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‘Ayasofya’nın açılması
önemli bir hizmettir’

Ersin Tatar, Kelebek 
Bahçesi’ne hayran kaldı

Karatay’dan yeni 
toplu konut hamlesi

BİK Konya Şube Müdürü Ali 
Aktaş, Konya Yenigün Gaze-
tesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. 
Aktaş, Arslan’a 86 yıl sonra 
ibadete açılan Ayasofya Cami-
i’nin açılışıyla ilgili haberlerden 
derlenen kitabı hediye etti.
n HABERİ SAYFA 7'DE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi’ni 
ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ta-
tar, Kelebek Bahçesi’ne hayran 
kaldığını belirtti 
n HABERİ SAYFA 12'DE

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, 312 konutluk “Aksa 
Park Konut Yapı Kooperatifi” 
projesini kamuoyuna tanıttı. 
Kılca, “İlçemizde doğru yapı-
laşmaya ve hemşehrilerimizin 
konforlu konutlarda ikamet et-
mesine katkı sunuyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4'TE

KONYA EKONOMİSİ 
PANDEMİDE ŞAHLANDI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya 
Şube Başkanı Atilla Sinacı, Konya ekonomisinin 

pandemi döneminde atağa kalktığına dikkat çekti. 
Sinacı ayrıca, ASKON Konya Şubesi olarak yeni dönem 

hazırlıklarını tamamladıklarını da vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 7'DE

EREĞLİ, TURİZMİN
ÖNEMLİ BİR MERKEZİ

Yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin en büyük şehri olan Kon-
ya’nın, nüfusu itibariyle birçok ilden daha büyük olan ilçesi 
Ereğli, tarihi, tabii, kültürel zenginlikleriyle adeta bir turizm 
merkezi. Ereğli, markalaşmış olan beyaz kirazıyla da adını 

duyurmaya başladı. n HABERİ SAYFA 2'DE

ÖZEL YİĞİT POLİKLİNİĞİ 
SELÇUKLU ŞUBESİ AÇILIYOR

Uzman kadro, son teknolojik cihazlar ve pandemi riskini sıfıra 
indiren tedavi olanakları ile Özel Ağış ve Diş Sağlığı Polikliniği 
Selçuklu Şubesi, Kılınçarslan Mahallesi Şair Seyfi Sokak’ta 
hizmet verecek. Açılış 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te 

gerçekleşecek. n HABERİ SAYFA 4'TE

Hedef, sayılı firmalar 
arasında yer almak

Enerva Mühendislik Elektrik Aydınlatma Taahhüt 
Firması sahibi Ender Çağrıl Ertuğrul, firma olarak 
hedeflerinin ortaya koydukları vizyon ve yaptıkları 
projelerle farklı bir bakış açısı ortaya koymak oldu-

ğunu söyledi. n HABERİ SAYFA 15'TE

03 Üniversiteye yakınsa
değeri yüzde 30 arttı 05 Alaaddin’in Beratı 

Söğüt’e uğurlandı
Tramvaylarda
kitap sürprizi05

‘ŞÜKRAN’ DUYULACAK
Meram’ın kronikleşmiş sorunlarına neşter vurmak istediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 

“Şükran Mahallesi, Gedavet Konutları, Konevi Kültür Merkezi ve birçok sorunu ele aldık” ifadelerini kullandı
KAVUŞ: GEÇMİŞİN SORUNLARINI
GELECEĞE YANSITMAYACAĞIZ

Görevdeki 2,5 yılını değerlendiren Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, “İhtiyaç neredeyse Meram Belediyesi” orada anlayışıyla 
gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Kavuş, 
“2021 yılını en önemli görev yılımız olarak görüyorum. Zira Me-

ram’da geçmişten gelen, çözülememiş ya da akamete uğramış 
işlerimiz var. Onlarla ilgili inşallah yıl bitmeden mesafe almış 
olacağız” diye konuştu.

‘BAMBAŞKA BİR ŞÜKRAN
MAHALLESİ DOĞACAK’

Şükran Mahallesi’nde tüm Konya’nın şükran duyacağı işler yapmak 
istediklerini vurgulayan Başkan Kavuş, “Şükran Mahallesi’ni yeni bir hayat 
alanı olarak inşa etmek için adımlarımızı emin ve hızlı bir şekilde atıyoruz. 
Burada tarihi yapıların korunmasına özen gösteriyoruz. Proje biraz ilerledi-
ğinde ne yapmak istediğimiz daha iyi anlaşılacak. Burası Konya’da ticaret, 
sanat, kültür denince akla gelen bir merkez olacak” dedi. 
n HABERİN DETAYLARI SAYFA 8 ve 9’DA

Konya’nın En Kapsamlı Alışveriş ve Yaşam Festivali’ne 
Tüm Halkımız Davetlidir
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Yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin en büyük şehri olan Konya’nın, nüfusu itibariyle birçok ilden daha büyük olan ilçesi Ereğli, tarihi, 
tabii, kültürel zenginlikleriyle adeta bir turizm merkezi. Ereğli, markalaşmış olan beyaz kirazıyla da adını duyurmaya başladı

Tarih ve kültür şehri Ereğli
Türkiye’nin fiziki açıdan en 

büyük şehri olan Konya’nın ku-
zeyinden güneyine, doğusundan 
batısına coğrafi özellikleri, iklimi 
hatta kültürü bile farklılıklar gös-
terebiliyor. Konya’nın kuzeyindeki 
en büyük ilçesi olan Ereğli de tarihi 
değerlerinden kültürel ögelerine, 
ürettiği tarım ürünlerinden, turizm 
alanlarına kadar her alanda dikkat 
çekmeyi başarıyor. Ereğli, sahip ol-
duğu değerleriyle birlikte gelişimini 
sürdürürken, aldığı kamu yatırım-
larıyla da bu gelişim ve büyüme sü-
reci daha büyük bir ivme kazanıyor. 

EVLİYA ÇELEBİ 
SEYAHATNAMESİ’NDE 

ÖVZGÜYLE BAHSEDİYOR
Ereğli’nin adının Bizans İmpa-

ratoru Herakliyus’tan geldiği yö-
nünde bilgilere tarihi kaynaklarda 
rastlanılırken, Evliya Çelebi ise Se-
yahatnamesi’nde Alaeddin Keyku-
bat’ın Ereğli’den bir sefer dönüşü 
geçerken Peygamber Pınarı denilen 
(şu an Akhüyük köyünde bulunan) 
çamurun yaralı askerlerin yaraları-
na şifa olduğundan dolayı buraya 
Erkili (Ereğli) dediğini söylüyor. 

EREĞLİ ULU CAMİİ
Karamanoğlu Mehmet Bey 

adına 1426 yılında yaptırılan Ulu 
Camii Ereğli’nin en önemli kültür 
varlıklarından biri. Orijinal olarak 
sadece minaresi kalmış. Minare-
ye yakın kapı üzerinde ve yanında 
onarım kitabeleri yer alıyor. Mihrap 
1940 onarımında yeniden yapılmış. 
Caminin kuzeydoğu köşesine oturt-
turulan minare 40 metre yüksekli-
ğinde olup kırmızımsı kesme taştan 
yapılmış. Minarenin kaidesi ile küp 
arasına konan mermer kuşakta sü-
lüs yazı ile Ayet-ül Kürsi yer alıyor. 

TARİHİ ŞİFA HAMAMI
Ulu Cami’nin güneyinde bulu-

nan Eski Hamam, Selçuklu döne-
minde yapılmış ve Karamanoğulları 
döneminde de kullanılmış. Kitabesi 
bulunmadığından yapım tarihi ke-
sin olarak bilinmiyor. Günümüzde 
toprak altında kalan hamama batı 
yönünden on basamakla iniliyor. 
Hamam soyunmalık, ılıklık ve sı-
caklık bölümlerinden oluşuyor. 
Üzeri kubbe ile örtülü olan hama-
mın kubbelerinden bir bölümü yı-
kılmış ve yerine ahşap bir örtü ya-
pılmış. 

Hamam Camikebir Mahalle-
si sınırları içerisinde Ulu Cami’nin 
güneyinde yer alıyor. Genel görüş, 
Karamanoğlu İbrahim Bey tarafın-
dan yaptırıldığı yönünde. Orijinal 
binasının büyük bir kısmı aynen 
durmakta olup, sadece büyük kub-
be yıkılmış. 

Bu hamam dışında Ereğli’de iki 
hamamın daha bulunduğu; bun-
lardan birinin Roma dönemine ait 
olduğu kaynaklarda zikrolunur. Fa-
kat ikisi de günümüze ulaşmamış. 
Roma hamamının bu günkü Rüs-
tem Paşa Kervansarayı’nın altında 
olduğu; diğerinin de Cağaloğlu Be-

desteni’nin güneyinde olduğu ifade 
ediliyor.

RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI
Ereğli ilçesinde Osmalı Padişahı 

Kanuni Sultan Süleyman dönemin-
de Sadrazam Rüstem Paşa tara-
fından 1552'de yaptırılan Rüstem 
Paşa Kervansarayı, şehirdeki en 
önemli kültürel varlıkların başında 
geliyor.

Şehir merkezindeki Ulu Ca-
mi'nin yanında, Mimar Sinan'ın 
eseri Rüstem Paşa Kervansarayı, 
dikdörtgen planlı ve revaklı avlu-
suyla Osmanlı mimarisinin temel 
özelliklerini yansıtıyor. Ana duva-
rı kesme taştan, kemerlerinde ise 
tuğlaların kullanıldığı yapının oda-
ları, geniş avlusu ve büyük ahır bö-
lümü bulunuyor.Bağdat ve Konya 
Kapısı adı verilen iki giriş kapısının 
yer aldığı, üzeri beşik tonozla örtülü 
kervansaray, yakın dönemde yapı-
lan restorasyon çalışmalarının ar-
dından "Millet Kıraathanesi" olarak 
gençlere ve okurlara hizmet ediyor.

OSMANLI DÖNEMİ ESERİ
Yapının Osmanlı döneminin şe-

hirdeki en önemli eserlerinden bir 
olduğu sanat tarihçiler tarafından 
ifade ediliyor. Osmanlı dönemi ker-
vansaraylardan bugüne kadar ge-
len yapıların azlığına dikkati çeken 
sanat tarihçileri Rüstem Paşa Ker-
vansarayı için "Menzil külliyesi ker-
vansarayları günümüzde çok var. 
Bunlar büyük ölçekli sağlam yapı-
lar. Osmanlı döneminde bağımsız 
yapılan kervansaray çok fazla yok. 
Bunlardan birisi Ereğli Rüstem 
Paşa Kervansarayı'dır. Şehrin eski 
dokunun bulunduğu yerleşkede yer 
alıyor. Ulu Cami ve hamamla bir 
aradadır” diyor.

HACILARIN UĞRAK YERİYMİŞ
Ereğli'nin Osmanlı döneminde 

aktif kullanılan hac güzergahında 
olmasından dolayı, kervansarayın 
hac yolunda da konaklama ve din-
lenme amaçlı olarak kullanıldığı 
biliniyor. Kervansaray'ın harap du-
rumdayken 1990'lı yıllarda onarımı 
yapılmış, orijinal yapısıyla ayakta 
durması, geçmişi günümüze yansı-
tan bir emanet olarak bugüne mi-
ras bırakılmış. Yapının Osmanlının 

16'ıncı yüzyıl mimarisini en güzel 
yansıtan eserlerden biri olduğu da 
yine tarihçilerin notlarında yer alı-
yor.

EREĞLİ MÜZESİ
Buram buram tarih ve kültür 

kokan Ereğli’nin bu değerlerinin 
korunması ve gelecek nesillere sağ-
lıklı bir şekilde aktarılması için 1968 
yılında ilçeye Ereğli Müzesi kazan-
dırılımış. Müze koleksiyonunda 
M.Ö. 7000 yıllarından başlayarak 
Neolotik dönemden beri kurulan 
medeniyetlere ait eserler sergileni-
yor. Neolitik Dönem yerleşim yeri 
olan Can Hasan bölgesindeki ka-
zılardan elde edilen çeşitli eşyalar; 
el baltaları, duvar freskleri, pişmiş 
toprak kaplar müzenin raflarında 
sergileniyor. Müzenin Eski Tunç 
Çağı eserleri bölümünde hayvan ve 
insan figürleri ile damga mühürler 
sergilenirken, Asur Ticaret Koloni-
lerine ait bulleli testiler, idoller de 
bulunuyor. Hitit Çağı; pişmiş toprak 
meyvelikleri, silindir ve damga mü-
hürleri, hiyoroglif ve çizi yazılı ile 
hazırlanmış heykeller, Frig Çağı; fi-
bula, gaga ağızlı testiler, Helenistik 
Dönem; Lekythos, Athena sikkeleri, 
altın varaklar, Roma Dönemi; mi-
mari parçalar, mezar stelleri, Bizan 
Dönemi; mimari parçalar, Selçuklu 
ve Karamanoğulları; sırlı kaseler, 
alçı süslemeler, Osmanlı Dönemi; 
el yazması Kur’an-ı Kerimler, silah-
lar, halı ve kilimler burayı ziyaret 
edenler tarafından gözlemlenip in-
celenebiliyor.

İVRİZ KAYA ANITI KABARTMALARI
Ereğli’nin en çok ziyaret edi-

len yerlerinden biri olan İvriz Kaya 
Anıtı, Hitit döneminden kalma bir 
kaya anıtı. Ereğli ilçe merkezine 17 
kilometre uzaklıktaki İvriz Köyü’n-
de yer alan kaya anıtı, M.Ö. 1180 
ile M.Ö. 700 yılları arasında Tuva-
na ülkesinin kralı olan Varpalawas 
tarafından yaptırılmış, Geç Hitit 
Dönemi’nin en önemli yapılardan. 
Fırtına Tanrısı Tarhundas ile Kral 
Varpalavas’ın tasvir edildiği kabart-
mada, Tanrı figürü güçlü bir insan 
görünümünde, Kral Varpalavas ise 
giysileriyle beraber, Tanrı figürün-
den biraz daha küçük bir şekilde 

betimlenmiş. İki kabartmanın or-
tasında hiyeroglif yazı bulunuyor. 
Yazıda: “Ben hakim ve kahraman 
Tuvana Kralı Varpalavas sarayda 
bir prens iken bu asmaları diktim, 
Tarhundas onlara bereket ve bolluk 
versin” yazıyor.

İvriz Kaya Anıtı’nın hemen ya-
kınında kayalıkların içinden doğan 
İvriz Şelalesi de bölgede en çok zi-
yaretçi çeken yerlerden biri. Özel-
likle yaz aylarının bunaltıcı sıcak 
günlerinde kayalıkların arasından 
fışkıran soğuk su, serinlik sunuyor. 
Su o kadar soğuk ki, bölgeyi ziyaret 
edenler kendi aralarında suda elle-
rini yahut ayaklarını kim daha uzun 
tutabilecek diye yarışa bile giriyor. 
İvriz Çayı’nın aktığı güzergah bo-
yunca uzanan yemyeşil ağaçlar ve 
çayırlar ise piknik için eşine az rast-
lanacak güzellikle bir imkan sunu-
yor. 

BEYAZ KİRAZ
Türkiye’de nüfus ve ekonomik 

potansiyel açısından 30 civarında 
şehirden daha büyük olan Ereğli, 
tarihi özellikleri ve doğal güzellik-
lerinin yanında üretimdeki kabili-
yetiyle de dikkat çekiyor. Bitkisel ve 
hayvansal üretim açısından önem-
li bir potansiyele sahip Ereğli’de 
meyve tarımı içerisinde Beyaz Kiraz 
(Starks Gold) önemli bir yere sahip.

Kiraz üretimi dünyada geniş 
bir alana yayılmış olmasına rağ-
men en çok kiraz üretimi yapılan 
ülkeler ABD, Türkiye, İtalya, Fransa 
olarak sıralanıyor. Kiraz üretiminin 
bu kadar çok olmasına karşılık be-
yaz kiraz sadece Ereğli bölgesinde 
üretiliyor. Bu da Ereğli’ye ekonomik 
olarak bir farklılık ve artı bir gelir 
sağlıyor. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN EREĞLİ’YE 53 
MİLYON TL DEĞERİNDE YATIRIM

Ereğli’nin sahip olduğu değer-
leri korumak, geliştirmek, ilçeyi 
daha yaşanabilir bir hale getirmek 
için yerel ve merkezi idarenin ya-
tırımları da hız kesmeden devam 
ediyor. Özellikle Büyükşehir Yasası 
merkezden uzak olan ilçeler açısın-
dan önemli bir dönüm noktası oldu. 
İlçelerin fiziki gelişimleri, altyapıları 
ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi 
noktasında Büyükşehir Belediyesi 
önemli bir görev üstlenmiş oldu. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Uğur İbrahim Altay, yakın 
bir zaman önce Ereğli’de vatandaş-
larla ve esnafla bir araya gelerek 
ilçedeki yatırımları incelemişti. İlçe-
lerin standardını Büyükşehir stan-
dardına getirmek için sahada yoğun 
şekilde çalıştıklarını belirten Başkan 
Altay, “Bu yıl Ereğli’mize 53 milyon 
liralık hizmeti kazandırmış olacağız. 
Ereğli’mizin tamamında gece gün-
düz demeden çalışıyoruz” ifadeleri-
ni kullanmıştı. Başkan Altay, Aşık-
lar Mahallesi’nde 90 dekar alanda 
domates yetiştirilen tarlada işçilerin 
de hasat heyecanına ortak olmuştu.
n RASİM ATALAY
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      Gece Gündüz
Konya                  15 °C    26°C

Karaman              9 °C 26°C 

Aksaray              12 °C      27°C
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‘Hiçbir zaman Rumların boyunduruğuna girmeyiz’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Ta-
tar, Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret 
etti. Bilim Merkezi’nde gençlerle 
söyleşide buluşan Cumhurbaşka-
nı Tatar soruları yanıtladı. Ersin 
Tatar, Maraş ile ilgili soru üzerine 
Maraş’ın 47 yıldır kapalı olduğunu 
hatırlatarak, “Benim başbakan ol-
duğum dönemde bu iradeyi orta-
ya koyduk. Kıbrıs’ın baktığımızda 
bizim bu mücadelede Türkiye’nin 
varlığı fevkalade önemli. 

Dolayısıyla bu meseleyi Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’la gündeme getirdim. 47 
yıldır kapalı olan Maraş esas itiba-
riyle bir anlaşma olursa Rumlara 
iade edileceği noktasında böyle 
bir beklenti içerisinde olundu karşı 
taraftan. Annan Planı zamanın-
da bizler evet dedik, onlar hayır 
dedi. Hayır demelerine rağmen 
tamamen Avrupa Birliği’ne alın-
dılar. Evet deselerdi Maraş iade 
edilecekti. Daha sonra çeşitli yine 
müzakere süreçlerinde bir anlaş-
ma olsaydı, Rumlar bizlere eşitlik 

temelinde bir anlaşmaya niyet et-
selerdi yine Maraş söz konusuydu. 
Artık bir anlaşma umudu olmadığı 
için yıllardır bu iş böyle kaldığı için 
Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin 
iyi niyetine rağmen karşı taraftan 
hiçbir iyi niyet görmediğimiz için; 
çünkü karşı taraf maalesef Birleş-
miş Milletler ve Avrupa Birliği’nin 
ortaya koyduğu taraflı duruş ve 
onların bize göre avantajlı pozis-
yonda bir bakıma statükoyu koru-
ma arzu ve niyetleri Kıbrıs’ta yakın 
bir gelecekte anlaşma olmayaca-

ğını işaret etmek durumdayken 
artık 47 yıl daha Maraş’ın kapıla-
rının kapalı kalması hiçbir anlam 
taşımaz, dedik.  Maraş esas itiba-
riyle bizim Türk vakıflarına ait bir 
bölgeydi. 1571’den sonra Ada'nın 
tümü esas itibariyle bir Osmanlı 
adasıydı ve oradaki mallar, mülk-
ler bir takım vakıflara ait. Belgeleri 
var 3 veya 5 vakıfa ait bir bölge 
İngiliz sömürge döneminde va-
kıfların kendi tüzüğüne, kendi bir 
takım düzenlerine rağmen peşkeş 
çekilmiş ve o peşkeş neticesinde 

oradaki oteller, binalar dikilmiş. 
Dolaysıyla kimse bu başkaları-
na aittir, Rumlara aittir diyemez. 
Çünkü Ata toprağı. Gazimağu-
sa’mız gerçekten Kuzey Kıbrıs’ın 
en güzel, en anlamlı şehirlerinden 
birisidir. 1974’ten sonra büyük bir 
kalkınma olmuştur” diye konuştu. 
Mehmetçiğin Ada'ya geldiğinde 
tümünün kendilerine ait oldu-
ğunu fakat koşulların değiştiğini 
kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 
“1878'de Osmanlı, Kıbrıs'ı İngil-
tere'ye devrederken nüfus 50 bin 

Türk, 100 bin Rum. Aradaki fark 
50 bin. 1960'da bizim 50 bin ol-
muş 100, Rum'un 100 bin olmuş 
400 bin. İngiliz döneminde ger-
çekten Yunanistan ve diğer ada-
lardan nüfus çekmek suretiyle nü-
fusu aleyhimize çevirmiş. Bugün 
Avrupa Birliği'ne bakınız 700 bin 
nüfus olan Kıbrıs Rum yönetimi 
Almanya ile aynı hakka sahip. Bir 
defa veto hakkı var. 450 milyon 
nüfuslu Avrupa Birliği'nin, 85 mil-
yon nüfuslu Türkiye Cumhuriyeti 
ilişkilerinde herhangi bir noktada 

Rum tarafı 'Ben buna onay vermi-
yorum veto hakkımı kullanıyorum' 
derse, veto kullanarak durdura-
biliyor. O şekilde dünyada insan 
hakları ve buna benzer bir takım 
düzenlemeler halklara ayrı hak-
lar vermiştir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta 
iki ayrı halk vardır. Uluslararası 
standartlar da böyle emretmekte-
dir. Dolayısıyla Kıbrıs Türkleri ve 
Kıbrıs Rumları arasında hiçbir fark 
olmaması lazım. Zaten anlaşmalar 
da bunu emrediyor. Dolayısıyla biz 
de herhangi bir anlaşma durumu-
na ve hiçbir zaman Rumların bo-
yunduruğu veya onların otoritesi 
altına girmeyiz ve girmemeliyiz. 
O yüzden iki ayrı egemen devlet-
ten bahsediyoruz. Maraş yeni po-
litikanın bir parçasıdır. Kıbrıs eski 
Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski 
Doğu Akdeniz değil, Türkiye eski 
Türkiye değil. O bakımdan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu 
Akdeniz'deki statüsü ve değeri bu 
siyasi yeni değerlendirmede çok 
daha önemli hale gelmiştir" diye 
konuştu. n İHA

Organize sanayi bölgelerine, 
yatırımcı ilgisi pandemiye rağmen 
devam ediyor. Organize Sanayi Böl-
geleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başka-
nı Memiş Kütükcü, OSB’lerde son 
bir yılda yatırımcılara 2 bin 500’ün 
üzerinde yeni sanayi parseli tahsis 
edildiğini söyledi. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, yatırımcıların OSB’lerde 
yatırım yapma konusunda büyük bir 
teveccüh gösterdiklerini ifade ede-
rek, OSB’lere olan yatırımcı ilgisini 
şu sözlerle ifade etti: “OSB’lerimizin 
pek çoğunda, pandemiye rağmen 
yoğun bir yatırımcı ilgisi yaşıyoruz. 
Son bir yılda Manisa, Ankara, Şan-
lıurfa, Diyarbakır, Balıkesir, Niğde, 

Konya, Yalova, İzmir, Kütahya gibi 
pek çok şehrimizdeki organize sana-
yi bölgelerimizde, yatırımcılara 2 bin 
500’ün üzerinde yeni sanayi parseli 
tahsis edildi.” 

9 AYDA 6 YENİ OSB KURULDU, 
TOPLAM OSB SAYISI 352’YE ULAŞTI 

Açıklamasında şu anda Türki-
ye’de OSB’si olmayan şehir kalma-
dığını ifade eden Kütükcü, bu yılın 

ilk 9 ayında Amasya, Elazığ, İzmir, 
Kahramanmaraş ve Niğde olmak 
üzere 5 şehirde de 6 yeni OSB kurul-
duğunu aktararak, şu bilgileri pay-
laştı:  “ Bu yılın ilk 9 ayında Amas-

ya Taşova OSB, Elazığ Besi Tarıma 
Dayalı İhtisas OSB, İzmir Bayındır 
Tarıma Dayalı İhtisas OSB, İzmir Kı-
nık Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kah-
ramanmaraş Elbistan Tarıma Dayalı 
İhtisas OSB, Niğde 2. OSB olmak 
üzere 6 yeni OSB’mizin kuruluş aşa-
maları tamamlandı. 

Böylece ülkemizdeki OSB sayı-
sı 352’ye ulaştı. Bu 352 OSB’mizin 
259’u halihazırda işletmede. Diğer 
OSB’lerimizin ise, yer seçimi, plan-
lama, kamulaştırma gibi süreçleri 
devam ediyor. Ayrıca faal 259 OS-
B’mizdeki işletme sayısı 67 binin, 
istihdam ise 2 milyon 170 binin üze-
rine çıktı.”
YATIRIMLARDA OSB AVANTAJLARI  

Kütükcü, Türkiye’nin en planlı 

sanayi alanları olan OSB’lerin ‘ya-
tırım avantajları’ ile yatırımcılarına 
sunduğu fırsatları da değerlendire-
rek, “OSB içinde yapılacak bir yatı-
rım, OSB dışında yapılacak bir ya-
tırıma göre bir alt bölgenin yatırım 
teşvik avantajlarından faydalanıyor. 
Bu da yatırımcılarımıza, gümrük 
vergisi, kurumlar vergisi, SGK iş-
veren payı desteği, faiz desteği gibi 
alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrı-
ca OSB içindeki firmalarımıza em-
lak vergisi muafiyeti, indirimli arsa 
tahsisi, harç istisnası gibi teşvikler 
de var. Bu yatırım avantajlarının 
yanı sıra, OSB’lerimiz yatırımcılara 
bürokrasiden uzak, tek durak ofis 
anlayışı ile hizmet veriyor” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

OSB’lerde yatırımlara ilgi her geçen gün artarak devam ediyor

Biz şehrimizi çok sevi-
yoruz.

Konya başka…
Da…
Keşke şu aksaklıklar 

da olmasa…
Hani bir cümle kur-

muş ya CHP’li Bakan…
Hem de Maarif Bakanı 

Hasan Ali Yücel…
Ne demiş?
‘Şu mektepler olmasaydı, ben bu 

maarifi ne güzel idare ederdim’
Bugünkü karşılığı ile Milli Eğitim 

Bakanı…
Sorumluluk alanınızdaki sorunları 

görmezseniz hiçbir sıkıntı da kalmaz…
Ama görmezseniz…
Tam da CHP’nin yaptığı gibi…
Sorumluluklarını görmez kendi 

haline bırakırsanız, hiçbir endişeniz de 
kalmaz.

Aksaklık da yaşanmaz…
Ama…
Var…
Öğrenciler var.
Yaklaşık iki yıldır pandemiden do-

layı uzaktan devam eden eğitim, Konya 
trafiğinin yoğunlaşmasının önüne geç-
mişti.

E…
Şimdi 2021-2022 Eğitim Öğretim 

Yılı’nın başlamasıyla birlikte üzerini ört-
tüğümüz trafik sorunu, yine ortaya çıktı.

Bu şehirde trafik sorunu var.
Var kardeşim…
Okullar açıldı yine istemediğimiz 

görüntüler ortaya çıktı.
Aslında çözülmeyecek problemler 

değil…
Sabah iş başlangıç ile akşam iş 

çıkışlarında Konya’nın yoğunlaşan böl-
gelerinde trafiğin akışını hızlandıracak 
çalışmalar, bu işi çözer.

Bir de…
Trafik bilincinin artırılması…
Ne yapılmalı?
Yoğunlaşan bölgelerde sinyalizas-

yon, işi çözmek yerine daha da çıkmaza 
sokuyor.

Misal…
Otogar Kavşağı…
İstanbul Yolu Zafer Sanayisi giri-

şi, çıkışı…
Hava Lojmanları Kavşağı…
Eski Stadyum ile Muhacir Pazarı 

Kavşağı…

YHT Garı Kavşağı…
Emin olun 
Bahsettiğimiz bölge-

lerdeki sıkışıklıklar küçük 
dokunuşlarla çözülebilecek 
konular.

Çok küçük dokunuş-
lar…

Gerek Konya Emniye-
ti, gerek UKOME gerekse 
Büyükşehir Belediyesi…

Vatandaşın sorumlulukları da var 
elbette…

Örnek mi?
Düzensiz park…
Ben bu konuyu şehrin yetkili isim-

lerinin bir kez daha gözden geçireceğini 
biliyorum.

Vali Vahdettin Özkan, Konya’ya 
duyarlı…

Uğur Başkan, bu şehrin başlıklarıy-
la yatıp kalkıyor zaten…

Emniyet Müdürü Engin Dinç, 
Konya’yı çok seviyor. Henüz basınla bir 
araya gelmedi ama basını çok sevdiğini 
biliyoruz.

Emin olun…
En az bizim kadar da Konyalı…
O yüzden…
Bu soruna hızlıca çözüm arayaca-

ğının da farkındayız…
Küçük dokunuşlar…
Haklısınız…
Çocuklarımız okullarını çok özledi-

ler ama bir tarafı yaparken bir tarafı da 
yıkmayalım.

Çocukların mutluluğu vatandaşın 
çilesi olmasın.

Ha unutmadan…
Malum, bir salgın süreci yaşıyoruz 

ve her dakika hatta saniyelerin hayati 
önem taşıdığı bir dönemden geçiyoruz.

Maalesef de bazen denk geliyoruz.
Ambulans acı acı siren çalıyor ama 

felç olmuş trafikten çıkmadığı oluyor.
Daha başka bir şey yazmaya gerek 

var mı?
Bence yok…
Trafik hayattır…
O zaman…
Yetkililere seslenelim…
Sorumlulukları görmezden gelir-

sek sıkıntı kalmaz!
Ama…
Sorumluluk hissediyorsanız…
Küçücük dokunuşlarla…
‘Hayata yol açın’

‘HAYATA YOL AÇIN’

Üniversitelerde yüzyüze eğitime başlanılmasına kısa bir süre kala öğrencileri de barınma telaşı sardı. Kon-
ya’da üniversitelere yakın yerlerdeki bütün evlerin fiyatlarının yüzde 30 civarında artış gösterdiği ifade edildi

Üniversiteye yakınsa
değeri yüzde 30 arttı

Konya'da üniversitelerde yüz 
yüze eğitimin başlamasına sayılı 
günler kala öğrencilerin oturduğu 
mahalledeki ev kiraları yüzde 30 
oranında arttı. Kerem Nükte Gay-
rimenkul Müdürü Hasan Aksay 
"Ev sahipleri, 1,5 yıldır aidatı, yakı-
tı kendileri ödediklerinden, fiyatla-
rın üzerine yüzde 20-30 civarında 
zam koydular" dedi.

BOSNA HERSEK MAHALLESİ’NDE 
KİRALAR EL YAKIYOR

Yeni eğitim-öğretim yılında 
yüz yüze eğitime karar verilme-
siyle, üniversite öğrencilerinin ev 
aramaya başlaması, kiralık daire-
lerin fiyatını da artırdı. 

Konya'da Selçuk Üniversitesi 
ve Konya Teknik Üniversitesi öğ-
rencilerinin yoğunlukta oturduğu 
ve kentte 'üniversite mahallesi' 
olarak da bilinen Selçuklu ilçesi 
Bosna Hersek Mahallesi'nde ki-
ralar yaklaşık yüzde 30 oranında 
arttı.

Kerem Nükte Gayrimenkul 
Müdürü Hasan Aksay, üniversite 
öğrencilerinin pandemi sürecinde 
memleketlerine dönmeleri üzerine 
evleri boşalttıklarını, yüz yüze eği-

tim kararı alınmasıyla da yeniden 
taleplerinin arttığını belirtti.

PANDEMİDE EV SAHİPLERİ
 KİRAYA YÜZDE 30 ZAM YAPTI
Aksay, süreci anlatarak, "Ev 

sahipleri fiyatları yukarı doğru tır-
mandırdılar. 1,5 yıldır aidat, yakıt 
gibi şeyleri kendileri ödediklerin-
den bunun acısını da çıkarabilmek 
için fiyatların üzerine yüzde 20'lik, 
30'luk civarında zam koydular. 
Ayrıca talep meselesinden dolayı, 
gayrimenkul az olduğu için fiyatlar 

yukarı tırmanmış durumda. Kiralık 
daireler var ama çok az miktarda. 
Üretim yapılmıyor. Pandemiyle 
birlikte müteahhitler 2 yılı aşkın 
süredir inşaat maliyetlerinin art-
masından dolayı inşaat yapmaya 
çok yanaşmıyorlar. Çünkü mali-
yetler çok yüksek çıkıyor. Özellikle 
öğrenciler okullarına yakın bir yer-
de kiralık daire aradıkları için okul-
lara yakın bölgelerde kiralık daire 
sıkıntısı yaşıyoruz" diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Hasan Aksay

Memiş Kütükcü



4 9 EYLÜL 2021HABER

Özel Yiğit Polikliniği Selçuklu Şubesi açılıyor
18 yıldır Konya’da İstanbul 

Caddesi’nde faaliyet gösteren Diş 
Hekimi İlker Yiğit’e ait Özel Yiğit 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin 
Selçuklu Şubesi hizmete açılıyor. 

Uzman kadro, son teknolojik 
cihazlar ve pandemi riskini sıfıra 
indiren tedavi olanakları ile Özel 
Ağış ve Diş Sağlığı Polikliniği 
Selçuklu Şubesi, Kılınçarslan Ma-
hallesi Şair Seyfi Sokak’ta hizmet 
verecek. Açılış 11 Eylül Cumartesi 
günü saat 15.00’da gerçekleşecek. 

Yeni klinik hakkında basın 
mensuplarına bilgiler veren Özel 
Yiğit Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 
Sahibi Diş Hekimi İlker Yiğit, 17 
yıldır güven ve kalitenin adresi ol-
duklarını dile getirdi. 

Yiğit, “Diş hastalıkları halkımı-
zın tamamını ilgilendiren bir konu. 
Bu anlamda diş hekimi ve klinik 
çok önem taşıyor. Bizler de 17 yıl-
dır vatandaşımıza en özel hizmeti 
vermeye gayret ettik, etmeye de-
vam edeceğiz. İstanbul Caddesi’n-
deki merkezimizden sonra şimdi 
de tam donanımlı ikinci poliklini-
ğimiz olan Selçuklu Şubesi’ni hiz-
mete açıyoruz. 

Burada teknolojik cihazlar, 
pandemi şartlarına uygun tedavi 
olanaklarımız mevcut. İnsanlar 
salgın nedeniyle diş tedavilerini 
erteleyebiliyor. Biz tüm önlemleri 
aldık gönül rahatlığı ile gelebilirler. 
Kılınçarslan Mahallesi Şair Seyfi 
Sokak’ta yer alan polikliniğimiz-

de diş hekimi şahsım, Diş ve Diş 
Eti Hastalıkları Uzmanımız Burcu 
Yiğit, Diş Hekimi Zuhal Karataş, 
Çocuk Diş Hastalıkları Uzmanı 
Begüm Öztürk, Diş Hekimi Arif 

Yücel ile birlikte vatandaşlarımıza 
hizmet vereceğiz” dedi. 

AĞIZ İÇİ TARACIYI İLE 
BEKLEMEYE SON VERİYORUZ
Poliklinikte vatandaşın hem 

zamanını almayacak hem de te-
davi sürecini kolaylaştıracak bir 
uygulamayı da hayata geçirdik-
lerini belirten Diş Hekimi İlker 
Yiğit, “Konya’da bir ilki daha 

gerçekleştiriyoruz. 3D tarayıcılı 
cihazımızla hastamıza ağız içi ta-
rama yapıyoruz. Zirkonyum teda-
visinde hastamız artık beklemek 
zorunda kalmıyor. 

Tarayıcının ölçülerine göre 
bir günde zirkonyumları hasta-
mıza takıyoruz. Daha önceden 
ilk olarak ölçü alınır, sonrasında 
provalar yapılırdı. Zirkonyumun 
takılması 1 hafta 10 günü bula-
biliyordu. Ama artık bir günde 
tedaviyi bitiriyoruz. Bu hizmet 
de polikliniğimizde mevcut” diye 
konuştu. 

İlker Yiğit, diş sorunlarının er-
telenmemesi gerektiğini belirte-
rek, tüm vatandaşları polikliniğe 
davet etti. n HABER MERKEZİ

Acaba inancımızın 
ve milliyetimizin bize 
yüklediği sorumluluk-
ların neresindeyiz? Bir 
özeleştiriye gerek duyu-
yor muyuz yoksa...
HAKİKİ MÜSLÜMANIN 

ÖZELLİKLERİ
Hakîkî Müslüman 

âilesini, büyüklerini, yur-
dunu ve bayrağını sever, 
insanlara karşı yumuşak 
davranır ve imkân bul-
dukça herkese yardım eder. Annesini, 
babasını, büyüklerini sayar, küçükleri-
ni sever hiç kimseyi incitmez. Temizli-
ğe son derece dikkat eder (ifrata kaç-
mamak şartıyla) yediği içtiği, vücudu, 
eşyaları ve çevresi hep temiz olur.

Hakîkî Müslüman, kul olduğu-
nu bilir ve kulluk vazîfelerini eksiksiz 
yapmaya uğraşır. Hiç ölmeyecekmiş 
gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi âhiret 
için çalışır. Çoluk çocuğunu ahlâklı ve 
örnek bir Müslüman olarak yetiştirir, 
onlara Allah sevgisini, peygamber 
sevgisini, Kur’ân-ı Kerîm okumasını 
öğretir ve tahsil yaptırır. Yalnız akraba, 
arkadaş ve komşuları ile değil, bütün 
insanlarla iyi geçinir ve kendisiyle iyi 
geçinilir.

Hakîkî Müslüman dininin incelik-
lerini öğrenir, nîmetlere şükreder, ye-
diği içtiği hep helâldir, kimsenin, ma-
lına canına, namusuna, göz dikmez.

Hak yemez. Kötülük yapmaz 
kendisine yapılanlara sabreder. Hele 
hıyanet nedir bilmez. Haset edici, kıs-
kanç ve kibirli değildir. Bilerek veya 
bilmeyerek bir günah işlerse hemen 
tevbe eder. Büyüklerine, ölmüş olan 
mü’minlere, arkadaşlarına ve çoluk 
çocuğuna dâimâ dua eder.

HAKİKİ MÜSLÜMAN HER İŞİYLE 
ÇEVRESİNE ÖRNEK OLUR

Hakîkî Müslüman işlerine son de-
rece dikkatlidir.

Zamanını boş geçirmez, çalışır, 
fakat rızkı Allah Teâlâ’dan bilir. Üzerine 
aldığı işi zamanında yapar. Kul hak-
kından çok korkar. Kusurları affeder, 
sırları ifşâ etmez, gizler. Hiç bir zaman 
zararlı söz söylemez, yazmaz ve oku-
maz. Kimse ile münâkaşa etmez ve 
kalbini kırmaz.

Hakîkî Müslüman her işiyle çevre-
sine örnek olur. Kimse ile alay etmez, 
yalan söylemez. Fitne çıkarmaktan çok 
sakınır. Sabırlıdır, sinirlerine hâkimdir. 
Müslümanın gıybetini yapmaz. Riyâ 
hatırından bile geçmez. Tatlı dilli, gü-
ler yüzlü, sözü ve özü doğrudur. Son 
derece alçak gönüllü, mütevâzıdır. 
İffet sahibi, şefkatli, cömert, dürüst ve 
kibardır.

Hakîkî bir Müslüman, kötü huy-
lardan uzak ve iyi huylara sahip olarak 
dünyada rahat ve huzur içinde yaşadı-
ğı gibi âhirette de sonsuz saâdete erer.

MÜSLÜMANI 
GÜZELLEŞTİREN ÖZELLİKLER
Büyükler buyurmuştur:
Güzel ahlâk; hayâlı, edebli olmak, 

az konuşmak, eziyetsiz olmak, doğru 
söylemek, iyilik yapmayı istemek, çok 
tâat etmek, az kusur yapmak, herke-
sin iyiliğini istemek, herkes hakkında 
iyilik yapmak, herkese şefkatli olmak, 
vakarlı durmak, acele etmemek, ka-
naat sahibi olmak, şükredici olmaktır. 
Devamla;  sabırlı olmak, ince kalpli 
olmak, yumuşak huylu olmak, eli 
kısa ve tamahsız olmak, sövmemek, 
lanet etmemek, gıybet etmemek, söz 
taşımamak, kötü söz söylememek, 
aceleci olmamak,  kin tutmamak, ha-
set etmemek, alnı açık olmak, tatlı dilli 
olmak, sevdiğini ve sevmediğini Allah 
için sevmek ve sevmemektir.

Kaynak: Sâdık Dânâ, 
TÜRKLERİN 

KARAKTERİSTİK ÖZELİKLERİ
Türkler, edepli, terbiyeli, akıllı ve 

azimlidir; hoşgörülü-
dür ve tedbir sahibidir. 
Türkler yurtlarını çok 
severler, yurdundan ayrı 
düştüğünde özler ve 
yurdunu arar.

Türkler, sağlam 
yapılıdır, cesurdur, kah-
ramandır. İyi bir savaş-
çıdır. Türkler, sadece 
korkulması gerekenden 
korkarlar. Türkler, tarih 

boyunca iyi savaşçı ol-
dukları için, tüm devirlerde dünyanın 
en seçkin askerlerinden sayılmışlardır.

Türkler, temiz kalpli, açık sözlü ve 
açık yüreklidir. Türk’ün bazen “saf” 
olarak ifade edilen bu güzel özelliği, 
zamanla yadırganarak, adeta “ahmak” 
gibi anlaşılmasına neden olacak kadar 
ileri gitmiştir. 

Türkler, namusludur, güvenilir 
insanlardır. Tarihi kaynaklarda verilen 
emanetleri en iyi şekilde korudukları 
her fırsatta dile getirilmiştir.

Türkler teşkilatçıdır; dolayısıyla 
itaatin, emir-komutanın ne olduğunu 
çok iyi bilir. Türk yalnız olduğunda 
iyi bir önder olduğu halde, başında 
kendisinden daha üstün yetenekli bi-
risi olduğunda ona severek itaat eder. 
Türkler, zayıf ve acizleri korur; savaş 
zamanlarında korkunç birer savaşçı 
olarak görünse de, barış zamanlarında 
da en sakin insandır. Herkese yardım 
etmeye çalışır.

Türkler, rahata kavuşunca gevşer, 
hatta bazen komşularının etkisinde 
kaldığı olur ama çok geçmeden kendi 
özelliklerine dönmesini bilir.

Türkler, tabiat ile iç içe olduğu için 
küçük yaşlarından itibaren hayat mü-
cadelesine alışmıştır. Hayatın ve yaşa-
mın zorluklarını çok iyi bilir ve oluşan 
sorunları çözme konusunda yetileri 
gelişmiştir. Cahiz (Ebu Osman Amr 
bin Bahr el-Kinani el-Fukaimi el-Bas-
ri)’in dediğine göre “Türk, eli kolu bağlı 
olarak bir kuyuya atılsa, mutlaka bir 
çaresini bulup kurtulur”. Türkler, tabi-
ata karşı çok sabırlıdır. Hayatın güçlük-
lerini güler yüzle karşılar. Türkler, hem 
çoban, hem seyis, hem cambaz, hem 
baytar hem de bir süvaridir. Cahiz’in 
de dediği gibi “Türk başlı başına bir 
millettir”.

Türkler, çalışkandır, sürekli olarak 
kendisini aşmak ve yenilemek ister.

Türkler, genellikle et yerler.
Türkler, sadelikten hoşlanır, kısa 

ve öz konuşur; uzun ve boş sözlerden 
nefret ederler.

Türkler, atlara komşularından 
daha erken zamanlarda sahip oldu-
ğundan dolayı komşularına büyük 
üstünlük sağlamıştır. Cahiz bunu şu 
şekilde açıklamıştır: “Türk’ün ömrü-
nün at üzerinde geçen günlerinin, yer 
üzerinde oturarak geçirdiği günlerden 
daha çok olduğunu görürsün“.

Türkler, bir maden olan demiri er-
ken dönemlerde keşfetmiş, demiri çe-
lik haline sokarak komşularına kıyasla 
daha güçlü silahlara sahip olmuştur.

Türkler, kendisine mahsus bütün 
özellikleriyle, dünya üzerindeki top-
lumlar içinde seçkin bir yere sahip 
olmuştur. Türk ile ilgili olarak Alp Er 
Tunga (Efrasiyab)’da geçen bir söze 
göre;

“Türk, sedef içinde deryada bu-
lunan bir inci gibidir. Kendi yerinde 
bulunduğu zaman kadir ve kıymeti 
bilinmez. Lakin oradan çıkınca, de-
nizden ve sedeften çıkmış bir inci gibi 
kıymetlenir.”

Kaynakça: Ramazan Şeşen.
Şimdi başımızı ellerimizin arası-

na alıp düşünme vaktidir. Özeleştiri 
yapma vaktidir. Ya da “saldım çayıra 
Mevla’m kayıra” deyip amaçsız, he-
defsiz, boş bir kafa ile zaman tüketme 
vaktidir. Hangisi?

“TÜRK’ÜZ HEM DE MÜSLÜMANIZ ELHAMDÜLİLLAH”

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 312 konutluk “Aksa Park Konut Yapı Kooperatifi” projesini kamuoyuna tanıttı. 
Kılca, “İlçemizde doğru yapılaşmaya ve hemşehrilerimizin konforlu konutlarda ikamet etmesine katkı sunuyoruz” dedi

Karatay Belediyesi’nden
yeni toplu konut hamlesi

Karatay Belediyesi, 42’inci top-
lu konut hamlesi olan “Aksa Park 
Toplu Konut Yapı Kooperatifi” 
projesini kamuoyuna açıkladı. Kü-
çük Kumköprü Caddesi üzerindeki 
kentsel dönüşüm alanında haya-
ta geçirilecek proje için çalışmalar 
tamamlandı ve Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın 
yeni toplu konut hamlesini kamu-
oyuyla paylaştı. Başkan Hasan Kıl-
ca, 312 konutluk kooperatife üye 
başvurularının 13-17 Eylül tarih-
leri arasında alınacağını açıklayan 
Hasan Kılca, “Bu projelerimizle 
ilçemizde doğru yapılaşmaya, özel 
girişimlerin önünü açmaya ve va-
tandaşlarımızın çok daha konforlu 
yaşam alanlarına erişimine katkı 
sunuyoruz” ifadelerini kullandı. 
Karatay Belediyesi öncülüğünde 
kurulan kooperatife üyelik başvu-
ruları https://aksapark.karatay.bel.
tr/ internet adresi üzerinden 13-17 
Eylül tarihleri arasında alınmaya 
başlanacak.

‘HİZMETLERİMİZİ İLÇEMİZİN 
HER NOKTASINA ULAŞTIRMAK

 İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
Konuyla ilgili olarak koope-

ratifin yönetim kurulu üyeleriyle 
kameralar karşısına geçen Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Karatay’ın her karışına hizmet 
ulaştırmak için mesai mefhumu 
gözetmeksizin çalıştıklarını söyle-
di. Başkan Hasan Kılca, “Karatay’ın 
her noktasında titiz bir şekilde ça-
lışıyor, ilçemizin gelişimi ve dönü-
şümü adına şehrimizde yeni yaşam 
alanları oluşturuyoruz. Bugün ilçe-
mizin neresine bakarsanız orada 
devam eden veya tamamlanmış 
bir çalışmamızı görmek mümkün. 
İlçemizin estetik nitelikleri, fark-
lılıkları vatandaşlarımızın beğeni 
tercihlerine göre belirlenirken, ta-
rihi değerlerimiz ve kültürel mira-
sımızla da harmanlanarak ilçemiz 
mimarisine uygun yaşam alanları 

kazandırmak için büyük çaba sarf 
ediyoruz. Mekânlar için olmazsa 
olmaz diyeceğimiz unsurların ba-
şında güvenli olması gelirken bu-
nunla birlikte yaşanılabilir mekân, 
dayanıklı, kalıcı, uzun ömürlü ve 

fonksiyonel işlevlere sahip olması 
bulunduğu yere özgün olması baş-
lıca hedefimiz. Yaptığımız konutla-
rın bir kimlik doğrultusunda hayata 
geçmesini önemsiyoruz” dedi.
‘İLÇEMİZDE DOĞRU YAPILAŞMAYI 

VE HEMŞEHRİLERİMİZİN KONFORLU 
KONUTLARDA İKAMET ETMESİNE 

KATKI SUNUYORUZ’
Karatay’ın kentsel dönüşümü 

noktasında büyük gayretlerinin ol-
duğunu belirten ve eski yerleşim 
alanlarının yoğun olduğu ilçede 
doğru yapılaşmanın hızlandırılması 
için her dönem yeni projeler üret-
tiklerini kaydeden Hasan Kılca, bu 
sayede özel girişimlerin önünün 
açılması ile vatandaşların çok daha 
ferah ve konforlu yaşam alanlarına 
erişiminin artmasına katkı sağla-
dıklarını söyledi.

Aksa Park Toplu Konut Yapı Ko-
operatifi ve söz konusu proje kapsa-
mında yapılacak konutlar hakkında 
şunları belirtti: “Karatay Belediyesi 
olarak ilçemizin köklü mirasından 
feyz alarak sürdürdüğümüz top-
lu konut zincirimize yeni bir halka 
daha ekliyoruz. Sadece konutlarla 
yetinmiyoruz; eğitimden altyapı ça-
lışmalarına, sosyal tesislerden tek-
nolojik projelere, yeşil alanlardan, 
sportif faaliyetlere, çevreci uygula-
malardan, kültür ve turizme kadar 
her alanda iş üretiyoruz. 

Tüm bu faaliyetlerimizi yapar-
ken gönül belediyeciliği ilkelerimiz-
le hareket ediyor vatandaşlarımızın 
beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze 
alarak yatırım ve hizmet belediye-
ciliğinin en güzel örneklerini Kara-
tay’ımızda uyguluyoruz. 

Açıkladığımız yeni toplu konut 
hamlemiz, belediyemiz öncülüğün-
deki 42’nci proje olacak. Karatay’ı-
mıza ve Konya’mıza hayırlı olsun. 
Bugüne kadar belediyemiz öncülü-
ğünde üretilen 21 bin 344 daireye 
bu projemizle 312 daire daha ekle-
miş olacağız.

 Karatay Aksa Park Toplu Ko-
nut projemiz; konum olarak Küçük 
Kumköprü Caddesinde Akcami ve 
Mancılık Sokak kesişiminde bulu-
nan 24 Bin 300 metrekarelik kent-
sel dönüşüm alanında yer almakta-
dır. 3+1 ve iki tip 2+1 olmak üzere 
toplamda 312 daireden oluşan 
projemiz ayrıca 17 bin metrekarelik 
yeşil alandan oluşmaktadır.

 Proje kapsamında spor alan-
ları, peyzaj düzenlemeleri, park ve 
dinlenme alanları ile kapalı otopark 
bulunmaktadır.  Her biri 6 kat ol-
mak üzere 26 bloktan oluşan koo-
peratifimize üye başvurularını ise 
13-17 Eylül tarihleri arasında htt-
ps://aksapark.karatay.bel.tr/ adre-
simizden alacağız. Projemizin ilçe-
mize ve şehrimize hayırlı olmasını 
diliyorum.”n HABER MERKEZİ

Hasan Kılca

İlker Yiğit
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SALİH SEDAT ERSÖZ

Akciğer enfeksiyonunun tekrarlanması nedeniyle ikinci 
defa başlayan rahatsızlıklarımın giderilmesi için yakın 
destek, ilgi ve alakalarını esirgemeyen ve iyileşmem 

için her türlü fedakârlıkta bulunan; 

Necmeddin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. METİN DOĞAN’a,
Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. TURGUT TEKE’ye,
Kardiyoloji Uzmanı ve Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. ABDULLAH İÇLİ’ye 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi 

CELALEDDİN KORKMAZ’a,
Hastanede yattığım süre içinde kendilerini riske 
atarak tüm hastaların tedavisinde hiçbir eksiklik 

göstermediklerini gözlemlediğim sağlık çalışanlarımıza, 
hemşir ve hemşirelere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 

Hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yükünü 
hafifletmek ve bu illet virüse maruz kalmamak için aşı 
başta olmak üzere ter türlü tedbire uymakta hassasiyet 

göstermemiz gerektiğini tekraren belirtiyor, tüm 
kardeşlerime Yüce Allah’tan sağlıklı ve hayırlı bir ömür, 

hastalarımıza da acil ve kâmil şifalar diliyorum.

Teşekkür

Yüksek Enflasyonun 
temel zararlarından bir 
tanesi; düşük gelirli ya da 
geliri olmayan geniş halk 
kitlelerinin yaşam kalitele-
rini düşürmesidir.

Eğer bir çalışanın 
geliri her yıl enflasyon 
oranında artmıyorsa, 
reel olarak fakirleşme-
nin arttığının anlamına 
gelmektir.

Yüksek enflasyon 
geliri olmayan ve tasarruflarını tüketen 
birinin de, tasarrufları enflasyona karşı 
günden güne eritir. 

Düşük gelirli ya da geliri olmayan 
geniş halk kitlelerinin yaşam kalitelerinin 
düşürmesine de sebep oluşturur.

Alınan maaş gıdadaki yüksek fiyat 
artışına karşı doğal olarak alım gücünü 
koruyamayacaktır. 

En önemlisi de vatandaş üzerindeki 
yüksek enflasyon, tasarrufları azaltırken 
tüketimin artması geliştirir. 

Çalışanın geliri her yıl enflasyon ora-
nında artmıyorsa, reel olarak fakirleşiliyor. 

Bütün bunların nedenlerinden 
ötürü, bizim gibi tasarrufların düşük 
olduğu ülkelerde de bu durum problem 
oluşturduğu gibi, birçok tehlikeyi de be-
raberinde getirir. 

Tarım ülkesi olan ülkemizde son yıl-
larda gerek salgın gerekse kuraklıktan do-
layı gıda da zorlu bir dönemin içindeyiz. 

Gıdadaki yüksek fiyatlar vatan-
daşlar olarak hepimizi olumsuz yönde 
etkilemeye devam ediyor.

Zengin bir tarım potansiyelimiz 
olmasına rağmen, en fazla enflasyo-
nun gıda alanında görülmesi oldukça 
düşündürücüdür.

Tabi ki bunun birçok nedeni vardır. 
Bu nedenlerin en önemlisi de tarım po-
litikalarının yanlışları ve yansımasıdır.

Çiftçinin üretim girdilerin yüksek-
liği ve ürettiği ürünü değerinde sata-
mayışından dolayı da ekimden giderek 
uzaklaşması da önemli bir neden oluş-
turuyor.

Tarımsal ürünler pahalı olduğun-
dan tüketici olan bizler, birçok tarımsal 
ürünleri yeterince alamadığımızdan 
sağlıksız bir beslenmeyle karşı karşıya 
kalabiliyoruz. 

Gıda alanındaki en fazla yaşanılan 
enflasyonun önüne geçilmesi kaçınıl-
maz olduğu kadar, sağlıklı beslenme-
miz için de gerekli bir adım olacaktır. 

 Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun (TÜİK) Ağustos 
ayı enflasyon verilerine 
göre, tüketici fiyatların-
da aylık bazda yüzde 
1,21 artış olurken, yıllık 
enflasyon yüzde 19,25’e 
ulaştı. 

Gıda ürünlerinde 
ise, aylık artış yüzde 3,18 
olurken, yıllık gıda enf-
lasyonu yüzde 29’dur. 

TÜİK verileri kabul 
edilebilir rakamlar olmadığı gibi, vatan-
daşlara göre çok yüksektir. 

Zaten vatandaşlar tarafından yaşa-
nan gerçek enflasyon bunun çok üzerin-
de olduğu konuşuluyor.

Artık çiftçi yaşadığı bütün zorluklar 
ve sorunlardan dolayı da üretemiyor. 
Ürettiğini değerinde satamıyor. Para ka-
zanamıyor. 

Türkiye genelinde fiyatı en çok ar-
tan 20 üründen 15’nin gıda ürünlerinin 
oluşturuyor olması da oldukça dikkat 
çekicidir. 

TÜİK’in verilerine göre, Ağustosta 
fiyatı en çok artan ürünler salatalık, 
kabak, limon, taze fasulye, karpuz, 
kuru soğan, yumurta, patlıcan, kıvırcık, 
sarımsak, kavun, kaşar peyniri, yeşil 
soğan, ayran, elmadır.

Fiyatı en çok düşen ürünler sırala-
masında da ilk sırada patates, domates, 
üzüm, kuru fasulye gibi ürünler yer al-
maktadır.

Sonuçta tarımsal ürünler ve gıda 
alanındaki yüksek enflasyon sorunun 
çözülmemesi, toplum içinde bir yılgınlık 
ve güvensizlik duygusunu beraberinde 
getirir.

Yaşamaya devam ettiğimiz salgınla 
birlikte, ekonomiyi yönetenlerin fiyatlama 
alışkanlıkları da devam ettiriyor.

Bu durumdan en çok etkilenen ke-
simde, geliri az olan vatandaş kesimidir. 

Vatandaş olarak bizlerin tarımsal 
ve gıda ürünlerini yüksek fiyatta alma-
mızın önüne daha kararlı bir şekilde 
geçilmelidir.

Tarımsal ürünleri üreten çiftçilerin 
yüksek olan girdileri makul düzeylere 
çekilerek, ürettiği ürünlerinde değerin-
ce satılması sağlanmalıdır. 

Böylelikle tarımsal ve gıda ürünle-
rindeki yüksek enflasyon baskısından 
kurtulabiliriz.

Ne dersiniz sizce de öyle yapılması 
gerekmez mi?

GIDADAKİ YÜKSEK ENFLASYON TEHLİKEDİR
Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı III. Alaaddin Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e Uç 

Beyi Beratı göndermesinin 723’üncü yıl dönümünde temsili berat gönderme programı gerçekleştirdi

Alaaddin Keykubat’ın 
Beratı Söğüt’e uğurlandı

Konya Valiliği ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, Türkiye Sel-
çuklu Devleti Sultanı III. Alaaddin 
Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Bey’e Uç Beyi 
Beratı göndermesinin 723’üncü yıl 
dönümünde temsili berat gönder-
me programı gerçekleştirdi. KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da 
katıldığı programda Konya’dan yola 
çıkan berat, Bilecik’in Söğüt ilçesin-
de düzenlenecek Ertuğrul Gazi’yi 
Anma ve Söğüt Şenlikleri’nde tö-
renle teslim alınacak.

Konya Valiliği ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Türkiye Selçuk-
lu Sultanı III. Alaaddin Keykubat 
tarafından Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Bey’e Uç Beyi 
Beratı gönderilmesiyle ilgili temsili 
program düzenledi. Çeşitli ziyaret-
ler gerçekleştirmek için Konya’da 
bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar ile Konya Valisi Vahdet-
tin Özkan, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, MHP 
Konya Milletvekili Esin Kara, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
katılımıyla Alaaddin Cami avlusun-
da gerçekleştirilen program öncesi 
Sultanlar Türbesi’nde nöbet deği-
şimi gerçekleştirildi. İl Müftüsü Ali 
Öge’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
devam eden programda Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. 
Mehmet Ali Hacı Gökmen, Türkiye 
Selçuklu Devleti ile Osmanlı Bey-
liği arasındaki ilişkiyi anlatan bir 
konuşma yaptı. Programda KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da 
günün anısına berat takdim edildi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz, 1571 
yılında Kıbrıs’ı fetheden Osman-
lı’nın torunlarıyız. Biz, aynı milletin 
aynı soyundan gelen insanlarıyız. 
Verilen bu çok anlamlı hediyeyi 
Kuzey Kıbrıs halkı adına alıyorum. 
Türk milleti devletler kurmuş, dev-
letler yönetmiş. 

Osmanlı’dan sonra Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmuş. Doğu Ak-
deniz’de de bir Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bulunuyor. Bunun de-
ğerini bilen, bunun anlamını bilen 
biri olarak hakkımızı, hukukumuzu 
korumak bilinciyle buradayım. Tabi 

ki bu görevi yürütürken de ana va-
tanımız Türkiye ile tamamen uyum 
içinde ve ulusal menfaatlerimizin, 
milli çıkarlarımızın doğrultusunda 
en iyi şekilde geleceğe hazırlanma 
anlayışı içindeyiz.” diye konuştu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Tiyatrosu oyuncuları tarafından 
berat gönderme programının icra 
edilmesinin ardından Konya’dan 
yola çıkan berat, Bilecik’in Söğüt il-
çesinde düzenlenecek Ertuğrul Ga-
zi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nde 
törenle teslim alınacak.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Tramvaylarda kitap sürprizi
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Dünya Okuma Günü nedeniyle oku-
ma alışkanlığının artmasına katkı 
sağlamak amacıyla tramvaylarda, 
yeni hizmete açılan Nostaljik Tram-
vay Kafe’de ve bisiklet tramvayında 
vatandaşlara kitap hediye etti. Kon-
ya Büyükşehir, şehir genelindeki 
gençlere de doğum günlerinde hedi-
ye olarak kitap gönderiyor.

Mevlana şehri, tarımın başken-
ti ve bisiklet şehri Konya’da 8 Ey-
lül Dünya Kitap Okuma Günü’nde 
binlerce kitap dağıtıldı. 1960 model 
emektar tramvay kafeye çevrilerek 
nostaljik bir ortam oluşturuldu. 8 
Eylül Dünya Okuma Günü’nde Nos-
taljik Tramvay Kafe’de, Türkiye’nin 
ilk bisiklet tramvayı dahil onlarca 
tramvayda kitap dağıtılarak vatan-
daşa sürpriz yapıldı.

SEVİLEN YAZARLARIN 
KİTAPLARI HALKA DAĞITILDI
8 Eylül tarihinde kutlanan Dün-

ya Okuma Günü’nde farkındalık 
oluşturmak için Konyalılara kitap 
sürprizi yapan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Selçuk Üniversitesi-Ala-
addin Tepesi arasında sefer yapan 
tramvaylarda, Türkiye’nin ilk bisiklet 
tramvayında ve Kültürpark’ta yeni 
hizmete açılan Nostalji Tramvay 
Kafe’de vatandaşlara kitap hediye 
etti. Türkiye’nin sevilen yazarlarına 
ait kitapları alan vatandaşlar ise çok 
mutlu olduklarını belirterek, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne bu anlamlı 
hediye için teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, kitap 

okumanın önemine dikkat çekerek, 
“Konya'mız en fazla kütüphaneye 
gidilen şehir konumunda. Dünya 
Okuma Günü’nde şehrimizde oku-
ma kültürünün gelişmesine katkı 
sağlamak için tramvaylarda, bisik-
let tramvayında ve tramvay kafede 
vatandaşlarımıza kitap hediye et-
tik. Bütün Konyalı hemşehrilerimin 
Dünya Okuma Günü’nü tebrik ede-

rim” dedi.
Konya, Türkiye İstatistik Kuru-

mu (TÜİK) verilerine göre Türki-
ye’de halk kütüphanelerini en fazla 
kullanan şehir olarak dikkat çekiyor. 
Şehirde çok sayıda kütüphane yer 
alırken; Konya Büyükşehir Belediye-
si de doğum günlerinde şehir gene-
lindeki 7-18 yaş arasındaki gençlere 
hediye olarak kitap gönderiyor. n İHA
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Bazı küçük belirtilerin baş göster-
mesi üzerine 1 Temmuz Perşembe 
günü yaptırdığımız PCR testi eşimin ve 
benim pozitif çıktı. 

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bazı 
ilaçlarımızı evimize kadar getirdiler. Bazı 
ilaçları da aile hekimimizin reçete yazma-
sı ile eczaneden temin ettik. 

İlaçları kullandık ama bende öksü-
rük ve nefes darlığı başladı. Bunun üzeri-
ne Numune Hastanesine giderek göğüs 
uzmanına müracaat ettim. Çekilen akci-
ğer filminin temiz olduğu söylendi. Eve 
döndüm. İki gün daha evde ilaçlarımı 
kullandım. Bu iki gün içinde öksürük ve 
nefes darlığı gittikçe arttı. Bunun üzerine 
Ankara Gazi Tıp’ta görev yapan yeğenim 
Göğüs cerrahi uzmanı Doç. Dr. Mu-
hammed Sayan’ı arayarak durumu an-
lattım. Çekilen akciğer filmini de gönder-
dim. Filmi inceledikten sonra bana şöyle 
dedi: “Dayı akciğerin iyi görünmüyor. 
İnfiltrasyon artışı dediğimiz bir durum 
var. Tomografi çekilse iyi olur.” 

Bunun üzerine Meram Eğitim Araş-
tırma yeni adıyla Meram Devlet Hasta-
nesine giderek Göğüs Hastalıkları uzma-
nı Dr. Zühal Şentürk hanıma müracaat 
ettim. Gelişmeleri anlattım. Dinledikten 
sonra hemen tomografiye gönderdi. 
Tomografi sonucuna baktı ve “zatürre 
olmuşsun, seni hastaneye yatırmamız 
gerekir” dedi. 

“Tamam” dedim ve aynı gün hasta-
neye yattım. Hemen tedavime başlandı.   

Gerek Başhekim Yardımcısı Dr. 
Mehmet Özcan beyin gerek doktorum 
Zühal Şentürk hanımefendinin gerek-
se yattığım bölümün bütün hemşir ve 
hemşirelerinin yakın ilgileri ve iyileşmem 
için gösterdikleri gayret hiç eksilmedi. 
Hastanede yattığım 18 gün boyunca 
hepsinden çok büyük ilgi, alaka gördüm. 

Vücudum ilk 10 gün tedaviye cevap 
vermedi. Hatta gittikçe daha da kötüye 
doğru gitti. Gece gündüz yüzümde ok-
sijen maskesi takılı duruyor, kısa bir an 
bile olsa oksijen almadan duramıyor-

dum. Birkaç dakika çıkarmak mecbu-
riyetinde kalsam nefes nefese kalıyor-
dum. Konuşmak mümkün değildi. Bu 
arada öksürük nöbetleri de eksik değildi. 

Onuncu gün iyiye gidiş olmayınca 
daha ağır bir ilaç vermeye başlamış-
lar. Bu ilaçtan da iki gün içinde sonuç 
alınmaz ise yoğun bakıma alma kararı 
vermişler. İki güne bir aldıkları kan tah-
lilini o gece bir kere daha aldılar. Yine 
iki güne bir götürdükleri akciğer filmine 
de o gece yine götürdüler. Her ikisinin 
sonucuna göre yaptıkları değerlendir-
mede çok az bir gelişme gösterdiğini 
tespit etmişler. On ikinci gün gece 24.00 
de sağlık memurunun “hadi yoğun ba-
kımdan kurtuldun” demesi ile ben olayın 
ciddiyetini daha iyi anladım. Demek ki 
hastalığım yoğun bakımlık hatta entübe-
lik olacak kadar ciddiymiş. 

Bu arada ne kadar şifa ayetleri, ha-
dislere dayanan şifa duaları varsa onları 
defalarca okuyor, okuyordum. İnsan 
kendisinin ölüme doğru yol aldığını fark 
edince maneviyata daha da çok sarılıyor. 
Duyguları daha hassas hale geliyor. İn-
san o anlarda çok değişik bir haleti ruhi-
ye içine giriyor. O duygu seli içinde bazı 
şiirler de kaleme aldım.    

O güne kadar bir değişiklik gös-
termeyen vücudum, o günden sonra 
hızlı bir iyileşme sürecine girdi. Kurban 
bayramını da hastanede geçirdikten 
sonra hastaneye yattığımın 18. Günün-
de doktorumun; “artık bundan sonraki 
tedavi evde devam edebilir” demesi ile 
hastaneden taburcu edildim. 

Evde 3 hafta süre ile verilen ilaçları 
kullandım. Bu süre zarfında yorgunluk 
ve halsizlik dışında fazla bir olumsuzluk 
yaşamadım ama evden dışarıya çık-
mıyordum. Zira hem doktorum Zühal 
hanımın hem yeğenim Muhammed’in 
kalabalıklara girmemem ve kimseyle 
yakınlaşmamam konusunda ısrarlı tem-
bihleri olmuştu. 

Bizde hastaneden çıktıktan sonra 
bahçeye giderek günlerce orada kal-

mıştık. İlaçların kullanımı 
bittikten sonra kontrol için 
Meram Tıp Fakültesine 
giderek Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Turgut 
Teke’ye müracaat ettim. 
Yapılan kontroller ve in-
celemeler sonucunda bir 
olumsuzluk tespit etmedi. 
Sadece “enfeksiyon değeri 
biraz yükselmiş ama çok 
fazla değil, tolera edilebilir 
durumda” dedi. Hastaneye gelmişken 
20 yıldır kalbimin doktoru olan Kardi-
yoloji uzmanı Doç. Dr. Abdullah İçli’ye 
de müracaat ederek kalbimi kontrol 
ettirdim. Zira koronanın kalbe olumsuz 
etki yaptığını da biliyordum. Abdullah 
beyden de “kalp zarında hafif bir iltihap-
lanma söz konusu ama takip edelim ar-
tarsa ilaca başlamamız gerekir” cevabını 
alınca eve döndüm.

Eve döndükten birkaç gün sonra 
ben de tekrar öksürük başladı. Yavaş 
yavaş nefes darlığı da etkisini gösterme-
ye başlayınca Turgut beyi aradım. “Abi 
ben izine ayrıldım. Bir başka arkadaşa 
müracaat edersen iyi olur” dedi. Bunun 
üzerine Meram Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Metin Doğan’ın tavsiyesi ile 
Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Celaleddin Korkmaz’a müracaat 
ettim. 

Yapılan kontrol ve incelemeler so-
nucunda CRP değerinin epeyce yüksel-
diği, akciğerde yeniden enfeksiyon oluş-
tuğu tespit edildi ve tekrar hastaneye 
yatırıldım. Korona gitmişti ama yaptığı 
hasar bir türlü giderilemiyordu. 

Bize şahdamarımızdan daha yakın 
olan ölüm bir kere daha kendini göster-
mişti. Bir hafta süre ile burada yapılan 
tedavi ile öksürüğüm kesildi. Nefes dar-
lığı şikâyetim oldukça azaldı. CRP değeri 
normale döndü ve hastaneden taburcu 

oldum.  Şu anda evde 
doktorumun verdiği ilaç-
ları kullanmaya devam 
ediyorum. Dışarı çıkma-
maya, hiç kimse ile ya-
kın temas etmemeye ve 
özellikle düğün, cenaze, 
market, pazar gibi kalaba-
lık ortamlara girmemeye 
özen gösteriyorum.  

İki hafta sonra ilaçla-
rım bitince tekrar kontrole 

gideceğim. İnşallah enfeksiyon bir kere 
daha tekrarlamaz. 

Bu korona illeti çok canlar aldı. Ya-
kın dostlarımızdan, sevdiklerimizden bir 
çok kişinin ebedi aleme irtihaline vesile 
oldu. Son günlerde Yaşar Arıcı karde-
şim ile Mevlüt eniştemin kardeşi İsmail 
Sayan’ın vefatlarına da bu illet korona 
sebebiyet verdi. 

Ben de bizzat ölümün soğukluğunu 
iliklerime kadar hissettim. Uçurumun 
kenarına kadar gidip geldim. Demek ki 
sayılı nefeslerim henüz tamamlanma-
mış. Yüce Allah’ımız taze bir hayat verdi. 
Epey sıkıntılı günlerden sonra Rabbim 
yüzümüzü güldürdü. Ömür hitam bul-
muş olsa idi ben de ebediyete intikal 
edenler arasında olurdum. Takdiri İlahi 
neyse o cereyan ediyor. Ne kadar daha 
yaşayacağımızı ancak Allah bilir. Ama 
korona ama başka bir şey sebep olacak 
ve ölümü mutlaka tadacağız. Bundan 
kurtuluş yok. Ölüme hazırlıklı olmak en 
iyisi… 

Rabbim hepimize hayırlı ömür, ha-
yırlı ölüm nasip etsin.

Bütün sağlık çalışanlarımız eli öpü-
lesi insanlar. Hepsine sonsuz şükran 
borçluyuz. Kendilerini riske atarak has-
talarını iyileştirmek için ellerinden geleni 
yapıyorlar.

Bu vesile ile Necmeddin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Metin Doğan hocama, Prof. 
Dr. Turgut Teke hocama, Doç. Dr. Ab-
dullah İçli hocama, Dr. Öğretim Üyesi 
Celaleddin Korkmaz hocama, Meram 

Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı 
Mehmet Öczan beye, Dr. Zühal Şentürk 
hanımefendiye ve tüm sağlık çalışanları-
na, hemşir ve hemşirelere sonsuz şük-
ranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden 
razı olsun.

Hastanelerimizin ve sağlık çalışan-
larımızın yükünü hafifletmek için bize 
de çok görev düşüyor. Başta aşı olmak 
üzere her türlü tedbiri tam uygulamamız 
gerekiyor. Bu görevlerde eksiklik gös-
termez isek korona illetinden daha kısa 
sürede kurtulmuş oluruz İnşallah… 

Yazıma bir şiirimle son veriyorum. 
Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

GEÇİP GİTTİ ÖMRÜM BENİM
Altmış beşi tamam ettim,
Koca ömrü duman ettim,
Has buğdayı saman ettim,
Geçip gitti ömrüm benim.

Şimşek gibi gelip geçti,
Aklım fikrim bir yol seçti,
Fani dünya delip biçti,
Geçip gitti ömrüm benim.

Dünya iki kapılı han,
Girdin mi çıkarsın her an,
Ölüme yürümekte can,
Geçip gitti ömrüm benim.

Seneler kısa bir andı,
Nefsim anlık zevke kandı,
Zaman geçti, devran döndü,
Geçip gitti ömrüm benim.

Küçük kıyamet kapımda,
Bozulma oldu yapımda,
Yaşarken kendi çapımda,
Geçip gitti ömrüm benim.

Ölüm hemen buldu beni,
Hayatımdan aldı beni,

Topraklara saldı beni,
Geçip gitti ömrüm benim.

Ben dünyaya çok aldandım,
Ölüm bana gelmez sandım,
Şimdi yandım hem ne yandım,
Geçip gitti ömrüm benim.

Koca ömrüm heba oldu,
Yaşantım şer ile doldu,
Ölüm geldi rengim soldu,
Geçip gitti ömrüm benim.

Ömür boşa geçti eyvah,
Fırsatlarım kaçtı eyvah,
Ruh bedenden uçtu eyvah,
Geçip gitti ömrüm benim.

Hoyrat geçti vakitlerim,
Boşa gitti akitlerim,
Hani nerde nakitlerim?
Geçip gitti ömrüm benim.

Hayy'dan Hu'ya gider iken,
Ölüm bize kader iken,
Ecel takip eder iken,
Geçip gitti ömrüm benim.

Geçici zevke kanarak,
Yanlışı doğru sanarak,
Hep dünyalıklar anarak,
Geçip gitti ömrüm benim.

Nefeslerim hitam buldu,
Veren emaneti aldı,
Hesap verme ânı geldi,
Geçip gitti ömrüm benim.

Sevgi ile dolmalıyım,
Allah’a kul olmalıyım,
Doğru yolu bulmalıyım,
Geçip gitti ömrüm benim.

Salih Sedat kaçamazsın,
Başka kapı açamazsın,
Vakti boşa saçamazsın,
Geçip gitti ömrüm benim.

SALİH SEDAT ERSÖZ

KORONA HİKÂYEM

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Özel mülk olan araziden geçti-
ği gerekçesiyle sahibince kapatılan 
yol, savcılık kararıyla yeniden trafiğe 
açıldı. Almanya'da yaşayan Türk va-
tandaşı Züleyha Schumacher, 2012 
yılında merkez Selçuklu ilçesi Bosna 
Hersek Mahallesi'nden 16 bin 670 
metrekarelik bir arsa aldı.

Yakın zamanda gayrimenkulün 
kontrolü için avukatı Metin Tevfik 
Buğdaycı'ya vekalet veren Schuma-
cher, arazisinin 11 bin metrekaresi-

nin yol olarak kullanıldığını öğrendi. 
Schumacher'in avukatı Buğdağcı'nın 
4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde aç-
tığı yer tespiti davasıyla arsasının 11 
bin metrekaresinden 3 gidiş, 3 geliş 
yol geçtiği belirlendi.

Schumacher, tespit davası kara-
rına dayanarak Prof. Dr. Ahmet Ay-
han Caddesi'nin arazisinden geçen 
bölümünü avukatı aracılığıyla duba, 
şerit ve kumla ulaşıma kapattırdı. 
Yolun kapalı olduğunu gören araç 

sürücüleri ise geri dönmek zorunda 
kaldı. Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı 
kalan yol, nöbetçi savcılık kararıyla 
yeniden açıldı. Schumacher'in avu-
katı Metin Tevfik Buğdaycı, yasal 
hakları çerçevesinde müvekkilinin 
isteğiyle yolu kapattıklarını söyledi.

Buğdaycı, şöyle konuştu: "Mü-
vekkilimin gayrimenkulü kamulaş-
tırılmadan yol olarak kullanılmış. 
Gerekli yasal girişimlerde bulunduk 
ama sonuç alamadık. Müvekkilimle 

görüşerek konuyu değerlendirdik. 
Züleyha hanım da 'Yolu kapatalım.' 
dedi. 

Mülkiyet hakkı kutsaldır. Bu 
yüzden hakkımızı korumak için yolu 
kapattık. Biz yolu kapattıktan sonra 
nöbetçi savcılık kararıyla yol yeniden 
açılmış. Haklarımızı korumak için 
yasal mücadelemiz devam edecek. 
İlerleyen günlerde yolu yeniden ka-
patmayı düşünüyoruz."
n AA

Özel mülk olduğu gerekçesiyle kapatıldı, savcılık kararıyla açıldı

Beyşehir ilçesinde, bir zamanlar akan sularıyla tarihi su değirmeninin çarklarını döndüren Adaköy 
Pınarı ve Baraj Göleti adeta kurumaya yüz tutarken, yüzeyi de yabani ot ve yeşil yosunlarla kaplandı

Kurumaya yüz tuttular

Beyşehir’in Adaköy Mahallesi'n-
de bulunan ve ilçenin yoğun ziyaret-
çi çeken mekanlarından birisi olan 
Düşey Çarklı Su Değirmeni’nde 
artık çarklar dönmüyor. Su değir-
menindeki çarkları çalıştıran ve aynı 
zamanda Beyşehir Gölü’nü besleyen 
en önemli su kaynaklarından birisi 
olan Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti, 
bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle 
zor günler yaşıyor. Su değirmeni 
ve baraj göletini ziyarete gelenler, 
su yüzeyini kaplayan yosunlar ve 
akmayan şelaleyi görünce şaşkınlı-
ğını gizleyemiyor.Beyşehir Kültür, 
Turizm ve Doğa Derneği Başkanı 
Mustafa Büyükkafalı, Adaköy’deki 

bünyesinde artık un öğüten bir su 
değirmeni olarak kullanılmayan ve 
nostalji olarak kalan Adaköy Pınarı 
ve Baraj Göleti’nin bölgede yaşanan 
kuraklık nedeniyle kurumaya yüz 
tuttuğunu söyledi. Doğanın denge-
sinin bu yıl yağmayan yağışlarla bo-
zulduğunu ifade eden Büyükkafalı, 
yaşanan kuraklıktan Beyşehir’de 
Beyşehir Gölü gibi en fazla etkilenen 
su kaynaklarından bir tanesinin de 
Adaköy Pınarı ve Baraj Göleti oldu-
ğunu dile getirdi.

‘BU BÖLGEYİ HİÇ BÖYLE 
BİR KURAKLIKLA KARŞI 
KARŞIYA GÖRMEDİK’

Büyükkafalı, su değirmeni ve 

önündeki baraj göletinde suların 
bugüne kadar hiç kesilmediğini ve 
bu bölgeyi hiç böyle bir kuraklıkla 
karşı karşıya görmediklerini anlattı. 
Büyükkafalı, 

“Bu yıl, özellikle daha önceki 
senelere nazaran daha az yağmur 
yağması, özellikle karın hiç yağma-
ması, yağmurların yeterli olmayışı 
ve aynı zamanda çok fazla su tasar-
rufu sağlayamadığımızdan dolayı 
gölümüzü besleyen su kaynakları 
kurudu.

 Adaköy’deki bu kaynağın hiç 
bugüne kadar suyu kesildiğine şa-
hit olmamıştık. İnşallah bundan 
sonraki yağışlar daha iyi olur da 

hem burası hem de gölümüz biraz 
daha iyi hale gelir” dedi. Adaköy’ün 
ziyaretçilerinden İbrahim Erdoğan 
da, Beyşehir’in gezilebilecek en ca-
zip yerlerinden birisi olan bölgede 
pınarın kurumaya yüz tutması üze-
rine şelalelerinden de su akışının 
kesildiğini söyledi.

 Erdoğan, durumunun içler 
acısı olduğunu belirtti. Erdoğan, 
“Maalesef çoğu yerde durum böy-
le. İnşallah 2022 yılında güzel bir 
kış olur, yağmur yağış bol olur da 
hem burası hem de Beyşehir Gölü-
müz su seviyesi yönünden daha iyi 
noktalara gelir” ifadelerini kullandı. 
n İHA

Karapınar’da yaralı bulunan
doğan tedavi ediliyor

Karapınar ilçesinde yaralı hal-
de bulunan doğan tedavi ediliyor. 
İlçeye bağlı Niğde Boğazı mevki-
inde MEDAŞ görevlisi, bir çitçiye 
ait su kuyusunun hemen yanında 
hareketsiz halde yerde duran Do-
ğan gördü. 

Hayvanın hareket edemediği-
ni fark eden görevli, kanadından 
yaralı halde bulduğu kuşu aracına 
alarak veteriner hekime götürdü. 
Burada yapılan incelemede yaralı 

kuşun elektrik teline çarptığı ve 
kanadından yara aldığı belirlendi. 
Yaralı Doğan daha sonra Ereğ-
li Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Şube Müdürlüğünde tedavisi yap-
tırılmak üzere Karapınar Beledi-
yesi Zabıta Müdürlüğüne teslim 
edildi. 

Ekolojik sistemde oldukça 
önemli bir yere sahip olan Doğan, 
tedavisi tamamlandıktan sonra 
doğal ortama bırakılacak. n AA
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BİK Konya Şube Müdürü Aktaş’tan, Arslan’a nezaket ziyareti
Basın İlan Kurumu Konya Şube 

Müdürü Ali Aktaş, Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’a nezaket ziyare-
tinde bulundu. Gerçekleştirilen 
ziyarette Basın İlan Kurumu’nun 
çalışmaları istişare edilirken, yerel 
medyanın geleceği hakkında da 
bilgi alışverişinde bulunuldu. Ba-
sın İlan Kurumu Konya Şube Mü-
dürü Ali Aktaş tarafından Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’a BİK tara-
fından, 86 yıl ibadete kapalı kaldık-
tan sonra Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 10 Temmuz 
2020 tarihindeki müjdesiyle müze 
statüsünden tekrar cami hüviye-
tine kavuşan Ayasofya hakkında; 

yayımlanmış yazı, yorum ve şiir-
lerle, gazete manşetlerine yansıyan 
haberlerden derlenen muhteşem 

mabedin yüz yılını anlatan “Ba-
sının Gözünden Ayasofya” kitabı 
hediye edildi. Ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, “Ayasof-

ya’nın kapıları hamdolsun ardına 
kadar açılarak tertemiz alınların 
secdeyle buluşması sağlanmıştır. 

Nitekim bugün tarihi bir gün olarak 
tezahür etmiştir. Ayasofya Fatih’in 
ve fethin mirasıdır ve Fatih onun 
cami olmasını vasiyet etmişti. Aya-
sofya’yı yeniden cami olmasını gör-
meyi bizlere gösteren, bir duamızı 
daha gerçeğe dönüştüren Rabbimi-
ze hamd ediyoruz. 

Basın İlan Kurumunu da fethin 
sembolü Ayasofya için yaptığı bu 
özel kitap çalışmasından ötürü te-
şekkürlerimi iletiyorum. Ziyaretle-
rinden dolayı ve Basının Gözünden 
Ayasofya kitabı hediyeleri için Ba-
sın İlan Kurumu Konya Şube Mü-
dürü Ali Aktaş’a teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı.
n SİBEL CANDAN

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Konya ekonomisinin pandemi döneminde 
atağa kalktığını dikkat çekti. Sinacı ayrıca, ASKON Konya Şubesi olarak yeni dönem hazırlıklarını tamamladıklarını da vurguladı

Konya ekonomisi şahlandı
Anadolu Aslanları İşadamları 

Derneği (ASKON) Konya Şubesi ta-
rafından 2020-2021 yılı değerlendir-
me toplantısı yapıldı. Yeni Yönetim 
Kurulunun da tanıtıldığı programa 
ASKON Konya Şube Başkanı Atilla 
Sinacı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Konya’da faaliyet gösteren basın ya-
yın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

‘KONYA EKONOMİSİ 
PANDEMİ DE ATAĞA KALKTI’
Konya ekonomisinin pandemi 

döneminde ayağa kalktığına dikkat 
çeken ASKON Konya Şube Başkanı 
Atilla Sinacı, “Malumunuz küresel 
pandeminin en büyük tehdidi sağ-
lığımız olsa da 2 yılda dünya ticare-
tini de ciddi oranda etkiledi. Büyük 
endüstriyel üretim merkezleri kon-
tak kapattı, üretimler durdu. Birçok 
sektörde tedarik zinciri çöktü. Avru-
pa otomotivde, Asya ülkeleri ham-
madde noktasında piyasaya ürün 
veremedi. Bu rüzgarın ilk koptuğu 
zamanlarda ülkemizin ekonomisi 
de sarsıntı yaşadı. Ama çok şükür 
2020’nin ikinci yarısı ile birlikte hızlı 
bir toparlanma sürecine girdik. Bir-
çok ülkenin bir iğne bile üretmekten 
çekindiği dönemde, endüstrimiz 
üretmeye devam etti. Konya öze-
linden devam edecek olursak, pan-
demiye rağmen 2020 yılının ikinci 
çeyreğinden itibaren ihracat atağına 
giriştik. Savunma sanayi, Döküm, 
tarım makineleri, otomotiv, tekstil, 
ayakkabı, gıda ürünleri, ambalaj gibi 
ana sektörlerde ihracat rekorları kır-
dık.  Şehrimiz, 2020’nin tamamın-
da bir önceki yıla göre yüzde 8,28 
artışla 2,185 milyar dolara ihracat 
rakamına ulaştı 2020 yılında Konya 
Türkiye’nin genel ihracatındaki pa-
yını ve iller sıralamasını da yüksel-
terek yüzde 1,40 ile 11. sırada yer 
aldı. Tüm dünyada ekonomilerin 
ve ticaretin daraldığı 2020’de, her 
şeye rağmen ihracat artışı sağlayan 
ve 160 ülkeye Konya damgası vuran 
üreticilerimizle gurur duyuyoruz. 
2021’de de çok iyi bir performans 
sergiliyoruz. Temmuz rakamları iti-
bariyle 1 milyar 700 milyon dolar 
rakamlarına ulaştık. İnşallah bu yıl 
yeni bir rekor bizi bekliyor. Konya 
Sanayisi artık yeni bir faza geçti. 
Otomotiv ve makine üretimde mar-
ka olan şehrimiz artık bir Savunma 
Sanayi şehri. Ana ürün tedarikçileri 
ile savunma sanayide Anadolu’nun 
yıldızı olan şehrimiz, ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile 
adeta taçlandı.  Bu gurur veren ya-
tırımımız faaliyetlerine başladı ve 
üretim yapıyor. 800 civarı mühendis 
olmak üzere Bin 200 kişiye istihdam 
sağlayacak. Emeği geçen herkese 
şahsım ve yönetim kurulum adına 
teşekkür ediyorum. Konya’mız, he-
deflenen ve hayal edilen projelerin 

tamamlanması ile daha da ileriye 
gidecektir. Mevcut çevre yolu hattı-
nın tüm etaplarının tamamlanması, 
yüksek hızlı tren yük hattının faali-
yete geçmesi ve uluslararası bir ha-
valimanına kavuşmasıyla daha farklı 
bir seviye çıkacaktır. Hükümetimiz 
tarafından şehre yapılacak yatırım-
lar, üretme ve ihraç etme istediğini 
daha da tetikleyecektir. Biz işadam-
ları olarak şehir adına yapılan her 
türlü yatırımın takipçisi ve destekçisi 
olmaya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

‘ASKON KONYA OLARAK 
PANDEMİ DÖNEMİNDE KONYA 

EKONOMİSİNE İTİCİ GÜÇ OLDUK’
Küresel pandemi krizine rağ-

men başarıları sergileyen Konya 
ekonomisine ASKON Konya şubesi 
olarak itici güç olma çabasını hiç bı-
rakmadıklarına dikkat çeken Sinacı, 
“Küresel pandemi krizine rağmen 
bu başarıları sergileyen Konya eko-
nomisinde biz de ASKON Konya 
şubesi olarak itici güç olma çabasını 
hiç bırakmadık. 2020 yılının başıyla 
birlikte ve şahsım ve çok kıymetli 
yönetim kurulumuz ile birlikte gö-
reve geldik. Geçmiş dönem tecrü-
belerimiz, sahadaki deneyimlerimiz 
ve yönetim kurulumuzun gücüyle 
hızlı bir çalışma dönemine girdik.  
2020 yılının ilk çeyreğini etkinlikler-
le yoğun geçirdik. Konferans, yurt 
dışı alım heyeti kabulleri, ziyaretler 
ve üyelerle diyalog geliştirme gibi 
birçok çalışma yaptık. Pandeminin 
ülkemizde yayılması ile biz de şube 
olarak tedbirlerimiz aldık. Ama ça-
lışmalarımıza ara vermedik. Online 
etkinlikler yaptık. Yine maske krizi-
nin olduğu dönemde 100 bin maske 
tedarik ederek, özelde ve kamuda 
çalışan sağlık çalışanlarına dağıttık. 
Üyelerimize maske temini sağladık.  
Gel al hizmeti veren restoran ve ka-
felere destek amacıyla üyelerimizi 
yönlendirdik.  Geleneksel hale getir-
diğimiz ‘Çocuklar Üşümesin’ kam-
panyamızı 2021’de de devam ettik. 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tespit 
ettiği binlerce dar gelirli yüzlerce 
öğrenciye, mont, kazak, pantolon ve 
ayakkabıdan oluşan giyim setlerini 
teslim ettik. Burada yönetim kurulu 
üyelerimiz ve üyelerimiz ciddi des-

tek verdi” şeklinde konuştu.
‘MEVKA İLE ÇOK ÖNEMLİ 
BİR PROJEYE İMZA ATTIK’

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEV-
KA) ile çok önemli bir projeye imza 
attıklarına dikkat çeken Sinacı, 
“MEVKA ile çok önemli bir proje-
ye imza attık. Konya’da taşınabilir 
enerji tesisi kurulması için fizibilite 
raporu oluşturarak, akü, pil, batar-
ya kullanım alanı giderek yayılan 
ürünlerin üretilmesi için gayret gös-
tereceğiz. Bu konuyu çok önemsiyo-
ruz. Yapılacağına inandık. Faaliyete 
başladığımızda ülkemiz dünyanın 
sayılı lityum temelli ürünler üreten 
sayılı ülkelerden olacak… Şu an 
Uzakdoğu ülkelerinden birçok firma 
temsilcisi ile temas halindeyiz. Arge 
ve Teknoloji Komisyonumuz koor-
dinesinde, yine Mevlana Kalkınma 
Ajansı’ndan geçen ay onaylanan 
başka bir projemiz daha bulunmak-
tadır. Bu projede ise üyelerimizin 
Dijital dönüşümleri üzerine “Dijital 
Olgunluk Seviyesi” analiz edilecek 
ve detaylı raporlandırılacaktır. Biz-
lere desteğini esirgemeyen MEVKA 
idarecilerimize teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘ÇUMRA OSB’DE 
GERİ SAYIM SÜRÜYOR’

Çumra Organize Sanayi Bölgesi 
geri sayımın sürdüğüne dikkat çe-
ken Başkan Sinacı, “En fazla önem 
verdiğimiz ve emek harcadığımız 
projelerden bir tanesi de malum 
olduğunuz üzere Çumra OSB. AS-
KON Konya olarak mihmandarlığını 
yaptığımız Çumra OSB’ye yatırımcı 
çekme ve OSB alanını genişletme 
noktasında çalışmalar yürüttük. 
Şube olarak çok emek harcadık. 
Şimdi sona gelindi. 1999 yılında 
tahsis edilen 1 milyon metrekarelik 
OSB alanına Çumra Belediyesi iş-
birliği ile başlattığımız girişimlerin 
ve çabamızın sonucu 8 milyon 500 
bin metrekare ek alan daha tahsis 
ettirdik. Mevcut üretimin olduğu 
alana ilaveten tahsis edilen bölgede 
parseller oluşturuldu. Kısa zaman 
sonra yeni yatırımcılarımız arsala-
rına kavuşacak. Çumra OSB, hem 
lojistik avantajı, hem de güçlü yatı-
rımcılar ile Anadolu’nun en önemli 
OSB’lerinden bir tanesi olacak. Biz 
burada ASKON olarak önemli mar-
kaları şehrimize yatırım yapmaya 
teşvik için misyon üstlendik… Şu an 
önemli düzeyde görüşmeler sürdü-
rüyoruz” şeklinde konuştu.

 ‘SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ 
OLDUĞU İNANCINI DA HİÇBİR 

ZAMAN KAYBETMİYORUZ’
ASKON Konya Şubesinin sosyal 

sorumluluğu olduğu inancını da hiç-
bir zaman kaybetmediklerine dikkat 
çekerek, “Milli Eğitim protokolümüz 
gereği MEB onaylı yaptığımız eği-

timler oluyordu. Bu Eğitimlere de 
yeni dönemde tekrar başlayacağız. 
Üniversite sanayi işbirliğini geliştire-
rek öğrencilere desteklerimiz olmak-
tadır. Selçuk Üniversitesi ile bu ko-
nuda protokolümüz var. Yine Selçuk 
Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat 
Meslek Yüksekokulu ile başarılı öğ-
rencilere önce burs, staj ve iş imkanı 
olarak bir desteğimiz bulunmakta.  
Genç ASKON Konya Şubemiz Fer-
hat Bozkurt Başkanlığında güzel ça-
lışmalara imza atacaklar, her genel 
kurulumuzda en az 5 Genç ASKON 
yöneticimizi ana kademe yönetim 
kurulumuza alıyoruz. Tüm bu pro-
jeleri faaliyete geçirirken, Dernek 
olarak sosyal sorumluluğumuz ol-
duğu inancını da hiçbir zaman kay-
betmiyoruz. Ne yazık ki ülkemiz yaz 
mevsimini afetlerle geçirdi. Antalya, 
Muğla gibi illerimizin göz bebeği 
beldelerinde orman yangıları yaşa-
dık. Hemen akabinde üzüntümüz 
tazeyken, Kastamonu Bozkurt’ta 
bir sel felaketi ile yüreğimiz bir kez 
daha yandı. Onlarca vatandaşımız 
hayatını kaybetti. Biz yine hemen 
genel merkezimle irtibatlı kolları sı-
vadık. Kısa zaman önce yangın böl-
gesine gittik. Bölgede bakanlarımız, 
illerimizin valisi ve yöneticileri ile bir 
araya geldik. Orada büyük devlet ol-
duğumuz bir kez daha gördük. Çok 
hızlı bir refleks gösteren devletimiz, 
evleri inşa etmeye başlamış, elektrik 
sular kısa sürede verilmiş, konteynır 
kentler kurmuş. Aslında bize sadece 
manevi destek vermek kalmış. Buna 
rağmen halkımızın eksikleri nokta-
sında üzerimize düşenleri yapacağı-
mızın sözünü verdik”

‘YENİ DÖNEMİN 
HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIK’
ASKON Konya Şubesi olarak 

yeni dönemin hazırlıklarını da ta-
mamladıklarını ifade eden Sinacı, “ 
Şube olarak yeni dönemin hazırlık-
larını da tamamladık. Yakın zaman 
önce genel kurulumuzu tamamlayıp 
yönetim kurulumuzu daha da güç-
lendirdik. Faaliyet planımızı yaptık. 
ASKON Konya Şubesi olarak 2021-
2022 döneminde de 30 yönetim ku-
rulu üyemiz, 330 dernek üyemizle, 
konferans, yurt içi yurt dışı gezileri, 
alım heyeti getirmeleri, ateşe ve 
büyük elçi buluşturmaları, Çumra 
OSB’nin markalaşması, enerji yatı-
rımının hayata geçmesi, kuraklıkla 
mücadele eylem planı hazırlanması, 
tarım planlamasına yönelik rapor ve 
etkinlikler başta olmak üzere onlar-
ca faaliyetle şehrimize ve ülkemize, 
kahraman iş adamlarımıza hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerine 
ulaşması için biz de canla-başla ça-
lışmaya devam edeceğiz.” İfadeleri-
ni kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Atilla Sinacı

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan’ı ziyaret 
ederek Çumra Organize Sanayi Bölgesi yatırımcı teşviki ile alakalı istişarelerde bulundu.

ASKON Konya Şubesi ve MEVKA, Konya’da taşınabilir enerji tesisi 
kurulması için fizibilite çalışması için protokol anlaşması imzaladı.

ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, ve beraberindeki heyet sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında Antalya Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerini 

ziyaret ederek bölgede vatandaşların yaraların sarılmasına destek oldu.
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Ihtiyaç neredeyse Meram orada
Görevdeki 2,5 yılını değerlendiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘İhtiyaç neredeyse Meram Belediyesi orada’ 
anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarının altını çizdi. Kavuş, “Şükran Mahallesi’ne yeni hayat merkezi geliyor” dedi

Başkan Kavuş, Meram’da geçmiş dönemlerden kronikleşen sorunların olduğunu söyleyerek “2021 yılı bizim en önemli 
görev yılımız olacak. İnşallah yıl sonuna kadar bu sorunların büyük kısmını çözmüş olacağız” değerlendirmesi yaptı

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, göreve geldiğinden bu-
yana ortaya koydukları yatırımlar ve 
çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Meram’ın kronik sorunla-
rına el attıklarını, bu sorunların gide-
rilmesi için gayret sarfettiklerini dile 
getiren Başkan Kavuş, “Herkesin bil-
diği bir Şükran Mahallesi var, herkesin 
bildiği Gedavet Konutları var, Yaka 
Yolu’nda bulunan eski Konevi Kültür 
Merkezi’nin kaderi ilgili mesele vardı. 
Onlarla ilgili yılsonuna kadar büyük 
mesafe alacağız” dedi. 

AFET BÖLGESİ UNUTULMADI
Türkiye’nin sel ve yangınlarla zor 

bir süreçten geçtiğini belirten Başkan 
Kavuş, “Dünya olarak büyük bir im-
tihandan geçiyoruz. Ülke olarak da 
çok büyük imtihanlar veriyoruz. Bir 
taraftan yangın bir taraftan sel felaketi 
yaşıyoruz. İklim değişikliği ve bunların 
sonuçlarıyla ilgili de kötü sonuçlarının 
olabileceğini hep birlikte görüyoruz. 
Bu süreçte hayatını kaybeden kardeş-
lerimize rahmet diliyorum. Umulur ki 
doğal afetlerde hayatını kaybeden şe-
hittir. Ailelerine başsağlığı diliyorum. 
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 
Bizler her zaman olduğu gibi, afetlerde 
sıkıntı çeken bütün bölgelerimize yar-
dım etmek için ilk koşturan belediyeler 
olduk. Anında organize olarak Büyük-
şehir başta olmak üzere Selçuklu Ka-
ratay ve Meram olarak gönderilmesi 
gereken bütün iş makinelerine perso-
nel desteğiyle birlikte bölgeye gönder-
dik. Önceki gün yine AFAD’dan gelen 
talep üzerine yine bir iş makinesi daha 
gönderdik” diye konuştu.

KRONİKLEŞMİŞ 
SORUNLARA NEŞTER VURDUK
“Pandeminin inşallah son zaman-

larını yaşadığımız 2021 yılının, kırılma 
yılı olacağını daha önce de söylemiş-
tik” diyen Başkan Mustafa Kavuş, 
“Geriye bir 6 ayımız kaldı. Görev sü-
remiz boyunca en önemli yıl olarak 
2021 yılını görüyorum zira Meram’da 
bazı kronikleşmiş problemlerimiz var-
dı. Geçmişten gelen, çözülememiş ya 
da akamete uğramış işlerimiz var. On-
larla ilgili inşallah yıl bitmeden mesafe 
almış olacağız. Misal herkesin bildiği 
bir Şükran Mahallesi var, herkesin 
bildiği Gedavet Konutları var, Yaka 
Yolu’nda bulunan eski KONEVİ Kültür 
Merkezi’nin kaderi ilgili mesele vardı” 
dedi.

KÜLTÜR MERKEZİNİN YERİ 
YENİ CAZİBE MERKEZİ

KONEVİ Kültür Merkezi herhangi 
bir insanın veya kurumun zafiyeti ol-
madan aşırı yağışlardan kaynaklanan 
bir afet sonucu ciddi zarar gördüğünü 
anımsatan Başkan Kavuş, “Vatandaşı-
mız oranın akıbetini merak ediyordu. 
Öncelikle söyleyeyim; Burada kişisel 
bir eksiklik asla yok burası bir afet 
sonucunda zarar gördü. Burada yarı-
sı belediyenin yarsı da özel şahsındı. 
Tadilat durumunda muhatap bulma 
sıkıntımız da vardı. Mecburen bekle-
me durumunda kaldık. Beklerken de 
tekrar tadilat yapılıp güçlendirme ça-
lışmaları yapılabilir mi? diye fizibilite 
çalışması yaptırdım. Maalesef, astarı 
yüzünden pahalı çıktı. Dolayısıyla yı-
kıp burayı yenilememiz gerekiyordu. 
Büyükşehir belediyemiz 2 yıl boyunca 
girişimlerde bulunarak ilgili firmanın 
borçlarını ödeyerek yüzde 50’lik kısmı 
da almış oldu. Artık burada Büyük-
şehir ile Meram Belediyesi yüzde 50 
yüzde 50 hak sahibi oldu. Şu anda 
binanın yıkımını gerçekleştirdik. Çok 

yakın zamanda imzalar atılmış olacak 
inşallah, sonbaharla birlikte de te-
melleri atılmış olacak. O bölgemizde 
yüzme havuzu eksikliği vardı. Vatan-
daşın da talebi oldu. Binanın bodrum 
katında yarı olimpik bir yüzme havuzu 
olacak. Yine 5 tane işyeri büyük bir de 
alışveriş merkezi de ortaya çıkmış ola-
cak. Bölgede bulunan gençliğe hitap 
edebilecek bir etüd merkezi de kazan-
dırıyoruz. Bölgeye ilave bir yoğunluk 
getirmeden ve otoparkı da olan, böl-
ge halkının birçok ihtiyacına cevap 
verecek binayı kazandırmış olacağız. 
Şu anda proje sona gelmek üzere tah-
minimce de 1,5 ay gibi ihaleye çıkarız 
ve yapımı çok uzun sürmez dolayısıy-
la çok kısa sürede bölgeye bu cazibe 
merkezini kazandırmış olacağız” ifa-
desini kullandı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şükran Mahallesi’nin Meram’ın 
kronikleşmiş sorunlarından biri oldu-
ğunu belirten Başkan Kavuş, konuyla 
ilgili şunları söyledi, “Burada da adım-
larımızı hızlıca atıyoruz. Orada küçük 
bir ihale yaptık. Bölgenin içinde tescilli 
binaları bir adada topluyoruz. Benim, 
ismini tescilli ada olarak belirlediğim 
içinde 8 tane tescilli binanın olduğu 
bir ada oluşturuyoruz. İhalesi yapıldı 
sözleşmesi imzalanacak ve tahmin 
ediyorum ki; Eylül ayının ilk haftası te-
melini atmış olacağız. Bu bölge yıkılır-
ken tarihi olan binalar vardı bu binala-
rı aslına uygun bir şekilde çalışmasını 
yapıyoruz. Anıtlar Kurulu ile beraber 
çalışarak Türkiye’nin en büyük ikinci 
taşımasını yapıyoruz. Birincisi su altın-
da kalacak olan Hasan Kehf idi ikincisi 
de burası olacak. Burada farklı farklı 
yerlerde olan binaları taşıma sistemi 
ile de bir adada toplayacağız. Amacı-
mız şuydu; O bina önceden hangi gö-
revi yapıyorsa o görevi görecek bir dü-
zenleme yapıyoruz. Bölgede akşamları 
da sosyal hayatın devam edeceği iş-
letmeler var. Hepsi bir adanın içinde 
ortak bir avluya açılacak ve bir yaşam 
merkezi haline gelecek. İstanbul’daki 
Çemberlitaş bölgesindeki küçük ada-
lardaki yerler gibi olacak. Eski tarihi 
Konya binalarının yeniden yaşam bul-
duğu bir ortam haline gelecek. Uzun 
yıllar Konya’ya hizmet edecek bir pro-
jeyi yapacağız. Maddi desteğini Konya 
Valiliği karşılayacak ve projeyi Anıtlar 
Kurulu onayladı. Belediyemizden bir 
para çıkmadan bu projeyi yapmış ola-
cağız. TOKİ’deki müteahhit de işe baş-
lamak üzere. Tarihi açık alan müzesi 
olacak şekilde kalıntılar ortaya çıkıyor.” 

ESNAF TAŞINACAK
Şükran Mahallesi’yle birlikte böl-

gedeki çalışmalarını sürdürdüklerini, 
bu kapsamda Larende Caddesi olarak 
bilinen bölgeye de el attıklarını söyle-
yen Başkan Kavuş, “Larende’deki es-
naflarımızı taşıyoruz. Balıkçıların oldu-
ğu yerden Sahip Ata Camii’nin olduğu 
yere kadar bütün esnafı taşıyacağız. 
Büyükşehir Belediyemizin hayvan pa-
zarının olduğu bir yere kaldırıyoruz. 
Binalarını biz ve Büyükşehir Belediye-
si yapacak. Esnafa da uygun şartlarda 
ödeme koşuluyla dükkanlarını tes-
lim edeceğiz ve bütün kiracılarımızla 
bunu anlaştık. Orası da kalkınca ortaya 
çok ayrı bir güzellik çıkacak. Konya’nın 
tarihi surları da gün yüzüne çıkacak. 
Aynı zamanda hamam ve caminin ve 
Şükran Mahallesi’nin de önü açılmış 
olacak. Yeni ve güzel bir görüntü orta-
ya çıkmış olacak. Niyetim ve hedefim 
görev sürem boyunca Şükran’ı ta-

mamlamak. Bölgenin zorlukları da var 
zira kazı yaptıkça tarih yeniden ortaya 
çıkıyor. Bunlar bizi birazcık yavaşlatı-
yor” dedi.
ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ

Şükran Mahallesi’nin yıkılmasıyla 
otopark sorunu oluştuğunu ifade eden 
Başkan Mustafa Kavuş, mağduriyeti 
gidermek için çalıştıklarınım altını çiz-
di. Kavuş, “Mevlana Çarşısı’nın yıkıl-
masıyla birlikte esnafa geçici bir çadır 
dükkanlar tahsis edildi. I bölgedeki ça-
lışmalar nedeniyle 3 tane otopark bir-
den eksiliverdi. Şükran’daki çalışmalar 
başlayana kadar orayı açık otopark 
olarak kullanılmasına izin verdik. İhale 
yapıldığı andan itibaren de alanı çevir-
miş olduk. Buna rağmen Larende’deki 
dükkanların sırtındaki yerleri yine açık 
otoparka çevirdik. Bunu da üzülerek 
söylüyorum ki; vatandaşın alışkanlık-
larından vazgeçemediğini görüyoruz. 
Yeni oluşturduğumuz otoparklar 1-2 
dakikalık uzakta diye kullanılmıyor. O 
otoparklar yüzde 20-30 kapasite ile 
çalışıyor. Eski alışkanlıklardan vazge-
çilmediği için bu mağduriyet devam 
ediyor. Konya ve Meram her gün daha 
da büyüyor. Her gün araç sayısı artıyor 
ve öyle istediğimiz gibi araçları park 
etme alışkanlığımızdan vazgeçmemiz 
gerektiğini de düşünüyorum. Kendimi 
de dahil ederek söylüyorum; Konya-
lı olarak buna alışmamız da biraz zor 
gibi görünüyor” diye konuştu.

SURİYELİLER BÖLGEDEN 
KALKMIŞ OLACAK

Şükran Mahallesi’nde yaşayan 

Suriyeli mülteciler konusuna da de-
ğinen Başkan Kavuş, “Yerel idare ola-
rak Şükran’daki Suriyeliler konusunu 
çözecek gücümüz yok. Büyükşehir 
Belediyemiz Sırçalı Medrese etrafın-
da bir kamulaştırmaya gidiyor. Bir 
kısmını biz yapacağız. Suriyeli vatan-
daşların da en sıkıntılıların yaşadığı bir 
bölge. Bize tamamen uyum sağlamış 
Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz de 
var. Gündelik hayatımızda komşuluk 
yaptığımız Suriyeliler var. Asla farklı 
düşünemeyiz, biz Müslümanız. Her 
toplumun sıkıntılı grubu olduğu gibi 
Suriyelilerin de sıkıntılı insanlarının 
yoğun olduğu bir bölge haline gelmiş. 
Eski Konyalıların boşalttığı evlere yeni 
Konyalı oturmuyor. Dolayısıyla bura-
ları da Suriyeliler kiralamış ve yoğun-
luk oluşmuş. İnşallah Şems’in olduğu 
yerlerde Büyükşehir Belediyesi yıkım-
lara başladı. Sırçalı’nın etrafında da 
biz ve büyükşehir ortaklaşa yıkımları 
başlatacağız. Amaç Suriyeliler değil 
ama sonuçta da Suriyeliler de oradan 
kalkmış olacak. Sadece Arapoğlu Ma-
kası dediğimiz bölge kalıyor, orada da 
Konyalı hemşerilerimizin yoğun ola-
rak yaşadığı yerler olduğu için orada 
sıkıntı bulunmuyor” ifadesini kullandı.

GEDAVET’TE SONA GELİNDİ
Gedavet Konutları sorununda 

dananın kuyruğunun kopmak üzere 
olduğunu söyleyen Başkan Mustafa 
Kavuş, “Gedavet Konutları konusun-
da süreç devam ediyor. Ankara’daki 
mahkeme süreci sona erdi. Konya’da-
ki yerel mahkemede süreç devam 
ediyor. Muhtemelen Aralık ayında da-
nanın kuyruğunun kopacağını, beledi-
yenin hangi vatandaşlara sorumlulu-
ğunun olduğu hangisine de olmadığı 
belli olacak. Şeriatın kestiği parmak 
acımaz. Biz de kimseyi mağdur et-
meden mahkemenin haklı bulduğu 
vatandaşların haklarını iade etmiş ola-
cağız” dedi.

MAKYAJIMIZ YOK, DOĞALIZ
Sosyal belediyecilik ya da gönül 

belediyeciliği tanımlamalarından uzak 
durmaya çalıştığını bunun da nedeni-
ni paylaşan Kavuş, şöyle devam etti, 

“Çünkü, görevimiz bittiği zaman ha-
yatımıza Mustafa olarak devam ede-
ceğiz. O gün Mustafa olarak devam 
edebilmem için bugün de Mustafa 
olarak hayatımı sürdürebilmem la-
zım. Eskiden beri hayatımda Mustafa 
olarak devam ediyorum. Çukur var-
sa yapılması gereken hemen küreği 
alıp ben de yapıyorum. Eve giderken 
ekmek sırasına geçip sıram gelince 
ekmeği alıyorum. Çocuk okula bıra-
kılacaksa, okuldan alınacaksa bunla-
rı da yapıyorum. Evde de hayatınızı 
başkan olarak devam ettiremezsiniz. 
Sorumluklarımızı sonuna kadar yapı-
yoruz ama kot pantolon giyip, elime 
dondurma alıp yolda yürüyebilirim. 
Normal bir Müslüman, normal bir 
insan olmak lazım. Milletimizin bek-
lediği de bu. Vatandaşın da gönlünü 
kazanıyoruz ama doğru olan budur 
diyerek yapıyorum bunları. Başkan 
olarak repliğimiz yok, makyajımız yok. 
Konuşma doğal, kendimiz de doğalız. 
Bir senaryo oynamıyoruz. Oynadığı-
mız tek rol Mustafa’nın rolü dolayısıyla 
zorlanmıyorum, doğalım, normal bir 
Müslüman, normal bir başkanım. Ol-
ması gereken de bu.” 

PANDEMİDE HİÇBİR 
YATIRIM AKSAMADI

Pandemi döneminde de vatan-
daşa ciddi destekler yaptıklarını, bu 
dönemde vatandaşların yanlarında ol-
maya çalıştıklarını dile getiren Kavuş, 
şunları kaydetti, “Siz verirseniz Allah 
size verir. Bireysel de de böyle kurum-
salda da böyledir. Biz verdikçe Allah 
da bize verdi. Bereketimiz arttı. Bizim 
pandemide resmi kaygılarımız oldu-
ğu gibi insani ve İslami kaygılarımız 
da var. O yüzden ne kadar verirsek 
onun karşılığını alacağımızı biliyoruz. 
İlçenizde birilerinin evi sıkıntılı, birileri 
hastalıkla mücadele ederken ne yap-
mak durumundasınız? Sorumlulukla-
rınız da var. Devam eden işlerinizden 
vazgeçmeyebilirsiniz. Vazgeçebilece-
ğimiz, öteleyebileceğimiz durumlar 
varsa öteleyip o kaynağı insanlarımıza 
aktardık. Vatandaşın en sıkıntılı anın-
da yanında olmak zorundasınız. Bi-

zim yardımlarımız 1-1,5 milyon lira 
civarındaydı pandemi döneminde 8 
milyona çıktı. Bu sıkıntılı dönemde 
imkanlarımızı da zorlayacak herkesin 
yanında olmaya çalıştık. Maske da-
ğıttık, hijyen malzemesi dağıttık, sos-
yal yardımlar yaptık. Nakdi yardımlar 
yaptık, büyükşehirle ortak hareket 
ederek sosyal kartların da miktarını 
yükselterek daha çok kişiye ulaşmak 
için çabaladık. Yardım etmek isteyen 
kardeşlerimize de muhtarlarla organi-
ze çalışarak aracılık ettik. Yetti mi, yet-
medi tabi… Biz verdik, Allah da bize 
yardım etti. Buna görevim boyunca 
çok kez şahit oldum. Bereket kavramı 
burada devreye girdi ve pandemide 
aksayan hiç işimiz olmadı.” 

MERAM’IN AYRICALIĞI VAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum’la başkanlığı öncesinde çalış-
tığını anımsatan Mustafa Kavuş bu 
çalışmanın özellikle Meram’a yatırım 
olarak döndüğünü anlattı. Konuyla il-
gili detayları paylaşan Başkan Kavuş, 
“Sayın Bakan Murat Kurum’la yakla-
şık 5 ay çalıştım. İyi ki de kendileriyle 
çalışmışım. Kendisi iş makinesi gibi, 
sabahtan akşama kadar durmaz. Be-
lediyelerimizin yüzde 80 işi Çevre Şe-
hircilik Bakanlığı’nda çözülür. Ben de 
oradan gelince Sayın Bakanımız bize 
biraz daha yakın. Daha doğrusu ben 
bu anlamda daha şanslıyım diyeyim. 
Sayın Bakanımızla gurur duyuyoruz. 
Bakanımız bütün belediyelere yardım 
ediyor ama Meram’a özellikle ayrıca 
destek oluyor” ifadelerini kullandı. 

KOORDİNASYON 
10 NUMARA 5 YILDIZ

Büyükşehir Belediyesi ile koordi-
nasyonun güzel olmasının Meram’a 
olumlu yansıdığını da aktaran Baş-
kan Kavuş, “Büyükşehir Belediyesi 
ile koordinasyonu 10 numara 5 yıldız. 
Bizim, merkezde 4 belediye başkanı 
ile eskiden beri arkadaşlığımız var. 
Allah, 4 arkadaş olarak bize bu şehri 
yönetmeyi nasip etti. İstişareye önem 
veriyoruz. Ortak akıl dediğimiz şeye 
riayet ediyoruz. Hangi ilçe olduğuna 
bakılmaksızın her konuda istişare ya-

parız. Selçuklu yapmış, Meram neden 
yapmadı? dedirtmek istemeyiz. Bizler 
aynı partinin mensuplarıyız ve bizim 
aramızda sınırımız yok. Bazı ihalele-
ri beraber yapıyoruz. Misal akaryakıt 
ihalesindeki karımız 1,5 milyon lira. 
Bizde rekabet yoktur. İyinin taklidi ol-
malı zaten. Ben Kelebekler Vadisi’ni 
anlatıyorum. Hayvanat Bahçesi’ni 
anlatıyorum. 80 Binde Dev-i Alem’e 
misafir gönderebiliyorlar. Hepimiz 
Konya’ya bakıp birbirimizle yarışma 
değil eksiklerimizi tamamlayarak çalı-
şıyoruz” diye konuştu.

PROJEYE BALIKLAMA ATLADIM
Meram Belediyesi olarak tarıma 

çok önem verdiklerini anlatan Musta-
fa Kavuş şunları aktardı; Göreve gelir 
gelmez önüme bir proje geldi ve ba-
lıklama atladım desem yalan olmaz. 
Meram sebze üretiminde çok önemli 
bir yere sahip. Belediye başkanının ka-
ğıt üzerinde tarım görevi olmayabilir 
ama 30’dan fazla mahallelimin tarım-
la uğraştığını bilerek bu sorumluluğu 
görmezden gelmezdim. Fide merkezi 
KOP destekli Konya’da olmayan bir 
yatırımdı. Biz de bir ucundan destek 
vererek ortak olduk. Konya’ya milyon-
larca fide giriyor ve bu paralar başka 
şehirlere gidiyordu. Biz bu fide merke-
zi ile Konya’nın fide ihtiyacının yüzde 
10-15’ini karşılamaya başladık. Daha 
uygun fiyatla hastalıksız fideyi üretici-
lerimize ulaştırıyoruz. Bu merkez yıllık 
12 milyon civarında üretim kapasite-
sine sahip. Bununla birlikte çiftçile-
rimizin kullanacağı iş aletlerini satın 
aldık. Bizim için küçük ama çiftçi için 
büyük meblağlı makinelerimizi Tarım 
Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurarak 
ortak kullanıma açtık. Makineleri on-
ların emrine verdik. Çiftçimiz ücretsiz 
kullanıyor. Taş kırma makinelerimiz 
var, hem tarıma kullanışlı olmayan 
arazileri tarıma kazandırıyoruz hem de 
çiftçilerimizin işlerini yapıyoruz.” 

YENİ YATIRIMLAR MERAM’I 
ŞAHLANDIRACAK

Konya ve Meram’ın her gün yeni 
yatırımlarla cazibe merkezi haline gel-
diğini anlatan Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, “Spor alanında 
da çok ciddi desteklerimiz oldu. Zor 
bir süreçten geçerken Çok ciddi yatı-
rımlar yaptığımızı söyleyemem ama 
desteklerimiz sürüyor. Tesisleşme ile 
beraber sporcu yetiştirme merkezleri-
mize desteklerimiz var. Olimpiyatlara 
Paralimpik spor alanında 5 sporcunun 
4’ü Meram Belediyesi’nin sporcu-
su. İnşallah sonbaharda bir program 
düzenleyeceğiz ve bu gençlerimiz 
kendi alanlarında başarı üstüne ba-
şarı kazanmış gençlerimiz. Biz, biraz 
daha tesisten öte sporcularımızın ye-
tiştirilmesi konusunda yoğunlaştık. 
Türkiye’de ilk defa bir şehre uluslara-
rası veledrom yapılıyor. Bununla bera-
ber ağır bakım bölgesinde çalışmalar 
tamamlandığı zaman o bölgeye spor 
alanında Büyükşehir Belediyemiz ta-
rafından da çok ciddi yatırımlar yapıla-
cak. Millet Bahçesi tarzında planlana-
cak. İçinde göletiyle, tesisleriyle farklı 
etkinlik alanlarıyla, Meram’ın birçok 
açığını kapatacak olan bir yer de yapı-
lıyor. TRT’nin uluslararası Türkiye’nin 
en büyük ikincisi Meram’da yapılıyor. 
Veledromun hemen üst tarafında. Ve 
ilk olarak da Mevlana filmi çekilecek. 
Şu anda oyuncu seçmeleri yapılıyor. 
Konya turizmi için de çok önemli bir 
yatırım. 

Film çekimi olmadığı zamanlarda 
da turizm destinasyonu için Konya’ya 

ayrı bir anlam kazandıracak. Dedi-
ğim gibi hemen yanında veledrom, 
Dutlu Millet Bahçesi ve karşısında 
da 80 Binde Dev-i Alem Parkı yer 
alıyor. Tavusbaba’da bir düzenle-
me yapılıyor. O bölge tamamen Bü-
yükşehir Belediyesi’nin yapımında. 
Aydınçavuş’u da biz düzenlemesini 
yapacağız. Meram için yine önemli bir 
çalışma olarak. Burada yürüyüş par-
kurları, çam kozalakları arasında trking 
yapabilecekleri ve Tavusbaba’dan 
geçip Dutlu Millet Bahçesi’ne geçe-
bilecekleri bir yol ve yürüyüş alanları 
yapıyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ DESTİNASYONLAR GELİYOR
“Meram’da üzüm bağları nere-

de?” diye soranlara bir cevabın ola-
cağını anlatan Başkan Kavuş bir de 
müjde verdi. Kavuş şunları söyledi; 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi Rek-
törlüğü yanında yıllardır boş tarla olan 
18 bin metrekarelik alanı ayaklı üzüm 
bağı ve Meram’da yetişen bütün mey-
ve ağaçlarının olduğu bir alan haline 
dönüştürüyoruz. Şu anda yapımına 
başladık. Konevi Türbesi’nin etrafın-
da bir düzenleme var. 3 yıl ya da 4 
yıl içinde Konya ve Meram’ın çehresi 
yenilenmiş olacak. Bütün bunları he-
sapladığımız zaman bırakın Konya’da 
bir gün kalmayı Konya’da 2-3 günü 
geçirebilecek bir kültür destinasyonu-
na kavuşuyor. Meram bir Meram daha 
olacak.”

HÜKÜMET KONAĞI İŞLERİ 
KOLAYLAŞTIRACAK

Meram Belediyesi’nin hemen kar-
şısına yapılan Hükümet Konağı’yla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Kavuş, “Vatandaşın işini daha da ko-
laylaştıracak. Meram’da bütün ilçe 
müdürlüklerimiz farklı farklı alanlarda 
hizmet vermek durumunda kalıyordu. 
Kaymakamlık binamız zaten çok eski 
durumda ve şu anda binada Kayma-
kam Bey ve Yazı İşleri Müdürü hari-
cinde kimse yok. İnşallah Hükümet 
Konağı da da tamamlanınca Meram’ın 
yeni merkezi olacak. Bir Meramlı va-
tandaş bütün işlerini burada halletmiş 
olacak. Bir de Metro’nun ilk durağının 
da burada olacağını hesap edersek 
burası tam bir cazibe merkezi olmuş 
olacak” dedi.

BİZİM MUSTAFA OLARAK 
AKILDA KALMAK İSTERİM

“Keşkeyi sevmem ama yapabil-
meyi istediğimiz çok şey var. Aya-
ğımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. 
Yorgan kısa geldiği zaman her kapıyı 
aşındırıyoruz. Keşke dediğimiz şeyin 
oluşmaması için bütün alternatifleri 
kullanıyoruz” cümlesini kuran Başkan 
Kavuş, “Dönemin sonu geldiği za-
man tek hedefim şu; Allah razı olsun 
bir oğlan geldi, Meram için koşturdu, 
iyi şeyler yapmaya çalıştı dedirteyim. 
Sonrası… Sonrası önemli değil. Allah 
benimle ilgili başka bir kader yazma-
dıysa zaten olur gider. Şu var; İkinci 
dönemi İstiyor musun? Evet, istiyo-
rum. Başkanlık hevesinde değilim. Hiç 
olmadım ve başkanlığı da bir vebal bir 
sorumluluk olarak görüyorum. Beni 
de bilenler zaten bilir. Ama Meram’da 
ikinci dönem belediye başkanlığı ya-
pan ilk kişi olmak adına devam etmek 
isterim. Bunu başarabilirsek Meram’ın 
tarihine adımızı yazdırmak için de is-
terim. Diğer türlü bu işler veballi işler. 
Bizler bu işin ününde değil, ununda-
yız. Ben Bizim Mustafa olmak için uğ-
raşıyorum. Aynı Bizim Meram gibi” 
değerlendirmesi yaptı.
n MEHMET ALİ ELMACI

Mustafa Kavuş
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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! 

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TİC. 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)

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
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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.

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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3AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ
3GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
3VASATÖR
3PAKETLEME
3ELEKÇİ
3GIDA TEKNİKERİ
3VASIFSIZ ELEMAN

ERKEK PERSONEL 
ALINACAKTIR

Fevziçakmak Çakmak Mahallesi, 
10437. Sk. No:19, Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen adrese yapılacaktır.

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
• CNC İşleme Merkezi ve 

CNC Torna Tezgah Operatörleri
• Plastik Enjeksiyon & Metal 

Enjeksiyon Operatörleri,
• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 

Pres Operatörleri, 
Testere Operatörleri,

• PİK Döküm ve Karoser Ustaları
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

Kansere yakalanan eşinin sağlıklı beslenmesi için yurt dışından getirdiği fidanlarla ‘süper meyve’ olarak bilinen aronya 
yetiştirmeye başlayan Tahsin Tosun, tıbbi tedavisi sonrası eşi iyileştikten sonra büyüttüğü bahçesiyle iş sahibi oldu

Eşi için getirtti, üretip 
ticaretine başladı

Eşinin sağlığı için yurt dışından 
getirttiği ve sonrasında kendi üreti-
mini gerçekleştirdiği süper meyve 
olarak da bilinen aronyayı pazara su-
nan Tahsin Tosun, geçimini tama-
men aronya meyvesinden sağlıyor. 
Tosun, 6 yıl önce eşi geniz kanserine 
yakalanınca, antioksidan açısından 
zengin, mor üzümsü çalı meyvesi 
olan aronyanın sağlığa faydalarını 
öğrendi. Ukrayna'dan 200 fidan ge-
tiren Tosun, Sarayönü ilçesinin Kur-
şunlu Mahallesi'nde 6 dekarlık alana 
bahçe kurdu. Tıbbi tedavisi devam 
ederken meyveyi de tüketmeye baş-
layan eşi sağlığına kavuştuktan son-
ra Tosun, bahçeyi büyütme kararı 
aldı. Taleplere yetişemez duruma 
gelen ve fidan sayısını 1200'e çıka-
ran Tosun, 20 yıldır özel sektörde 
yaptığı inşaat malzemeleri satıcılığı 
işini de bırakarak geçimini aronya 
bahçesinden sağlamaya başladı.

‘BİZ GEÇİMİMİZİ TAMAMEN 
ARONYADAN SAĞLIYORUZ’

Tosun, aronya ile eşinin sağlık 
sorunları nedeniyle tanıştıklarını 
söyledi. Yaklaşık 6 yıl önce bahçeyi 
oluşturduklarını ifade eden Tosun, 
"Hem kendimiz tüketiyoruz hem 
de ihtiyacı olan insanlara meyveyi 

sunuyoruz." dedi. Küçük ölçekli bir 
bahçede üretim yapmasına rağ-
men gelirinin gayet iyi olduğuna 
dikkati çeken Tosun, şöyle konuştu: 
"Aronya yetiştiricileri, dekar başına 
Türkiye'de yetiştirilen diğer bitkile-
rin tamamından daha yüksek gelir 
sağlıyor. 

Şu anda kilosunun perakende 
satış fiyatı, yaş olarak 120 lira, ku-
rusu ise 380 lira. Biz dört kişilik bir 
aileyiz ve yıllık geçimimizi çok rahat 
bir şekilde tamamen aronyadan sağ-
lıyoruz. Aynı zamanda bunun sirke-

sini, reçelini de üretiyoruz. Dondu-
rulmuş olarak da satıyoruz. Altıncı 
yılımızda bu sene bitki başına veri-
mimiz 4 kilo civarında. Toplamda 5 
ton meyve çıkacak."

Türkiye'de meyvenin yeni yeni 
tanınmaya başladığını dile getiren 
Tosun, Avrupa ülkelerinde, ABD'de, 
Rusya'da ve Balkan ülkelerinde çok 
ciddi miktarda yetiştirilerek tüke-
tildiğini anlattı. Meyvenin insan 
sağlına olumlu etkilerini anımsatan 
Tosun, şöyle devam etti: "İçerdiği 
antioksidan, antosiyanin ve fenol-

lerle bu meyve insan sağlığına iyi 
geldiği belirtiliyor. Özellikle son yıl-
larda yaşadığımız pandemi nedeniy-
le insanların bağışıklık sistemine ve 
sağlığa verdiği önemle bu meyve ön 
plana çıktı. Aronya bir sağlık meyve-
si. Bizim keyif aldığımız kiraz, kayısı 
gibi keyif alarak yediğimiz meyvele-
rin dışında kekremsi, ağızda buruk-
luk bırakan bir tada sahip. Aronya, 
antioksidan şampiyonu diyebilece-
ğimiz en yüksek antioksidan derece-
sine sahip olan meyvedir."
n AA

Tatar, Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ne hayran kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Ta-
tar, Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi’ni ziyaret etti. Bir takım ziya-
retlerde bulunmak için Konya’ya 
gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Ersin Ta-
tar, Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan Konya Tro-
pikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret 
etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, ziyarette Cum-
hurbaşkanı Tatar ve beraberindeki 
heyete ev sahipliği yaptı. Ziyaret-
te Tatar’a Avrupa'nın en büyük 

kelebek uçuş alanı olan Tropikal 
Kelebek Bahçesi’nde sürdürülen 
faaliyetler ve kelebeklerin tropikal 
yaşam öyküleri ile ilgili bilgiler ve-
rildi.

Tatar’a ziyaretinde Konya Vali-
si Vahdettin Özkan, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, MHP Konya Milletvekili 
Esin Kara da eşlik etti. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, ziyaretin sonunda KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gü-
nün anısına kelebek tablosu tak-
dim etti.
n HABER MERKEZİ



13 9 EYLÜL 2021SPOR 3

Japonya’nın başkenti Tokyo’da dü-
zenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 
Türk sporcular 2’si altın, 2’si gümüş ve 
9’u bronz olmak üzere toplam 13 ma-
dalya kazanırken birçok ilki de yaşadılar. 
On sekiz branşta 50’si kadın, 58’i erkek 
toplam 108 sporcuyla temsil edilen Tür-
kiye’den oyunlara atletizmde 25, yüzme-
de 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 
7, boks ve judoda 6’şar, tekvando ile ar-
tistik jimnastikte 5’er, atıcılıkta 4, bisiklet, 
halter ve okçulukta 2’şer, badminton, 
eskrim, kürek ve modern pentatlonda 
ise 1’er sporcu katıldı.

Takım sporlarında sadece A Milli 
Voleybol Takımı (12) mücadele etti. 
Ay-yıldızlı sporcular, boksta 1’er altın 
ve gümüş, okçulukta 1 altın, karatede 1 
gümüş, 3 bronz, güreşte 3 bronz, tek-
vandoda 2 bronz ve artistik jimnastikte 
1 bronz madalya kazandı. Milli spor-
cularımız, Tokyo 2020’de kazandıkları 
madalya sayısı bakımından Türkiye’nin 
1948 Londra Olimpiyat Oyunları’ndaki 
12 madalyalık rekorunu kırmış oldular.

MADALYA GURURLARI
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 

madalya kazanan milli sporcularımız şu 
şekilde:

Altın: Mete Gazoz (Okçuluk), Buse-
naz Sürmeneli (Boks)

Gümüş: Eray Şamdan (Karate), 
Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra 
İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Jim-
nastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, 
Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Mer-
ve Çoban, Uğur Aktaş (Karate)

OLİMPİK MADALYA SAYISI: 104
Tokyo 2020’de çıkılan 13 kürsüyle 

Türkiye’nin toplam olimpik madalya sa-
yısı 104’e yükseldi. Dünyanın en büyük 
spor organizasyonunda ilk kez Londra 
1908’de temsil edilen Türkiye, Tokyo 
2020’ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 
25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 
madalya topladı. Ay-yıldızlı sporcuların 
Tokyo’da aldığı 2’şer altın ve gümüş ile 
9 bronz madalyayla bu sayı toplamda 
104’e ulaştı. Toplam altın madalya sayısı 
41 olurken, gümüş 27, bronz madalya 
sayısı ise 36’ya çıktı.

OLİMPİYAT KOLEKSİYONUNA 
3 BRANŞTAN İLK KATKI

Türkiye’nin olimpiyat madalyası ka-
zandığı branş sayısına Tokyo 2020’de 
üç branş eklendi. Tokyo 2020’ye kadar 
Türkiye adına olimpiyatlarda kazanılan 
toplam 93 madalyanın tamamı atletizm, 
boks, güreş, halter, judo ve tekvando 
branşlarından gelmişti. Tokyo’da bu 
spor dallarına okçuluk, artistik jimnastik 
ve karate de eklendi. Türkiye’nin olim-
pik madalya koleksiyonuna katkı yapan 

branş sayısı 9’a yükseldi.
İLKLERİN ORGANİZASYONU

32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Türkiye 
adına birçok ilke de sahne oldu. Milli 
sporculardan Mete Gazoz okçulukta, 
Ferhat Arıcan da artistik jimnastikte 
Türkiye’ye tarihinin ilk madalyalarını ka-
zandırdı. Olimpiyatlarda ilk kez Tokyo’da 
yer alan karatede ise Türkiye 4 madalya 
topladı. Güreşte Yasemin Adar, boksta 
ise Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz 
Çakıroğlu, Türkiye’ye bu branşlarda ma-
dalya getiren ilk kadın sporcular oldu. 
Busenaz Sürmeneli’nin altın madalyası, 
aynı zamanda Türk boks tarihinin ilk 
olimpiyat şampiyonluğu olarak kayıtlara 
geçti.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatta 
mücadele eden A Milli Kadın Voleybol 
Takımı, ilk kez gruptan çıkarak çeyrek 
final oynadı. “Filenin Sultanları”, çeyrek 
finalde Güney Kore’ye elense de müca-
delesi, takım ruhu ve hırsıyla takdir top-
ladı. Artistik jimnastikte mücadele eden 
İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Adem 
Asil ve Ahmet Önder, toplamda 7 final 
mücadelesi verdi. Milli sporcuların finale 
kalması, Türk jimnastiği adına olimpiyat 
tarihinde bir ilk oldu.

Atletizmde erkekler sırıkla atlamada 
Ersu Şaşma, bu branşta finale çıkan ilk 
Türk sporcu olarak tarihe geçti. Genç 
atlet, finalde 14 sporcu arasında 10. 
oldu. Kadınlar cirit atmada finalde mü-
cadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, az 
bir farkla kürsüyü kaçırdı ve olimpiyat 
dördüncüsü oldu. Eda, bu derecesiyle 
atletizmde olimpiyatlarda ilk 4’e giren 5. 
Türk sporcu unvanını elde etti. Üç adım 
atlamada Necati Er, Londra 1948’de üç 
adım atlamada bronz madalya kazanan 
Ruhi Sarıalp’ten 73 yıl sonra bu branşta 
finali gören ilk Türk atlet oldu. Er, final-
deki performansıyla 6. sırada yer aldı.

EN BAŞARILI SPORCULAR: NAİM 
SÜLEYMANOĞLU VE HALİL MUTLU

Türkiye’nin olimpiyat oyunları ta-
rihinde en başarılı sporcuları ise Naim 
Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’dur. Üçer 
kez altın madalya kazanan milli halter-
ciler, birincilik kürsüsüne en fazla çıkan 
sporcular olarak tarihe geçti. Seul 1988, 
Barselona 1992 ve Atlanta 1996’da 
üç kez üst üste zirvede yer alan Naim 
Süleymanoğlu adını hem Türk hem de 
dünya spor tarihine altın harflerle yazdır-
mış, Halil Mutlu ise Atlanta 1996, Sidney 
2000 ve Atina 2004’te altın madalyaya 
ulaşarak, Naim Süleymanoğlu’nun ba-
şarısını tekrarlamıştı.

ARTAN TESİSLER BAŞARI GETİRDİ
Günümüzde olimpiyatların ekono-

mik yönü oldukça önemli. Bu dev or-
ganizasyona ev sahipliği yapan ülkeler 

hem televizyon yayınlarından hem de 
turistik faaliyetlerden dolayı önemli gelir 
elde ediyor. Ayrıca olimpiyatı gerçekleş-
tiren ülkeler; tesisleşme, altyapı, kültür 
ve turizm açısından hızlıca gelişme fır-
satı bulurken uluslararası imajlarını da 
güçlendirmiş oluyorlar.

Son dönemde Formula 1 yarışlarına 
ev sahipliği yaparak imaj çalışmalarına 
ağırlık veren Türkiye, spor faaliyetleriyle 
de öne çıkmayı hedefleyen ülkeler ara-
sında kendine yer edinmeye çalışıyor. 
Turizm, tanınırlık ve ekonomik katkıları 
düşünecek olursak büyük yatırımların 
gerekli olduğu bu alanda, ülkemizdeki 
gelişmeler umut verici.

2002 öncesine kadar 595 olan fut-
bol sahası sayısı bugün itibarıyla 1365’e 
ulaşmış durumda. 32 stadın yapımı 
tamamlanmış, 11’inin inşası devam 
etmekte, 3 stat ise ihale aşamasında. 
Aralarında Trabzon, İzmir Atatürk, Voda-
fone Park ve Bursa gibi modern statların 
da olduğu çok sayıda yapı Türk sporuna 
kazandırılmış durumda. 2002 öncesine 
kadar 372 olan spor salonu sayısı, 904’e 
yükseldi. Mersin Servet Tazegül Spor 
Salonu, Rize Spor Kompleksi ve Sam-
sun Bowling Salonu bunlardan sadece 
birkaçı.

ATLETİZM VE YÜZMEYE 
BÜYÜK YATIRIM

Türkiye’nin en fazla yatırım yaptığı 
spor alanları, atletizm ve yüzme. 2002 
öncesinde 46 olan yüzme havuzu sa-
yısı 2021’de 175’e çıktı. Ayrıca Türkiye 
genelinde halen devam etmekte olan 
portatif yüzme havuzu projelerinin ta-
mamlanmasıyla ülke genelinde yüzme 
havuzu sayısı 279 oldu. Portatif yüzme 
havuzlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-

nın yürüttüğü “Yüzme Bilmeyen Kalma-
sın” projesi kapsamında Türkiye gene-
linde 81 ilde yüzme bilmeyen gençler ve 
çocuklar yüzme kurslarına kazandırıldı. 
2002 öncesinde Türkiye genelinde sa-
dece 12 atletizm pisti varken günümüz-
de bu sayı 56’ya ulaşmış durumda.

Türkiye’nin tesisleşme konusunda 
son 20 yılda yaptığı yatırımlar, meyve-
sini sportif başarı anlamında vermeye 
başladı. Kurulan Türkiye Olimpiyat Ha-
zırlık Merkezleri (TOHM) ile doğrudan 
olimpiyatlarda yarışması planlanan 
sporculara, olimpik hazırlık imkanı sağ-
landı. 2000 Olimpiyat Oyunları’ndan 
sonra Türkiye olimpiyatlarda toplamda 
40 madalya kazanarak, neredeyse Cum-
huriyet tarihi boyunca kazanılan madal-
ya sayısının 3’te 2’sini bu dönemde ya-
kaladı. 2000’de Türkiye’nin olimpiyatlar 
dahil uluslararası organizasyonlarda ka-
zandığı toplam madalya sayısı bin 117 
iken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle ertelenen spor organi-
zasyonları öncesi yani 2019’da bu sayı 8 
bin 808’e ulaşmıştı.

2002’de 66 bin 356’sı kadın olmak 
üzere toplam 278 bin 46 lisanslı sporcu 
varken, 2021 verilerine göre ülkemizdeki 
lisanslı sporcu sayısı 10 milyon 116 bin 
401’e, faal sporcu sayımız ise 1 milyon 
665 bin 969 kişiye ulaştı. 2002’de 6 bin 
35 olan spor kulübü sayımız ise 20 yıl 
içerisinde 3 kat artarak 18 bin 977 oldu.

EN ÇOK MADALYA 
KAZANAN ÜLKE ABD

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı ABD 39 
altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla 
zirvede tamamladı. İkinci basamaktaki 
Çin, 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz ma-
dalya kazandı. Ev sahibi Japonya ise 27 

altın, 14 gümüş, 17 bronz madalyayla 
organizasyonu üçüncü sırada tamamla-
dı. Türkiye, Olimpiyat Oyunları’nı 2 altın, 
2 gümüş ve 9 bronz madalya ile 35. sı-
rada bitirdi. Türkiye elde ettiği 13 madal-
yayla toplam madalya sıralamasında ise 
20. basamakta yer aldı.

PARA MİLLİ SPORCULAR TOKYO 
2020’Yİ REKOR SAYIDA 

MADALYAYLA TAMAMLADI
Türkiye 2020 Tokyo Paralimpik 

Oyunları’nda elde ettiği başarılı sonuç-
larla tarihinin en iyi olimpiyat perfor-
mansını sergiledi. Japonya’nın başkenti 
Tokyo’da düzenlenen 16. Yaz Paralim-
pik Oyunları’nda Türk sporcular, önemli 
başarılar elde etti. Tokyo’da 13 branşta 
87 sporcuyla mücadele eden Türkiye, 
tarihinde 7. kez yer aldığı organizasyon-
da en yüksek madalya sayısına ulaştı. 
Barselona 1992’de ilk kez boy göste-
ren Türk sporcular, Tokyo’dan önceki 
en yüksek madalya sayısına Londra 
2012’de ulaşmıştı. İngiltere’de 1 altın, 5 
gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madal-
ya alan para milli sporcular, Japonya’da 
bu sayıyı geçti. Tokyo’da milliler 2 altın, 4 
gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 
15 madalyayla tarihi bir başarı kazandı.

TÜRKİYE, OYUNLARI 
42. SIRADA TAMAMLADI

Para milli sporcular, oyunları 42. 
basamakta bitirdi. Milliler, 15 madal-
yayla toplam madalya sıralamasında ise 
25. sırayı aldı. Çin 96 altın, 60 gümüş ve 
51 bronz olmak üzere 207 madalyayla 
genel ve toplam madalya sıralamasın-
da büyük farkla birinci olmayı başardı. 
Büyük Britanya 41 altın, 38 gümüş, 45 
bronz olmak üzere 124 madalyayla ge-
nel ve toplam madalya sıralamasında 

ikinci oldu. Oyunlarda 37 altın, 36 gü-
müş ve 31 bronz olmak üzere 104 ma-
dalya elde eden ABD ise genel madalya 
sıralamasında üçüncü, toplam madalya 
sıralamasında ise dördüncü sırayı aldı. 
Toplam madalya sıralamasında üçüncü 
basamakta ise 118 madalyayla Rusya 
Olimpiyat Komitesi yer aldı. 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları’nda 86 ülke madal-
ya alma sevinci yaşadı.

GOLBOL KADIN MİLLİ 
TAKIMI UNVANINI KORUDU

Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 
ikinci kez paralimpik şampiyonu oldu. 
Kadınlar golbolde Rio 2016’da altın ma-
dalya elde eden Türkiye, Tokyo’da da 
finalde ABD’yi yenerek şampiyonluğa 
ulaştı.

ABDULLAH ÖZTÜRK 
MASA TENİSİNDE 

ALTIN MADALYA GETİRDİ
Masa tenisinde mücadele eden Ab-

dullah Öztürk, Türkiye’ye altın madalya 
getiren bir diğer isim oldu. Öztürk, er-
kekler sınıf 4 kategorisinde altın madalya 
elde etti, Rio 2016’da aldığı bronz ma-
dalyadan sonra bir başarıya daha imza 
attı.Masa tenisinde Abdullah Öztürk'ün 
dışında 3 milli sporcu daha madalya 
elde etti. Erkekler sınıf 4’te Nesim Turan, 
sınıf 5’te Ali Öztürk, kadınlar sınıf 7’de ise 
Kübra Korkut bronz madalya kazandı. 
Türkiye’nin Tokyo’daki en başarılı branşı 
da 4 madalyayla masa tenisi oldu.

YÜZMEDE TARİHİ BAŞARI
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 

yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü 
S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz 
madalya alarak Türkiye’ye bu branşta ta-
rihinin ilk madalyasını kazandırdı. Finale 
kalan birçok para milli yüzücü de başarılı 
yarışlar çıkardı.

OKÇULUKTA 3 MADALYA
Para milli okçular, Tokyo’da 3 ma-

dalya aldı. Erkekler makaralı yay W1 ka-
tegorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, 
Bahattin Hekimoğlu bronz, makaralı 
yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent 
Korkmaz ikilisi gümüş madalya kazandı.

JUDO VE TEKVANDODA 
İKİŞER MADALYA

Judo ve tekvando branşlarında milli 
sporcular, ikişer madalya elde etti. Ju-
doda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, ka-
dınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz 
madalya aldı. Tekvandoda kadınlar K44 
sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, 
erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut 
Bozteke bronz madalyayı boynuna taktı. 
Türkiye, atıcılıkta kadınlar 10 metre ha-
valı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehli-
vanlar’la gümüş, halterde ise 55 kiloda 
Besra Duman’la bronz madalya sevinci 
yaşadı. n AA

12 madalyalık rekor kırıldı
Türkiye, Tokyo’nun ev sahipliği yaptığı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarında toplam madalya sayısı bakımından tarihinin en başarılı organizasyon-

larına imza attı. Milli sporcular, Tokyo 2020’de kazandıkları madalya sayısı bakımından Türkiye’nin 1948 Londra Olimpiyat Oyunları’ndaki 12 madalyalık 
rekorunu kırmış oldu. Türkiye’nin tesisleşme konusunda son 20 yılda yaptığı yatırımlar, meyvesini sportif başarı anlamında vermeye başladı
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A Milli Takım
Hollanda’da dağıldı
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya 6-1 mağ-
lup oldu. Maça 11 puanla lider olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı. Hollanda ve Norveç’in kazanmasıyla 
birlikte A Milli Takım, üçüncü sıraya geriledi. Hollanda deplasmanında 6 gol yiyen Türkiye, 31 yıl sonra 5 farklı yenilgi aldı

Konyalı Ahmet Örken 
Amerika takımında

Yavru Kartal’ın rakibinde
teknik adam değişti

Milli bisiklet sporcusu Konyalı Ahmet Örken, ABD'nin 
Wildlifegenerationprocycling takımıyla anlaştı. 2020 Tokyo 
Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken, sos-
yal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kariyerimdeki 
bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyo-
rum. Amerika merkezli Wildlifegenerationprocycling takımı 
ile 2022 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalandık. Çok he-
yecanlıyım. Yeni takım. Yeni hedefler." ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor’un rakiplerinden olan Bucaspor 1928 Ku-
lübü teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez’in getiril-
diğini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Isparta 32 Spor bera-
berliğiyle başlayan ve ilk karşılaşmanın ardından şok bir 
kararla Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran 
Bucaspor 1928’de göreve Tolga Doğantez getirildi. 2018’de 
teknik direktörlük görevini üstlenen, 2019 senesinde Bu-
caspor 1928’de sportif direktör olarak görev alan Doğantez, 
2020 yılında da Teknik Direktör Ersin Aka’nın yerine koltuğa 
oturtulmuştu. 46 yaşındaki teknik adam, Başkan Cihan Ak-
taş, Mehmet Sevinç, Erdal Gökhan, Bülent Bademci, Okan 
Bulut, İlyas Kaşıkara’dan oluşan yönetim kurulu üyelerinin 
katıldığı imza töreninde sözleşme imzaladı. n SPOR SERVİSİ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dün-
ya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu al-
tıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 
6-1 mağlup oldu. Bu maça 11 puanla grup 
lideri olarak çıkan ay-yıldızlı ekip, gruptaki 
ilk yenilgisini aldı ve üçüncü sıraya geri-
ledi. Gruptaki yenilmezlik serisini 5 maça 
yükselten Hollanda ise 13 puan ve ave-
rajla Norveç'in önünde liderliğe yükseldi. 
Türkiye, gruptaki yedinci karşılaşmasını 
8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile oyna-
yacak. Hollanda ise aynı gün Letonya'ya 
konuk olacak.

ÇAĞLAR, ORKUN VE OZAN KABAK 
NORVEÇ MAÇINDA YOK

A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadı-
ğı mücadelede kırmızı kart gören Çağlar 
Söyüncü ve grup maçlarındaki ikinci sarı 
kartlarını gören Orkun Kökçü ve Ozan Ka-
bak cezalı duruma düştü. Bu üç oyuncu, 
Türkiye'nin 8 Ekim'de sahasında Norveç 
ile oynayacağı maçta forma giyemeye-
cek.

ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ
Hollanda'nın ilk dakikada gelen golü 

ve farka gitmesi üzerine Türk taraftarlar, 
milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e 
tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre, "Şe-
nol Güneş istifa" tezahüratlarında bulun-

du. Türk taraftarlar, kaptan Burak Yılmaz'a 
da ikinci yarıda oyundan çıkarken, ıslıkla-
yarak tepki gösterdi.

HOLLANDA'YA İKİ MAÇ 
SONRA KAYBETTİK

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya iki maç 
sonra mağlup oldu. Milli takım, rakibiyle 

Türkiye'de oynadığı son iki maçı kazan-
mıştı. 2016 Avrupa Şampiyonası Ele-
meleri'nde Konya Büyükşehir Belediye 
Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlı ekip, 
3-0 galip tamamladı. Türkiye, 2022 FIFA 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 
ilk karşılaşmasında da Atatürk Olimpiyat 

Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 yendi.
Milli takım ayrıca, Hollanda karşısın-

da tarihindeki en farklı yenilgisini 6-1'lik 
sonuçla aldı. Ay-yıldızı ekip, rakibiyle 
daha önce oynadığı maçlarda en fazla iki 
farklı yenilgilerle sahadan ayrılmıştı.

TÜRKİYE 31 YIL SONRA 
5 FARKLI YENİLGİ ALDI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşı-
sında yediği 6 golle, 14 Ekim 1987 tarihin-
de İngiltere'ye kaybedilen 8-0'lık maçtan 
sonra kalesinde 6 gol gördü.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 
6. maçında A Milli Futbol Takımı deplas-
manda karşılaştığı Hollanda'ya farklı ye-
nildi. Milliler, ilk yarısı 3-0 tamamlanan 
mücadeleden 6-1'lik skorla mağlup ayrıl-
dı. Bu sonuçla ay-yıldızılar 1987 yılından 
sonra bir ilki yaşadı. Milliler, 14 Ekim 
1987 tarihinde deplasmanda oynanan 
mücadelede İngilizlere 8-0 mağlup ol-
muştu.

Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla 
birlikte bu tarihten sonra kalesinde ilk kez 
6 gol gördü.

Milliler ayrıca 1990 yılındaki 5-0'lık 
İrlanda Cumhuriyeti müsabakasından bu 
yana da ilk kez 5 farklı yenilgi yaşadı.
n AA

Hüma Okulları Avrupa başarısını ödüllendirdi
Polonya’da gerçekleşen Yıldızlar Av-

rupa Halter Şampiyonası’nda büyük bir 
başarı elde ederek Türkiye’yi gururlan-
dıran Esma Alper, Konya’ya döndüğünde 
Hüma Okulları tarafından coşkuyla karşı-
landı.

 Alper; koparma ve silkmede toplam-
da 3 bronz madalya kazanarak Avrupa 
3.sü oldu. Hüma Okulları ise 12. Sınıf öğ-
rencilerini “Gururumuzsun Esma Alper” 
diyerek sosyal medyada paylaştı. Esma 
Alper’in şehrine dönüşünde tebriklerini 
ileten Hüma Okulları, 6 Eylül Pazartesi 
okulların açılmasıyla birlikte Esma Al-
per’e başarısından dolayı hediyelerini 
takdim etti. Hüma Okulları Kurucu Yöne-

tim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Birekul 
ile görüşen Esma Alper, okul müdür-
lerinin de katıldığı toplantı ile başarıya 
giden yolu hakkında detayları paylaştı. 
“Avrupa Şampiyonası’nda yüzümüzü 
güldüren öğrencimiz Esma Alper’e tebrik 
ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” diyen Dr. 
Birekul, bu başarıların artarak devam 
etmesi gerektiğini ve okullarında okuyan 
diğer sporcu öğrencilerden de başarı ha-
berleri beklediğini ifade etti. Hedefinin 
daha yüksek olduğunu dile getiren Esma 
Alper, Hüma Okulları’na sağladığı destek 
ve gösterdikleri anlayış için minnettar ol-
duğunu dile getirdi.
n SPOR SERVİSİ

Stadyumlarda uygulanacak tedbirler düzenlendi 
Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kuru-

lu, yeni sezonda stadyumlarda uygu-
lanacak kararlarla ilgili bir açıklama 
yayınladı. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
gönderdiği talimat üzerine yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer veril-
di: “Türkiye Futbol Federasyonu’nca 
yayımlanan “Müsabakalarda Uygu-
lanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin 
Talimat” hükümlerinde belirtildiği 
üzere Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. 
Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 
2021–2022 Sezonu müsabakalarında 
stadyum seyirci kapasitesinin %50’si 
oranında ev sahibi takım seyircisi alı-
nabileceğine ve koltukların bir dolu, bir 
boş olacak şekilde kullanılacağına,

Aşı takvimini tamamlamış kişile-
rin, son aşı tarihlerini takip eden 14. 
günden itibaren 180 gün süre ile Co-
vid19 geçirmiş kişilerin ise izolasyon 
süreçlerinin tamamlanmasından itiba-
ren 180 gün süre ile stadyuma girebi-
leceklerine,

12 yaşını tamamlamış ve henüz 
Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı 

yaş grubuna dahil olmamış kişilerin, 
müsabakadan en fazla 48 saat önce 
PCR testi yaptırmasına ve test sonucu 
negatif olması şartıyla stadyuma gire-
bileceklerine,

Belirtilen kurallara uymayan ta-
raftar veya kulüp yönetimleri ile ilgili 
olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 
gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İlgili kurum ve kuruluşlar ile iş 
birliği içinde gerekli planlamaların 
yapılmasına ve uygulamada herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmemesine 
karar verilmiştir.” n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da
hazırlıklar başladı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karatay Ter-
mal 1922 Konyaspor’da, Pazar günü oynanacak Isparta 32 
Spor karşılaşmasının hazırlıkları başladı. Konuyla ilgili ku-
lüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor’umuzda, Isparta 32 Spor Maçı 
Hazırlıkları başladı. TFF 2.Lig Beyaz Grup 2.haftasında dep-
lasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan takımımız, 
bugün akşam saatlerinde Saraçoğlu Tesisleri’nde yaptığı 
antrenmanla çalışmalarına başladı. Teknik Direktörümüz 
Hakan Ünal ve yardımcı antrenörlerimiz yönetiminde ger-
çekleştirilen antrenmana tüm futbolcularımız katıldı. Isın-
ma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alan çalışması 
ile devam etti. Antrenmanımız çift kale maç ile sona erdi. 
Antrenmana sakatlığını atlatan 17 yaşındaki Mehmet Ali 
Büyüksayar da katıldı.” n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KIRŞEHİR BLD 1 1 0 0 3 0 3 3
2.AMED SF 1 1 0 0 3 1 2 3
3.NAZİLLİ BLD 1 1 0 0 3 1 2 3
4.ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
5.AKHİSARSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
6.ŞANLIURFASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.BUCASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
8.ISPARTASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9.1922 KONYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
10.TARSUS  İY 1 0 1 0 0 0 0 1
11.ERZİNCANSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
13.PENDİKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KARACABEY BLD 1 0 0 1 1 2 -1 0
15.ANKARA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.Z.KÖMÜRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
17.KIRKLARELİSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
18.UŞAKSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
19.PAZARSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

TFF 2.LİG BEYAZ GRUP
PUAN DURUMU
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Enerva Mühendislik Elektrik Aydınlatma Taahhüt Firması sahibi Ender Çağrıl Ertuğrul, firma olarak hedefle-
rinin ortaya koydukları vizyon ve yaptıkları projelerle farklı bir bakış açısı ortaya koymak olduğunu söyledi

Hedef, sayılı firmalar 
arasında yer almak

Sektöründe Konya’da başarılı iş 
adamları arasında yer alan Enerva 
Mühendislik Elektrik Aydınlatma 
Taahhüt Firması sahibi Ender Çağ-
rıl Ertuğrul, yaptığı çalışmalarla 
dikkat çekiyor. Üniversite yılların-
dan bu yana sektörü yakından ta-
kip eden ve sektörünün içerisinde 
yer alan Ender Çağrıl Ertuğrul ve 
çalışma arkadaşları sektörlerindeki 
yenilikleri yakından takip ediyor.  
Yoğun iş temposunun yanında, 
sivil toplum kuruluşlarında da ça-
lışmalar yürüten Ertuğrul, Konya 
sanayisinin başarısı ile Türkiye’ye 
örnek olduğunu vurguladı. 

Son yıllarda artan cephe aydın-
latma isteği, sektörün de gelişme-
sini katkı sağladı. Özellikle az enerji 
harcayan ve elektrik enerjisi mali-
yetlerini düşüren led teknolojiyle 
birlikte talep artınca, cephe aydın-
latması farklı bir noktaya taşındı.  
Sektörde önemli projeler ortaya 
koyan Enerva Enerji ve Aydınlat-
ma, yaptığı projelerle aydınlatma-
ya farklı bir bakış açısı getiriyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Enerva Enerji ve Aydınlatma 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Çağrıl Ertuğrul, her türlü aydınlat-
ma projesini yapıp, uyguladıklarını 
söyledi.
İÇ VE DIŞ AYDINLATMADA VARLAR

Elektrik Elektronik Mühendi-
si olan Ertuğrul, yaklaşık 10 yıldır 
sektörde faaliyet gösterdiklerini 
söyledi. 2015 yılında kendi firma-
larını kurarak hem proje hem de 
uygulama alanında faaliyet gös-
terdiklerini dile getiren Ertuğrul, 
“İşimizin ağırlığı elektrik proje sek-
töründe. Proje dizayn da diyebiliriz. 
Otel, AVM, hastane gibi nitelikli 
üst yapıların elektrik projelerini 
yapıyoruz” dedi. 1 yıldır İkon Ay-
dınlatma ile bina cephe aydınlat-
ması ve iç aydınlatmada faaliyeti 
yürüttüklerini dile getiren Ertuğ-
rul, “İç mimarın tasarladığı müşte-
rinin istediği ürünleri de satıyoruz. 
Onun dışında projesini baştan sona 
yapıp, müşteriyi ikna edip, uygula-
yıp anahtar teslim olarak da yapı-
yoruz” şeklinde konuştu.  

AYDINLATMA TERCİH EDİLİYOR
Aydınlığın insanlara güven 

verdiğine dikkat çeken Ertuğrul, 
bu nedenle aydınlatma işinin son 
yıllarda büyük önem kazandığı-
nı söyledi. Konuya açıklık getiren 
Ertuğrul şunları söyledi, “Şuan 
aydınlatma hayatımızın vazgeçil-
mezi. Cephe aydınlatma da güven 
açısından, prestij açısından son 
yıllarda daha çok tercih ediliyor. 
Özellikle otel, AVM’ler, hastaneler 
gibi yerler aydınlatmayı tercih edi-
yorlar.” 

LED TEKNOLOJİSİ 
MALİYETİ DÜŞÜRDÜ

Aydınlatma sektöründe son 
yılların en önemli teknolojisi haline 
gelen led teknolojisinin enerji mali-
yetlerini büyük ölçüde düşürdüğü-
nü vurgulayan Ertuğrul, “Eskiden 
aydınlatmalar klasik, konvansiyo-

nel yöntemlerle yapılıyordu. Şu-
anda led aydınlatma çıkınca enerji 
maliyetleri de çok aşağılara indi. 
Çok yekun oluşturacak maliyetler 
çıkmıyor led aydınlatmayla. Bu 
anlamda enerji maliyetleri ciddi 
manada aşağı inmiş durumda” ifa-
delerini kullandı. 

TAMAMEN YERLİ 
“Büyük firmaların dış cephe 

aydınlatmasını yapıyoruz” diyen 
Ertuğrul, Enerva olarak sektörde 
ciddi bir konuma geldiklerini söyle-
di. Yılların birikimiyle sektörde fark 
oluşturduklarını dile getiren Er-
tuğrul, “Konya’da aydınlatma işini 
yapan çok sayıda firma var ama 
cephede bizden başka yapan yok. 
Bir de bizim kullandığımız ürünler 
tamamen yerli üretim” dedi. 

PROJECİLİKTE CİDDİ 
İŞLERE İMZA ATTILAR

Enerva Mühendislik olarak ay-
dınlatma projesi konusunda da iyi 
bir yerde olduklarına dikkat çeken 
Ertuğrul, şunları söyledi, “Firma-
mız Türkiye’deki yönetmelikler ve 
uluslararası standartlara göre işve-
renle gerekli koordinasyonları sağ-
layarak tüm binaların kuvvetli ve 

zayıf akım kapsamındaki projeleri-
ni yapıyoruz. Projelendirme yapar-
ken müşterinin istekleri, yapının 
ihtiyaçları, çevrenin ihtiyaçlarına 
göre çalışmalar yapıyoruz. Türki-
ye’de yaklaşık 50 şehir, dünyada 
da yaklaşık 15 ülkeye proje hiz-
metleri verdik. Yurt dışında Azer-
baycan Bakü Standuyumu’nun 
projesini yaptık, Rusya’da soğuk 
hava deposu projelerini yaptık, 
Etiyopya’da kablo fabrikası, muz 
fabrikası projesini yaptık, Gana’da 
otel ve konut projesi, Nijerya’da 
hastane gibi önemli işlere imza at-
tık. 20’ye yakın Millet Bahçesi pro-
jesi çizdik, Kayseri Stadyumu’nun 
elektrik projesini biz çizdik. Mimari 
proje ne kadar önemli ise elektrik 
de o kadar önemlidir.”

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ender Çağrıl Ertuğrul. Elektrik 

Mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıl Kay-
seri’de yaşadıktan sonra 2015 yı-
lında kendi firmamı kurdum. 2015 
yılında bu yana Konya’da Elektrik 
Proje ve Taahhütlük sektöründe 
faaliyet gösteriyoruz. Kayseri’de 
öğrenci iken başladığım firmaya 
2012 yılında ortak oldum. Daha 
sonra 2015 yılında aynı firmanın 
Konya Şubesini açtım. 2017 yılın-
da kendi ismimle firmamı kurdum. 
2019 yılında da Enerva Mühendis-
lik Elektrik Aydınlatma Taahhüt 
firmamızı kurduk. 

Şu anda proje, taahhüt ve 
aydınlatma sektöründe faaliyet 
gösteriyoruz. Yurtdışında Azer-
baycan Bakü Olimpiyat Stadının 
projelerini çizdik. Rusya’da 3 okul, 
2 Alışveriş Merkezi projesi çizdik.  
Afrika’da Etiyopya, Nijerya gibi 
ülkelerde projeler yapık. Yurtdı-

şında yaptığımız projeler bizlere 
uluslararası arenada nasıl iş yapıl-
dığını gösterdi. Bu projeler bizlere 
maddi ve manevi ciddi referanslar 
kazandırdı. Bunların sayesinde de 
devam eden projelerimizi aldık. 

Şirketiniz hakkında bilgi verir 
misiniz?

İşimizin ağırlığı elektrik proje 
sektöründe. Proje dizayn da di-
yebiliriz. Otel, AVM, hastane gibi 
nitelikli üst yapıların elektrik pro-
jelerini yapıyoruz. 1 yıldır İkon Ay-
dınlatma ile bina cephe aydınlat-
ması ve iç aydınlatmada faaliyeti 
yürütüyoruz. İç mimarın tasarla-
dığı müşterinin istediği ürünleri de 
satıyoruz. Onun dışında projesini 
baştan sona yapıp, müşteriyi ikna 
edip, uygulayıp anahtar teslim ola-
rak da yapıyoruz. Firmamız Tür-
kiye’deki yönetmelikler ve ulusla-
rarası standartlara göre işverenle 
gerekli koordinasyonları sağlaya-
rak tüm binaların kuvvetli ve za-
yıf akım kapsamındaki projelerini 
yapıyoruz. Projelendirme yaparken 
müşterinin istekleri, yapının ihti-
yaçları, çevrenin ihtiyaçlarına göre 
çalışmalar yapıyoruz.

Kendinizi geliştirmek için ne-
ler yaptınız? Bundan sonra neler 
yapmayı planlıyorsunuz?

Firma olarak hedefimiz Tür-
kiye’de elektrik ve taahhütlük 
sektöründe sayılı firmalar arasına 
girmek en büyük hedefimiz. Yine 
hedefimiz istihdam sayımızı artıra-
rak ülkemizin kalkınmasına katkı 
sağlamak. Kendimizi geliştirmek 
için odamızın ve üretici firmala-
rımızın eğitimlerine katılıyoruz. 
Yine bireysel olarak ayda iki kitap 
okumaya çalışıyoruz. 

STK’larda görev alıyor musu-
nuz? STK’ların sizlere ne gibi kat-
kısı oluyor?

ASKON Konya Şubesinde Yö-
netim Kurulu Üyesiyim. Dış İliş-
kiler Komisyonu Başkanıyım. AS-
KON’da hem Konya’mıza hem de 
ülkemize maddi ve manevi hizmet 
üretiyoruz. ASKON’da görev alma-
mız sebebiyle diğer illerde bulu-
nan şubelerle ve üyeleriyle iletişim 
halindeyiz. ASKON bana çok ciddi 
arkadaş çevresi kazandırdı. AS-
KON’da Konya’mıza hizmet ede-
rek bir gönül huzuru elde ediyoruz.

Konya sanayisi ile ilgili görüş-
leriniz nelerdir?

İşimiz gereği Türkiye’nin ta-
mamını gezme imkânımız oluyor. 
Konya sanayisi diğer illere göre 
daha hızlı büyüyen ve daha aktif 
bir sanayi.  Pandemi döneminde 
Çin pazarının kapanması ile birlik-
te Türkiye’ye oklar döndü. Bu da 
bizim sanayicimizi ciddi şekilde de-
ğerlendirdi.  Konya sanayici kendi-
sini her alanda yeniliyor.  Bu yeni-
lenme adımları da bizlere iş olarak 
yansıyor. Konya sanayisi daha da 
büyüyerek başarısını ispatlayacak.  

Hobileriniz nelerdir?
Ailem ile vakit geçirmek. Kitap 

okumak ve gitar çalmak.

Ender Çağrıl Ertuğrul

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH AKİF SOLAK



Altay’da Konyaspor
mesaisi devam ediyor 

Süper Lig’in 4.haftasında 11 Eylül Cumartesi günü tem-
silcimiz İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Altay’da 
karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sezona sahasında Kay-
serispor’u 3-0’lık sonuçla yenerek başlayan İzmir ekibi, 
ikinci haftada deplasmanda geçen sezonun formda ekibi 
Alanyaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. İlk 2 haftada 7 gol 
atan siyah-beyazlı ekip, üçüncü haftada sahasında ağırladı-
ğı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olarak, ilk 3 haftayı 6.sırada 
tamamladı. Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Al-
tay, en kötü 1 puanla İzmir’e dönmenin hesaplarını yapıyor. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, sancılı geçen transfer döne-
minde önemli isimleri kadrosun katarak 
adından sıkça bahsettirdi. Kadrosuna So-
ner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Serdar Gür-
ler, Paul-Jose Mpoku, Endri Çekiçi, Nafi-
can Yardımcı ve Konrad Michalak’ı katan 
Anadolu Kartalı, transferin son gününde 
santrfora Ahmed Hassan’ı transfer etti. 
Olympiakos’tan 1 yıllığına kiralanan Mı-
sırlı santrfor, Yeşil-Beyazlı forma altında 
9 numaralı formayı terletecek. Jesus 
Jimenez ve Isaac Thelin transferlerinde 
mutlu sona ulaşamayan Konyaspor, kısa 
süre içerisinde diğer seçeneklere yöne-
lirken, Ahmed Hassan transferi Yeşil-Be-
yazlı taraftarları memnun etti. Rio Ave, 
Braga ve Olympiakos’ta başarılı bir per-
formans ortaya koyan Mısırlı futbolcu, bu 
sezon kiralık olarak Konyaspor’a gönde-
rilirken, anlaşmada opsiyon maddesinin 
olmadığı öğrenildi. 

15 GOLÜ GEÇMEK İSTİORUM
İmza sonrasında açıklamalarda bu-

lunan Konyaspor’un 1.91’lik santrforu 
Ahmed Hassan, “Açıkça söylemek ge-
rekirse çok heyecanlıyım. Yeni bir sayfa 
açmış oluyorum. Taraftarımızın olduk-
ça ateşli olduğunu biliyorum. Üzerime 
düşen vazifeyi yerine getirip, elimden 
geldiği kadar gol atarak Konyaspor'u ba-
şarıya ulaştıracağız. Her forvetin aklında 
elbette belli bir gol atma hedefi vardır. 
Geçen sene attığım 15 golü bu sene geç-
mek istiyorum. Bu sayede takımımım 
galibiyetlerine katkı sağlamak istiyo-
rum." ifadelerini kullandı.

AHMED HASSAN KİMDİR 
5 Mart 1993 yılında Mısır’ın Kairo 

kentinde dünyaya gelen Ahmed Hassan 
futbola ülkesinin El Ahly Kairo takımında 

başladı. Sonrasında Rio Ave’ye transfer 
olan Ahmed Hassan, burada gösterdiği 
perfromansla Portekiz ekibi Braga’nın 
dikkatini çekti ve 700 bin Euro’ya Bra-
ga’ya transfer oldu. 3 yıl boyunca Por-
tekiz ekibinde forma giyen Ahmed, 2018 
yılında Olympiakos’a transfer oldu. 2 yıl 
boyunca Yunan ekibinde kiralık olarak 
oynayan başarılı santrfor, 21 Ağustos 
2020’de 2 milyon Euro bonservis be-
deliyle Olympiakos’a transfer oldu. En 

verimli dönemini Rio Ave ve Braga ve 
geçen sezon Olympiakos’ta geçiren Mı-
sırlı isim, 2014-2015 yılında Rio Ave’de 
çıktığı 35 karşılaşmada 15 gol 1 asistlik 
performans sergiledi. 2015-2016 yılında 
Braga’da 44 maça çıkan Ahmed Hassan, 
14 gol 1 asist, 2018-2019 yılları arasın-
da kiralık olarak Olympiakos’ta 1 sezon 
geçiren 28 yaşındaki Ahmed, 32 maçta 
15 gol atarken geçen sezon 39 maçta 
oynayıp 15 gol 5 asistlik bir performans 

sergiledi.
ÇALIŞMAYA DEVAM

Ahmed Hassan’ın Konyaspor’a trans-
feri sonrasında resmi sosyal medya he-
sabından bir açıklama yayınlayan kulüp 
başkanı Fatih Özgökçen, “Bugün yeni 
forvetimiz Ahmed Hassan da aramıza 
katıldı. Sabırla bekleyen taraftarlarımıza 
teşekkür ediyorum. Konyaspor'un hakla-
rını savunarak çalışmaya devam.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Ahmed Hassan 
Konyaspor’da

İttifak Holding Konyaspor, transferin son gününde bombayı patlattı. Yeşil-Beyazlı kulüp, Yunan ekibi Olympiakos’tan Mısırlı santrfor 
Ahmed Hassan’ı 1 yıllığına kiraladı. Konyaspor’da 9 numaralı formayı terletecek olan Ahmed Hassan, imza sonrası yaptığı açıklama-

da, “Geçen sene attığım 15 golü bu sene geçmek istiyorum. Bu sayede takımımın galibiyetlerine katkı sağlamak istiyorum." dedi

Amir Hadziahmetovic
antrenmana katıldı

Emre ile profesyonel
sözleşme imzalandı

İttifak Holding Konyaspor’da Cumartesi günü oyna-
nacak olan Altay maçının hazırlıkları yapılan antrenmanla 
devam etti. Antrenmana milli takımdan dönen Amir Hadzi-
ahmetovic’te katıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıkla-
mada, şu ifadelere yer verildi: “İttifak Holding Konyaspor’u-
muz, Süper Lig’de 2021-2022 Sezonu 4.haftasında 11 Eylül 
Cumartesi günü iç sahada Altay ile oynayacağı karşılaşma-
nın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri’mizde Tek-
nik Direktörümüz İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerimiz 
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımdan 
dönen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’te katıldı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalış-
ması ile devam etti. Oyuncularımız koşu çalışmasının ar-
dından yapılan topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı 
tamamladı.” n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, altyapıdan yetiştirdiği 2002 
doğumlu Emre Avşar ile 3 yıllık profesyonel sözleşme im-
zaladı. 19 yaşında olan Emre, ön libero mevkiinde forma 
giyiyor. Alternatif olarak stoper ve sağ bekte de oynayabi-
len genç futbolcu, U19 Süper Ligi’nde 39 maça çıkarken, 2 
gollük performansıyla öne çıkıyor. Defansif orta saha olan 
Emre Avşar, önümüzdeki sezonlarda Yeşil-Beyazlı forma ile 
ön plana çıkmak istiyor. n SPOR SERVİSİ

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

Süreyya Rıfat Ege Turnuvası başlıyor

Türkiye Erkekler Basketbol 
Ligi’nde mücadelen edecek 
olan Beysu Konyaspor Basket, 
önemli bir turnuvaya ev sahip-
liği yapacak. Yeşil-Beyazlılar 
sezon öncesi hazırlıkları kap-
samında Süreyya Rıfat Ege 
100. Yıl Konyaspor Turnuva-
sı’na ev sahipliği yapacak. 
Konyaspor’un kurucu isimlerin 
başında gelen Süreyya Ege için 
düzenlenecek turnuvaya ligden 

Antalya Güneş Spor Kulübü ve 
TED Ankara Koleji katılacak.

Bugün başlayacak olan tur-
nuvada, program şu şekilde:

9 Eylül 2021 - 18:00 | Antal-
ya GSK - Beysu Konyaspor 

10 Eylül 2021 - 18:00 | TED 
Ankara Kolejliler - Antalya GSK 

11 Eylül 2021 - 14:00 | Bey-
su Konyaspor - TED Ankara Ko-
lejliler

Turnuva maçlarına Covid-19 

tedbirleri kapsamında %50 ka-
pasite ile seyirci alımı yapılacak 
olup, maçları izlemeye gelecek 
olan taraftarların aşı takvimleri-
ni tamamlamış ve aşı kartlarını 
oluşturmuş olmaları gerekiyor. 
Maçlara girişler ücretsiz olup, 
taraftarların aşı kartı ve HES 
kodu sorgulamaları yapıldıktan 
sonra maça girişleri sağlanaca-
ğı öğrenildi.
n SPOR SERVİSİ

YABANCI KONUSU
Bu sözlerim kafası basmayanlara…
Eveleyip gevelemeden uyarmakta 

yarar var…
Ya da söylemekte…
Yerlilerle bir yere kadar olan bu ligde, 

yabancı kaliten ne kadar iyiyse, takım ka-
litende o kadar iyi olur…

Yani…
Yanisi şu; 20 takımın kıran kırana 

mücadele vereceği ligde yabancı oyun-
cuların iyiyse oturur göbeğini kaşırsın, 
kötüyse kafanı iki elinin arasına alır ‘ben 
nerede hata yaptım’ diye düşünürsün!

Bu kadar basit…
Bilmem anlatabildim mi?
Mesele sadece yabancılarla da sınırlı 

değil…
Toplam kalite de önemli…
Başkan, yönetim, teknik adam, 

oyuncu grubun ne kadar kaliteliyse, bo-
run da o kadar öter bu ligde…

Dolayısıyla, hem transferde, hem iş 
bitirmede birçok takımın gerisindeysen, 
sorun karşı tarafta değil, kendinde…

Bu bir.
xxx

BASINLA PAPAZ OLMA
Bir oyuncuya talip olursun, alırsın ya 

da alamazsın…
Aldığın zaman gazetelerde, televiz-

yonlarda ya da sosyal medyada “peşin 

satan tüccar” görüntüleri verir, alama-
dığın zaman ihaleyi başka tarafa, yani 
Konya basınına çıkarırsan, bu adil ol-
maz… 

Akıl alacak gibi değil…
Böyle yöneticilik olmaz…
Neymiş efendim; basın yazmış, top-

çunun fiyatı yükselmiş, öyle mi?
Güldürmeyin kendinize…
Akla ziyan bir durum bu!
40-45 yıldır bu işin içindeyim, bu 

kulüpte asbaşkanlık gibi bir görevde de 
bulundum, dolayısıyla 90’lı yılların, de-
mode, modası geçmiş söylemler yaraya 
merhem olmuyor!

 Karar vericilerin “Bugün imza atıl-
ması beklenen Isaac Thelin transferi, 
basında çıkan 'transfer bitti' haberleri 
sonrası menajerinin fiyat yükseltme-
si sonucu tarafımızca iptal edilmiştir. 
Konyaspor'umuzun finansal yapısını 
görmezden gelerek hiçbir adım atmama 
kararlılığımız sürecektir” açıklamasını 
kimse yemez…

Yediremezsiniz…
Çıkar adam gibi, “oyuncunun fiyatı 

bize yüksek geldi, vazgeçtik, alterna-
tiflerimize yöneleceğiz” dersiniz, konu 
kapanır…

Konya basını ya da taraftarlar size ne 
diyebilir?

Kendi beceriksizliğinizi, kendi ama-

törlüğünüzü örtbas edip, 
basın mensuplarını le-
kelemeye ya da ihaleyi 
onlara çıkarmaya yönelik 
beyhude çabalarınızın da 
müşterisi olmaz!

Karar vericiler, basına 
değil, kendilerine ayar ver-
meliler…

Şunu da iyi bilsinler ki, 
eğri cetvelden doğru çizgi 
çıkmaz…

Konya’nın yerel basını, Kon-
yaspor’un çıkarları doğrultusunda Kon-
yaspor’u yönetenlerden daha duyarlı, 
daha hassastır…

Bundan herkes emin olabilir…
Neyse…
Bu iki.

MUSTAFA GÖKSU!
“Basın” demişken bu konuyu es 

geçmemek lazım…
Hüseyin Ekinci’den boşalan göreve 

Mustafa Göksu diye bir arkadaş gel-
miş…

Ekinci’nin 3 katı maaşa işe başladığı 
söyleniyor…

18 milyar maaş,  yüzde 30 prime 
gelmiş…

Ne kadarı doğru bile-
miyorum…

Görev verenler ko-
nuya açıklık getirirlerse 
kafalarda soru işareti kal-
maz…

Bu arkadaşın görevi 
ne?

Konyaspor’u mu par-
latmak, kulüp başkanını 
mı?

Bilemiyorum…
Konyaspor’u parlatamaz, İstan-

bul’daki basın sektörünün yapısını bili-
yorum…

Üç büyüklerin, yani Fenerbahçe, 
Galatasaray ve Beşiktaş dışında, bütün 
Anadolu takımları İstanbul medyası için 
“sütçü beygiri” ya da “figüran”dır!

Mesele, “traj” ve “reyting” mesele-
si…

Dolayısıyla da, Anadolu takımları 
bilmem nereleri ile kuş tutsalar da, bir 
sezonda 30 dakika konuşulmazlar!

Bu kadar net…
A Spor’dan da gelsen, beIN 

Sport’dan gelsen, hatta Eurosport’dan 
da gelsen İstanbul medyası için fark et-
mez…

Değil Mustafa Göksu, Şansal Büyü-
ka da olsan tınlamazlar…

Çünkü, yıllardır bu arkadaşlarla bir-
likte görev yapıyorum…

Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Genel Başkan Yardımcısıyım…

Orada kimin ne olduğu bilirim…
Mustafa Göksu, o yemeğe katı-

lanlara, “desteğinize ihtiyacım var, bu 
toplantıya katılmanızı rica ediyorum, bu 
fotoğrafta yer almanız benim elimi güç-
lendirecektir” demiş olabilir mi?

Bilemem!
Sonuç olarak, Konyaspor ya da 

Göztepe veya Trabzonspor, İstanbul 
medyası için figürandır…

Bu kadar basit…
Çok fazla hayalperest olmamak la-

zım…
Konya basınını hafife almak, en hafifi 

ile söylüyorum, rüzgara karşı işemek-
tir…

Bu üç.
xxx

TFF’nin 1 Eylül’de biteceğini açıkla-
dığı yaz transfer dönemi, 1 hafta daha 
uzatılarak 8 Eylül’de sona erdi…

Dün kepenkler indirildi…
Çatlasan da patlasan da 12 Ocak ara 

transfer dönemine kadar mevcut takımla 
devam edeceksin…

O tarihe kadar bir arıza çıkmazsa tabi 

ki…
“Arıza”dan kastım sakatlıklar, ceza-

lar, formsuzluklar gibi hiçbir yöneticinin, 
teknik adamın ve oyuncunun başına 
gelmesini istemediği, futbolu tehdit eden 
olumsuzluklar.

Bu yazı dün sabah saatlerinde ya-
zıldığı için, Konyaspor, transferin son 
gününde beklentilere cevap verdi mi 
bilmiyorum…

O nedenle de bu konuda olumlu ya 
da olumsuz bir yorumda bulunmam 
yanlış olur.

***
AYDIN ÜNLÜER

Konyaspor yönetiminde birlikte 
çalıştığım, çalışmaktan ve tanımaktan 
büyük onur duyduğum Enes Ünlüer’in 
babası, yine aynı yönetimde başkanlı-
ğımı yapan Hilmi Kulluk’un kayınbabası 
Aydın Ünlüer’i kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşadık…

Konya’nın değerli iş insanlarından 
birisi olan Aydın Ünlüer’e Allah’tan rah-
met, Enes Ünlüer, Hilmi Kulluk, Eray Kul-
luk başta olmak üzere, tüm yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı diliyorum…

Allah sabırlarını artırsın…
Kolay değil bir atayı kaybetmek…
Acısını bilirim…
Bir yanınızı götürür, bir yanını bıraka-

rak… Mekanı cennet olsun.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

KONYASPOR’DA NELER OLUYOR?
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