi için 
TSYD'den aldıkları daveti severek 
kabul ettiklerinin altını çizerek, "Biz 
seminer ve eğitimlerde hakem ar-
kadaşlarımızla nelere çalışıyorsak, 
onlara UEFA'dan gelen talimatları 
nasıl anlatıyorsak, sizleri de bu ko-
nularla ilgili bilgilendirmeye geldik” 

açıklamasını yaptı.
“ÖNEMLİ OLAN DOĞRU İLETİŞİM-
LE NELERİ DAHA İYİ YAPABİLECE-

ĞİMİZİ SORGULAMAK” 
MHK Eğitim Danışmanı Jaap 

Uilenberg de TSYD'den doğru bir 
zamanda seminer daveti aldıkları-

nı belirterek, "Sizlere yardımcı ol-
mak için her türlü iletişime açığım. 
Önemli olan doğru iletişimle neleri 
daha iyi yapabileceğimizi sorgula-
mak. Benim buradaki büyük prob-
lemlerden biri, televizyonda yorum 
yapan eski hakemler güncel değiller 

ve yeni talimatları bilmiyorlar. Ge-
çen hafta Avrupa'da önemli bir top-
lantı yapıldı, UEFA'nın son güncel-
lemeleri orada hakemlere anlatıldı. 
Bugün yapmak istediğimiz şey, bu 
sezon için belirlediğimiz önemli ko-
nuları aktarmak” şeklinde konuştu.

“HAKEMLERİN GÖREVİ OYUN 
KURALLARI VE VAR 

PROTOKOLÜNÜ UYGULAMAK”
 Uilenberg, Süper Lig'de geçen 

hafta Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 
arasında oynanan maçtaki oyuncu 
değişikliğiyle ilgili yaşanan tartış-
maya değinerek, "Unutulmamalıdır 
ki hakemlerin görevi, oyun kuralları 
ve VAR protokolünü uygulamak. 
Ancak hakemler müsabaka tali-
matlarıyla ilgili sorumlu değillerdir. 
Yani hakemlerin kaç oyuncu girdiği, 
yabancı oyuncu sayısı kaç olduğuy-
la ilgili sorumluluğu yoktur. Beşik-
taş- Fatih Karagümrük maçındaki 
olayda hakemin hiçbir sorumluğu 
yoktur. Hakemin sorumluğu sadece 
oyun kuralları ve VAR protokolüdür. 
Diğer talimatlardan sorumlu olanlar 
kulüpler ve onların çalışanlarıdır” 
ifadelerini kullandı.

“VAR SADECE CİDDİ OLAYLARDA 
HAKEME YARDIMCI OLUR”

Sahada alınan kararlarla ilgili 

esas aktörün hakem olduğunu söz-
lerine ekleyen Uilenberg, "Hakemin 
kararı, video görüntüleri bariz ve 
açık bir hata olduğunu ıspatlama-
dığı sürece değişmeyecektir. VAR, 
sadece açık ve bariz hatalarda, göz-
den kaçan ciddi olaylarda hakeme 
yardımcı olur. 

Sloganımız minimum müdaha-
le, maksimum fayda” değerlendir-
mesini yaptı.

Konuşmaların ardından Uilen-
berg ve Burçin Keskin, mücade-
leler, ayağa basma, el ve kolların 
kural dışı kullanılması, tutma, elle 
oynama, aldatma, itiraz, yerde ka-
lan oyuncular, ofsayt ile VAR uygu-
lamaları başlıkları altında görüntü-
ler eşliğinde sunum yaptı.

 Uilenberg, Süper Lig'in 4. 
haftasından itibaren VAR'da hangi 
pozisyonun incelendiğinin yayıncı 
kuruluş ekranlarında yer alacağını 
da sözlerine ekledi.
n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücade-
le edecek olan Karatay Termal 1922 
Konyaspor’da ligin ilk haftasında oyna-
nacak Tarsus İdman Yurdu maçının ha-
zırlıklarında sona gelindi. 3 ayrı kamp 
dönemi geçiren Yeşil-Beyazlılar, hazır-
lık maçlarında da iyi bir görüntü çizdi. 
Genç bir ekiple yeni sezonda ligde mü-
cadele edecek Yavru Kartal’da teknik 
direktör Hakan Ünal, kamp sürecini, 
takımın hedeflerini, Tarsus İdman Yur-
du karşılaşmasını ve transfere yönelik 
açıklamalarda bulundu.

HAZIRLIK MAÇLARI 
BİZİM ADIMIZA ÖLÇÜ DEĞİL

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 
açıklamalarda bulunan Karatay Termal 
1922 Konyaspor Teknik Direktörü Ha-
kan Ünal konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Yeni sezon hazırlıklarımıza Konya’da 
başladık 2 günlük bir seçmemiz vardı. 
Konya’daki ilk etap hazırlıklarından 
sonra 3 günlük bir izin yaptık ve aka-
binde Afyonkarahisar’da 2 haftalık bir 
kamp sürecimiz oldu. Afyonkarahi-
sar’da 3 hazırlık maçına çıktık. Serik 
Beleidyespor’a mağlup olurken, Mene-

menspor ve Ankaraspor’u mağlup ettik. 
Hazırlık maçları bizim için bir ölçü de-
ğil ancak takımımızı ve oyuncularımız 
ne seviyede olduğunu görmek adına 
önemliydi. Akabinde Konya’da 3.etap 
kamp hazırlıklarımız başladı. Saraçoğlu 
Tesisleri’nde çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Konya’ya geldikten sonra Nev-
şehir Belediyespor ile bir hazırlık maçı 
yaptık ve onları mağlup ettik. Şu an ant-
renman olarak iyi durumdayız ama maç 
seviyesi farklı. Ligde güçlü takımlar var 
bizim de hedefimiz Konyaspor’a oyuncu 
kazandırmak.

LİGE HAZIR DURUMDAYIZ
Lige hazır olduklarını belirten 1922 

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan 
Ünal, “Şu anda kadromuzda altyapı-
dan 13 tane oyuncumuz var. Bu oyun-
cularımızı uygun süreçte oynatarak 
Konyaspor’a kazandırmayı planlıyoruz. 
17 yaşında Mehmet Ali Büyüksayar 
kadromuzda hazırlık sürecinde çok iyi 
durumdaydı fakat geçtiğimiz günlerde 
bir sakatlık yaşadı ve bireysel antren-
manlarını sürdürüyor. İyi olursa Tarsus 
maçına onunla başlayacağız. Ömer 

Ali Şahiner’i, İshak Çakmak’ı, Ahmet 
Önay’ı nasıl kazandırdıysak Mehmet Ali 
Büyüksayar’ı da Konyaspor’umuza ka-
zandırmaya çalışacağız. Ligde öncelikli 
hedefimiz Konyaspor’a oyuncu kazan-
dırmak, sonrasında ise sezonu ilk 10’un 
içerisinde tamamlamak. Şu anda lige 
hazır durumdayız.” şeklinde konuştu.

MÜTEVAZI BİR KADROMUZ VAR
Tarsus İdman Yurdu maçıyla ilgili 

düşüncelerini aktaran başarılı teknik ada-
mi “Parayla saadet olmuyor. Bu durum 
böyle olsa Fenerbahçe, Galatasaray her 
sezon şampiyon olur. Süper Lig’de de Kon-
yaspor’umuzun mütevazi bir kadrosu var 
ama lige iyi başladı, iyi gidiyor. Bizimde 
mütevazi bir kadromuz var ve onlara kafa 
tutacağız. Genç ve dinamik bir takımız. 
Tarsus maçında tecrübe mi, gençlik mi 
onu göreceğiz. İnşallah maç bizim için iyi 
geçer, nasıl başlarsak öyle devam eder.” 
dedi. 

1 OYUNCUYU TRANSFER EDEBİLİRİZ
Transfere yönelik de konuşan 1922 

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan 
Ünal, “Konyaspor’dan takımımıza ka-
tılacak oyuncu yok. Şener Kaya vardı o 

da aramıza katıldı. Ertuğrul Tekşen 10 
gün aramızdaydı sonrasında takımdan 
ayrılacağını söyledi ve Danimarka’da 
bir takım buldu. 8 Eylül’e kadar trans-
fer dönemi devam ediyor. Hücuma bir 
oyuncu istiyoruz, maliyetlerde anlaşa-
bilirsek takımımıza 1 oyuncuyu daha 
katabiliriz. Yönetimimizde bu durum 
için çalışıyor.” ifadelerini kullandı. 

MAÇA GÖRE POZİSYON ALACAĞIZ
Yeni sezonda nasıl bir 1922 Kon-

yaspor’un sahada olacağını açıklayan 
Hakan Ünal, “Maçların gidişatına göre 
oyun bizi belirleyecek. Önde basacağız, 
presli oynayacağız tarzında bir durum 
şu an için yok. Tarsus İdman Yurdu ile 
oynayacağız ve güçlü bir takım. Maça 
hakim olmak isteyecekler biz de 2.böl-
gede rakibi karşılayıp sabırlı ve hızlı 
çıkmak isteyeceğiz. Sonraki hafta Ispar-
taspor ile oynayacağız. Belki Isparta’da 
ön alanda baskıyla biz maça başlaya-
cağız. Maçın gidişatına göre bir hamle 
yaparız. Dinamik ve koşan bir takımız 
maça göre pozisyon alacağız.” şeklinde 
konuştu. 
n İLHAN ATLI
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Mehmet Kal, ürettiği ozon makinesi ile hava kalitesini maksimum seviyeye çıkararak günün her vak-
ti, atmosferin yeryüzüne en yakın olduğu an olan kuşluk vakti kalitesinde hava oluşumunu sağlıyor

Günün her vaktinde 
kuşluk vakti havası

Aldığı eğitim ve genç yaşta 
edindiği tecrübeyi insanlığa faydalı 
olmak adına ürettiği ozon makinesi 
ile süsleyen genç işadamı ve giri-
şimci Mehmet Kal, Zoone Ozone 
markasının içerisine kısa, orta ve 
uzun vadeli pekçok hedef sığdır-
mış. Zoone Ozone Makine Sanayi 
ve Dış Ticaret Limited Şirketi Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kal, uzun ar-ge çalışmaları neti-
cesinde ekibiyle birlikte ürettiği 
ozon makinesiyle, hava kalitesini 
maksimum seviyeye çıkarmayı ba-
şarıyor. 

Bir sonraki aşamada ise sade-
ce hava kalitesiyle sınırlı kalmayıp, 
ozonu farklı alanlarda daha aktif 
hale getirebilmek için ar-ge çalış-
malarını devam ettiren Mehmet 
Kal’ın hedefinde orta vadede insan 
hayatına doğrudan etkisi olan su 
ve sıvı yağlar; bir sonraki aşamada 
ise tıbbi alanda elde edilecek olan 
yeni başarılar var. 

Mehmet Bey öncelikle fir-
manızın kuruluş tarihi, amacı ve 
hedeflerini bizimle paylaşabilir 
misiniz?

Zone Ozone firmamız, 2020 yı-
lının Ekim ayında kurmuş olduğu-
muz bir firma. Çok köklü olmama-
mıza rağmen kısa zamanda büyük 
gelişimler elde ettiğimizi düşünü-
yoruz. Zaten firmamızın kuruluş 
amacı da burada yerini buluyor. 
Daha öncesinde klasik ferforje 
işiyle meşgul oluyorduk. Ortağı-
mın babası Ali Sarıbaş tarafından 
kurulmuş olan klasik ferforje işi de 
devam ediyor. Biz daha sonra yeni 
bir girişim olarak Zone Ozone’ye 
başladık. 

Zone Ozone’nin ferforje ile 
hiçbir alakası yok. Tamamen ba-
ğımsız, taze, yeni ve pek de bilin-
meyen bir alanda yeni ve geleceğe 
dönük bir yatırım yapmışsınız. Bu 
girişiminizin hikayesini öğrenebi-
lir miyiz?

Ben yurtdışında yayınlan-
mış olan makaleleri okumayı çok 
seviyorum. Yapmış olduğumuz 
araştırmalar neticesinde ozondaki 
efsanenin peşine düştük diyebili-
rim. Boş zamanlarımda kendimi 
geliştirmek için kitap okuyorum. 
Bu süreçte özellikle yabancı maka-
lelere göz atmayı çok seviyorum. 
Ozon da bu sırada keşfedilmiş bir 
şey bizim için. Ozonun içinde bu-
lunduğumuz pandemi döneminde 
koronaya karşı, genel olarak sars 
ve diğer zararlı bakterilere karşı 
ne kadar etkin olduğunu fark ettik. 
Bu sistem yurtdışında zaten kul-
lanılıyor. Biz de bu konu üzerine 
kafa yorduk, düşündük. Ülkemiz-
de daha aktif ve etkin bir şekilde 
neden kullanılmasın diye fikriyle 
harekete geçtik. İnsanlara daha ka-
liteli bir hava, daha sağlıklı, zararlı 
virüs ve bakterilerden arındırılmış 
bir yaşam alanı sunmak istedik. Bu 
nedenlerden dolayı da Zone Ozone 
firmasının öncülüğünü yaptık. 

Pandeminin etkilerini derin-
den hissettiğimiz bu dönem an-
ladığım kadarıyla sizin için de bir 
fırsat dönemiydi doğru mu?

Aslında tam olarak çok kazanç-
lı, önü açık, bu dönemde gideri var 
düşüncelerinden hareketle ozona 
yönelmiş olduğumuzu söylememiz 
doğru olmaz. Tamam pandemi de 
çok büyük bir etken bizim için. An-
cak bizim üretim planımız ve paza-
rımız sadece pandemi dönemi ya 
da korona virüs odaklı değil. Bizim 
ürünlerimiz havadaki zararlı bak-
teri ve virüsleri temizlediği gibi ha-
vadaki kötü kokuları da yok ediyor. 
Havadaki nem oranını da dengele-
yerek insan sağlığını olumlu yönde 

etkileyen, daha kaliteli bir hava ve 
daha kaliteli bir yaşam alanı sun-
mak adına gerekli fizibilite ve ma-
teryalleri hazırlayarak yola çıktık. 
Bunu sadece soluduğumuz havay-
la da sınırlandıramayız. Biz ilerle-
yen zamanlarda ozon teknolojisini 
sıvı ozonlama işlemlerinde, diğer 
ar-ge çalışmalarımızın devam et-
tiği sektörlerde de ozonun yaygın 
bir şekilde kullanımını sağlamaya 
çalışıyoruz. 

Bu anlamda Zone Ozone mar-
kasını kurduktan sonra ortaya ilk 
olarak nasıl bir ürün koydunuz?

İlk olarak hava dezenfeksi-
yonunu öne çıkardık. Sürece uy-
gun olanı değerlendirmek istedik. 
Bakterilere karşı hidrojen peroksit 
ve benzeri diğer dezenfektanla-
rın ozonun yanında çok fazla et-
kisinin olmadığını fark ettik. Yine 
bu süreçte hidrojen peroksit tarzı 
maddelerin her yerde kullanılama-
dığını, kullanıldığı alanda kimyasal 
kalıntı bıraktığını ve bu kalıntıla-
rın insan sağlığına ve cildine zarar 
verdiğini gördük. Ozonun ise böyle 
bir etkisi yok. İnsan sağlığına za-
rar vermiyor, herhangi bir kalıntı 
bırakmıyor. Tamamen doğal bir 
madde. Düşünsenize ozon dediği-
miz şey bir gaz. 

Sabah erken uyandınız. Sabah 
saatlerinde havanın ne kadar ka-
liteli olduğunu görürsünüz. Saba-
hın erken saatlerindeki bu kaliteli 
havanın sebebi, atmosferin yer 
yüzüne yaklaşmasından dolayıdır. 
Ozon da atmosferde bulunan bir 
gazdır aslında. Yani havadaki ozon 
miktarı arttığı için sabahın ilk saat-
lerinde o temiz havayı alırız. Aynı 
zamanda doğa içerisinde yıldırım 
düşmesi ve şimşek çakmalarında 
burnunuza keskin bir ozon kokusu 
gelir. Bu da aynı şekilde bulundu-
ğunuz bölgedeki ozon miktarının 
artmasının doğal bir sonucudur. 
Biz, sloganımızı da zaten ‘doğadan 
öğrendik’ olarak belirledik. Bizim 
amacımız da tamamen doğal bir 
yol izlemek. Kimyasal olan her şey-
den uzak kalmak istedik. 

Peki tabiatta var olan ozonu 
nasıl istediğiniz ölçekte kullanabi-
lir ve ona hükmedebilir hale geli-
yorsunuz?

Ozonu herhangi bir şeyin içine 
hapsetmiyoruz. Bizim ürünlerimiz 
doğadan aldığı normal soluduğu-
muz havayı alıyor, içinde bulunu-
lan ağır metallerden arındırıyor. 
Sonrasında kendi içerisinde oksi-
jeni ozona çeviriyor. Bizim ürettiği-
miz makinelerin içerisindeki siste-
min özünde aslında bu var. 

Daha önce denenmemiş ve 
yeni bir ürünü ortaya koymuşsu-
nuz. Bunun ortaya çıkışının, ar-ge 
çalışmalarınızın hikayesi de bizim 
için merak konusu. Neler yaşadı-
nız bu süreçte anlatabilir misiniz?

Öncelikle birçok yol denedik. 
İçerisinde kullanmamız gereken 
materyalleri keşfetme süreci bi-
zim için gerçekten çok uzun ve 
meşakkatli oldu. Ar-ge sürecimiz 
aslında bu nedenden dolayı bi-
raz daha uzadı. Gerekli malzeme 

ve materyalleri bulduktan sonra 
kendi üretemediğimiz parçaları 
dışarıdan özel olarak temin etme 
yoluna gittik. Bu zaten Konya pi-
yasasında pek de mümkün olmu-
yor. Genellikle İstanbul’dan ya da 
yurt dışından temin edebiliyoruz. 
Pandemi sebebiyle de bu süreçte 
hakikaten çok zorlandık. Bir yerde 
bir işlem yaptırmak istediğimiz-
de mesela ustamız korona olmuş 
olabiliyordu. Buna bağlı işimiz ge-
cikebiliyordu. Ya da bir sipariş veri-
yorduk, gümrük problemlerinden 
dolayı takılı kalabiliyordu. Yine en 
basitinden yurt içerisinde kargola-
rımız gecikebiliyordu. Tüm bunlar 
üst üste eklenince süreç bizim için 
daha zahmetli bir hal aldı.

Ürettiğiniz cihaz şu an sizin 
özeliniz değil mi? Patentini alıp 
markalaştırabildiniz mi?

Patent ve markalaşma süreci 
şu an ilerliyor. Ürünlerimizle ilgili 
belgelendirme kısımlarını bitirdik. 
Test ve deney raporlarımızı aldık. 
Patent için de başvurularımızı 
yaptık. Yakın bir zaman içerisinde 
patentimizin de geleceğini düşü-
nüyorum. 

Bu cihazın çalışma mantığını 
da anlatabilir misiniz? Diyelim ki 
ben müşteriyim ve sizden bu ürü-
nü almak istiyorum. Bana nasıl 
pazarlarsınız?

Ürünlerimizin içinde aslında 
Tesla Bobini mantığı var. Yüksek 
gerilim ve ark oluşturuluyor. Olu-
şan bu ark, havadaki oksijeni ye-
niden bir bağ oluşturarak ozona 
çeviriyor. Genel olarak cihazımızın 
çalışma prensibi bu şekilde. Hava-
daki oksijen miktarını azaltmıyor, 
bir bağ daha ekliyor üzerine. Yani 
kimyasal olarak açıklayacak olur-
sak, O2’ye bir bağ daha oluşturun-
ca O3’e dönüşmüş oluyor. Ozonun 
en büyük özelliklerinden biri de 
bu aslında. Kapalı alan içerisinde, 
ortamın metrekaresine göre 20-
25 dakika kadar ozon cihazımızı 
kullandığımızda kararsız bir gaz 
olan ozon belli bir süre sonra ok-
sijene dönüşüyor. Tabi bunun için 
ortamın kapalı olması gerekiyor. 
Ozonun oksijene dönüşmesi ise o 
ortamdaki havanın daha kaliteli ol-
masını sağlıyor. 

Peki bu cihaz, kaç metreka-
reye kadar alanda işlev görüyor, 
nasıl kullanılıyor, ne kadar süreyle 
kullanmak gerekiyor? 

Öncelikle şundan bahsedeyim, 
ozon üreten bütün makinelerimiz 
belirli bir ozonlama işlemi yapabi-
lir. Mesela buraya en küçük mode-
limizi koyduğumuzda bile bu odayı 
dezenfekte edebilir. Farklı ve daha 
büyük boylarda ozon makineleri 
yapmamızın sebebi ortamı daha 
hızlı dezenfekte edebilmek. 

Ticari anlamda pazara sundu-
ğunuzda nelerle karşılaştınız?

Pazar alanında pazarlama işle-
mine daha yeni yeni başladığımızı 
söyleyebilirim. Bizim önceliğimiz 
kaliteli bir ürün ortaya çıkarabil-
mek. Satış için şu an bir kaygımız 
yok açıkçası. Öncelikle hedefimiz 
yaptığımız ürünün rüştünü ispat 
edebilmesi. Güzel ve kaliteli bir 
makine ortaya çıksın istiyoruz. 
Ozon jeneratörünü kullananlar 
olarak değerlendirdiğimizde, bu 
cihazımızı aracında, evinde, ofisin-
de kullananlar gerçekten çok güzel 
dönüşler yaptılar. Evinde bahar 
havası oluştuğunu söyleyenler, 
kendini Karadeniz’e gitmiş gibi 
hissettiğini söyleyenler oluyor. 

Aynı zamanda bu ürün lavabo 
ve tuvalet gibi ortamlarda kulla-
nanlar var. Herhangi bir tuvalet 
kokusunun kalmadığını söylüyor-

lar. Bu ürün, rutubeti engelleme 
ve nem miktarını dengeleme ko-
nusunda da oldukça mahir. Örne-
ğin rutubetli bir bodrum katına bu 
cihazı koyup çalıştırdığınızda rutu-
bet kokusu kalmadığı gibi içerideki 
nem miktarı da azalıyor, denge-
leniyor. Bu da ozonun büyük bir 
avantajı. Tabiatın vermiş olduğu 
bu güzel değeri daha işlevsel hale 
getiriyor ve sürekli kuşluk vakti 
havasında bir ortam oluşturmaya 
çalışıyoruz.

Peki bir cihazın maliyeti yakla-
şık olarak ne olacak ve satış son-
rası hizmetlerle ilgili süreç nasıl 
işleyecek?

Ürün seçimleri konusunda şöy-
le, bir HB araba düşünün. Onun 
içerisinden tutun, 5 bin metrekare-
lik bir fabrikaya kadar bütün alan-
larda ozon kullanılabilir. Bizim sis-
temlerimiz de zaten buna müsait. 
Burada kullanacağınız alana göre 
ürün seçiminde yapacağınız tercih 
önemli. Bulunduğunuz alan misal 
35 metreküplük bir alansa 35 met-
reküplük bir ürün almanız yeterli. 
Ancak ozonun belirli metrekare 
alanlarda uygulanabilir diye bir öl-
çüt ya da sınırlama yok. Sağlığınızı 
düşündüğünüz her kapalı alanda 
bunu kullanabilirsiniz. Bu da içinde 
bulunduğumuz korona dönemin-
de gerçekten çok önemli. Fiyat po-
litikamız da seçimini yapacağınız 
alana göre değişkenlik gösteriyor. 
Biz bu konuda herkesin kullanabil-
mesi için fiyatlarımızı olabildiğince 
minimize etmeye çalıştık. Bir ev, 
araba ya da ofis için yeterli olan 
cihazımızın fiyatı da 1.500 TL’den 
başlıyor. Kullanımı da çok kolay. 
Prize takıyorsunuz, süresini belirli-
yorsunuz, cihaz çalışıyor ve ortamı 
her türlü zararlı bakteri ve virüs-
ler ile kötü kokulardan temizliyor. 
İçerisinde değiştirilmesi gereken 
bir filtre yok, herhangi bir kap yok. 
Zaten 2 sene garantimiz var. Ama 
ürünlerimizde 2 yılın sonrasında 
da herhangi bir sorun olmayacağı-
nı düşünüyoruz. 

Ozonu kullanabilecek başkaca 
alanlara ilişkin ar-ge çalışmaları-
nız nasıl ilerliyor?

Çoğunlukla sıva ve yağ ozon-
lama sistemleri için çalışmalarımız 
devam ediyor. Ozon yağlama işle-
minde daha önce de bu makineler 
kullanılıyordu ama hepsi derme 
çatmaydı. Bir ozonlu su veya yağla 
ilgili tam olarak ölçümleri sağlan-
mış ve test edilmiş halde karşımıza 
çıkmıyordu. Biz burada profesyo-
nel bir sistem yaparak ilerlemek is-
tiyoruz. Bizim yapacağımız sistem-
de her şey lineer bir şekilde devam 
edecek. Suyu ozonla temizleyerek, 
daha aktif hale gelmesinin yanın-
da; sıva yağları da ozonla daha aktif 
hale getirmek yani etkisini daha da 
artırmak mümkün olacak. Yağın 
kendi verdiği özelliklerden dola-
yı bazı olumsuzluklar yaşanabilir. 
Ozonlandıktan sonra ise vücuda 
zarar veren çeşitli bakteriler artık 
olmayacak ve daha faydalı olacak-
tır. 

Yine tıbbi anlamda da bu 
ilerleyen dönemlerde daha aktif 
kullanılacaktır. Ozon tedavisinde 
farklı alanlarda zaten kullanılan 
şey ozondur. Hücrelerin yenilen-
mesi için ozon kullanılıyor. Tabi 
tıp alanına girince bu işlerin süreci 
daha da uzuyor. Ama şu an yapa-
bileceğimiz alanlardan birisi suyun 
arıtılması ve dezenfekte edilmesi, 
diğer kısım ise krem olarak kulla-
nılan yağlar ve ayak mantarlarının 
önüne geçilebilecek yağların kulla-
nıldığı alanlarda bu işi yoğunlaştır-
mak istiyoruz.

Mehmet Kal

haber@konyayenigun.com
RASİM ATALAY



Selçuklu satrancın merkezi haline geldi 
Türkiye’nin en büyük spor organizas-

yonlarından biri olan Türkiye Küçükler 
ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları’na 
Selçuklu Kongre Merkezi ev sahipliği 
yapıyor. Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen turnuvaya Türkiye Küçükler 
ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarında 
mücadele etmek için 81 ilden 6 bini aş-
kın sporcu kıyasıya mücadele ediyor. Bu 
yıl şampiyonada, yıldızlarda 420 sporcu 
küçüklerde ise 951 sporcu olmak üzere 
toplam bin 371 sporcu yarışıyor. Kü-
çükler ve yıldızlarda derece elde eden 
sporcular milli takım havuzuna girmeye 
hak kazanacak ve her yaş kategorisinde 
dereceye giren sporcular uluslararası 
turnuvalarda Türkiye’yi temsil edecek. 
Selçuklu Kongre Merkezinde düzenle-
nen turnuva günlük ortalama 5 bin ziya-
retçiye ev sahipliği yapıyor. Turnuva bo-
yunca 81 ilden gelen ziyaretçiler şehrin 
turizmine de önemli katkıda bulunuyor.

Selçuklu’da önemli bir organizas-

yona imza attıklarını belirten Türkiye 
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız 
Tülay, “27 Ağustos’ta başlayıp 3 Ey-
lül’de bitecek olan Türkiye Küçükler ve 
Yıldızlar Şampiyonasındayız. Müthiş bir 
heyecana sahne oluyor burası. Uzun za-
mandır yüz yüze turnuvaların olmadığı 
tüm sporcularımızın satranç oynamayı 

çok özledikleri bir dönemde böyle bir 
organizasyonla satranç ailemizle bir 
arada olmak bizim için de mutluluk 
verici. Bugün burada bin 400’e yakın 
sporcumuz var. 81 ilimizde il seçmeleri 
yapıldı ve buraya il turnuvalarında yer 
alan oyuncular katılmaya hak kazandı-
lar. Biz Konya’yı çok seviyoruz. Her şey-

den önce Selçuklu Belediye Başkanımız 
Ahmet Pekyatırmacı’nın satranca olan 
desteğini ve ilgisini her zaman hissedi-
yoruz. Dört gün boyunca görüştüğümüz 
aileler, antrenörler hepsi Konya’yı ve 
Selçuklu’yu satranç anlamında çok sev-
diklerini ifade etti” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da başkan Fatih Özgökçen, 
ulusal basına gündeme dair açıklama-
larda bulundu. Milli araya 2 galibiyet 
ve 1 beraberlikle giren temsilcimizde 
moraller yerindeyken, Konyaspor kulübü 
İstanbul’da ulusal basın ile buluştu. Top-
lantıda Konyaspor kulübünün hedefleri 
anlatılırken beklentiler ve yapılacaklar 
hakkında bilgi verildi. Toplantı sonrası 
konuşan Konyaspor Kulübü başkanı Fa-
tih Özgökçen önemli konular hakkında 
söylemlerde bulundu.

8 EYLÜL’E KADAR 
TAMAMLAYACAĞIZ

Transferler anlamında açıklamalar-
da bulunan İttifak Holding Konyaspor 
Başkanı Fatih Özgökçen, “2,5 aydır gö-
revdeyiz hem sportif anlamda hem de 
yönetimse anlamda çeşitli çalışmalar 
içerisinde girdik. Göreve geldiğimizden 
bu yana birçok oyuncuyla sözleşme im-
zaladık. Transferlerimiz takıma çabuk 
adapte oldu. 

Eksik yönlerimizi hocamızın raporu 
doğrultusunda tamamlamaya gayret 
ediyoruz. 1 santrfor ve bir de kanat ih-
tiyacımız var. Onu da 8 Eylül’e kadar 
tamamlarız diye düşünüyorum. Her iki 
transferimizde yabancı olacak. Hocamı-

zın raporu doğrultusunda hareket ediyo-
ruz. Takıma gelip uyum sağlaması da 
bizim adımıza çok önemli.” Dedi. 

MÜTEVAZİ BİR TAKIMIZ
Yeni sezonda Konyaspor’un hedef-

lerini açıklayan Fatih Özgökçen, “Konya 
şehri, sürekli olarak hem futbol hem de 
basketbol branşlarında takımını sürekli 
destekleyen takip eden bir seyirci kitle-
sine sahip. Mütevazi bir takımız, sportif 
anlamda da bir başarı geldiğinde de 
bunu en iyi şekilde karşılarız. Ligi en iyi 
konumda üst sıralarda bitirmek istiyoruz. 
Bunun içinde çaba gösteriyoruz ona göre 
transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sezo-
nu en iyi yerde noktalamayı planlıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

KONYA ŞEHRİ 
EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası’nın önemine 
dikkat çeken İttifak Holding Konyaspor 
Başkanı Fatih Özgökçen,” Anadolu ta-
kımlar için Ziraat Türkiye Kupası çok 
önem arz ediyor. Bu noktada şampiyon 

olmayı istiyoruz. Sonrasında Avrupa ku-
palarında mücadele etme ve bir kupanın 
gelmesi bizleri maddi ve manevi anlam-
da çok tatmin eder. Konya şehri hem ta-
raftarı hem de tesisleriyle en güzelini hak 
ediyor. Dünyada ve Avrupa’da belirli bir 
dereceye girmiş bir stadyumumuz var. O 
stadyumu 42 bin kişi ile doldurduğumuz 
zaman inanıyorum ki başarılarda gele-
cektir.” şeklinde konuştu. 

KONYA MİLLİ TAKIMA 
UĞURLU GELİYOR

Son olarak Konya’nın A Milli Takıma 
uğurlu geldiğini söyleyen Özgökçen ko-
nuyla ilgili şunları söyledi: “Eminim ki 
A Milli Takımımız Konya’yı özlemiştir. 
Çünkü Konya A Milli Takımımızı çok özle-
di. Çok büyük başarılara stadımızda imza 
attık, milli takımımız için uğurlu bir stat 
olarak biliniyor. İnşallah en kısa sürede 
bir milli maç oynandığı takdirde stadımız 
pandemi koşullarında hınca hınç dola-
caktır diye düşünüyorum.”
n SPOR SERVİSİ

Özgökçen: Kupada 
şampiyonluk istiyoruz
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer sezonun bitimine kadar 2 
yabancı oyuncuyu daha kadroya katmak istediklerini belirten Özgökçen, “Mütevazi bir takımız, ligi en üst noktada tamamla-

mayı hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası Anadolu takımları için önemli. Bu noktada şampiyon olmayı istiyoruz.” dedi

Konyaspor’da
hazırlıklar sürüyor

Konya Store 
Kent Plaza’da açıldı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 4.haftasında 
iç sahada oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını yaptığı 
antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut ve yar-
dımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde saat 
11:00’da başlayan antrenmana, ülke milli takımlarında bu-
lunan oyuncular katılmadı. Topla yapılan ısınma hareketleri 
ile başlayan antrenman, pas çalışması ve koşu çalışması 
ile devam etti. Oyuncular, antrenmanı çift kale maç ile ta-
mamladı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’in 
daha önce açıkladığı Konya Store’un ikinci açılışı da yapıl-
dı. Daha öncesinde Novaland Alışveriş Merkezi’nde açılan 
Konya Store Kent Plaza Alışveriş Merkezi’nin 2.katında açıl-
dı. Geçtiğimiz süreçte Kent Plaza’da açık olan ancak sonra-
sında kapatılan Konya Store yeniden Kent Plaza’da hizmete 
açıldı. Taraftarlar bu durumu olumlu bir şekilde karşılarken, 
bir Konya Store’un da Zafer mevkiisine açılmasını istiyor. 
n SPOR SERVİSİRRPPSS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 3 3 0 0 8 2 6 9
2.FENERBAHÇE 3 3 0 0 5 0 5 9
3.BEŞİKTAŞ 3 2 1 0 4 0 4 7
4.GALATASARAY 3 2 1 0 6 3 3 7
5.İH KONYASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
6.ALTAY 3 2 0 1 7 3 4 6
7.Y. MALATYASPOR 3 2 0 1 4 5 -1 6
8.KASIMPAŞA 3 1 2 0 5 3 2 5
9.HATAYSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4
10.KARAGÜMRÜK 3 1 1 1 3 3 0 4
11.ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
12.KAYSERİSPOR 3 1 1 1 2 4 -2 4
13.ALANYASPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3
14.GÖZTEPE 3 0 2 1 3 4 -1 2
15.ADANA DEMİRSPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2
16.SİVASSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
17.GAZİANTEP FK 3 0 1 2 2 5 -3 1
18.Ç.RİZESPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1
19.BAŞAKŞEHİR 3 0 0 3 1 4 -3 0
20.GİRESUNSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU

Ağustos’un 15’inden 30’una kadar 
aksiyonu bol bir ayı geride bıraktık…

Kabus gibiydi!
Virüse yakalanıp gidenler bir tarafta, 

normal rahatsızlıkları olup bu dünyayı 
terk edenler bir tarafta, hiçbirşeyi olma-
yıp da aramızdan ayrılanlar bir tarafta…

“Bu 15 gün içerisinde ölümlerden 
ve hastalıklardan gözümüzü açamadık” 
dersem, abartmış olmam…

Mehmet Oktut gibi güzel bir adamı 
kaybettik…

Yıllardır yoktu aramızda…
Bizden, yani dostlarından gideli çok 

olmuştu…
Ruhen gitmişti, bedenen de gitti…
Mehmet Oktut Başkanın cenaze-

sinde yüzümü okşayan Avni abi de öyle 
kötü bir şaka yaptı ki, inanamazsınız…

Kalp krizi vesile oldu, o da terki diyar 
etti…

Sanki acelesi varmış gibi…
Yaşarken aceleciydin…
Eyvallah…
Ölüme niye bu kadar acele ettin 

mübarek adam…
Bir gün sonra Mehmet Dinçler…

Rahatsızdı, ama yaşama tutunma-
ya çalışıyordu, o da bıraktı gitti sevdikle-
rini ve sevenlerini…

Çok muhabbetimiz yoktu, ama 
görüştüğümde kesinlikle hal hatır so-
rardık…

Rahim Dinçler ile aramız nahoştu,  
hem de ottan boktan bir konu sebe-
biyle, ama rahmetli Mehmet Dinçler’le 
iyiydik…

Mehmet Abiye de, Avni Abiye de 
sevgili Mehmet Dinçler’e çok üzüldüğü-
mün altını çizmek isterim…

Bu şehre emek vermiş, aidiyet 
duygusuyla hareket etmiş güzel insan-
lardı…

Ne diyebilirim ki, Allah’ın rahmeti 
üzerlerine olsun…

Ölüm böyle bir şey işte…
Ölüm meleği Azrail ne şah tanıyor 

ne  padişah…
Ne anne, ne baba…
Ne yaşlı, ne genç…
Ne hasta, ne yasta
Herkesi aynı iştahla yutmaya de-

vam ediyor…
Mehmet Abiyi, Avni Abiyi, Mehmet 

Dinçler’i yuttuğu gibi…
Yutacakları da geri-

de…
Özellikle de illet hasta-

lık “virüs” nedeniyle pusu-
ya yatmış…

Her an kapımızı çala-
bilir…

Biz fanilerin dünya-
dan ayrılma vakti geldiğin-
de, ölüm meleği başucu-
muzdadır…

Yapacak bir şey yok…
Her şey yalan ölüm gerçek.

***
VİRÜS

Millete şaka gibi geliyor…
Bu yazımı İstanbul’dan yazıyo-

rum…
TSYD’de Genel Merkezinden…
Virüs illeti İstanbulluların hiç, ama 

hiç umurlarında değil…
Özellikle de yabancıların…
Yani Arapların…

İnanılacak gibi de-
ğil…

Ne maske var, ne 
mesafe var…

“Hijyen” derseniz, o 
da yok!

Konya, İstanbul’dan 
farklı mı?

Aynı…
Belki daha kötü…
Kötü olmasa hasta-

neler obezite insanlar gibi 
tıka basa dolar mı?

Bu ayı, yani Eylül’ü idare ederiz, 
Ekim’de evlerde oturur, ya nüfusu artı-
rırız, ya da kıç büyütürüz!

Olacak şey değil…
Evimin yanındaki camide hemen 

hemen her gün sala veriliyor…
Araştırıyoruz “kovit”ten gitmiş…
Mezarlarda yer kalmamış…
Bu böyle devam ederse, cenazeleri 

defnedecek yer bulamayacağız…
Allah sonumuzu hayır etsin.

30 Ağustos benim için çok anlamlı...
Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün...
Babam 2020'nin 30 Ağustos'unda 

bu dünyadan göçüp etti...
3 yıl önce kaybettiğimiz anama, yani 

Fatosuna kavuştu...
Dedim ya Ağustos ayı, başından 

sonuna kadar bana iyi gelmedi...
Çok can kaybettik...
Allah hepsine rahmet etsin.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

AKSİYONLU AĞUSTOS VE VİRÜS İLLETİ!


