
Meram’da geri 
dönüşüm seferberliği

Meram Belediyesi’ne bağlı ekipler 
‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında ilçe 

genelindeki vatandaşları bilgilendiriyor. 
Başkan Mustafa Kavuş, vatandaşlara 
geri dönüşüm çalışmalarına destek 

olmaları konusunda çağrıda bulundu.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Ağustos’ta Konya’da
4 bin 75 konut satıldı

Türkiye’nin kuru
fasulyesi Konya’dan

13 bin kişi, 55 günde
elmaları toplayacak

TÜİK, Ağustas ayı konut satış 
istatistiklerini paylaşıt. Buna göre Türkiye 
genelinde Ağustos ayında 141 bin 400 
konut satıldı. Konya’da ise Ağustos ayı 
boyunca satışı gerçekleştirilen konut 

sayısı 4 bin 75 olarak gerçekleşti.
n HABERİ SAYFA 7'DE

Gembos Ovası'nda, bu yıl dağıtımı 
yapılan kuru fasulye tohumları için 

hasat şenliği yapıldı. Etkinlikte, tarımda 
verim ve kaliteyi artırmak adına atılan 

tohumların meyvelerini vermeye 
başladığı vurgulandı.

n HABERİ SAYFA 13'TE

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden 
biri olan Karaman’da günlük 13 bin kişi, 
bahçelere elma toplamaya gidiyor. 15 
Ağustos'ta başlayan ve 55 gün sürecek 
olan elma hasadında bu yıl 500 bin ton 

rekolte bekleniyor.
n HABERİ SAYFA 13'TE
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Hatice Hatun Külliyesi açılıyor Çumralılar’da Konuk seferberliği
Selçuklu Belediyesi 
tarafından Hacıkaymak 
Mahallesi’nde yapımı 
tamamlanan ve içinde 
cami, eğitim sınıfları, 
hanımlar lokali ve millet 
kıraathanesinin yer 
aldığı Hatice Hatun Kül-
liyesi’nin açılışı 17 Eylül 
Cuma günü yapılacak. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, 29 
Eylül tarihinde yapılacak 
olan genel kurulda aday 
olmayacağını açıklamıştı. 
Bunun üzerine Çumra’daki 
STK’ların temsilcileri Ana-
dolu Birlik Holding’i ziyaret 
ederek, Konuk’u aday gör-
mek istediklerini vurguladı.  
n HABERİ SAYFA 6'DA

Başkan Altay: Birlikte kıymetliyiz
Ahilik Haftası çerçeve-
sinde esnafla istişare 
toplantısında buluşan 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Kon-
ya’yı kıymetli yapanın 
esnafıyla, sanayicisiyle, 
vatandaşıyla birlik ruhu-
na sahip olması” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5'TE

Beyşehir, turizm cenneti

Geçmişin ihtişamını bugünün değerleriyle süsleyip 
geleceğe aktaran nadide bir ilçe olan Beyşehir, 
belki de sadece Konya’nın değil Türkiye’nin en 
güzel yerleşim yerlerinden biri. Beyşehir, sahip 

olduğu kültürel ögeler ve tabii değerlerle adeta bir 
turizm cenneti. n HABERİ SAYFA 2'DE

KARATAY’DA HİZMETİ 
İHTİYAÇLAR BELİRLİYOR

ZADE VİTAL ÇÖREK OTU 
İÇİN ÖZEL GÜN DÜZENLEDİ

ÇUMRA ULU CAMİİ
İÇİN KOLLAR SIVANDI

Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital, sağlığa olan çok yönlü 
faydalarıyla kutsal tohum olarak bilinen çörek otu için 
Türkiye’de ilk kez 8 Eylül tarihini Çörek Otu Günü ilan 

etti. Etkinlikte çörek otunun önemi anlatıldı.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Çumra’nın en önemli simgelerinden biri olan Ulu 
Cami’nin dönüşümü için çalışmalara başlandı. Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan, caminin genişletme 

ve yenileme çalışmalarıyla uzun yıllar hizmet vereceğini 
söyledi. n HABERİ SAYFA 4'TE

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının dışında eğitimden sağ-
lığa, sosyal alanlardan spora birçok alanda dikkat çeken 
yatırımlara imza atan Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, tüm hizmetlerin istişare ve bölgesel ihtiyaçlar 

doğrultusunda şekillendiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 8 VE 9'DA

YARI ÇIPLAK DANSÖZÜN
YAPTIĞI SEMA DEĞİL!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
yeni bir kültürel temele ihtiyaç duyulduğunu 
söylediği açıklamasıyla da kendi kültürünü inkar 
ederken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Mevlevi geleneklerine ve 
Hz. Mevlana’nın ruhuna uygun olmayan gösteri 
apaçık hadsizliktir, kınıyorum” dedi. 

OYUNLARINIZI BİZİM
MİRASIMIZA BULAŞTIRMAYIN

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
yapılan saygısızlık karşısında özür bekle-
diklerini söyledi. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Akıl karışıklığınızı, kaybetmiş 
olduğunuz bu topraklara ait olma duygu-
nuzu veya bir plan çerçevesindeki oyunla-
rınızı bizim mirasımıza bulaştırmayın” diye 
konuştu. 

HZ. MEVLANA’YI
BİZAR ETTİNİZ!

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan 
gösterinin apaçık seviyesizlik olduğunu belirtir-
ken, KGC’den ise, Hz. Mevlana’nın, ‘Ben yaşadık-
ça Kuran'ın bendesiyim, Ben Hz Muhammed’in 
(sav) ayağının tozuyum. Biri benden bundan baş-
kasını naklederse; Ondan da bizarım, o sözden de 
bizarım’ sözleri hatırlatıldı. n HABERİ SAYFA 6’DA

Apaçık hadsizlik!
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nin galasında yarı çıplak bir dansöz söz-
de sema yaptı. Ney ve oyun havası eşliğinde oynayan dansözün bu hareketi ‘apaçık hadsizlik’ olarak yorumlandı

Uğur İbrahim Altay Hasan Angı

Hasan KılcaAhmet Pekyatırmacı

Sefa ÖzdemirMustafa Kavuş
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Geçmişin ihtişamını bugünün değerleriyle süsleyip geleceğe aktaran nadide bir ilçe olan Beyşehir, belki de sadece Konya’nın değil 
Türkiye’nin en güzel yerleşim yerlerinden biri. Beyşehir, sahip olduğu kültürel ögeler ve tabii değerlerle adeta bir turizm cenneti

Beyşehir, turizm cenneti
Geçmişi asırlar öncesine daya-

nan Beyşehir, sahip olduğu tarihi ve 
kültürel değerlerinin yanında tabii 
güzellikleriyle de hem Konya’nın 
hem de Türkiye’nin en önemli tu-
rizm merkezlerinden biri olarak 
kendini gösteriyor. 

Beyşehir ve çevresinin tarihi 
M.Ö 7000’li yıllara kadar uzanıyor. 
Yapılan araştırmalar Beyşehir’in 
daha o dönemde önemli bir yerle-
şim alanı olduğu gerçeğini ortaya 
çıkarıyor. 

13. yüzyılın ilk yarısında Sel-
çuklu Sultanı Alaeddin Keykubat 
döneminde çoğunluğunu Üçokların 
oluşturduğu Türkmenler tarafından 
şehir olarak kurulup geliştirilen Bey-
şehir’e daha sonra Karamanoğulları 
da bir süre hakim olmuş. Sonrasın-
da ise Karamanoğulları Beyliği’nin 
dağılması ile birlikte Beyşehir, Os-
manlı hakimiyetine girmiş. 

Tarihi serüvenine bakıldığında 
ne kadar eski bir yerleşim yeri oldu-
ğu bariz bir şekilde anlaşılan Beyşe-
hir’in, yüz yıllar öncesinde yerleşi-
len bir yer olmasında kuşkusuz en 
önemli faktör, Beyşehir’in iklimi ve 
sahip olduğu su kaynakları… Bey-
şehir Gölü, yüzyıllar boyunca bu 
bölgeye hayat veren ana damar ola-
rak varlığını sürdürüyor. 

Yöredeki en önemli akarsu, 
Konya ovası sulama projesi’nin ana 
kaynağı niteliğindeki Çarşamba 
Çayı’dır. Akarsuyun Apa Barajı’na 
kadar olan kısmı Beyşehir Kanalı 
olarak bilinmektedir. Bozkır’ın Pı-
narcık Köyü yakınlarındaki Mavi Bo-
ğaz’ında kanala karışan bir bir çay 
dikkat çeker. Bozkır’ın güneyindeki 
dağlardan çıkan ve merkezinden de 
geçen bu çayın Beyşehir Kanalı’na 
adını verdiği düşünülebilir. 

BEYŞEHİR GÖLÜ
Beyşehir söz konusu olunca Bey-

şehir Gölü’ne ayrı bir başlıkta geniş 
bir yer vermek gerekiyor. Zira Bey-
şehir Gölü, ülkemizin en büyük tatlı 
su gölü. Barındırdığı yaban hayatı, 
doğal güzellikleri ve tarihi değerleri 
ile göller içerisinde özel bir yeri olan 
Beyşehir Gölü; güzel, mavi rengi, 
irili ufaklı adaları, kumsalları, kars-
tik mağaraları ve bozulmamış bitki 
örtüsü ile ülkemizin en güzel göl-
lerinden biri. İçerisinde levrek, ka-
dife, akbalık, aynalı sazan gibi balık 
türlerinin bol miktarda bulunduğu 
Beyşehir Gölü, üzerinde gerçekleş-
tirilen yat turları, çeşitli su sporları, 
ada turları gibi turistik etkinliklerle 
de önemli bir gelir kapısı. Bunun ya-
nında Beyşehir Gölü’nü ‘Konya’nın 
denizi’ yapan unsur ise Karaburun 
Plajı… Plaj, Anadolu’nun ortasında 
bir deniz havası oluşturuyor. Kı-
saca bahsetmeye çalıştığımız tüm 
bu maddeler, aslında Beyşehir Gö-
lü’nün hem turistik, hem de eko-
nomik anlamda ne kadar büyük bir 

altyapı sunduğunu da gösteriyor. 
GÖLDE GÜN BATIMI

Beyşehir’de gün batarken göl 
suları kızılın yüzlerce ışıltısıyla ren-
garenk kesilir. Bu nedenle Beyşehir 
Gölü gurubu (gün batımı), renk ve 
batış süresi yönlerinden dünyada 
izlenen eşsiz guruplar arasında yer 
alıyor. 

TAŞ KÖPRÜ
1908 -1914 yılları arasında ya-

pımı tamamlanan Taş Köprü; regü-
latör baraj sistemi olarak yapılmış. 
Yaklaşık 40 metre uzunluk, 6,5 
metre genişlikteki köprü 14 sütun 
üzerine oturtulmuş. 15 gözlü ve 
üstünde kemeri olan köprü Osman-
lı Devleti’nin ilk kurduğu sulama 
projesi olarak biliniyor. Beyşehir’in 
önemli simgelerinden biri olan bu 
köprü, gündüz ayrı akşam ayrı bir 
güzellik sunuyor. Görenlerin ilgileri-
ni cezbeden köprü, fotoğraf tutkun-
larının da en önemli uğrak noktaları 
arasında yer alıyor. 

KARABURUN PLAJI 
Yeşil ile mavinin iç içe olduğu 

Beyşehir sahillerinde ülkenin dört 
bir yanından kamp yapmak için 
gelenler günlerce tabiat içerisinde 
yaşayıp bu güzelliklerin tadını çı-
karabiliyor. Karaburun Mevkii’nde 
2 kilometre kumsalı bulunan Ka-
raburun plajı, yüzmeye, su sporları 
ve kamping yapmaya elverişli mü-
kemmel bir ortama sağlıyor. Sıcak 
yaz günlerinde bir denizi aratmayan 
Karaburun Plajı, deniz suyundan 
farklı olarak tuzlu değil, tatlı olma-
sıyla da önem arz ediyor. Karaburun 
Plajı’nı oluşturan yaklaşık 2 kilomet-
re uzunluğundaki sahil, dolup dolup 
taşıyor.

ADALARIN HER BİRİ AYRI GÜZEL
Gölde, göl suları altındaki tepe 

uzantılarının oluşturduğu büyüklü 
küçüklü 33 ada bulunuyor. Büyük 
adalar genellikle gölün batısında yer 
alıyor.

Mada Adası Beyşehir Gölü’nün 
en büyük adası olup burada bir de 
köy bulunuyor. Buraya Kazak Adası 

da deniyor.
Hacıakif Adası, sarkıt ve dikitle-

riyle ünlü 100 metre uzunluğunda 
bir mağarayı içinde barındırıyor. Bu 
ilginç mağaranın duvarları tarihi 
süslerle bezeli. Ada, yosun ve böcek 
türleri yönünden de zengin. Ada 
içerisinde geyik, Pekin ördeği ve 
sülün üretimi yapılıyor. Adını, aslen 
Hoyranlı olan Hacı Akif Efendi’den 
alan ada, Milli Park olarak ilan edil-
miş.

İğdeli Ada, gölün turizm yönün-
den en gözde adası. Kumsalı ve koy-
ları kızıl kumlarla kaplı olan adanın 
en yüksek tepesi 1282 metre.

Çeçen Adası, Terkenli, Aşağıağıl 
ve Gavur adası olarak da biliniyor. 
Ada üzerinde tarihi yapı kalıntıları, 
Çinili Hamam, ambarlar, çiftlik ev-
leri ile bir mağara bulunuyor. 

Aygır Adası, İğdeli Ada ile çok 
benzerlik gösteriyor. Manzarası, ha-
vası ve kumu ile cezbediyor. Adanın 
batı kıyılarından Anamas Dağları 
yükseliyor. Adada kilise kalıntıları 
bulunuyor. 

EŞREFOĞLU CAMİİ 
1296-1299 yılları arasında Eşre-

foğlu Süleyman Bey tarafından yap-
tırılmış olan cami, anıtsal taç kapısı, 
eşsiz mihrap ve minberi, üstün ağaç 
ve çini işçiliği ile adeta bir ağaç mü-
zesini andırıyor. Mihrabının tümü 
çini mozaikle kaplı olup, 4.58 metre 
en, 6.17 metre yüksekliği ile Konya 
çevresindeki bütün çinili mihraplar-
dan daha büyük olduğu ifade edili-
yor.  Minberi, tamamen ceviz ağa-
cından üstün bir işçilik ve zengin 
bir süsleme ile oymalı, çatmalı ve 
tutkalsız olarak yapılmış.

Yerli ve yabancı turistlerin hay-
ranlıkla seyrettiği cami hem taş hem 
ahşap işçiliğinin nadide örnekleriyle 
dolu. Selçuklu dönemi taş ve ahşap 
işçiliğinin muhteşem örneklerini 
yansıtan Eşrefoğlu Camisi, UNESCO 
tarafından 2012 yılında Dünya Mi-
rası Aday Listesi'ne alınmıştır.

EFLATUN PINAR HİTİT ANITI
Hititler döneminden kalma bir 

anıt olan Hitit Anıtı, pınarın hemen 
yanında yer alır. Yapılışı M.Ö. 13. 
yüzyılın son çeyreğine tarihlendi-
rilmiş. Lahit taşının üstüne işlenen 
Hitit dönemi kabartmaları ile ünlü-
dür. Eni 4 metre, yüksekliği ise 7,5 
metre. Eflatun Pınar su havuzunun 
özelliği, akan suların merkezi havuz 
sistemi ile toplanarak, gerektiği za-
man tasarruflu bir şekilde kullanılan 
nadir su sistemlerinden biri olması. 
Bu anıt sadece görünüş itibariyle, 
düzeniyle ve yapısıyla ender anıt-
lardan biri olarak dikkat çekiyor. 
Aynı zamanda da yapımı esnasında  
kullanılan teknoloji ve sanatkarlık 
bakımından çok nadide bir eser ol-
duğu işin uzmanları tarafından not 
edilmiş. 

LEYLEKLER VADİSİ
Beyşehir Gölü kıyısında yer alan 

ve coğrafi güzellikleri ile bölgenin 
en önemli mesire alanları arasında 
gösterilen Yeşildağ mahallesi tarihi 
ve doğal güzelliklerinin yanı sıra her 
yıl ilkbaharda binlerce leyleğin gelip 
yuva kurduğu leylekler Vadisi ile de 
doğa ve hayvan severlerin uğrak 
yeri. 

İlkbahar mevsiminden itibaren 
dönüş yolculuğuna kadar çok sayıda 
leyleği barındıran, yerli ve yabancı 
turistler ile fotoğraf severlerin bü-
yük ilgisini çeken Leylekler Vadisi, 
Beyşehir’e 30 kilometre uzaklıkta 
bulunuyor. 

BÜYÜKŞEHİR, BEYŞEHİRLE 
ÖZEL İLGİLENİYOR

Bünyesinde bizim saydıkları-
mızdan çok daha fazlasını barındı-
ran, gidip görmeden ne kadar gü-
zel, şirin ve zarif bir şehir olduğu 
anlaşılamayacak olan Beyşehir’i 
bir çırpıda anlatmanın kolay olma-
dığı gibi bir günde gezip bitirmek 
de neredeyse mümkün değil. Tabii 
özellikleriyle tam bir turizm cenne-
ti olan Beyşehir’in sahip olduğu bu 
güzel değerlerin korunup gözetil-
mesi ve nesiller boyu varlığını sür-
dürebilmesi için özenle korunması 
sağlanıyor. 

Son dönemde Beyşehir Gö-
lü’nün su sorunu sıklıkla gündeme 
geliyor. Ancak Beyşehir Gölü’nün 
korunması için gerekli tüm çalışma-
lar yapılıyor. İnsan eliyle suyu kirle-
tilen Beyşehir Gölü’nü temizlemek 
için hem Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay hem 
de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum itina gösteriyor. Bu çerçe-
vede Beyşehir Gölü’ndeki hayalet 
ağların tespiti ve temizlenmesi için 
getirilen katamar, kısa bir süre önce 
Beyşehir Gölü’ne indirilerek göreve 
başlamıştı. Bu katamaz, gölde olu-
şabilecek kirliğin önlenmesi, gerekli 
teçhizatın taşınması ve acil durum-
larda kullanılmak üzere görevlendi-
rilmiş durumda. 
n RASİM ATALAY
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Hatice Hatun Külliyesi Cuma günü açılıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Hacıkaymak Mahallesi’nde yapı-
mı tamamlanan ve içinde cami, 
eğitim sınıfları, hanımlar lokali ve 
millet kıraathanesinin yer aldığı 
Hatice Hatun Külliyesi’nin açılışı 
17 Eylül Cuma günü yapılacak

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Hacıkaymak Mahallesinde yapımı 
tamamlanan Hatice Hatun Kül-
liyesi açılıyor. Mahallenin önemli 
bir eksiğini tamamlayacak tesis 17 

Eylül’de düzenlenecek törenle ma-
halle sakinlerinin hizmete sunula-
cak. Selçuklu Belediyesinin vizyon 
projeleri arasında yer alan Hatice 
Hatun Külliyesi çocuk mektebi, 
geçtiğimiz şubat ayından itibaren 
öğrenci kabulüne başlamıştı. 17 
Eylül’de yapılacak resmi açılış ile 
birlikte çocuk mektebi, hanımlar 
lokalinin yanı sıra millet kıraatha-
nesi de aktif olarak mahalle sakin-
leri tarafından kullanılabilecek.

Eğitimin yanı sıra sosyal faali-
yet alanı olarak da hizmet verecek 
olan tesis, 2 adet 500 metrekarelik 
binadan oluşuyor. Mahallenin ihti-
yacını karşılayacak külliyede millet 
kıraathanesinin yanı sıra hanımlar 
lokali, eğitim sınıfları, idare ve per-
sonel odası, oyun odası gibi fonk-
siyonel alanlar yer alıyor. Külliye 
içersinde ayrıca bir cami de yer 
alıyor. Selçuklu Belediyesi Hatice 
Hatun Külliyesi ve Çocuk Mekte-

binde “Elif “ Atölyesi, “Ba” Atölye-
si, Ahşap Atölyesi, Kütüphane ve 
Drama Atölyesi ile Zeka oyunları 
Atölyesi yer alıyor. Tesis 2 milyon 
175 bin TL'ye mal oldu.
‘BU PROJENİN TÜRKİYE’YE ÖRNEK 

OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ’
Hacıkaymak Mahallesi'ne de-

ğer katacak bir yatırıma imza at-
tıklarını belirten Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Hatice Hatun Külliyesi mahalle 

ölçeğinde, cami merkezli ve tüm 
yaş gruplarına hizmet verecek, 
çocuklarımızın, gençlerimizin, 
hanımların ve yaşlıların yürüme 
mesafesinde erişim sağlayıp hiz-
met alabileceği bir merkez oldu. 
4-6 yaş grubu okul öncesi çocuk-
larımıza hizmet verecek çocuk 
mektebi, içinde ilk, orta ve lise 
seviyesinde çocuklarımıza hizmet 
verecek kütüphanesi ve etüt bölü-
mü ile aynı zamanda ebeveynlerin 

ve yaşlılarımızın da hizmet alabile-
ceği millet kıraathanesi ve her yaş 
grubundan mahallelilerin yararla-
nabileceği eğitim ve toplantı salo-
nu ile adeta bir mahalle külliyesi 
niteliğinde. Bu projenin de tüm 
Türkiye için örnek teşkil edecek 
bir proje olmasını ümit ediyoruz. 
Külliyemizin mahalle halkımıza 
hayırlı olmasını diliyorum” şeklin-
de konuştu.
n HABER MERKEZİ

Havaların soğuması 
ve okulların açılması ile 
hastalıklara açık olan ba-
ğışıklığı C,D vitamini ve 
multivitaminler ve gıda 
takviyeleri ile destekle-
mek gerekir. Bunlardan 
en önemlileri ve etkileri;

1)ÇÖREK OTU YAĞI 
ETKİLERİ:

• Bağışıklık sistemi 
modülasyonu

• Alerjik rinit
Bağışıklık sistemi modülasyonu 

yapar. Otoimmun hastalıklarda ve 
alerjik problemlerde bağışıklık siste-
mini sakinleştirici etki gösterir.

Viral ve mikrobial patojenlere kar-
şı vücut direncini artırır.

Kan şekeri regulasyonunu des-
tekler insülin direnci olanlarda kulla-
nılabilir.

2) ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİ
• Güçlü Antioksidan etki
Zeytin yaprağı ekstresi soğuk 

algınlığı veya grip (Influenza)  semp-
tomlarının başlangıcında alındığında, 

enfeksiyonun süresini 
önler veya kısaltır.
3)SAMBUCUS NIGRA

• Nezle virusüne karşı 
oluşan antikor seviyesinin 
artmasını destekler.

• Çinko ve C vitamini 
ile bağışıklık sistemini 
destekler. 

Bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği ve antiviral 
etkinlik gösterdiği bilimsel 

çalışmalarla kanıtlanmıştır.
4)VİTAMİN C

Enfeksiyonlarda, C vitamini düze-
yi azalır ve göreceli C vitamini eksikliği 
meydana gelebilir.

Bağışıklık sisteminin normal 
fonksiyonunun korunmasına destek 
olur.

İsviçreli doktor ve kimyager Para-
celsus’un da dediği gibi ‘’ilacı zehirden 
ayıran dozdur’’. Bütün aktivitelerin kli-
nik araştırmaları yapılmış olmakla be-
raber besin desteği de olsa kullanımı 
ve dozlamasında mutlaka hekiminize 
veya eczacınıza danışınız.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN
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 HALE İLE HAYATA SAĞLIK

Meram’da geri 
dönüşüm seferberliği

Meram Belediyesi’ne bağlı 
ekipler ‘Sıfır Atık’ projesi kapsa-
mında ilçe genelindeki vatandaşla-
rı bilgilendiriyor. Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, israf ve tüketim 
kültürünün çağın en büyük so-
runlarından olduğunu belirterek, 
vatandaşlara geri dönüşüm çalış-
malarına destek olmaları konusun-
da çağrıda bulundu. Meram Bele-
diyesi, israfın önlenmesi, doğal ve 
kamu kaynaklarının daha verimli 
kullanılması, atık oluşumunun en-
gellenmesi amacıyla çalışmalarına 
hız kazandırdı. ‘Sıfır Atık Projesi’ 
kapsamında çalışmalarına her ge-
çen gün yenilerini ekleyen Meram 
Belediyesi, ilçe genelinde vatan-
daşlara konu hakkında bilgilendir-
mede bulunuyor.

13 FARKLI SINIFTA ATIK GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, israf ve tüketim 
kültürünün çağın en büyük so-
runlarından olduğunu dile geti-
rerek, “Kutsal kitabımız Kuran-ı 
Kerim’de ‘Yiyin için fakat israf 
etmeyin. Çünkü O, israf edenleri 
sevmez' ayeti bizleri israftan uzak 
durmaya çağırmıştır. Maalesef 
şu an tüm Dünya bu tüketim so-
runundan dertli. İnsanlık, sürekli 
olarak tüketime yönelmişken bu-

nun ekonomik boyutu da ayrıca 
tartışılması gereken bir durum. 
Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer 
eşi Emine Erdoğan hanımefendi-
nin öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır 
Atık’ projesi, biz yerel yönetimlerin 
gündemindeki önemli konular ara-
sında yer alıyor. Hemşehrilerimizi 
konu hakkında tek tek bilgilendi-
rerek, 13 farklı sınıfta geri dönüşe-
bilecek atıkları yeniden ekonomiye 
kazandırmaya gayret ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR SIFIR ATIK 
KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Sıfır Atık ile ilgili vatandaşlara 
bilgilendirme eğitiminin verildiğini 
kaydeden Başkan Kavuş, “Ekip-
lerimiz kapı kapı dolaşarak hem-
şehrilerimize konunun önemini 
anlatıyor. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımızın desteğiyle ilçemizin 
dört bir tarafına 6 adet Mobil Atık 
Getirme Merkezi, 80 adet Amba-
laj Atığı Toplama Ünitesi ve 2500 
adet Sıfır Atık ve Evsel Atık Kutusu 
yerleştirdik. 2021 yılının ilk 8 aylık 
bölümünde yaklaşık 3 bin 300 ton 
atığı ekonomiye kazandırdık. 8 ay-
lık süreçte 16 bin 500 ağacın kesil-
mesine engel olundu, 250 ton su, 
7.5 milyon kwh elektrik, 310 tona 
yakın petrol tasarrufu sağladık” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Sağlıklı yaşam dostu Zade Vital, sağlığa olan çok yönlü faydalarıyla kutsal tohum olarak bilinen çörek otu 
için Türkiye’de ilk kez 8 Eylül tarihini Çörek Otu Günü ilan etti. Etkinlikte çörek otunun önemi anlatıldı

Zade Vital çörek otu 
için özel gün düzenledi

Geleneksel bitkisel yaklaşımı 
modernize ederek yaşamın her anı-
na destek olmak için çalışan Zade 
Vital, Türkiye’nin nadide bitkileri 
arasında bulunan çörek otunun ya-
rarlarına dair farkındalığı artırmak 
ve gelecek nesillere ulaşmasını sağ-
lamak için Çörek Otu Günü’ne ev 
sahipliği yaparak kutlamaya başladı. 

Sağlıklı yaşam tutkunlarının bir 
araya geldiği özel etkinlikte, çörek 
otunun tarihi, zengin içeriği ve fay-
dalarına dikkat çekilirken önümüz-
deki dönemde çiftçilere ve çocuklara 
sağlanacak eğitim ve çalışmalardan 
bahsedildi.

Sağlıklı yaşam dostu Zade Vi-
tal, sağlığa olan çok yönlü faydala-
rıyla “kutsal tohum” olarak bilinen 
çörek otu için Türkiye’de ilk kez 8 
Eylül tarihini “Çörek Otu Günü” 
ilan etti. Zade Vital Genel Müdürü 
Taha Büyükhelvacıgil’in ev sahipli-
ğinde gerçekleşen etkinlikte, Klinik 
Aromaterapist ve Bütünsel İyi Ya-
şam Terapisti Ayşe Tolga’nın yanı 
sıra farmakoloji uzmanı Dr. Burçak 
Deniz Dedeoğlu da konuşmalarıyla 
çörek otunun faydalarının yanı sıra, 
doğanın iyileştirici gücüne dair bilgi-
ler ve deneyimler paylaştı. 

Organizasyona katılan ünlü 
isimler arasında ise Zeynep Sever 
Demirel, Gül Gölge, Akasya Asıl-
türkmen, Aslı-Cem Pasinli, Özlem 
Süer, Ebru Erberdi ve Pınar Hotiç 
yerini aldı.

Zade Vital Çörek Otu Günü’nü 
kutlamaya yönelik kaynak yöneti-
minde karasal ekosistemin korun-
ması ve gelişmesine destek veren 
Tohum Derneği ile de anlamlı bir iş 
birliğine imza attı. Bugüne özel ha-
zırlanan çörek otu yağı içeren menü 
ise katılımcılar tarafından tam not 
aldı.
‘ÇÖREK OTUNUN FAYDALARINDAN 

HERKESİN YARARLANMASINI 
SAĞLAYACAĞIZ’

Zade Vital Genel Müdürü Taha 
Büyükhelvacıgil Çörek Otu Günü’ne 
dair konuşmasında şunları söyledi: 
“Geleceğini, toplum sağlığının, do-
ğanın ve dünyanın geleceği ile bir-

leştirmiş, örnek bir marka olarak, 
bilimsel yöntemlerle doğanın yeni-
leyici gücünü insanların hizmetine 
sunarak, dünyada daha iyi bir yaşam 
vizyonunun öncülüğünü yapmaya 
devam ediyoruz. İnsana ve çevreye 
saygı ilkesiyle, üniversite iş birliği 
ve Ar-Ge’deki gücümüzle Zade Vi-
tal olarak topraklarımızın armağanı 
olan tohumlarımızı sahipleniyor, bu 
tohumların şifasını, ulusal ve ulusla-
rarası arenada da tanıtmayı gururla 
sürdürüyoruz. 

Bugün ‘Kutsal tohum’ olarak 
adlandırdığımız insanlık tarihi bo-
yunca geleneksel tıbbın en nadide 
bitkilerinden, Zade Vital ürün yel-
pazesinde de son derece önemli 
bir yere sahip ‘’binbir derde deva’’ 
olan çörek otunun gelecek nesillere 
sürdürülebilir bir şekilde ulaşma-
sını sağlayarak, bilinirliğini artırma 
görevini üstleniyoruz. En değerli 
yol arkadaşlarımızdan biri olan çift-
çilerimizi çörek otu yetiştiriciliğine 
daha fazla yönlendirmek için tüm 
imkânlarımızı da seferber ederek, 
bu mucizevi bitkinin gelecek nesille-
re de aktarılması için çalışmalarımızı 
tüm hızıyla sürdüreceğiz. Çörek otu-
nun saymakla bitmeyen faydalarını 
anlatmak; 7’den 70’e herkesin bu 
bitkinin şifasından yararlanmasını 
sağlayarak bir farkındalık yarataca-
ğımıza gönülden inanıyoruz. Çörek 
Otu Günü’müz kutlu olsun.”

‘ÇÖREKOTU YÜZLERCE YILDIR 
SAĞLIK ALANINDA KULLANILAN 

DOĞAL BİR KAYNAK’
Toplantı sırasında sözü alan Far-

makoloji uzmanı Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu ise konuşmasında sağlıklı 
yaşam alışkanlıklarının öneminden 
bahsetti. Vücudun temel ihtiyaçları 
olan, sağlıklı ve dengeli beslenme, 
düzenli egzersiz, yeterli uyku, bol su 
tüketimi ve stres yönetimi sağlandı-
ğında, kendi kendini iyileştirme gücü 
olduğunu belirtti. Bir ilaç bilimci ola-
rak ilaçların öneminden bahsederek, 
‘’Akılcı İlaç Kullanımı’’na, ilaçların 
ancak gerekli olduğunda, hekim-
ler tarafından planlanmış doğru bir 
protokolle kullanılması gerektiğine 
vurgu yaptı. Sağlıklı yaşam alışkan-
lıkları, doğal beslenme, vitamin ve 
minerallerin vücudumuzda yeterli 
miktarda olması, oksidatif strese 
karşı doğal antioksidanlar, kronik 
inflamasyonun doğal yollarla azaltıl-
ması, bağışıklık sistemimizin sağlıklı 
ve dengeli olmasının uzun yıllar sağ-
lıklı kalabilmenin temel anahtarları 
olduğunu anlattı. Çörekotunun da 
diğer tüm bitkiler gibi insan sağlığı 
için çok değerli içeriklere sahip ol-
duğu, Dünyanın en zengin endemik 
bölgelerinden biri olan Anadolunun 
insanının, bu zenginliği nasıl kulla-
nacağının deneyimine ve bilgeliğine 
sahip olduğu, Çörekotunun da yüz-
lerce yıldır sağlık alanında kullanılan 

doğal bir kaynak olarak günümüzde 
birçok bilimsel çalışmada, farklı etki 
mekanizmaları ile etkinlikleri kanıt-
layan, birçok sağlık problemi için 
umut vadeden bir kaynak olduğunu 
belirterek sözlerini tamamladı.

‘BU İYİLİK HAREKETİNDE 
BENDE VARIM’

Sağlıklı yaşam yazarı Ayşe Tolga 
ise Çörek Otu Günü için yaptığı ko-
nuşmada, şunları kaydetti: Toprak-
larımızda yetişen çörek otu bitkisi 
pek çok açıdan Anadolu kültürü için 
çok mühim. Hepimiz çörek otunun 
büyüklerimizin evlerinde bereket 
getirsin diye cüzdanlara konulduğu-
nu, nazardan korusun diye çekme-
celere giysilerin arasına serpildiğini 
görmüşüzdür. Hem şifasıyla hem 
spiritüel olarak en kadim bitkilerden 
biri oluşuyla çörek otunun önemi in-
sanlık tarihi için çok eskilere dayanı-
yor. Her zaman yerli tohumlarımızın 
toprağın bereketi ile buluştuğunu 
ve doğanın saf şifasını bizlere getir-
diğine inanıyorum. Özellikle bu özel 
bitkinin farkındalığını ve bilinirliğini 
arttırmak için bizlere bu anlamda da 
çok önemli sorumluluklar düşüyor. 
Zade Vital’in sahiplendiği Çörek Otu 
Günü ile bu iyilik hareketinde bende 
varım diyorum! Bugünden itibaren 
bu özel ve anlamlı yolculuğu her 
zaman bir sağlıklı yaşam tutkunu 
olarak desteklemeye devam edece-
ğim”. n HABER MERKEZİ
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Dünyanın koronavirüsle tanışması-
nın üzerinden 22 ay gibi uzun bir süre 
geçti. Yani 2 yıla yakın bir zamandır ko-
ronavirüsün etkisi altındayız. 

Koronavirüsün tüm dünyayı sar-
masının üzerinden yaklaşık bir yıl geç-
tikten sonra aşılar kullanılmaya başlandı. 
Bu süre zarfında dünyada milyonlarca 
kişi virüse yakalanmış bunların yüz bin-
lercesi de hayatını kaybetmişti.

Şu ana kadar ise tüm dünyada 220 
milyon kişi virüse yakalandı, bunlardan 
4,5 milyonu hayatını kaybetti. Ülkemize 
gelince virüse yakalanan 6,7 milyon ki-
şiden 60 binden fazla kişi hayatını kay-
betti. 

Bunlar oldukça yüksek rakamlar. 
Bu illet virüsü ortadan kaldırmanın kesin 
bir yolu şu ana kadar bulunabilmiş değil. 
Ancak dünya ülkeleri yüzde yüz olmasa 
da yüzde 85 lere varan oranda başarı 
sağlayan aşıları kullanmaya başladılar. 

Aşıları kullanan ülkeler arasında 
Türkiye’de var. Türkiye’de 2021 yılının 
başından itibaren başlanan aşı kampan-
yası bütün hızıyla devam ediyor.

Şu ana kadar yapılan toplam aşı 
miktarı 100 milyonu aştı. Nüfusun 
%80 inden fazlası birinci doz aşısını 
olurken %65 civarı da ikinci doz aşısı-
nı oldu. Üçüncü doz aşı çalışmaları da 
hızla devam ediyor. Yetkililer, aşının tam 
koruma sağlayabilmesi için mutlaka 
üçüncü doz aşının yapılması gerektiğini 
belirtiyorlar.

Ülkemizde bu kadar yoğun aşı ça-
lışması yapılmışken bazı grupların aşı 
karşıtlığı yaptıkları da malum… 

Aşı karşıtlığı yapanların ileri sür-
dükleri farklı görüş ve iddiaları var. İn-
san vücuduna zararlı maddeler enjekte 
edildiğinden tutun da çip yerleştirmeye 
varıncaya kadar görüş ve iddiada bulu-
nanlar mevcut.

Bu görüş ve iddiada bulunanlar 
ortaya somut bir bilgi, belge, delil veya 
ilmi geçerliliği olan ispata dayalı bir şey 
koyamıyorlar ama insanların kafasını 
karıştırmakta da oldukça mahirler. 

Böyle birini yakından tanıyorum. 
Her yerde aşı karşıtlığı yaparak çevresin-
deki insanlara “sakın aşı yaptırmayın, aşı 
ile sizi zehirliyorlar” diye telkinde bulunu-
yor. Bu kişinin çeşitli bitkisel ürünler sat-
tığını, çeşitli yol ve usullerle insanlardan 
para aldığını onu tanıyan herkes biliyor. 
Adam aşı karşıtlığı yaparak şunu demek 
istiyor: “Aşı olmayın, bana gelin, ben pa-
ranızı almaya devam edeyim.” 

Bu ve bunun gibi menfaat uğruna 
aşı karşıtlığı yapanlar çoğunlukta. Bir 
de bunlara inananlar var. Ayrıca aşının 
vücudumuzu zehirlediğine inanan ayrı 
bir kesim daha var. Bu kesim sadece 
koronavirüs aşısına değil her türlü aşıya 
karşılar. Çiçek aşısından tutun daço-
cuklara uygulanan her türlü aşıya karşı 
çıkanlar her zaman olmuştur. Bunların 
yıllar önce ortaya attıkları bir görüş vardı. 
Aşılar kısırlığa yol açıyor diyorlardı. Aşı 
kısırlığa yol açsaydı Türkiye nüfusunun 
bu kadar artmaması hatta daha da azal-
ması gerekirdi. Ama onların bu iddiaları-
nın boş olduğu bugün ortada…

Şimdi ortaya attıkları vücudun ze-
hirlenmesi ve çip takma olayının da boş 
olduğu ilerde ortaya çıkacaktır. Şayet 
bunların elinde iddia ettikleri görüşlerin 
bir delili ve ilmi karşılığı olmuş olsa da 
onları ortaya koysalar, ilmi belgelerle ko-
nuşsalar tamam diyeceğiz ama görüşle-
ri kuru bir iddiadan öte gitmiyor.

Türkiye aşı temininde bu kadar 
başarılı olmasa idi, şimdi aşı karşıtlığı 
yapanlar eminim o zaman yönetimi 
suçlayacaklar ve dünya insanı aşı olur-
ken bizim insanımızın niçin aşı olamadı-
ğını sorgulayacaklardı. Yani bu insanlar 

her ortamda sorumluları 
suçlayacak bir şey ortaya 
atıyorlar. 

Bir de son zaman-
larda aşının insanları ağır 
hastalığa sevk ettiği hatta 
öldürdüğü iddiaları ortaya 
atılmaya başlandı. Sağlık 
Bakanlığı zaman zaman 
koronadan hastanede 
yatan, yoğun bakımlık 
olan ve entübe olan ki-
şileri oranları ile açıklıyor. Bakanlığın 
açıklamasına göre hastanede yatan ve 
yoğun bakımlık olan kişiler %95 gibi 
çok büyük oranda ya aşılarını olmamış 
veya aşılarını tamamlamamış kişilerden 
oluşuyor. Aşılarını tamamlamış kişilerin 
hastanelik olma oranı ise %5 gibi küçük 
bir azınlığı oluşturuyor. Bunlardan %1 
ide yoğun bakımlık olabiliyor. 

Mesela ben iki aşı olmama rağmen 
yakalandığım koronavirüs hastalığını 
çok ağır geçirdim. Buna benzer örnekler 
var. Ama yüzdeye vurduğumuz zaman 
çok düşük bir oranı oluşturan bu örnek-
leri genelleştirmek ve aşının insanları 
öldürdüğünü ortaya atmak tamamen 
gerçekleri ters yüz etmek ve öte yandan 
çok büyük çoğunluğun aşı ile korundu-
ğunu görmezden gelmektir.   

Zaten aşının %100 koruduğunu hiç 
kimse iddia etmiyor. Yapılan çalışmalar, 
istatistikler aşının %85 – 90 oranın-
da koruduğunu ortaya koymaktadır. 
Sürekli söylenen budur. Bu da yüksek 
bir rakamdır. Şu anda koronavirüsten 
korunmanın başka bir yolu da yoktur. 
Aşı karşıtı olanların söylemek istedikleri 
şudur aslında: “Aşı olmayın, ölün.”    

Bakanlığın açıkladığı verilere yalan 

diyen bir kesim de var. 
Neye dayanarak yalan 
dediklerini de anlamak 
mümkün değil. Yalan 
derken ellerinde yine ilmi 
bir veri veya daha doğru 
istatistiki bir bilgi olması 
gerekir. Bunlar yokken 
kuru kuruya yalan edebi-
yatı yapmak asla inandırı-
cı olmaz.  

Türkiye’de uzman-
lardan, sağlık profesörlerinden oluşan 
Koronavirüs Bilim Kurulu var. Sık sık 
toplanarak kararlar alıyor. Bu kararları 
da Sağlık Bakanlığı uyguluyor. Böylesi-
ne önemli bir kurulun aldığı ilmi kararlar 
dururken temeli boş iddiada bulunan-
ların ortaya attığı aşı karşıtlığı sözlerine 
aldırış etmemek gerekir. 

Sağlıkçılarımız, hastalara şifa dağıt-
maya sebep olmak için canla başla gay-
ret etmektedirler. Hepsine şükran borç-
luyuz. Onlar görevlerini hakkıyla yerine 
getirmeye çalışıyorlar. Biz de üzerimize 
düşen görevi yapmak zorundayız. 

Vatandaş olarak üzerimize düşen 
görev maske, mesafe, temizlik kuralına 
riayet etmek ve aşımızı da geciktirme-
den zamanında olmaktır. Bunlara tam 
riayet edersek koronavirüs illetinden bir 
an önce kurtuluruz İnşallah… Aksi hal-
de bu illetin kendiliğinden ortadan kalk-
ması yani mutasyonla yok olması gibi 
bir durum gözükmüyor. Zira vakalar ve 
ölüm sayıları gittikçe artıyor. Görevimizi 
yaparak hem kendimizi hem toplumu 
korurken sağlıkçılarımızın da yükünü 
hafifletmiş oluruz. 

Aşı karşıtlığı yaparak ölen veya has-
tanelerde çok ağır şartlarda tedavi olma-

ya çalışan nice kişiler biliyorum. Ya-
kalandıktan sonra elbette aşı karşıtlığı 
davranışlarından pişman olmuşlardır 
ama iş o raddeye gelmeden gerçekleri 

görerek ona göre hareket etmek gerek-
mektedir. 

Kuru inatla değil, ilmi verilere, doğru 
ve gerçek bilgilere dayanarak hareket et-
meye ve zamanında aşılarımızı olmaya 
mecburuz. 

***   ***   ***
Eylül ayı yazın sona erdiğini ve kışın 

geleceğini haber veren bir aydır. Eylül’ün 
diğer bir adı güneş almayan anlamına 
gelen güzdür. 

Eylül aynı zamanda insana ölümü 
hatırlatan hüzünlü bir aydır. Eylül ayın-
dan itibaren yapraklar yavaş yavaş yeşil-
den sarıya döner ve dökülmeye başlar. 
Böylece tabiat ölüme gider. Ama bahar 
gelince yeniden canlanır. 

İnsan da böyledir aslında. Bu dün-
yada ömrünü tamamlayan insan ölüme 
gider ama ikinci ve ebedi bir hayat onu 
beklemektedir. Tabiatın ölüp tekrar diril-
diği gibi insan da ölümden sonra mutla-
ka dirilecektir. 

Sözü fazla uzatmadan bir şiirimle 
yazıma son vereyim. Sağlıklı ve mutlu 
yarınlar efendim.   

EYLÜL RÜZGÂRI
Düşünce gönlüme mevsim-i hazan,
Örüyor gönlümü Eylül rüzgârı,
Her güzde vedaya şarkılar yazan, 
Buruyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Yüreğimi yetim koyan bu güzler,
Hazin gidişlerle dolu bak yüzler,
Suskun, kırık dökük, içli hep sözler,
Vuruyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Esen yel dallarla terennüm eder,
Yazla gelen her şey, hep olur heder,

İçimde saklı gam, hüzün ve keder,
Kırıyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Tüm çiçekler solar, arza gam iner,
Yapraklar dökülür, sarıya döner
Yeşillik yok olur, tabiat söner,
Bürüyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Dört mevsimi bizler kuramayız ki,
“Niçin?”, “neden?” böyle soramayız ki,
Kış görmeden yazda duramayız ki,
Karıyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Her tarafı sarar toprağın tonu,
Ölümdür mutlaka nebatın sonu,
Meşhur imzasından tanırız onu,
Tarıyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Puslu günleriyle kalbi karartan,
Doğayla birlikte ruhu sarartan,
Hüzünlü, kasvetli, sisli bir ortam,  
Yoruyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Güzel yeşil perde geri çekilir,
Gökyüzünden nice sada dökülür, 
Bir dahaki yazın özü ekilir,
Arıyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Ömrümüz geçiyor mevsimler gibi,
Gittikçe soluyor resimler gibi,
İyiler yaşıyor, isimler gibi
Seriyor gönlümü Eylül rüzgârı.

İnsan hayatı da son bulur bir gün,
Ölen tüm canlılar kan bulur bir gün,
Ekilen tohumlar can bulur bir gün,
Kuruyor gönlümü Eylül rüzgârı.

Doğanın ölüme yürüdüğü ay,
Kırılır mutlaka o en büyük fay,
Ölen her canlının adresidir Hayy,
Sarıyor gönlümü Eylül rüzgârı.

            SALİH SEDAT ERSÖZ

AŞI KARŞITLIĞI

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Çumra’nın en önemli simgelerinden biri olan Ulu Cami’nin dönüşümü için çalışmalara başlandı. Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan, caminin genişletme ve yenileme çalışmalarıyla uzun yıllar hizmet vereceğini söyledi

Çumra Ulu Camii
için kollar sıvandı

Çumra’nın şehir kültürünün 
en önemli simgelerinden biri olan 
Ulu Cami dönüşüme hazırlanıyor. 
Çumra Merkez Ulu Cami ve Mev-
cut Camileri Yaptırma Yaşatma ve 
Yardımlaşma Derneği öncülüğün-
de, vatandaşların ve Çumra Beledi-
yesi’nin de desteği ile tarihi yapıda 
büyütme ve restorasyon çalışmala-
rına başlandı. İlk etapta caminin ön 
kısmına sonradan eklenen bölüm 
yıkıldı ve büyütülmek istenen kı-
sımda inşaat çalışması öncesi zemin 
hazırlıkları yapıldı. Proje kapsamında 
Ulu Cami için cemaat kapasitesinin 
arttırılması ve camiye aslına uygun 
şekilde yenilenen yüzü ile geniş bir 
alan kazandırılması hedefleniyor. 
Büyütme ve restorasyon çalışmala-
rının yanında Ulu Cami’nin; çevre 
düzenlemesi, şadırvan ve ısıtma sis-
temi de iyileştirilecek. 

BAŞKAN CANDAN 
ÇAĞRIDA BULUNDU 

Proje kapsamında devam eden 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Çumra Belediye Başkanı Av. Re-
cep Candan; “ Çumra’mızın tarihi, 
kuruluş yılımız olan 1926 yılından 
itibaren başlıyor. Henüz 100 yılı dol-
durmamış bir ilçeyiz… Bu 100 yılı 
doldurmamış tarihimizin içerisinde 
ki en önemli tarihi yapılarımızdan 
birisi de İlçemizin merkezinde yer 
alan Ulu Cami’miz… Ortada 1950’li 
yıllarda ecdadımızın o zamanın im-

kansızlıkları ve zorlukları içerisinde 
bin bir fedakarlıklar ile at arabala-
rıyla taş taşıyarak, yumurtalarını, 
tavuklarını, çoraplarını ve yünlerini 
satarak elde ettikleri birikimler ile 
meydana getirilmiş bir eser var. Biz 
bu eserimizin yıkılarak heba olması-
nı istemedik. Bu eseri ihya ve restore 
ederek, eksiklerini tamamlayarak ve 
sonradan yapılmış olan ilave bölümü 
yıkmak suretiyle yerine daha büyü-
ğünü inşa ederek camimizin cemaat 
sayısını arttırmayı günümüzün ihti-
yaçlarını mümkün olduğunca karşı-
layabilmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile 
birlikte 1950’li yıllarda ecdadımızın 
başlatmış olduğu sadaka-i cariyenin 
2021 yılında ihyası noktasında tabiri 
caizse yeniden bir hayır pazarı kurul-
muş oluyor. 

Değerli hemşehirlerime çağrı-
da bulunarak çorbada tuzum olsun 
diyecek olan herkesi bu hayır kerva-

nına katılmaya davet ediyoruz” diye 
konuştu. 
“UZUN YILLAR İNSANIMIZA HİZMET 

ETMESİNİ ARZULUYORUZ” 
Genişletme ve Restorasyon ça-

lışmaları tamamlandıktan sonra Ulu 
Cami’nin hem bir ibadet hane hem 
de bir küllüye şeklinde uzun yıllar 
ilçe halkına hizmet etmesini iste-
diklerini kaydeden Başkan Candan; 
“ Proje kapsamında Ulu Cami’mi-
ze kazandırmayı planladığımız ge-
niş alan ile birlikte mevcut alanda 
oluşturacağımız kalorifer sistemini 
tamamen tabandan ısıtmaya dönüş-
türmüş olacağız. Camimizin kapı, 
pencere, halı, kadınların ibadet ede-
ceği bölümü ve önümüzdeki bahar 
döneminde tuvalet ve şadırvanları-
mızı yenilemiş olacağız. Son olarak 
camimizin çevre düzenlemesini de 
yenileyeceğiz. Camimizin gerçek-
leştirdiğimiz bu çalışmalar ile Çum-

ra’mıza yakışır hem bir ibadet hane 
hem de bir küllüye şeklinde uzun 
yıllar insanımıza hizmet etmesini 
arzuluyoruz. Rabbim en kısa sürede 
tamamlamayı nasip etsin” dedi.   

ÇALIŞMALAR SIRASINDA CAMİ 
İBADETE AÇIK OLACAK 

Çalışmalar sırasında Ulu Ca-
mi’nin ibadete açık olacağını be-
lirten Çumra Merkez Ulu Cami ve 
Mevcut Camileri Yaptırma Yaşatma 
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Durali Şahin; “Çumra’mızın en eski 
camilerinden bir olan Ulu camimiz, 
İnşallah restorasyon çalışmaları ile 
halkımıza daha güzel bir şekilde hiz-
met verecek. Hemşehrilerimizden 
yapacağımız bu çalışmalara destek 
vermesini istiyoruz. Çalışmalar es-
nasında camimizi ibadete açık tut-
maya çalışacağız. Camimiz en son 
yerden ısıtma için yapılacak olan 
çalışmalarda belki kısa bir süreliğine 
kapalı olacak. Genel olarak camimizi 
bu çalışmalar kapsamında ibadete 
açık olacak” dedi. 

Çumra Merkez Ulu Cami ve 
Mevcut Camileri Yaptırma Yaşat-
ma ve Yardımlaşma Derneği Üyesi 
Mehmet Yetişen ise Çumra Belediye 
Başkanı Av. Recep Candan’ın çağ-
rısını yineleyerek, geçmişte olduğu 
gibi şimdide Ulu Cami’ye yapılan 
çalışmalara halkın destek vereceği-
ne can-ı gönülden inandıklarını ifade 
etti. n HABER MERKEZİ
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Geçen hafta Konya ya gelen EGE 
Sivil Toplum Birliği(ESTOB) Dönem Baş-
kanı, Konyalılar Birliği Federasyonu ve 
Konyalılar Vakfı Genel Başkanı Mehmet 
Aydoğan’ın Gazeteciler Cemiyetindeki 
basın toplantısında İzmir’deki Konyalı-
ların ekonomide yeri ve gücü hakkında 
verdiği bilgiler dikkatimi çekti. 

Bildiğiniz gibi, Konyalıların en çok 
yaşadığı illere bakarsak İzmir, İstan-
bul, Ankara ve Bursa olarak karşımıza 
çıkıyor.

Mehmet Aydoğan’ın anlattığına 
göre, İzmir’de yaşayan Konyalı sayısı 
500 binin üzerinde olup, yoğunluklu 
olarak İzmir’de yaşayan kesim içinde 
de 3. Sırada yer alıyor.   

Kuru kahve ve baharat sektöründe 
ağırlıklı olarak Konyalılar söz sahibidir. 
Beyşehir Gönen köylülere bu işi ağırlık 
olarak yapıyor.

Emlak ve gayrimenkul sektöründe 
de aktif olan Konyalıların, İzmir’deki 
gayrimenkullerin yarısına yakını elin-
dedir.  

Nakliye, tekstil, mobilya, inşaat, 
temizlik ve alışveriş sektörleri olmak 
üzere 30 sektörde de bir güç birliği 
içindeler. 

14 tane Konyalı oda başkanın ve 
İzmir Ticaret Odasının meclisinde 300 
tane Konyalının bulunması bize Konya-
lıların gücünü gösteriyor.

 Sivil Toplum kuruluşları(STK) içeri-
sinde de önemli bir yerde olan hemşeri-
lerimiz sırasıyla, 1996 yılında İzmir Kon-
yalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nı ( 
KONVAK), 2005 yılında da Konyalılar 
Dernekler Birliği Konfederasyonunun(-
KONFED) kurarak ta, İzmir’deki STK’lar 
içiresinde de önemli bir yer edinmişler.   

KONVAK’ın, İzmir’de yaşayan Kon-
yalı hemşerilerimiz tarafından temeli 
1985 yılında atılmış olup, 1996 yılında 
vakıf olarak tüzel kişiliğine kavuşturu-
lur.

Vakfın amacı da, Konyalılar ara-
sında maddi, manevi dayanışmayı ve 
yardımlaşmayı sağlamaktır   

 Bu vakfın en önemli özelliği ise, 
Konyalı olmayanlarında üye olması ve 
yönetimde görev almasıdır.

Hz. Mevlana’nın “Kim olursan ol 
gel” felsefesiyle hareket etmesidir.

Ramazan aylarında yardım kam-
panyaları düzenleyerek, fakir ve yardıma 
muhtaç insanları yarımda bulunurlarken, 
Konyalı olup olmadığına hiç bakılmaksı-

zın elinden gelen yardımları 
yapmasıdır.

Öğrencilere burs verir-
ken, kırtasiye ve bilgisayar 
ihtiyaçlarını karşılıyor. İhti-
yaç olan yerlerde de camiler 
yaptırmıştır.

KONFED, 2005 yılında 
kurulmuş olup, İzmir’de 
faaliyet gösteren dernek-
leri bir çatıda toplayarak, 
Hz. Mevlana’nın,  hoşgö-
rü, kardeşlik, sevgi ve paylaşım fel-
sefesini yayıp, yaşatmak ve gelecek 
kuşaklara aktarmak gibi bir misyonu 
yerine getirmeyi hedeflemiştir.

Bütün bunları Konyalı hemşeri-
lerimiz birlikte başarmış olup, bugün 
ulaştıkları nokta ve hizmetleriyle Tür-
kiye’de örneği çok az görülen bir sivil 
toplum örgütü yapılanmasını oluştur-
muşlardır.

Yine Mehmet Aydoğan’ın verdiği 
en önemli bir mesajı sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Aydoğan, “İzmir de bölgecilik yap-

mıyoruz. Bütün siyasile-
rin odak noktasındayız. 
Ama hiç birinin arka 
bahçesi olmadık. İzmir 
halkının sevgisini ve gü-
venini kazandık. Bundan 
Konyalılar olarak onur 
duyduk.” 

İzmir halkının Kon-
yalılara güven duyup, 
sevgisini kazanması iyi bir 
gelişme olup, Konyalıların 

kardeşliğe, dostluğa ve paylaşıma verdiği 
değerin ve insan ayrımı yapmadığının bir 
kanıtı olsa gerek.  

İzmir’deki Konyalıların en büyük 
gayesi de, “Doyduğumuz yerden doğ-
duğumuz yere gönül bağı oluşturmak” 
istemeleridir.

Çünkü bugüne kadar Konya dışında 
yaşayan ve belli bir ekonomik ve sosyal 
güce kavuşan Konyalılar, bunu gönülden 
istemektedirler.

Doğdukları memleketi Konya’ya bir 
şeyler yapıp, kazandırmak gayretindeler. 

Haklı olarak bir serzenişleri de 

vardır. Oda, “Bir ihtiyaç olduğunda 
Konyalıların birbirini aramasıdır.  Sı-
kışınca İzmir’deki Konyalıların akılla-
rına geliyor olmasıdır. 

İzmir’deki Konyalılar olarak Konya 
sanayicisine, esnafına ve iş yapacak 
bütün hemşerilerimize kapımız açıktır.  

Yapacakları her işte ve projede 
yanlarında oluruz. Bizim bütün amacı-
mız, Hz. Mevlana’nın hoşgörü, kardeş-
lik, sevgi ve paylaşım felsefesini yayıp, 
yaşatmaktır ” diyorlar.

Anladığım kadarıyla, Konya ile 
İzmir’deki Konyalılar daha sıkı bağ 
kurarak, birikimlerini, tecrübelerini ve 
ekonomik güçlerini Konya ile paylaş-
mak arzusundalar.   

Son olarak Ege Sivil Toplum Birli-
ği’nden(ESTOB) bahsetmek istiyorum. 
Bu birliğin amacı da, halkımızın mut-
luluğu ve kalkınmasına katkı koymak 
ve ulusal, bölgesel, sektörel alanda 
evrensel normlara ulaşmasına sivil 
toplum birliğini sağlayarak hizmet et-
mektir.

Bunun gerçekleşmesi içinde, ES-
TOB’ un resmi kurum çatısı altında fa-
aliyet verilecek olmasıdır.

Bu birliğinin başkanın da Konya 

Beyşehirli Mehmet Aydoğan’ın yürüt-
mesi de oldukça önem arz ediyor.  

Aynı zamanda ESTOB, ülkemizdeki 
farklı bölgelerin kültürlerini Ülke menfa-
atleri doğrultusunda bir arada duracağını 
sembolize ediyor.

Farlı kültür miraslarının ayrıştırıcı 
değil, birleştirici unsur olarak birlikte 
bir arada yaşanmasını sağlayacak 
etkinlikler düzenleyecek olan ESTOB,  
Karadeniz’den, Urfa’ya, İzmir’den 
Konya ya, Balkanlardan Azerbaycan’a, 
Denizli’den, Gaziantep’e tüm kültürel 
etkinlik faaliyetlerini bir arada yürüt-
mek hedefindedir. 

Gelinen noktada Konyalılar ülke ge-
nelinde yaptıkları hizmetlerle ve STK ça-
lışmalarıyla hep örnek olmuş ve adından 
bahsettirmeyi başarmıştır. 

Tıpkı İzmir’deki Konyalıların örnek 
olduğu çalışmalar ve hizmetler de bu-
nun bir ispatıdır.

Yeter ki bizler, Konya olarak kültü-
rümüzü ve Hz. Mevlana’nın felsefesini 
yeterince benimseyip, ülkemize ve 
gelecek kuşaklara aktarmaya devam 
edelim. 

Ne dersiniz sizce de böyle yapma-
mız gerekmez mi? 

İZMİR’DEKİ KONYALILARIN GÜCÜ VE BAŞARILARI

Beyşehir Belediyesi şehir gene-
lindeki parklarda gerçekleştirilen ye-
nileme çalışmaları kapsamında bank 
ve çöp kovalarını yenilendi. Mahal-
le parklarının oyun gruplarının ve 
zemin kaplamalarının yenileme 
çalışmaları tamamlandıktan sonra 
parklardaki bank ve çöp  kovalarını 

da yenileyen Temizlik İşleri Müdür-
lüğüne bağlı ekipler, çocuklara ve 
ebeveynlere daha ferah ve hijyenik 
ortam oluşturdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
yapılan yenileme çalışmaları ile il-
gili yazılı açıklamada, “Belediye 
Başkanımızın talimatlarıyla mahal-

lelerimizde bulunan parklarımızda 
baştan sonra temizlik çalışmalarına 
başladık. Bu çerçevede oyun grupla-
rını bulunduğu parklarda daha temiz 
ve sağlığa uygun ortam oluşturmak 
için mesailerimize devam ediyoruz. 
Özellikle yeni yapılan parklarda ve 
diğer yenileme çalışmalarının bittiği 

parklarda yeni çöp kovalarını monte 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Ma-
halle sakinleri ise, parklarda yapılan 
yeniliklerden duydukları memnuni-
yeti dile getirerek, Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Adil Bayındır’a ve diğer 
emeği geçenlere teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi çöp kovalarını yeniledi

Ahilik Haftası çerçevesinde esnafla istişare toplantısında buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Konya’yı kıymetli yapanın esnafıyla, sanayicisiyle, vatandaşıyla birlik ruhuna sahip olması” dedi

‘Konya’yı kıymetli kılan 
birlik beraberlik ruhudur’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik Haf-
tası kapsamında KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak ve 31 ilçedeki 
esnaf odalarının başkanlarıyla isti-
şare toplantısında bir araya geldi. 
11’incisi gerçekleştirilen istişare 
toplantısında konuşan Başkan Altay, 
“Konya’yı kıymetli kılan içinde yaşa-
yanlarıyla; esnafıyla, sanayicisiyle, 
vatandaşıyla birlik beraberlik ruhu-
dur.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahilik 
Haftası kapsamında Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne 
(KONESOB) bağlı merkezdeki ve il-
çelerdeki oda başkanları ile 11’inci 
Esnaf İstişarelerinde bir araya geldi. 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenen toplantıda konuşan Baş-
kan Altay, Konya’nın kadim kültüre 
sahip bir şehir olduğunu ifade ede-
rek, “Sadece mekanlar inşa etmek 
bir şehri inşa etmek için yetmez. 
Binalar inşa edebilirsiniz ama içinde 
insanlar yoksa hiçbir kıymeti yok. 
Onun için Konya’yı kıymetli kılan 
da bugüne kadar olduğu gibi bun-

dan sonra da içinde yaşayanlarıyla; 
esnafıyla, sanayicisiyle, vatandaşıyla 
birlik beraberlik ruhudur.” diye ko-
nuştu. 

DEVLETİMİZ HER ZAMAN OLDUĞU 
GİBİ BUGÜN DE YANINIZDA 

Pandeminin esnafları olumsuz 
etkilediğini kaydeden Başkan Altay, 
“Okullar açıldı ama hala bazı tered-
dütler var. Ama şuna emin olabilir-
siniz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız 
kapanma konusunda asla böyle bir 
şey olmasını arzu etmiyor. Onun 
için aşı konusuna mutlaka duyarlı 

olalım. Bütün zorluklara rağmen 
sizin yanınızda olmaya, elimizden 
geldiğince, en azından asgari şartları 
sağlamak adına önemli işleri birlik-
te gerçekleştirdik. Süreçte göster-
diğiniz nezaketten dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum. Devletimiz her 
zaman olduğu gibi bugün de sizle-
rin yanında ve yanınızda olmaya da 
devam edecek.” dedi. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE 
OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ 
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak ise, 11’inci esnaf istişare-

lerini yapabilen başka bir şehir bu-
lunamayacağını dile getirerek, her 
zaman esnafın yanında olan Başkan 
Altay’a teşekkür etti. Pandemi süre-
cinde devletin elinden geleni yaptı-
ğını vurgulayarak, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 
kendilerine verdiği katkının öne-
mine değinen Karabacak, “İlk an-
dan itibaren maske bulunamazken 
Konya Büyükşehir Belediyemiz her 
esnafımıza, her odamıza maskeler 
gönderdi. Dezenfektan bulunamaz-
ken yine Büyükşehir Belediyemiz 
her esnafımıza dezenfektan gön-
derdi. Toplu taşıma araçlarıyla ilgili 
sıkıntılarda esnafımızın ayakta du-
rabilmesi için vermiş oldukları yar-
dımlar da yadsınamaz. Selçuklu’nun 
başkenti Konya ahiliğin merkezidir. 
Dolayısıyla bir bütün halinde Büyük-
şehir Belediyemizle, Valiliğimizle, 
ilgili birimlerle omuz omuza yürü-
yoruz.” ifadelerini kullandı. Toplan-
tıya 31 ilçeden katılan esnaf odaları 
başkanları ise düzenlenen toplantı 
nedeniyle Başkan Altay’a teşekkür 
ettiler.
n HABER MERKEZİ

‘Ahilik geleneğini yılın bir 
haftasına sıkıştırmak yanlış’

Oktay Ay, Konya Şoförler 
Odası’na Başkan adayı oldu

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Seyit Karaca, Ahi Evran- ı Velí nin 
düşüncelerini ve Ahilik geleneğini 
yılın sadece bir haftasına sıkıştır-
manın eksik olduğunu söyledi.  

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Seyit Karaca, her yıl 13-19 Eylül 
tarihleri arasında kutlanan Esnaf 
Bayramı ve Ahilik Haftası etkin-
likleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 
“Ahiliğin temelini kardeşlik, dü-
rüstlük, güven, iş ve meslek ahla-
kına saygı, hak ve hukuka riayet 
etme, şefkat ve cömertlik gibi ilke-
ler oluşturuyor. 

 Ahi Evran-ı Velí nin düşün-
celerini ve Ahilik geleneğini yaşat-
mak, Türk toplumunun borcudur. 
Anadolu’daki varlığı bin yıla daya-
nan Ahilik geleneğini yılın sadece 
bir haftasına sıkıştırmanın eksik 
olacağı kanaatindeyiz. Müslüman 
Türk halkına özgü bu geleneğin 
daha sağlam temeller üzerine 
oturtulması için işe eğitimden baş-
lamalıyız. Eğitimin her alanında 
çocuklarımıza Ahiliğin sadece bir 
teşkilat olmadığını, bir yaşam tar-
zı olduğunu, kardeşlik ve manevi 
değerlerimizi pekiştirmemiz için 
büyük bir fırsat olduğunu öğret-
meliyiz” dedi. 

ESNAFIMIZIN 
EKONOMİK SIKINTILARI

SALGIN DÖNEMİNDE ZİRVE YAPTI
Esnafın yaşamış olduğu eko-

nomik sıkıntılar salgın dönemin-
de zirve yaptığına dikkat çeken 
Deva Partisi Konya İl Başkanı Se-
yit Karaca; “Bu yıl ki kutlamalar-
da maalesef esnafımızın yüzünün 
gülmediğini görüyoruz. Çünkü 
esnafımızın bugün ki düşündükleri 
çok farklıdır. Onların düşündük-
leri, bankalara olan kredi borçları, 
biriken dükkân kira ve ödenmeyi 
bekleyen faturalar, vergi borçları 
vs. Tüm bunların üstüne okullar 
açıldı ve kış mevsimi yaklaşıyor. 
Bu da artı masraf demektir. Tüm 
bu sorunlar göz önünde bulundu-
rulduğunda esnafımızın yüzünün 
gülmemesi normal. Ama biz diyo-
ruz ki; ne esnafımız, ne öğrencile-
rimiz, ne asgari ücretle çalışan işçi-
lerimiz ne de işsizlerimiz, geleceğe 
olan umutlarını yitirmesin. DEVA 
Partisi iktidarında tüm bu sorun-
larınız sona erecek. Tüm yüzlerin 
güldüğü bir Türkiye’de buluşmak 
dileğiyle, Ahilik Haftası ve Esnaf 
Bayramının ülkemiz için hayırlara 
vesile olması diliyorum” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Yaklaşan Konya Şoför, Nakli-
yeci ve Otomobilciler Esnaf Oda-
sı seçimleri öncesinde Oktay Ay, 
aday olduğunu açıkladı. Oktay Ay, 
“Yaklaşmakta olan Konya Şoför 
Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf 
Odası seçimleri öncesinde baş-
kan adaylığımı açıklamak üzere 
bu programı düzenlemiş bulu-
nuyoruz. Sizlere öncelikle kısaca 
kendimden bahsetmek istiyorum. 
1968 yılında Karaman’ın Kazım 
Karabekir İlçesi’nde dünyaya gel-
dim. 1991 yılında iş hayatına atıl-
dım. İlk ticari girişimine Konya’da 
Meram Tıp Fakültesi’nde ve Baba-
lık Taksi işletmeciliği ile başladım. 
2000 yılında Konya Babalık Taksi 
durağı esnafı ile S.S.76 No’lu Tak-
siciler Kooperatifini kurdum. Aynı 
yıl Konya Havaalanı Taksi işlet-

meciliğini ve Otopark Hizmetleri 
işletmeciliğini Konya Havaalanı 
Taksicilerine Kazandırdım. Ayrıca 
2010 yılında Konya Şoförler oda-
sı Başkan danışmanlığı görevinde 
bulundum.  Konya Şoför Nakliyeci 
ve Otomobilciler Esnaf Odasının ve 
meslektaşlarımızın iyi şekilde tem-
sil edilmediğini görerek yapılması-
nı istediğim plan ve projeleri haya-
ta geçirmek için odamızın yapacağı 
seçimde başkan adayıyım. Bu 
yüzden Yönetim Kurulumumuz-
la bir araya gelerek Konyalı Şoför 
Nakliyeci ve Otomobilci Esnaf ar-
kadaşlarımızın sorunlarını yerinde 
ve zamanında tespit ederek çözüm 
bulacağız. Meslektaşlarımızın say-
gınlığını en iyi yerlere taşıyacağı-
mızdan hiç kimsenin şüphesi ol-
ması” dedi. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Uğur İbrahim Altay Muharrem Karabacak



HABER6 16 EYLÜL 2021

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
16 Eylül 2021 Perşembe • Yıl: 14 • Sayı: 4360

Yayın Türü: Yerel Süreli

Çumra’dan Anadolu Birlik Holding’e ‘Recep Konuk’ çıkarması
Konya Pancar Ekicileri Koope-

ratifi'nin 69'uncu seçimli Olağan 
Genel Kurulu, 29 Eylül'de Konya 
Büyükşehir Stadyumu'nda yapıla-
cak. Gerçekleştirilecek Genel Kurul 
Toplantısı öncesinde sosyal medya 
adresinden açıklamalarda bulunan 
Recep Konuk yeniden aday olma-
yacağını duyurmuştu. Recep Ko-
nuk’un yeniden aday olması için 
Çumra’da faaliyet gösteren oda 
başkanları Anadolu Birlik Holding’i 
ziyaret ederek Konya Pancar Ekici-
leri Kooperatifi Başkanı ve Pancar 
Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PAN-
KOBİRLİK) Genel Başkanı Recep 
Konuk’un yeniden aday olması ta-
leplerini iletti. 

Düzenlenen ziyaret heyetinde 

Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem 
Şen, Çumra Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Mustafa Altun, Çum-
ra Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2. 
Başkanı Rafet Oğuz, Çumra Şoförler 

Nakliyeciler  ve  Otomobilciler Odası 
Başkanı Ümmet Önay, Çumra Tica-
ret ve Sanayi Odası Başkanı Metin 
Kural, Çumra Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Nasır Türkoğlu, Çum-
ra Şeker Fabrikaları Kurucu Üyeleri 
Orhan Demirci, Hüseyin Bozaran, 
Ahmet Kalaycı, Çumra Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Öz, Çumra Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 2. Başkanı 
Halil Kılınç, Çumra Süt Üreticileri 
Birliği Başkanı Şahin Çelikçi katıldı. 
Heyet adına açıklamalarda bulu-
nan Çumra Şeker Fabrikası Kurucu 
Üyesi Orhan Demirci, “29 Eylül’de 
Konya Pancar Ekicileri Kooperati-
fi'nin 69'uncu seçimli Olağan Genel 
Kurulunun da Konya Pancar Ekici-

leri Kooperatifi Başkanı ve Pancar 
Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PAN-
KOBİRLİK) Genel Başkanı Recep 
Konuk başkanımızın yeniden aday 
olmaması kararı biz üreticileri ol-
dukça üzmüştür. Bizler görev süresi 
boyunca büyük hizmetlere imza 
atan ve Konya çiftçisine büyük des-
tek olan Recep Konuk’un yeniden 
yapılacak Olağan Genel Kurul Top-
lantısına aday olmasını istiyoruz. 
Recep Konuk başkanımızın yeniden 
aday olması için taleplerimizi bugün 
Anadolu Birlik Holding’e ilettik. Re-
cep Konuk Başkanımızın STK’ların 
ve üreticilerin taleplerini dikkate 
almasını ve yeniden aday olmasını 
istiyoruz” ifadelerini kullandı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi için düzenlediği gala gecesi tartışılan 
görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yarı çıplak bir dansöz, sözde sema yaptı, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti

İzmir’deki sözde 
semaya sert tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi Dünya Belediyeler Birliği 
Kültür Zirvesi için gala yemeği or-
ganize etti. 10 Eylül'de düzenlenen 
organizasyonda, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği 
Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut 
ve 65 ülkenin delegasyon üyeleri-
nin yanı sıra CHP'nin önemli isim-
leri yer aldı. Törende yarı çıplak bir 
dançı, semazen olarak sahneye çıktı. 
Dansçı ney eşliğinde dans etti. Sözde 
sema yaptı. Yaşanılan rezaleti Konya 
protokolü kınadı.

YENİ KÜLTÜRE İHTİYAÇ VARMIŞ!
Galada misafirlerini selamlamak 

üzere kürsüye çıkan İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
insanlığın yeni bir dönemeçte ol-
duğunu ve yeni bir kültürel temele 
ihtiyaç olduğunu iddia etti. Soyer 
"Bu nedenle, cesur adımlar atarak 
yerelde ve evrensel ölçekte uygu-
lanabilecek yepyeni bir kültür yak-
laşımını oluşturmak zorundayız. Bu 
zirvede tarifini yaptığımız ve resmi 
deklarasyonda da yer verdiğimiz bu 
yeni yaklaşımın adı: 'Döngüsel Kül-
tür'. Döngüsel kültür, kültürün dört 
ana bileşenini birbirine bağlıyor. Do-
ğamızla uyum. Geçmişimizle uyum. 
Birbirimizle uyum. Ve son olarak, 
değişimle uyum" dedi.

‘MEVLANA’NIN RUHUNA UYGUN 
OLMAYAN GÖSTERİ HADSİZLİKTİR’

CHP’li İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği 
Kültür Zirvesi” için düzenlediği gala 
gecesinde yarı çıplak bir semazen ’in 
, ney ve oyun havası eşliğinde dans 
etmesine Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 
Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay'dan sert tepki geldi. Başkan Altay 
sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada şu cümlelere yer verdi: 
“Haberlerde yer alan, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nin düzenlediği bir 
programda Mevlevi geleneklerine 
ve Hz. Mevlana’nın ruhuna uygun 
olmayan gösteri apaçık hadsizliktir. 
UCLG Eş Başkanı ve Konya B. Be-
lediye Başkanı olarak bu gösteriyi 
düzenleyen ve onay verenleri kını-
yorum” ifadelerine yer verdi.

TOPLUMDAN VE 
DEĞERLERDEN UZAK 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı da sosyal med-
yadan yaptığı açıklama ile skandal 
gösteriye tepki gösterdi. Başkan 
Pekyatırmacı “Her fırsatta milli ve 
manevi değerlerimizi aşağılayan 
zihniyet, bu kez de Hz. Mevlana ve 
Tasavvuf geleneğine savaş açarak 
toplumdan ve değerlerinden ne 
kadar uzak olduklarını bir kez daha 
göstermiş oldular. Yapılan saygısız-
lığı şiddetle kınıyorum” ifadelerini 
kullandı.

SAYGISIZCA TUTUMU 
NEFRETLE KINIYORUM

Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş’da Hz. Mevlânâ ve Mevlevi-
liği aşağılayan sözde gösteri(!) apaçık 
seviyesizlik olduğuna dikkat çeken 
açıklamasında, “İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen 
programda, Hz. Mevlânâ ve Mev-
leviliği aşağılayan sözde gösteri(!) 

apaçık seviyesizliktir. İnancımıza, 
değerlerimize, ilim sahibi şahsiyet-
lerimize karşı sergilenen saygısızca 
tutumu nefretle kınıyorum” dedi.
HASAN KILCA’DAN İZMİR’DEKİ SKAN-

DAL GÖSTERİYE TEPKİ 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği 
Kültürü Zirvesi” için düzenlediği 
gala gecesindeki skandal gösteriye 
tepki gösterdi. Yaptığı açıklamayla 
gösteriyi sert bir dille eleştiren Baş-
kan Hasan Kılca, “Değerlerimize 
ve değerlilerimize alenen saldıran 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve yöneticilerine tavsiyemdir; akıl 
karışıklığınızı, kaybetmiş olduğu-
nuz bu topraklara ait olma duygu-
nuzu veya bir plan çerçevesindeki 
oyunlarınızı bizim mirasımıza bu-
laştırmayın” dedi. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler 
Birliği Kültürü Zirvesi” için düzen-
lediği gala gecesindeki skandal gös-
teriye bir tepki de Karatay Belediye-
si’nden geldi. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, sadece Türkiye’nin 
değil, tüm dünyanın saygı duyduğu 
değerlere saldıran İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve yöneticilerini 
yaptığı açıklamayla kınadı. Etkinliğin 
Mevlevi gelenekleri ile Hz. Mevla-
na’nın ruhuna uygun olmadığına 
vurgu yapan ve söz konusu tepkisini 
sosyal medya hesaplarından da gös-
teren Başkan Kılca, açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi: “Değerlerimi-
ze ve değerlilerimize alenen saldıran 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve yöneticilerine tavsiyemdir; akıl 
karışıklığınızı, kaybetmiş olduğunuz 

bu topraklara ait olma duygunuzu 
veya bir plan çerçevesindeki oyunla-
rınızı bizim mirasımıza bulaştırma-
yın. Öğretileri dünyaya bir ışık gibi 
yayılmış Hz. Mevlânâ’yı ve Mev-
leviliği kendi loş dünyalarına alet 
eden bu zihniyeti kınıyorum. Son 
günlerde değerlerimize karşı yapılan 
saldırılar belli ki sistematiktir. Tüm 
hemşehrilerimden tepkilerini ortaya 
koymalarını istiyorum. Bizler ilim ve 
irfan abidesi şahsiyetlerimize, kadim 
medeniyetimizin mirasına, inanç ve 
istikametimize sahip çıkmaya de-
vam edeceğiz.”

‘SEMA BİR ZİKİRDİR’
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı, sema ayinlerinin belirli bir usul 
ve adabının olduğunu söyleyerek, 
“CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye-
si tarafından düzenlenen bu utanç 
gecesi asla kabul edilemez. Organi-
zasyonu düzenleyenleri kınıyorum” 
dedi.AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, CHP'li İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nin "Dünya Belediyeler 
Birliği Kültürü Zirvesi" için düzenle-
diği skandal gala gecesinde Sema-
zen etkinliği adı altına gerçekleşti-
rilen yarı çıplak sema törenini sert 
bir dille eleştirdi. Gösteriyi Mevle-
vilik kültürüne karşı yapılan büyük 
bir saygısızlık olarak nitelendiren 
Başkan Angı, “CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği 
Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut 
ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin 
katıldığı törende bir dansçının başın-
da sarık ve üstte siyah, altta kırmızı 2 
kat kıyafet ile sahneye çıktığı görülü-
yor. Oyun havası eşliğinde önce sarı-
ğını sonra kıyafetinin üstünü çıkaran 
dansçının gösterisini yarı çıplak kır-

mızı kıyafet ile tamamladığını utanç 
içerisinde izledik. Bu gösteri Mevle-
vilerin 700 yıllık ‘Sema’ zikrine kar-
şı yapılmış büyük bir saygısızlıktır” 
dedi. SEMA ADI ALTINDAKİ 

DANSA KGC’DEN SERT TEPKİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 

Dünya Belediyeler Birliği Kültür 
Zirvesi’nde yarı çıplak bir dansçıyı 
semazen adı altında ney ve oyun ha-
vası eşliğinde dans ettirdiği görün-
tüler pes dedirtti. Semanın bir dini 
ritüel; semazenin ise bu dini ritüeli 
yapan kişi olduğu gerçeği ortaday-
ken, yarı çıplak bir dansözün ‘sema-
zen’ adıyla ortaya çıkması ve ‘Sema’ 
adı altında ney eşliğinde dans etme-
si büyük tepkilere yol açtı.Konuyla 
ilgili Konya Gazeteciler Cemiyeti’n-
den yapılan açıklamada, semanın 
bir dans, semazenin de bir dansöz 
olmadığına vurgu yapılarak, “Kon-
ya’dan dünyaya hoşgörü mesajları 
verirken tüm insanlığı İslam’a davet 
eden Hz. Mevlana, ‘Ben yaşadıkça 
Kuran'ın bendesiyim, Ben Hz Mu-
hammed’in (sav) ayağının tozuyum. 
Biri benden bundan başkasını nakle-
derse; Ondan da bizarım, o sözden 
de bizarım (şikayetciyim)’ demiştir. 
Mevlevilik kültüründe de ne böylesi 
bir dans ne de yarı çıplak dansözler 
vardır. Adına semazen denilen ve 
sema töreni gibi sunulan bu saçma 
olay herhangi bir mantığa sığma-
maktadır. Yarı çıplak bir semazenin 
ney ve oyun havası eşliğinde dans 
etmesi ve bu acayip törenin Dünya 
Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde 
gerçekleştirilmesi ise kültürümüzün 
nasıl yozlaştırılmaya çalışıldığının 
en bariz göstergesidir” ifadelerine 
yer verildi. Açıklamanın devamında 
ise, “Milli ve manevi değerlerimizle 
alay edercesine ortaya konulan tab-
lo vicdanları sızlatmaktadır. Bunun 
yanında kültürümüzde yeri olma-
yan birtakım ritüellerin de bizden 
bir parçaymış gibi sunulması, kültür 
yozlaşmasının en bariz örneğidir. 
Buna müsaade edilmemesi için ise 
ilgili kurum ve kuruluşların hareke-
te geçmesi, böylesi garabet olayların 
önüne geçmek için gerekli tedbirleri 
alması elzemdir” ifadelerine yer ve-
rildi. n HABER MERKEZİ

Genç Yeşilay gönüllüleri 
kamplarda bir araya geldi

Dr. Mücahit Sami 
Küçüktığlı’ya yeni görev

Bağımlılıklarla mücadelede 
önleyici çalışmalara büyük önem 
veren Yeşilay, üniversiteli gönül-
lülerini Genç Yeşilay Kamplarında 
bir araya getirdi. Ağustos ayında 
Osmaniye’de yer alan T.C. Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ait Aslantaş 
Kampında gerçekleşen Genç Ye-
şilay Kampına, Türkiye’nin her ye-
rinden 235 gönüllü katıldı. Ankara 
Çamlıdere ilçesinde Türk Kızılay’a 
ait Çamkoru Gençlik Kampında 
gerçekleşen kampa ise 60 kadın 
gönüllü katıldı. Kamp programın-
da Yeşilay tarihi ve Genç Yeşilay 
faaliyetleri hakkında gönüllülere 
eğitimler verildi. 

Yeşilay olarak gençlere yöne-
lik çalışmaları çok önemsediklerini 
belirten Yeşilay Konya Şube Baş-
kanı Doç. Dr. Zeliha Üstün Argon 
şunları söyledi: “Yeşilay olarak ön-
celiğimiz, sağlıklı ve bağımlılıktan 
uzak nesillerin yetişmesine katkı 
sağlamak. Bu doğrultuda gençle-

re yönelik birçok faaliyet gerçek-
leştiriyor, gençlerle birlikte çeşitli 
çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizi 
tehdit eden bağımlılıklardan uzak 
durmalarını ve bu konuda bilinçli 
bir şekilde mücadelemize destek 
olmalarını önemsiyoruz. Gençlere 
yaşam becerileri kazandırmak ve 
onları ilgi alanlarına yönlendirmek 
için farkındalık çalışmaları yapmak 
bu noktada önem taşıyor. Biz bu 
amaçla 2014 yılından beri düzen-
lediğimiz gençlik kamplarında bir-
çok konuda seminer ve söyleşilere, 
sanat ve spor aktivitelerine yer ve-
riyoruz. Yeşilay gönüllülerinin sa-
yısını da artırmayı hedeflediğimiz 
Gençlik Kampı boyunca gençlere 
üniversitelerinde bağımlılıklarla 
mücadelede öncü, yol gösterici ol-
maları için eğitimler veriyor, onları 
bu önemli mücadelede yanımızda 
olmaya davet ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tensipleri ve imzası ile 
kurulan, Konya merkezli Uluslara-
rası Tarım Şehirleri Birliği Genel 
Sekreterliğine Konya’nın yakından 
tanıdığı isimlerden Dr. Mücahit 
Sami Küçüktığlı, getirildi. 

Uluslarası Tarım Şehirleri Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanlığı ise 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay yürütüyor.
n HABER MERKEZİ

Mustafa KavuşHasan Kılca Sefa Özdemir

Uğur İbrahim Altay Hasan Angı Ahmet Pekyatırmacı

Orhan Demirci



HABER7 16 EYLÜL 2021

Türk Milleti olarak bize göre olan 
özel hasletlerimizin yanında bazı 
olumsuzluklar içeren özelliklerimizde 
var maalesef.

Geçen haftaki yazımda Türk’ün 
karakteristik özelliklerini ve Müslü-
man kişinin uyması gereken güzellik-
leri yazmıştım. 

Bu yazımda, günlük hayatımızda 
hepimizin gördüğü, hissettiği ikili iliş-
kilerimizde bizatihi yaşadığı bir takım 
özelliklerine değinmeye çalışacağım.

Biz toplum olarak duyduğumuz 
her şeye bir kaynak aramaksızın ina-
nan bir toplumuz. Duyduğumuz şey 
hakkında bir muhakeme yapma ge-
reği duymadan ortaya atılan mevzuya 
müdahil olur ve o konuda bir ihtisa-
sımız varmışçasına ahkâm kesmeyi 
severiz. 

Genellikle de duyduğumuz her 
konuyu etrafımıza yaymaya ve insan-
ları kayıtsız şartsız bu olayı kabullen-
meye davet ederiz. Genellikle de epey-

ce taraftar toplarız.
Örnek olarak, “Falanca yerde bir 

su kaynağı varmış, o suyu içtiğin za-
man ne midende yanma ne bağırsak-
larında sindirim bozukluğu ne böbrek 
rahatsızlığı hiçbir derdin kalmıyor-
muş.” diyerek isim isim örnekler de 
vererek iddiamızın arkasını kuvvetli 
delillerle sağlamlaştırmaya çalışırız.

Ya da bitkilerden bir karışım oluş-
turup birtakım bedensel ya da ruhsal 
rahatsızlık şikâyetleri bulunanlara “ke-
sin çözümlü” alternatif tıbbi reçeteler 
sunar onların tedavilerine katkı sun-
maya çalışırız. 

Bunları yaparken iyi niyetimizden 
kimse sual edemez. O kadar içtenlikli 
tavsiyelerdir ki bunlar, eğer bu tavsi-
yelere uymazsak tavsiyede bulunana 
saygısızlık etmiş oluruz adeta. Bir nevi 
tabiat doktoruyuzdur.

Bizlerin özellikle son zamanların 
hastalığı olan ayrı bir özelliğimiz daha 
var. Komşumuzun arabasının marka 

ve modeli eğer bizim-
kinden daha yüksek bir 
yerde ise mutlaka ne edip 
edip onu yakalama hatta 
onun üzerine çıkma derdi 
sarar beynimizi de be-
denimizi de. Bütçemizin 
uygun olup olmamasının 
bu ihtiyacımız gidermek 
için bir bahane olmadı-
ğını düşünürüz.  Bu bir 
zorunluluktur ve mutlaka 
gerçekleşmelidir. Kredi mi çekilecek, 
ek iş mi yapılacak bir çözüm buluna-
cak ve o arzumuz mutlaka gerçekle-
şecek...

Komşunun oğlu ya da kızı eğer 
güzel bir üniversite ya da bölüm ka-
zanmışsa, bizim çocuklarımız için de 
mutlaka ve mutlaka gerekli tedbirler 
alınıp, en iyi dershanelerde yer bu-

lunacak ve daha güzel 
okullara veya bölümlere 
yerleştirilmeleri sağla-
nacak. Yoksa hayata 
atılmanın bir başka şekli 
asla kabulümüz değil. 
Çocuğumuzun yetene-
ğinin de başka idealle-
rinin de hiçbir anlamı 
yoktur. 

“Yoksa benim oğ-
lum sanayilerde mi 

ömür tüketecek? Bu bize asla uymaz.”
Okul bitip, akabinde devlette bir iş 

bulunamadığı takdirde de; serzeniş-
ler, eleştiriler, kaprisler ayrı bir konu 
başlığı olacak.  Yani her işimiz plansız.

Bizler, genel özelliklerimiz itibariy-
le başkalarının peşine takılarak, onları 
taklit ederek ya da kendiliğimizden, 
ilmi olmayan bir takım prensipler ih-

das ederek en iyiye ulaşmak için ge-
çilmesi gereken basamakları elimizin 
tersi ile itebiliyoruz. 

Çocuklarımızın; çocukluklarını, 
gençliklerini, doğal olan insani ihti-
yaçlarını düşünmeksizin, onların de-
ğil aslında kendimizin tatmin olacağı 
hususlara yoğunlaşıp çocuklarımızı 
bu ihtiyaçlarımızın karşılanması süre-
cinde bir araç olarak kullanmaktan hiç 
kaçınmıyoruz. 

“Ama olsun biz tatmin olalım da 
gerisinin bir önemi yok” diye düşünü-
yoruz.

Bizler parayı önceleyen, diğer bü-
tün değerleri ondan sonra sıralayan 
bir toplum olma yolundayız maalesef. 
Aslında çok önemli bir iddiada bulu-
nuyorum şahsen. Bizim bu tutumu-
muz kalkınmamızı engelleyen en etkili 
konudur.

İçimizden “ne güzel işte, insanlar 
bir iddia ortaya koyuyorlar, hedeflerini 
belirliyorlar ve o iddialarını gerçekleş-

tirmek için o hedeflerine ulaşmak için 
gayret ediyorlar, bundan âlâ ne olabilir 
ki?” diyebilirler.

İlk duyuşta bu düşünceler çok 
doğru düşüncelermiş gibi gelse de 
insana, paranın ve maddiyatın ilk sı-
rada konuşulması ve diğer insani de-
ğerlerin hep göz ardı edilmesi sonucu,  
toplum düzeninin sağlıklı işleyişine, 
bir arada yaşamanın güzelliklerine 
katkı yapmak ve güzelliklerden haz 
almak yerine tersine etkiler yapmakta 
ve bunun acısını çekmekteyiz. 

Toplumumuzun bu duruma gel-
mesinde, eğitim sistemimizin 80 yıldır 
“yaz-boz” oyunundan bir türlü kurtu-
lamamasının birinci sıradaki rolü asla 
yadsınamaz.

Zira 66 hükumette 78 milli eğitim 
bakanının görev yapmış olmasının bu 
halimizi anlatmakta önemli bir anlamı 
vardır. 

Sanırım yeterli bir istatistiki bilgi-
dir bu bilgi.

“ONDA VAR, BENDE DE OLSUN”

TÜİK, Ağustas ayı konut satış istatistiklerini paylaşıt. Buna göre Türkiye genelinde Ağustos ayında 141 bin 400 
konut satıldı. Konya’da ise Ağustos ayı boyunca satışı gerçekleştirilen konut sayısı 4 bin 75 olarak gerçekleşti

Ağustos’ta Konya’da
4 bin 75 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), ağustos ayı konut satış is-
tatistiklerini açıkladı. Türkiye gene-
linde konut satışları Ağustos ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 17,0 azalarak 141 bin 400 oldu. 
Konut satışlarında İstanbul 24 bin 
286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile 
en yüksek paya sahip oldu. Türki-
ye genelinde ipotekli konut satışları 
Ağustos ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 64,0 azalış göste-
rerek 27 bin 375 oldu. Konut satışla-
rı Ocak-Ağustos döneminde bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
21.7 azalışla 801 bin 995 olarak 
gerçekleşirken ipotekli konut satışı 
yüzde 67.9 azalışla 152 bin 96, di-
ğer satış türleri ise yüzde 17.9 artışla 
649 bin 899 oldu

Türkiye genelinde konut satış-
ları Ağustos ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 17,0 azalarak 
141 bin 400 oldu. Konut satışlarında 
İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve 
yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip 
oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 
13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 
pay ile Ankara, 7 bin 731 konut sa-
tışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. 
Konut satış sayısının en az olduğu 
iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 
28 konut ile Ardahan oldu.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 27 BİN 

375 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut 

satışları Ağustos ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 
azalış göstererek 27 bin 375 oldu. 
Toplam konut satışları içinde ipo-
tekli satışların payı yüzde 19,4 ola-
rak gerçekleşti. İpotekli satışlarda 
İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve 
yüzde 20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. 
İpotekli konut satışının en az olduğu 
il 1 konut ile Hakkari oldu.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 
114 BİN 25 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut 
satışları Ağustos ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 ar-
tarak 114 bin 25 oldu. Diğer konut 
satışlarında İstanbul 18 bin 650 ko-
nut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk 

sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam 
konut satışları içinde diğer satışla-
rın payı yüzde 76,8 oldu. Ankara 10 
bin 178 diğer konut satışı ile ikinci 
sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 
65 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer 
konut satışının en az olduğu il 15 
konut ile Hakkari oldu.
İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI 42 

BİN 639 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ilk defa satı-

lan konut sayısı Ağustos ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Top-
lam konut satışları içinde ilk satışın 
payı yüzde 30,2 oldu. İlk satışlarda 
İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve 
yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip 
olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut 
satışı ile Ankara ve bin 972 konut 

satışı ile İzmir izledi.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 98 

BİN 761 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut 

satışları Ağustos ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 aza-
lış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci 
el konut satışlarında İstanbul 17 bin 
911 konut satışı ve yüzde 18,1 pay 
ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki 
toplam konut satışları içinde ikinci 
el satışların payı yüzde 73,8 oldu. 
İkinci el konut satışlarında Ankara 
10 bin 710 konut satışı ile ikinci sı-
rada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 759 
konut satışı ile İzmir izledi.
KONUT SATIŞLARI OCAK-AĞUSTOS 
DÖNEMİNDE YÜZDE 21.7 AZALDI
Konut satışları Ocak-Ağustos 

döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre yüzde 21,7 azalışla 
801 bin 995 olarak gerçekleşirken 
ipotekli konut satışı yüzde 67,9 aza-
lışla 152 bin 96, diğer satış türleri ise 
yüzde 17,9 artışla 649 bin 899 oldu. 
Bu dönemde ilk defa satılan konut-
lar yüzde 23,5 azalışla 243 bin 189, 
ikinci el konut satışları yüzde 20,9 
azalışla 558 bin 806 olarak gerçek-
leşti.
YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA 5 

BİN 866 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satış-

ları Ağustos ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 
5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan 
konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 
729 konut satışı ile İstanbul aldı. İs-
tanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile 
Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 
242 konut satışı ile Mersin ve 233 
konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara yapılan konut satış-
ları, Ocak-Ağustos döneminde ise 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 47,6 artarak 30 bin 849 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE 
EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN 
VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ağustos ayında İran vatandaşla-
rı Türkiye'den 911 konut satın aldı. 
İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 
konut ile Irak, 451 konut ile Rusya 
Federasyonu, 313 konut ile Afganis-
tan ve 264 konut ile Kuveyt vatan-
daşları izledi.
n MERVE DURGUT

Yüksek fiyatlara rağmen konut 
satışları en yüksek seviyede

Tarım ÜFE aylık 
ve yıllık bazda arttı

Kerem Nükte Gayrimenkul 
Müdürü Hasan Aksay, "konut fi-
yatlarında yaşanan artışlar, yük-
sek fiyatlara rağmen konut sa-
tışları Ağustos'ta 2021 yılının en 
yüksek seviyesinde" dedi. Türkiye 
genelinde Ağustos ayında gerçek-
leştirilen konut satışlarına ilişkin 
Kerem Nükte Gayrimenkul Mü-
dürü Hasan Aksay “Bu yıl yak-
laşık 50 bin ile yabancılara satış 
kategorisinde rekor beklentimize 
önemli bir adım daha atıldı. Ağus-
tos 2021 döneminde 5.866 adet 
ile yabancıya gerçekleştirilen ko-
nut satışında, tarihimizin en bü-
yük ikinci seviyesi gerçekleştirildi. 
Hatırlanacağı gibi 2018 Ekim dö-
neminde 6.276 adet ile yabancıya 
satılan konutta tarihi zirveyi yaka-
lamıştık." dedi.

Dövizdeki dalgalanma ve 
pandeminin etkisi ile yılın geri-

ye kalan son 4 ayında en az 15 
bin adetlik satış yapılacağını ve 
2019’daki 45.483 adetlik zirve-
yi aşarak yeni bir tarihi satış yılı 
gerçekleştireceğimizi umuyoruz 
diyen Aksay, "Yabancıya gerçek-
leştirilen satışlarda dikkat çeken 
bir diğer nokta ise en fazla alım 
yapan ülke sıralamasında ilk 10’e 
Almanya ve Amerika’nın girmiş 
olmasıdır. Özellikle her imi ülke 
vatandaşları 2021 yaz döneminde 
yoğun şekilde konut alımı yapa-
rak, Türkiye’nin Batı’ya açılan ka-
pısından içeri girmeye başladılar. 
Ağustos ayında İran vatandaşları 
Türkiye'den 911 konut satın aldı. 
İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 
konut ile Irak, 451 konut ile Rus-
ya Federasyonu, 313 konut ile Af-
ganistan ve 264 konut ile Kuveyt 
vatandaşları izledi." diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu, 
Ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE 
verilerini açıkladı. Tarım Ürünleri 
Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), 
Ağustosta bir önceki aya göre yüz-
de 1.77, geçen yılın aynı ayına kı-
yasla yüzde 24.69 artış gösterdi.

Ağustos ayına ilişkin Tarım 
ÜFE verisi açıklandı. Buna göre, 
Tarım-ÜFE'de, 2021 yılı Ağustos 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
1,77, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 12,37, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 24,69 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 
21,32 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre 
ormancılık ürünleri ve ilgili hizmet-
lerde yüzde 0,36, tarım ve avcılık 
ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 
1,95 artış, balık ve diğer balıkçılık 
ürünlerinde yüzde 2,90 azalış ger-
çekleşti. Ana gruplarda bir önceki 
aya göre tek yıllık bitkisel ürünler-
de yüzde 1,73, canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünlerde yüzde 2,11, 
çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 
2,13 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 
42.48 İLE LİFLİ BİTKİLER 

ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Yıllık en fazla artış gösteren 

diğer alt gruplar yüzde 38,59 ile 

yumuşak çekirdekli meyveler ve 
sert çekirdekli meyveler ve yüzde 
35,97 ile canlı kümes hayvanları 
ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, 
yıllık en az artış gösteren alt grup-
lar ise yüzde 3,09 ile üzüm, yüzde 
7,37 ile diğer ağaç ve çalı meyve-
leri ile sert kabuklu meyveler ve 
yüzde 9,15 ile çeltik oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ 
YÜZDE 9.33 İLE KÜMES 

HAYVANLARI VE YUMURTALAR 
ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Aylık en fazla artış gösteren 

diğer alt gruplar yüzde 5,52 ile yu-
muşak çekirdekli meyveler ve sert 
çekirdekli meyveler ve yüzde 2,81 
ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller 
ve yağlı tohumlar oldu. Buna kar-
şılık aylık en az artış gösteren alt 
gruplar ise yüzde 0,10 ile çeltik ve 
yüzde 0,41 ile lifli bitkiler oldu. Ay-
lık en fazla azalış ise yüzde 14,10 
ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile 
sert kabuklu meyveler alt grubun-
da oldu.

Ağustos 2021'de, endekste 
kapsanan 86 maddeden, 22 mad-
denin ortalama fiyatında azalış 
olurken 7 maddenin ortalama fi-
yatında değişim olmadı. 57 mad-
denin ortalama fiyatında ise artış 
gerçekleşti. n BÜŞRA GÜLTAŞ

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Karatay, ihtiyaca göre hizmet veriyor
Altyapı ve üstyapı çalışmalarının dışında eğitimden sağlığa, sosyal alanlardan spora birçok alanda dikkat çeken yatırımlara imza atan 

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeye kazandırılan tüm hizmetlerin istişare ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiğini söyledi 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ilçede yapılan yatırımlarla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Göre-
ve geldikleri günden buyana ilçede 
önemli yatırımlar yaptıklarının altı-
nı çizen Başkan Kılca, “Bu şehirde 
çalışmaktan özellikle Selçuklu’nun 
başşehri, Hazreti Mevlana’nı Şemsi 
Tebriz’inin metfun bulunduğu şe-
hirde çalışmaktan ve buraya hizmet 
etmekten ne kadar şükretsek azdır 
diye düşünüyorum. Rabbim gayreti-
mizi artırsın. Hep birlikte inşallah bu 
şehre hizmet etmeye devam edelim” 
dedi. Başkan Kılca, ilçedeki tüm yatı-
rımların vatandaşla yapılan istişareler 
sonucunda, bölgesel ihtiyaçlara göre 
şekillendiğini belirtirken, ilçenin bu yıl 
büyük ses getiren Lavanta üretimiyle 
ilgili ise Ar-Ge çalışmalarının yapıldı-
ğını, lavantayla üretilen ürünlerin seri 
üretime geçilmesinin planlandığını 
dile getirdi. 

‘MEVLANA MÜZESİ ARKASINDA 
KENTSEL DÖNÜŞÜM 

ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca Mevlana Türbesinin arkasında 
kentsel dönüşüm çalışmalarının de-
vam ettiği ifade ederek yakın zaman-
da bu alana kazandıracakları projeyi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından kamuoyu ile paylaşa-
caklarını ifade etti. 

‘KARATAY TERMAL 
TATİL KÖYÜ BÜYÜYOR’

Belediye tarafından Konya’ya ka-
zandırdıkları Karatay Termal Tatil 
Köyü’nü genişletmek amacı ile çalış-
malarının sürdüğünü ifade eden Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
“Karatay Termal Tatil Köyünü geniş-
letmek için bir proje hazırlığı içerisin-
deyiz. Konsepte ilave edeceğimiz otel 
projemiz var. Karatay Termal Tesisle-
rine hem Konya’dan hem de Konya 
dışından yoğun bir talep var. Termal 
tesislerde kalan misafirlerimizin de 
memnuniyetleri ise oldukça yüksek.  
Konyalı hemşerilerimiz kaplıcaları se-
viyorlar. Karatay Termal Tesislerimizi 
büyütmek adına çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” diye konuştu.

‘OBRUK HANI 
RESTERASYONU TAMAMLANDI’
Selçuklu dönemi kervansara-

yı ‘Obruk Hanı’nda çalışmaların da 
tamamlandığını ifade eden Başkan 
Kılca, şöyle devam etti, “Obruk Hanı 
restorasyonu tamamlandı. Obruk Ha-
nı’nda çalışmalar başlamadan önce 
bile bu hanın Kapadokya yolu üzerin-
de olması sebebiyle günlük en az 100 
otobüs uğruyordu. Obruk gölü çok bü-
yüleyeceği bir göl. Doğa harikası. Bu 
alanı Jeopark şeklinde düzenliyoruz. 
Obruk Han’ında çevre düzenleme ça-
lışmaları devam ediyor.  Obruk Han’ın 
etrafına Han’a gelen kişilerin ihtiyaç-
larını giderecek alanlar inşa ediyoruz.  
Obruk Han 800 yıllık bir tarih. Selçuk-
lular döneminde her 30 kilometreye 
bir han inşa edilmiş. Ticarete önem 
verilmiş. Han’da da hayvanların gidi-

şine kadar yemleri devlet tarafından 
karşılanmış. Burada Müslümanların 
üç, gayrimüslimlerin bir gün kalması 
ücretsiz.  Yine Yağlıbayat’ta bir antik 
kent keşfedildi.  Bu bölgede bulunan 
yazıtlar köylülerimizin bahçelerinde 
bulunuyor. Bir kısmı ise tarihi eser-
ler ise köylülerin duvarındaydı. Müze 
Müdürlüğümüz bunları tek tek topla-
yarak numaralandırdı. Bulunan antik 
kentte Amfi Tiyatro alanında da kazı 
çalışmaları bu hafta başlıyor. Bu ko-
nuda gerekli izinler de alındı. Buradaki 
çalışmalarımızı da Selçuk Üniversitesi, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya 
Müze Müdürlüğü ile gerçekleştiriyo-
ruz. Bu projenin finansmanını Karatay 
Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Pro-
jemize Konya Büyükşehir Belediye-
mizde destek veriyor.” 

‘SOKAK SAĞLIŞLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYORUZ’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca göreve geldikleri günden bu 
yana sokak sağlıklaştırma çalışmala-
rına önem verdiklerini ifade ederek, 
“Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımın 

önem veriyoruz.  Akçeşme Mahal-
lemizde de sokak sağlıklaştırma ça-
lışmaları gerçekleştirdik. Akçeşme 
Mahallesinin arka tarafından Eski Ga-
raja kadar olan 100 bin metrekarede 
kamulaştırma çalışmalarımız devam 
ediyor. Şu anda yüzde 25’lerdeyiz” 
değerlendirmesi yaptı.

‘EĞİTİME YATIRIMI ÖNEMSİYORUZ’
Karatay Belediyesi olarak eğitime 

yapılan yatırımları önemsediklerini 
ifade eden Başkan Kılca, şunları kay-
detti, “Karatay Bilim ve Sanat Merke-
zimiz adliye civarında öğrencilerimize 
hizmet veriyor. Şu anda tüm öğren-
cilerimiz burada eğitim görüyorlar.  
Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu 
24 derslikli okulumuzu tamamlayarak 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim 
ettik.  Yine 24 derslikli Hamzaoğlu 
İlkokulunu tamamlayarak onu da İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim 
ettik. 3 tane anaokulu 1 tanesini ise İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz Öğrenme 
Merkezi olarak değiştirdi. Bunları da 
tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdür-
lüğümüze teslim ettik. Toplamda 101 

derslik görev sürecimizde tamamla-
dık. Şu anda da 3 tane okulumuzun da 
planlamasını gerçekleştiriyoruz. Tüm 
birinci sınıflarımıza çanta ve kırtasiye 
desteğimiz devam ediyor. Bu yıl da 
çanta ve kırtasiye desteğimiz devam 
edecek. Bu şekilde öğrenci velileri-
mize bir nebze de olsa katkı sunmuş 
oluyoruz. Tüm okullarımıza TUBİ-
TAK Popüler Bilim Yayınları kitaplığı 
kurduk. Bunları yaş gruplarına göre 
dağıtıyoruz. Bu da ilk defa Türkiye’de 
TUBİTAK ile Karatay Belediyemizin 
başlatmış olduğu bir proje. Şu anda 
tüm belediyelerimiz bunu uygulama-
ya başladılar. RoboKaratay Projesini 
de KOP ile birlikte hayata geçirilen bir 
proje. Okullarımıza Robotik Kodlama 
Arduino sınıfları kuruyoruz. Şu anda 
11 sınıfımız tamamlanmış durumda. 
İlçemizde bulunan tüm ortaokul öğ-
rencilerimize Bilim ve Çocuk. Tüm 
lise öğrencilerine de Bilim ve Teknik 
dergilerini evlerine gönderiyoruz.” 

‘MAHALLELERİMİZE AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZİ KAZANDIRIYORUZ’

Karatay Belediyesi olarak ihtiyaç 
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Karatay, ihtiyaca göre hizmet veriyor
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bu şehirde çalışmaktan özellikle Selçuklu’nun başşehri, Hazreti Mevlana’nı Şemsi Tebriz’inin metfun 
bulunduğu şehirde çalışmaktan ve buraya hizmet etmekten ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Rabbim gayretimizi artırsın” dedi 

olan mahallere Aile Sağlığı Merkezleri 
kazandırdıklarını da ifade eden Baş-
kan Kılca, “Selim Sultan Mahallemiz-
den mahallemize Aile Sağlığı Merkezi 
kazandırılmasına adına bir talep geldi. 
Bizlerde Selim Sultan Mahallemizde 
bulunan Aile Sağlığı Merkezini yenile-
dik. Aile Sağlığı Merkezimiz 8 hekim-
lik bir yer. İlk basamak sağlık hizmet-
leri oldukça önemli. Vatandaşlarımızı 
buralarda tedavi görünce hastaneleri-
mizi de fazla meşgul etmemiş oluyor” 
dedi. Karatay’da bulunan Köprübaşı 
Polis Merkezini de yenilediklerini 
anımsatan Kılca, “Bu polis merkezimi-
zi de daha modern bir şekilde Selçuk-
lu mimarisini de binayı kazandırmış 
olduk” ifadelerini kullandı. 

‘4 YENİ KAPALI PAZAR ALANI 
KAZANDIRIYORUZ’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçeye 
dört yeni Pazar alanı kazandıklarını 
ifade ederek, “Karatay’ımıza dört tane 
kapalı Pazar market kazandırıyoruz. 
Bunlardan Kalenderhane ve Araplar 
Pazarının yer teslimini yaptık.  İnşa 

edeceğimiz pazarların üzerinde güneş 
enerji panelleri var.  Bu paneller enerji 
üretmenin yanında Karatay Belediye-
mize de gelir getirmiş olacak.” diye 
konuştu.
‘GLUTENSİZ EKMEĞİ ÖNEMSİYORUZ’

Karatay Belediyesi olarak Gluten-
siz Ekmek üretimini önemsediklerini 
ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Glu-
tensiz Ekmek üretimiz şehir dışını 
aştı. Aylık 300 bin üretim yaparak 
ülkemizdeki birçok şehre Glutensiz 
Ekmekleri gönderiyoruz. Glutensiz 
ürünler pahalı ürünlerdi. Bizler bu 
ürünleri vatandaşlarımıza ucuz ve 
ulaşabilecekleri şekilde ulaşmasını 
sağlamış olduk.” 

‘SOSYAL TESİS 
İNŞATLARIMIZI HIZLA SÜRÜYOR’
Karatay Belediyesi olarak mahalle 

sakinlerinden gelen sosyal tesis iste-
diklerini karşıladıklarını ve bu sosyal 
tesislerin inşaatında çalışmaların hız-
la sürdürdüğünü de belirten Başkan 
Kılca, “Şu anda inşa ettiğimiz sosyal 
tesislerimizin 4. Bitme aşamasında. 
Orhangazi Sosyal Tesisimizin inşaatı 

tamamlandı. Bu sosyal tesisimizin te-
melini 9 ay öncesinde atmıştık. Hacı 
Sadık Sosyal Tesislerimizin kaba in-
şaatı devam ediyor.  Saraçoğlu Sosyal 
Tesisleri tamamlandı. Bu tesisimizi de 
Büyükşehir Belediyemize teslim ettik.  
Akabe Sosyal Tesislerimizi de kısa sü-
rede tamamlamayı hedefliyoruz. Bu 
sosyal tesisimizi de Büyükşehir Bele-
diyemize KOMEK olarak kullanılması 
için teslim edeceğiz. İlçemize kazan-
dırdığımız yatırımları 80 mahallemi-
zin muhtarları ve mahalle sakinleri ile 
görüşerek en çok mahallenin ihtiyaç-
ları doğrultusunda inşa ediyoruz. Nor-
malde Kooperatif yapma düşüncemiz 
yok idi. Geçtiğimiz günlerde Karaku-
lak Mahallemizde Akıncıpark Konut 
Yapı Kooperatifi’nin temelini attık. 
Kooperatifler o bölgeye müteahhitle-
rin gelmesini sağlıyor. Karatay Bele-
diyemize ait Güneş Enerjisi tarlamız 
var. Burada da tükettiğimiz bu ener-
jiyi burada karşılıyoruz. Bu da bizim 
için çevre projesi. Konya’da Sıfır Atık 
çalışmalarını belediye olarak ilk defa 
bizler kendimiz gerçekleştiriyoruz. 

Sıfır Atık konusunda 20 bin haneye 
eğitim vermiş olduk. Aylık 400 Ton’a 
yakın sıfır atık topluyoruz.” 

LAVANTA BAHÇESİ 
KARATAY’IN MARKASI OLDU

İlçeye kazandırdıkları Lavanta 
Bahçesi’nin Karatay’ın bir markası 
olduğunu ifade eden Başkan Kılca, 
“Lavanta Bahçemiz bu yıl çok ses ge-
tiren bir projeydi. Bu alanımızı da ge-
nişletme çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Lavanta Bahçesinin yanında bulunan 
300 metrekare alana da lavanta ek-
meği düşünüyoruz. Lavantayı da çift-
çilerimize öneriyoruz.  Lavanta Bahçe-
mizin 70 bin ziyaretçisi oldu” dedi.

‘HOBİ BAHÇELERİ 
YAŞAM ALANI OLUYOR’

Karatay Belediyesine ait olan hobi 
bahçelerinin vatandaşlar için yaşam 
alanı olduğunu ifade eden Kılca, “Ka-
ratay Belediyemize ait hobi bahçeleri 
vatandaşlarımız için bir yaşam alanı 
oluyor. Bu alanlarımız hafta sonunda 
yoğun ilgi görüyor. Hobi Bahçeleri va-
tandaşlarımız için terapi alanı oluyor”

‘KARATAY’A TRAFİK EĞİTİM 
PARKI KAZANDIRIYORUZ’

Karatay Belediyesi olarak Kara-
tay’a Trafik Eğitim Parkı kazandırdık-
larını da ifade eden Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Trafik 
Eğitim Parkımız tamamlandığında 
ilçemizde bulunan öğrencilerimiz bu-
rada trafik kültürü ile ilgili eğitimler 
alacaklar. Böylece trafik kültürünü bu 
öğrencilerimize kazandırmış olacağız. 
Bu çalışmamızı İl Emniyet Müdürlüğü 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 
birlikte gerçekleştireceğiz.”

‘YEŞİL KUŞAK ALANLAR 
OLUŞTURUYORUZ’

Karatay Belediyesi olarak Ka-
ratay’a yeşil kuşak alanları oluştur-
duklarını ifade eden Kılca, “Karatay 
Belediyesi olarak yeşil kuşak park 
alanlarımız var. Planlarımız ve kentsel 
dönüşüm çalışmalarımız tamamla-
nınca şehrimiz çok güzel olacak. Yeşil 
kuşak parklarımız ile Karatay daha ya-
şanabilir ve daha yeşil bir hale bürü-
nüyor.  Doğuş Parkımızı da tamamla-
dık. Akabe Parkı inşaatı devam ediyor. 
Ulubatlı Hasan Parkı inşaatı da devam 
ediyor. Çelebi Parkı inşaatı da devam 
ediyor. 24 parkımızın da ihalesine çık-
tık. Bu alanlarında inşaatları devam 
ediyor. Makine parkımızı tamamen 
yeniledik. Bu da önemliydi. Asfalta 
rekorlar kırıyoruz. Asfalta hedefimiz 
büyüdü. İnşallah bu yıl 250 bin ton 
asfalt dökmüş olacağız. Şu anda şeh-
rimize yeni bir plent kazandırmış ola-
cağız. Birçok caddede cadde yenileme 
çalışmalarımız devam ediyor. Taşra 
mahallerimizde parka çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu yıl merkez ile bir-
likte 1 Milyon 400 bin metrekare par-
keyi tamamlamış olacağız. Taşra ma-
hallerde ilk defa otobüs yollarını sıcak 
asfalt mahalle yolu aralarını da parke 
döşedik.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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KENTPAR OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET’i olarak Yedek  Parça  
sektöründe  kendi  ürettiği  ürün  grubunda,  hem  kapasite  olarak  hem de  modern  fabrikası, ürün  

çeşitliliği  ve  uzman  kadrosu  ile  Türkiye’nin  en büyüğü olan  Kentpar  Otomotiv, Dünya’da  da  sayılı  
kasnak  üreticileri  arasında  yer  almaktadır. Yıllık üretim kapasitesi ve 100’ den fazla ürün çeşitliliği 

ile Türkiye’de kendi alanında lider konumunda olan firmamız, devam eden yatırım projeleri ile 
sektörünün güçlü ve fark yaratan otomotiv firması olmaya devam etmektedir.

SİZLERDE KENTPAR OTOMOTİV FİRMASINDA 
YER ALMAK İSTER MİSİNİZ?

BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ 4. OSB 103. CADDESİ NO: 13/1 SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE  •  TEL: 0332 345 13 56
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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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! 

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

• 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;
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri	 : Konya İl, Selçuklu İlçe, 15853 Ada, 2 Parsel, AŞAĞI PINARBAŞI Mahalle/Köy, 6 
Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu Taşınmazın Kıymet Takdiri yapılmış olup Bilirkişi Raporuna göre; 
D blok 6 bağımsız bölüm nolu daire Z+2 katta olup, yaklaşık yüzölçümü brüt 114,78 m2, net ise 75,18 
m2 civarındadır. Daire 3 oda, salon, mutfak, antre, lavabo-wc, banyo ve 3 adet balkonun bulunduğu, 
Mutfak balkonu cam balkonlu olup, dairenin giriş kapası çelik kapı, iç kapıları ve pencereleri ahşap 
doğrama olup pencereler çift çamlıdır. Salon ve odaların zeminleri tahta kaplama olup cilalıdır. Antre ve 
mutfağın duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı, banyo, lavabo ve wc'nin duvarları tavana kadar fayans 
kaplamalıdır. Mutfakta alt ve üst mutfak dolapları ve mermer tezgâhı antrede vestiyer bulunmaktadır. 
Isınma şekli ferdi sistem kaloriferli olup, doğalgazlıdır. Doğu, batı ve güney cepheli olan daire tam hisse 
kayıtlıdır.
Adresi	 	 : Bosna Hersek Mah. Tunceli Sok. Atılgan Sit. D Blok No: 22 /6 Selçuklu/Konya
Yüzölçümü	 : 4.556,97 m2
Arsa	Payı	 : 1/33
İmar	Durumu	 : Var
Kıymeti		 : 160.000,00 TL Taşınmaz	üzerinde	Selçuklu	Esnaf	ve	Sanaatkarlar	Kredi	Koop.	
Başkanlığının	09/03/2021	Tarihli	cevabı	yazısı	ile	150.000,00	TL	alacağının	olduğu	ve	bu	miktarın	
altında	satışa	muvafakat	edilmediği	anlaşıldığından	Satış	günü	itibariyle	Kooperatifçe	verilen	
ipotek	bedel	miktarına	göre	satışa	çıkarılacağına	karar	verildi.
KDV	Oranı	 :	%1
1.	Satış	Günü	 :	12/11/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2.	Satış	Günü	 :	10/12/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış	Yeri	 :	Konya Adliyesi B blok zemin kat mezat salonu Karatay/KONYA
Satış	şartları:
1-	İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-	Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-	Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/13046 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA	7.	İCRA	DAİRESİ

2019/13046	ESAS
TAŞINMAZIN	AÇIK	ARTIRMA	İLANI

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1449089

Türkiye’nin kuru
fasulyesi Konya’dan

Gembos Ovası'nda, bu yıl dağıtımı yapılan kuru fasulye tohumları için hasat şenliği yapıldı. Etkinlikte, 
tarımda verim ve kaliteyi artırmak adına atılan tohumların meyvelerini vermeye başladığı vurgulandı

Türkiye'nin kuru fasulye üreti-
minde önemli merkezlerinden Kon-
ya'nın Derebucak ilçesinde, kuru 
fasulye hasat şenliği düzenlendi. 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin direktifleriyle hazırlanan, 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü-
ğünce desteklenen "Bitkisel Üretim 
Geliştirme" tarım arazilerinin kul-
lanımının etkinleştirilmesi projesi 
kapsamında, Gembos Ovası'nda, bu 
yıl dağıtımı yapılan kuru fasulye to-
humları için hasat şenliği yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yar-
dımcısı Fevzi Tosun, burada yaptığı 
konuşmada, Bakanlığın teşvikleriyle 
tarımda verim ve kaliteyi artırma 
çalışmalarını sürdürdüklerini söy-
ledi. Kuru fasulyede, mercimekte, 
yulafta ve arpada üreticilere yüzde 
25'i üretici katkılı, yüzde 75'i ise hibe 
şeklinde tohum dağıtımı yaptıkları 
bilgisini veren Tosun, "Bu proje ile 
toplamda 100 tonluk sertifikalı, yerli, 
milli fasulye tohum desteği sağladık. 
Bu tohum desteğinin yaklaşık yüzde 
40'ını yani 40 tonunu Beyşehir, Hü-
yük ve Derebucak ilçelerimize yap-
tık." ifadelerini kullandı.

Tarımda kaliteli üretimin önemli 
olduğunu dile getiren Tosun, şöy-
le devam etti: "Hatta şimdi kaliteli 
üretmek de yetmiyor, kimlikli üret-
mek gerekiyor. Burada işin başından 
beri İl ve İlçe Müdürlüğümüzle be-
raber bu işi takip ediyoruz. Burada 
iyi tarım uygulamaları adı altında 
sertifikalı üretim yapıyoruz. İnşallah 
fiyatlar da istediğimiz gibi olur da bu 
yılın zorluklarını birlikte aşarız. Bir 
taraftan pandemi bir taraftan kurak-
lıkla mücadele var. Onun için bu zor 
şartlarda üretim yapan çiftçilerimizi 
bir kez daha tebrik ediyorum."

Derebucak Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa ise yörenin en önemli 

üretim ve geçim kaynağı olan tarım 
sektörünü, ilçenin gelişimine kat-
kı sağlamak adına önemsediklerini 
vurgulayarak, bu anlamda tarımsal 
üretimde çeşitli projeler ile destek-
leme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

‘TÜRKİYE'DE FASULYE 
ÜRETİMİ EN YÜKSEK İLİZ’

Göynem Tarımsal Kalkınma Ko-
operatifi Başkanı Mustafa Gülcan da 
Türkiye’de en yüksek fasulye üreten 
il ve ilçe konumunda olduklarının 
altını çizerek, üreticilere emekleri 
dolayısıyla teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından alanda 
protokol ve katılımcılar, hasat edilen 
ürünün patozla eleme mesaisini ye-
rinde gördü.

Protokol ve davetlilere kuru fa-
sulye ve bulgur pilavı yemeği ikram 
edildi. Programa konuşmacıların 
yanı sıra Derebucak Kaymakamı 
Hasan İnanç Gökçayır, Bitkisel Üre-
tim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 
Niyazi Emrah Çerez, AK Parti İlçe 
Başkanı Adem Sütçü, kurum amir-
leri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
n AA

Karaman’da günlük 13 bin 
kişi elma toplamaya gidiyor

Kuraklık, Kulu’da yüzde
80 oranında hasara yol açtı

Tefecilik operasyonunda
13 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin elma deposu kent-
lerinden biri olan Karaman’da 
günlük 13 bin kişi, bahçelere elma 
toplamaya gidiyor. Türkiye’nin 
elma deposu kentlerinden olan 
Karaman’da elma hasadı devam 
ediyor. 15 Ağustos'ta başlayan ve 
55 gün sürecek olan elma hasa-
dında bu yıl 500 bin ton rekolte 
bekleniyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 
kentte elmanın istihdama ve ülke 
ekonomisine ciddi katkı sağladığını 
söyledi. Karaman’da 55 gün süre-
cek olan elma hasadının 15 Ağus-
tos itibariyle başladığını belirten 
Bayram, “Karaman ağaç sayısında 
birinci, üretimde ise ikinci durum-
dadır. Bu yıl elma üretiminde 500 
bin ton rekolte bekliyoruz. Kara-
man ekonomisine ciddi bir istih-
dam sağlayan elma bahçeleri birer 
bacasız fabrikadır. Hasat zamanı 
yaklaşık 13 bin kişi elma bahçele-
rine çalışmaya gidiyor. Bununda 
günlük istihdama katkısı 1 milyon 

300 bin liradır. Hasat süresini 55 
gün üzerinden hesapladığımız za-
manda bu rakam 70 milyon lirayı 
geçiyor. Tabi sadece bunla kal-
mıyor. Elmanın sadece dalından 
toplanmasıyla işçiliği bitmiyor. 
Nakliye ile soğuk hava depolarına 
gidiyor. Bu soğuk hava depoların-
daki paketleme bölümlerinde de 

çalışan çok sayıda kişi bulunuyor. 
Karaman ekonomisine ve istihda-
ma sadece elmanın sağlamış oldu-
ğu para 100 milyon lirayı geçiyor” 
dedi. Genç yaşlı demeden bahçe-
lere elma toplamaya giden kadın 
işçiler ise boş durmak yerine aile 
bütçelerine katkıda bulunduklarını 
söyledi. n İHA

Kulu ilçesinde tarımsal alan-
larda kuraklık hasar tespit ortala-
ması dekar başına yüzde 80 olarak 
belirlendi. Kulu’da bu yılın kurak 
geçmesi ile birlikte verim alınama-
ması sonucu ekimi yapılan çeşitli 
mahsullerde Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından yapılan kuraklık 
hasar tespit çalışmaları yüzde 80 
olarak açıklandı.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cen-
giz Öztürk, ilçe genelinde bulunan 
1 milyon 200 bin tarımsal alanda 
çeşitli mahsullerin ekili olduğu 950 
bin dekarlık ekili alanda kurak-
lık hasarının yapılan incelemeler 
sonrasında dekar başına yüzde 80 
oranında kuraklıktan etkilendiğini 
belirtti.

 Öztürk, "Bu nedenden dolayı 
2021 yılı prim ödemelerinde arpa, 
buğday için dekar başına 50 ile 

80 kilogram arası, mercimek ve 
nohut için ise dekar başına 20 ile 
50 kilogram arası prim ödemesi 
yapılacak. Bu durumda Kulu gene-

lindeki çiftçilerimizin satmış olduk-
ları tarımsal ürünlere ait faturaları 
buna göre kestirmeleri gerekiyor” 
dedi. n İHA

Seydişehir ilçesinde tefecilik 
yaptığı ve icra ihalelerine fesat ka-
rıştırdığı iddia edilen suç örgütüne 
yönelik düzenlenen operasyonda, 
13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişe-
hir ilçesinde "tefecilik", "icra iha-
lelerine fesat karıştırmak" ve "suç 
işlemek amacıyla örgüt kurmak" 
suçlarına karıştıkları öne sürülen13 
şüpheli hakkında Seydişehir Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından ya-
kalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet 

Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
şüphelileri yakalamak için çalışma 
başlattı. Yapılan çalışma sonrasın-
da belirlenen adreslere sabah sa-
atlerinde operasyon için düğmeye 
bastı. Yapılan baskında 13 şüpheli 
yakalanarak gözaltına alındı. Öte 
yandan; suç örgütünün ilçede faiz 
karşılığında borç verdiği kişilerin 
gayrimenkullerini, icra müdürlü-
ğünde satışa çıkarıldıktan sonra 
bu ihalelere girerek haksız kazanç 

elde ettikleri öğrenildi. Şüpheli-
lerin ev ve iş yerlerinde yapılan 
aramalarda çek, senet, alacak-ve-
recek ilişkinin gösteren notlar, 4 
ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 
10 hard disk ve şüphelilere ait cep 
telefonlarına el konuldu. Gözaltına 
alınan şüphelilerin buradaki iş-
lemlerinin ardından Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube-
sine getirildi. Buradaki işlemleri-
nin ardından şüphelilerin adliyeye 
sevk edilecek. n İHA
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Galatasaray evinde
Lazio’yu ağırlayacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında bugün İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Türk 
Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonun-
dan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaş-

manın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak

‘Aşının mutlaka 
yapılması gerekiyor’

Antalyaspor’da 
hazırlıklar başladı 

Yeni Malatyaspor’da
Karagümrük mesaisi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik 
direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu belir-
terek, başta taraftarlar olmak üzere tüm vatandaşlara aşı 
olmaları tavsiyesinde bulundu. 

Çalımbay, , Sivasspor'un ligde geçen sezon salgın-
dan en çok etkilenen takımların başında geldiğini söyledi. 
Kendisi ve takımdaki hemen hemen tüm futbolcuların Ko-
vid-19'a yakalandığını anımsatan Çalımbay, insanlara sü-
rekli maske, mesafe ve hijyen çağırısı yaptıklarını belirtti. 
Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yapan Çalım-
bay, "Aşının mutlaka yapılması gereken bir şey. İnsanlar 
ilginçtir Kovid-19'dan değil, aşıdan korkuyor. Bütün ülkeler-
de insanlar aşılanıyor. Onun için bizim de aşı yaptırmamız 
gerekiyor." dedi. n İHA

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü 
sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına baş-
ladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Ersun 
Yanal idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketle-
riyle başladı. Yağmur altındaki antrenman çift kale taktik 
ağırlıklı maçla sona erdi. Antrenmana, sakatlıkları devam 
eden Bahadır Öztürk ve Doğukan Nelik katılmadı. Kırmızı 
beyazlılar hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam ede-
cek. n İHA

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında oynaya-
cağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Süper 
Lig’de 4 maçta 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Süper 
Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Fatih 
Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu 
müsabakanın hazırlıklarını Orduzu Nurettin Soykan Tesisle-
ri’nde sürdürdü. Antrenmanda Benjamin Tetteh ve Rahman 
Buğra Çağıran takımla birlikte çalışmalarına başladı.

Sakatlıkları devam eden Ertaç Özbir ve Karim Hafez ise 
bireysel çalışmalarına devam etti. n İHA

Fenerbahçe, Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 

D Grubu ilk maçında bugün Alman-
ya'nın Eintracht Frankfurt takımı-
na konuk olacak. Deutsche Bank 
Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de 
başlayacak karşılaşmayı, İtalyan 
hakem Maurizio Mariani yönetecek. 
Mariani'nin yardımcılığını aynı ülke-
den Matteo Passeri ve Alessandro 
Costanzo üstlenecek. Müsabaka, 
Exxen dijital platformundan canlı 
yayımlanacak.

Avrupa arenasına play-off turun-
dan katılan ve HJK Helsinki'yi her 
iki maçta da yenerek gruplara adını 
yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oy-
nadığı hazırlık maçları dahil hiçbir 
karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıl-
madı. Sarı-lacivertliler, Eintracht 
Frankfurt'u da yenerek hem gruplara 
iyi bir başlangıç yapmak hem de ya-
kaladığı yenilmezlik serisini sürdür-
mek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Eintracht Frank-

furt karşısında 7 futbolcusundan 

yararlanamayacak. Sarı-lacivertli-
lerde sakatlıkları bulunan İrfan Can 
Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım 
Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi 
karşısında forma giyemeyecek. Bu 
isimlerin yanı sıra teknik direktör 
Vitor Pereira, UEFA listesinde yer 
almayan Miguel Crespo, Burak Ka-
pacak ve Serdar Dursun'dan da ya-
rarlanamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 
ağrıları bulunan Miha Zajc'ın kamp 
kadrosunda olup olmayacağı şüp-
heli. 

Fenerbahçe'de sakatlıkları se-
bebiyle Demir Grup Sivasspor'a kar-
şı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, 
Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın ise 
Eintracht Frankfurt maçının kafile-
sinde yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE 
233.MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk 
hafta maçında bugün Almanya'nın 
Eintracht Frankfurt takımıyla dep-
lasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 
Avrupa kupalarında 233. kez sahne 
alacak. Avrupa kupalarında 45. 
sezonunu geçiren sarı-lacivertli ta-
kım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 

galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağ-
lubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 
290 kez havalandıran Fenerbahçe, 
kalesinde ise 340 gol gördü.

"KUPA 2"DE 119. MÜSABAKA
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak ad-

landırılan UEFA Kupası ile UEFA Av-
rupa Ligi'nde 119. maçını oynaya-
cak. Bu kulvarda 118 karşılaşmaya 
çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 

27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. 
Söz konusu müsabakalarda 160 kez 
ağları sarsan Fenerbahçe, kalesin-
de ise 152 gole engel olamadı.

VİTOR PEREİRA YÖNETİMİNDE 
AVRUPA'DA 19. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Portekizli teknik 
direktör Vitor Pereira yönetiminde 
Avrupa arenasında 19. kez sahne 
alacak. Sarı-lacivertli takım, Pereira 
yönetiminde Avrupa kupalarında oy-
nadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 
5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 
Bu maçlarda fileleri 25 kez havalan-
dıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 
gol gördü.

EİNTRACHT 
FRANKFURT İLE 2. RANDEVU

Fenerbahçe, Almanya ekibi 
Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı 
karşıya gelecek. İki takım daha önce 
2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 
gruplarında mücadele etmişti. İs-
tanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan 
karşılaşma 2-2 berabere tamamlan-
mıştı. n AA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Gru-
bu'ndaki ilk maçında bugün İtalya'nın La-
zio takımını ağırlayacak. Bu sezon Avru-
pa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi 
İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi 
PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 
5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. 
Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme 
Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, 
İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 
4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna 
yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsil-
cisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf 
dışı bırakarak gruplara kaldı. Geçen sezon 
İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada 
bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde 
doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı 
kazandı.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bu-

lunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma 
giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaptan 
Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha 

Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini 
alamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda 
yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç 
Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk 
de sahaya çıkamayacak. Süper Lig'in ilk 
haftasındaki GZT Giresunspor maçında ta-
kım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet 
uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı 
savunma oyuncusu Marcao ise teknik di-
rektör Fatih Terim'in görev vermesi duru-
munda karşılaşmada forma giyebilecek.

SON 8 MAÇINDA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi mü-

sabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu 
sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı 
ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme 
Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yap-
tığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, son-
rasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 
yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet 
ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 
mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 
mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 

gol gördü. Lazio ise bu sezon Serie A'da 
çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşa-
dı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 
4 gole engel olamadı.

GALATASARAY'DA 
SAVUNMA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi 
maçların tamamında rakip fileleri hava-
landırırken sadece 1 karşılaşmada kale-
sini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa 
Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 4 
maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşı-
laşmaların tamamında en az 1 kez fileleri 
havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz ko-
nusu 10 müsabakanın 9'unda ise rakiple-
rinin gol bulmasına engel olamadı. Süper 
Lig'deki 4 maçta 8 gol atıp 5 gol yiyen 
Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada ka-
lesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 
Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 
gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 
mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp ka-

lesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa 
kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde 
topun ağlarına gitmesini önleyemedi.

SON 2 MAÇTA 
ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, oynadığı son 2 resmi 
müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen 
puan kaybetti. Süper Lig'in 3. haftasında 
Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor 
ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki 
rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük ya-
kaladı. Ancak üstünlüğünü koruyamayan 
Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 bera-
berlikle tamamladı.

LAZİO'DA TANIDIK İSİM
İtalyan temsilcisinde Türk futbolsever-

lerin yakında tanıdığı Vedat Muric forma 
giyiyor. Türkiye'de Giresunspor, Gençler-
birliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe 
formaları giyen Kosovalı santrfor, bu kez 
Lazio formasıyla Galatasaray'ın karşısına 
çıkacak.
n AA

Trabzonspor oyun sisteminde değişikliğe gidecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdul-

lah Avcı, yabancı kuralının yanı sıra bazı 
oyuncuların yaşadığı performans düşük-
lüğü nedeniyle değişime gidecek.

Trabzonspor, 15 günlük milli ara son-
rası istediği geri dönüşü yapamadı. Ma-
latyaspor, Sivasspor ve Giresunspor ga-
libiyetlerinin ardından sahasında konuk 
ettiği Galatasaray'ı yenip seri yakalamayı 
hedefleyen bordo-mavililer, 2-0 geriye 
düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 
Karadeniz ekibi hem savunma da hem 
de hücumda istediği konsantrasyonu ya-
kalayamadı. Özellikle İsmail Köybaşı ve 
Abdulkadir Ömür gibi yerli statüsünde oy-
nayan iki oyuncunun performans düşüklü-
ğü yaşaması deneyimli teknik adamı Ka-
sımpaşa maçı öncesi yeni arayışlara itti.

BAKASETAS VE HAMSİK DİNLENDİ
Trabzonspor'un iki önemli ismi Ham-

sik, Slovakya Milli Takımı'yla, Bakasetas 
ise Yunanistan Milli Takımı'yla Galata-
saray maçı öncesi zorlu müsabakalar 
oynadı. Özellikle milli takımlardan dönen 

iki oyuncusuna dinlenme antrenmanları 
uygulayan Avcı, zorlu Kasımpaşa maçın-
da hem savunma hem de hücum hattında 
Hamsik ve Bakasetas'a daha çok sorum-
luluk verecek.

Yabancı kuralı nedeniyle Avcı'nın Ka-
sımpaşa maçında savunmada, orta saha-
da ve hücum hattında bazı değişikliklere 
gitmesi bekleniyor.

REKOR EGALE ETMEK 
İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig'de 19 maçtır kaybetmeyen 
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanın-
dan puan ya da puanlarla ayrılması ha-
linde ise 1981-82 arasında elde ettiği 20 
maçlık yenilmezlik rekorunu egale etmiş 
olacak. Söz konusu dönemde Karadeniz 
ekibi 7 galibiyet ve 11 beraberlik elde 
etmişti. Geçtiğimiz sezonun 8. haftasın-
da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 
1-1'lik eşitlikle dönen bordo-mavililer söz 
konusu tarihten beri dış sahada yenilmi-
yor. Bordo-mavililer bu süreçte ise 10 
galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. n İHA
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KENDİNİZİ TANITIR MISINIZ?
İsmim Mustafa Çevik, 26 yaşında-

yım ve Miss Fitt Spor Salonu işletme-
cisiyim. 10 yıldır Fitness antrenörlüğü 
yapıyorum. Selçuk Üniversitesi’nden 
antrenörlük mezunuyum. Maksimal 
kuvvetin kas spertofizi üzerine tezim 
var. Profesyonel anlamda ne yapmam 
gerekiyorsa gerekli çalışmaları yaptım. 
Gerek tez yazarak gerekse de profes-
yonel futbolcu çalıştırarak, 10 yıllık bir 
emek biriktirdim. 2 yılı bitirdik, 3.yılımı-
za gireceğiz. İnşallah daha uzun yıllar 
bu alanda çalışmalarımız devam eder.

MİSS FİTT’İ ANLATIR MISINIZ?
Miss Fitt diğer spor salonlarından 

farklı bir konumda yer alıyor. Çünkü, 
bizler kişiye özel spor ve beslenme 
programları yapıyoruz. Bu durumda 
da sizleri antrenör takip ediyor. Bu 
programlardan elde edilen verilerde 
spor yapmaya gelen kişinin ve onun 
bizden ne istediğini, bizim onlara ne 
verebileceğimizi sağlayacak. Burası 
sonuç olarak ticari bir yer ancak biz 
olaya ticari olarak bakmıyoruz. Tama-
men sonuç odaklı spor gelen misafir-
lerimizin ne istedikleriyle ilgileniyoruz. 
Para odaklı çalışırsak sonucu görme-
yiz. Dolayısıyla yapabileceğimizin en 
iyisini yapıyoruz. 8 tane profesyonel 
antrenörle çalışıyoruz. Burada çalışan 
antrenörlerimizin hepsi Spor Bilimleri 
Fakültesi’nde mezun olup, antrenörlük 
eğitimi alan kişiler. Burada profesyo-
nel futbolcuları da çalıştırıyoruz. 1922 
Konyaspor’dan kaptanımız Ahmet 
Önay, Faruk Yaldıran, 3.Ligde oynayan 
Zekeriya Çakırca yine Konyaspor’un 
simge isimlerinden Ömer Ali Şahi-
ner’de bizimle çalıştı. Şu an Altınor-
du’da oynayan Ali Dere, gibi birçok 
futbolcuya da hizmet veriyoruz. Üyele-
rimizi Miss Fitt’ten sonuç aldıkları için 
burayı tercih ediyorlar.

PANDEMİ DÖNEMİNDE NE GİBİ 
SORUNLAR YAŞADINIZ?

Biz 2019 yılının Eylül ayında açıl-
dık. 6 ay sonra pandemiyle karşı kar-
şıya kaldık. Spor salonları kapatıldı. 
Belli bir yatırım yaptık ve yarım dönem 
sonra bu durumla karşılaştık. Zorlu bir 
süreçti. Şu an iyi durumdayız ama o 
süreçte tam çıkışa geçtik dedik. Kapan-
maların olmasıyla 2 ay boyunca hiçbir 
şey yapamadık. Haziran’da kısmi açıl-
malar oldu, kışa girerken yeniden ka-
panmalarla karşı karşıya kaldık. Bu kı-

sıtlamalarda saat aralığı konuldu. Önce 
kapanış saatleri 21.00 olarak belirlendi 
ancak 19.00’a kadar düşürüldü. Baya 
mücadele vermek zorunda kaldık. Açı-
lış saatlerimizde düzenlemeye gittik. 
Tekrardan kısıtlamalar kaldırıldığında 
üyelerimizin yardımına koştuk. Şu an 
iyi durumdayız.

SPOR ALETLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ 
HAKKINDA NELER SÖYLERSİNİZ?

İnsanların gözünü boyamak için 
baştan sona koşu bandı koyan spor 
salonları mevcut. Burada spor aletle-
rinin çok olması değil, bütün aletler-
den olması gerekiyor. Bütün aletlerin 
olması da yetmiyor, antrenörün de iyi 
olması gerekiyor. Sportif anlamda iyi 
bir bilgisi olması önemli bir durum. Bu 
noktada, spor salonuna gelen üyeye 

gerekli bilgiyi aktarmasının yanı sıra 
uygulamada iyi bir örnek olması ge-
rekiyor. Salonu iyi yapan antrenördür. 
Aletlerin çeşitliliği tabii ki önemlidir 
ancak temel nokta antrenörün bilgi ve 
birikimidir.

İNSANLAR NEDEN 
SİZİ SEÇMELİLER?

İnsanlar spor salonlarına giderken 
öncelikle ilgilenilmek istiyorlar. Birkaç 
şikayeti sizleri sayayım. Salonların te-
mizliğinden şikayetçi olanlar var. Ben 
paramı veriyorum ancak antrenörler-
den gerekli ilgili, yardımı göremiyo-
rum diyenler var. Son olarak da spor 
salonuna belli bir amaçla gelen üyenin 
sonuç alamamasından ötürü sporu 
bırakma durum var. Bizim salonumuz 
günde 2 defa temizleniyor. Her hafta 

ise genel bir temizlik yapılıyor. Bizler 
kişiye özel programlar ayarladığımız 
gibi bizi, soyunma odalarımız ve duş-
larımız da kişiye özel. Sabunlukların-
dan saç kurutma makinalarına kadar 
her şey kişiye özel ve kilitli bir şekilde 
dolaplarında yer alıyor. Bunların yanı 
sıra insanlar Miss Fitt’e geldiklerinde 
sonuç alıyorlar. Zayıflamak, kilo almak 
isteyenler ya da kas yapmak isteyenler 
amacına ulaşıyor. 2 yıldır hizmet veri-
yoruz. Bu süreçte spor solunuma ge-
lip, sonuç almayan ve memnuniyetsiz 
bir şekilde buradan ayrılan başka bir 
salona yazılan bir üyemiz bile yok. O 
yüzden Miss Fitt tercih ediliyor ve siz-
lere de burayı tavsiye ediyorum.

SPOR YAPAN İNSANLARIN 
BESLENMELERİ NASIL OLMALI?

İnsanlar hayatlarında sürekli bir 
meşguliyet içinde. Dolayısıyla insanla-
rın hayatlarının belli bir bölümüne bu 
sporu koymaları gerekiyor. Beslenme 
bir alışkanlık olduğu için antrenman-
da beslenme oldukça önemlidir. Ant-
renman 3 evreden oluşur. Yüklenme, 
beslenme ve dinlenmedir. Antrenman-
da vücut gerekli enerjiye karbonhidrat-
lardan alır. Spora başlamadan önce en 
az 2 saat önce beslenmelerini tamam-
lamaları gerek. Bu saatten önce yersek 
sindirim sisteminde sıkıntılara yol açar. 
Koşu bandında veya ağırlık kaldıkların-
da “Hocam, başım dönüyor, midem 
bulanıyor” şikayetleriyle karşı karşıya 
kalıyoruz. Vücut bu durumda ben 
içeride sindirim yapıyorum, besinleri 
parçalıyorum. Sen şu anda bu sporu 

yapamazsın yaparsan da istifra edersin 
uyarısını iletiyor. Dolayısıyla 2 saat ön-
cesinden beslenme yapılmalı bu yapı-
lırsa yapılan sporun faydasını görürler. 
2 saat öncesinden yapılan beslenmede 
vücut tüm besinleri parçalıyor ve seni 
spor yapmaya hazır hale getiriyor. 

HANGİ SAATLER ARALIĞINDA 
SPOR TERCİH EDİLMELİ? 

Bu soru kişiden kişiye olarak farklı 
türde cevaplanabilir. Mesela kilolu bir 
bireyin sabah uyandıktan sonra 07.00 
ile 09.00 saat aralığında aç karna kardi-
yo yapmaları ve sonrasında ağırlık ça-
lışmaları gerekir. Ancak zayıf insanlar 
için ise en uygun saat 16.00 ile 18.00 
saat aralığıdır. Biraz daha ilerletirsek, 
18.00 ile 20.00 saat aralığıdır. Egzersiz 
olarak yapılacak olan sporun da saati 
09.00 ile 11.00 olması tercih edilmeli. 

SPORA YENİ BAŞLAYACAK 
KİŞİLERE ÖNERİLERİNİZ 

NELERDİR?
Öncelikle spora neden başladık-

larına kendilerini ikna etmeleri lazım. 
Eğer bu spora başlamalarının nedeni 
keyif ve heves içinse bu sporun on-
lara hiçbir faydası olmaz. İnsanların 
alışkanlıkları kolay elde edilmiyor. Bu 
sporda alışkanlık isteyen bir spor. 
Spora yeni başlayan kişilere sedan-
ter birey diyoruz. Sedanter bireylerde 
adaptasyon evresi dediğimiz anatomik 
antrenman planlamasıyla başlatıyoruz. 
Belirli bir süreden sonra bu antrenman 
programını değiştiriyoruz. Spora yeni 
başlayacak olan kişiler özellikle ilk 2 
haftada ciddi kas ağrıları ve yorgunluk 
çekerler. Ancak buna aldırmasınlar, 
3.haftada kendilerini iyi hissedecekler. 
6.haftadan sonra ise kendilerini çok 
daha güçlü hissedecekler. 

SPOR YAPARKEN SIVI 
TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Erkeklerin günde 3,5 bayanların ise 
2,5-3 litre su içmeleri gerekiyor. 1,5-2 
saatlik yapılan bir antrenmansa kişinin 
1,5 litre su tüketmesi gerekiyor. Bu lit-
reyi de antrenmanın geneline yayması 
lazım. Bir anda yarım veya bir litre su 
tüketimi sağlığa zararlı bu durum mi-
dede şişkinliğe ve rahatsızlığa yol açar. 
Antrenmanda yenilecek veya içecek 
bakımından fazla tüketilecek bir şey 
antrenmanınızı olumsuz yönde etkiler. 
ÖZEL ÇALIŞMALARINIZ VAR MIDIR?

İstanbul ve İzmir gibi yerlere de 
hafta sonu giderek ders veriyorum. 

Orada engelli arkadaşlarımız var. Ma-
alesef doğum esnasında gerçekleşen 
bir kas hastalığı yaşıyorlar. Yeterli oksi-
jen alamamalarından dolayı sinir siste-
mi ve kas haftalığı olarak adlandırılıyor. 
Kaslarda ve eklem hareketlerinde kısal-
ma oluşuyor. Bundan dolayı da yürü-
mede, konuşmada ve temel ihtiyaçları 
karşılaşmada bu çocuklarımıza özel 
antrenmanlar yaptırıyoruz. İzmir ve İs-
tanbul’da bu faaliyetlerimiz var. Bütün 
engelli çocuklar toplumumuzda maa-
lesef dışlanıyor. Spor yapamaz gözüyle 
bakılıyor. Aslında böyle bir durum söz 
konusu değil. İzmir’de beraber çalıştı-
ğım engelli bit arkadaşımız Enes Elçi, 
şu anda çok iyi bir yol kat etti. Topuk-
larına basarak yürüyebiliyor. Kıyafetle-
rini çıkarıp ve giyebiliyor. Bardaktan su 
içemezken, şu an onu da yapabiliyor. O 
çocuklar için çorap giymek çok zordur 
ancak şu an onu da yapabiliyor. Spor 
bir engel değildir. Kişi spor yapmamak 
için kendisine bir engel arıyordur.

YEMEKLERİMİZİN ÇOĞU 
HAMUR İŞİ NELER SÖYLERSİNİZ?

Konya’mızın ve genel olarak ülke-
mizin yemeklerin çoğu hamur işi. Kon-
ya olarak da sportif anlamda biraz geri 
kalmış bir şehiriz. İstanbul ve İzmir’de 
de çalıştığımız için bu durumu biraz 
daha net görebiliyoruz. Aynı zamanda 
yurt dışında da online olarak beslenme 
ve spor yaptırdığım üyelerim var. Özel-
likle Konya’mız için söylüyorum spor 
yaşam tarzı haline gelmeli. Ekmek, ha-
mur işi ve tatlıdan uzak durulmalı. İn-
san kilo aldığının farkına varmıyor. Kilo 
aldıktan sonra spor salonuna geliyor. 
Üzülerek söylüyorum kilo verdikten 
sonra da spor salonundan ayrılıyor. 
Neden sporu bırakıyorsun diyorum, 
yine kilo alacağını ifade ediyorum ama 
dinlemiyor. Bu yüzden spor bir yaşam 
tarzıdır. 3, 5, 6 ay veya 1 yıl yapıldık-
tan sonra bırakılacak bir şey değildir. 
O yüzden sporu hayatınıza alın. En 
büyük yatırım vücudunuza yaptığınız 
yatırımdır.  

AMAÇLARINIZ VE 
HEDEFLERİNİZ NELERDİR?

Biz her zaman bireysel çalışmayı 
düşünüyoruz. Bu maceramız Konya’da 
başladı. Şubeleşmeye yönelik bazı 
planlarımız var. Öncelikle Konya’da bü-
yüyüp, sonrasında İstanbul ve İzmir’de 
şubelerimizi artırmak istiyoruz. 
n İLHAN ATLI

Çevik: Spor, yaşam 
tarzı haline gelmeli

Konya’nın Meram İlçesi’nde 2019 yılında Miss Fitt adı altında spor salonu açan Konyalı 
Mustafa Çevik, kısa süre içerisinde büyüyerek genç yaşına rağmen sektörde adından bah-
settiriyor. Konya’nın genç işletme sahiplerinden biri olan Çevik, sosyal projelerde de örnek 

oluyor. Konya Yenigün Gazetesi’nde konuk olan Miss Fitt imtiyaz sahibi Mustafa Çevik, 
sporun bir yaşam tarzı olduğunu belirterek, hedeflerinin şubeleşmek olduğunu ifade etti 

Ülkemizde ve Konya’da son zamanlarda spor salonlarına talep artarken, Konya’nın 
Meram İlçesi’nde 2 yıl önce açılan Miss Fitt Spor Salonu, hizmetiyle ve kişiye özel ola-
naklarıyla ön plana çıkıyor. Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Antrenörlük 
Bölümü’nü bitirerek spor salonu açan Mustafa Çevik, Konya Yenigün Gazetesi’nin ko-
nuğu olurken, spor salonuna giden veya gidecek olanlara önemli tavsiyelerde bulundu 

Mustafa Çevik



Oda başkanlarından Konyaspor’a ziyaret 

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kut-
lamaları çerçevesinde Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak ve bera-
berindeki 84 Oda Başkanı, İttifak Holding 
Konyaspor Kulübünü ziyaret etti ve Baş-
kan Fatih Özgökçen ile görüştü.

Samimi bir ortamda geçen ve Kon-
yaspor’un 100. Yılında yapılması gereken 

konuların istişare edildiği toplantı sonrası 
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, KO-
NESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve 
Oda Başkanlarına isimlerinin yer aldığı 
takım formalarını hediye etti.

Programda bir konuşma yapan KO-
NESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 
“84 Meslek Odamız ve 58 bin esnaf ve sa-
natkarımızla gururumuz Konyaspor’umu-

zun 100. yılında da yanında ve her daim 
destekçisiyiz. Takımımızla ve sizlerle gu-
rur duyuyoruz. Her bir Oda Başkanımıza 
isme özel forma takdim eden Başkanımız 
Sayın Fatih Özgökçen’e ve değerli Yöne-
timine çok teşekkür eder, 100. yılımızda 
şampiyonluk temenni ettiğimizi belirtmek 
isterim” dedi.

Oda Başkanlarını misafir etmekten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Baş-
kan Özgökçen ise Konya’nın, Konyalı es-
nafların desteğinin önemine değinerek, 
“Sizlerin ve tüm esnaflarımızın Ahilik 
Haftasını kutluyorum. Oda Başkanlarımı-
zın ve esnaf sanatkarlarımızın duası bizle-
ri için çok önemli. Dualarınızı ve destek-
lerinizi Konyaspor’umuzdan ve bizlerden 
eksik etmeyin” dedi. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da ligin 5.haftasında oynana-
cak olan Giresunspor maçının hazırlıkları 
sürerken, morallerin de yerinde olduğu 
gözlemlendi. 

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 
beraberlik alarak sezona flaş bir başlangıç 
yapan Anadolu Kartalı, tüm dikkatleri de 
üstüne çekti. Yeşil-Beyazlıların teknik di-
rektörü İlhan Palut ise bir televizyon kana-
lının canlı yayınına katılarak gündeme dair 
açıklamalarda bulundu.

BERABER OYNATABİLİRİZ
Ahmed Hassan transferinden sonra 

Sokol Cikalleshi ile beraber oynatma konu-
sundaki düşüncelerini aktaran İttifak Hol-
ding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Pa-
lut, “Sokol Cikalleshi ve Ahmed Hassan’ın 
beraber oynadığı zamanlarda olacak. Belki 
birisi kanat birisi santrfor oynayacak ama 
oyuncuya yer açmak için sistemimizden 
vazgeçmeyeceğiz ve çelişmeyeceğiz. Her 
ikisi de bizim için değerli oyuncular. 

Sokol Cikalleshi geçen sezondan beri 
inanılmaz özveri ve takım oyununa katkı 
sağlayarak oynuyor. Ahmed Hassan’ın 
kalitesi zaten ortada. Onun da bize katkısı 
olacaktır. Transferde her zaman istediğiniz 
oyuncuyu alamıyorsunuz. Transferin biti-
miyle biz bütün oyuncularımızdan en yük-
sek verimi almak zorundayız. Ahmed Has-
san’da ceza alanında bizim adımıza son 
derece önemli bir oyuncu olacak. Dönem 
dönem Sokol ve Ahmed aynı anda sahada 
olabilir çift forvette oynayabiliriz. Sokol’u 
kanatta da değerlendirebiliriz.” ifadelerini 
kullandı.

ALGISI AÇIK BİR OYUNCU
Abdülkerim Bardakcı’nın takımda 

kalmasının doğru olduğunu söyleyen Kon-
yaspor’un başarılı antrenörü İlhan Palut, 
“Abdülkerim algısı bir açık futbolcu. Çok 

ciddi anlamda çalışıyor. Gerek taktiksel 
anlamda gerekse de fiziksel açıdan ekstra 
çalışmalar yapıyor. Duran toplar ben ve 
ekibimin çok büyük önem verdiği bir para-
metre. Duran topları çalışıyoruz. Biz göreve 

geldikten sonra da duran topları kullandığı-
mızda Abdülkerim daha agresif bir şekilde 
topları vurmaya yönelik bir hal aldı. 

Abdülkerim’in bu sezon takımımız-
da kalmasını hem bizim adımıza hem de 
onun adına doğru buldum. Çünkü Anadolu 
takımlarında bir oyuncunun ufak bir çıkış 
yaptığında hemen İstanbul’un yolunu tut-
tuğunda hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. O 
yüzden bu sezon Abdülkerim’in gelişiminin 
devam edeceğini ve yere daha sağlam 
basacağını inanıyorum ve ondaki potansi-
yele güveniyorum. Milli takıma da çağrılan 
bir isim ve sahada yer alabileceğini de 
düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte hem 
Konyaspor için hem de milli takımımız için 
çok değerli bir Abdülkerim’i izleyeceğimizi 
düşünüyorum.” dedi.

YERLİ OLMASINI İSTERİM 
A Milli Takım’In teknik direktörünün 

yerli bir isim olması gerektiğini ifade eden 
Palut, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gönül 
ister ki milli takım hocaları uzun yıllar kendi 
plan ve programlarını yapsın ve uzun süre 
görevde kalsın. Futbol sonuç oyunu ve sü-
reç içerisinde antrenörler yıpranabiliyorlar. 
Dolayısıyla bu değişiklikler bazen kaçınıl-
maz oluyor. Futbolda yerli-yabancı ayrımı-
nı yapmak istemiyorum ama sonuçta milli 
takım söz konusu, hedefleri olan Türk bir 
antrenörün milli takımın başında olmasını 
isterim.  Kendi insanımıza güvenmemiz la-
zım. Bir başarısızlıkta tüm Türk antrenörleri 
başarısız olarak kabul görmeyi yadırgıyo-
rum. Milli takımda görev yapabilecek çok 
başarılı hocalarımız var.”
n SPOR SERVİSİ

‘Beraber oynadıkları
zamanlar olacak’

İttifak Holding Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ahmed Hassan ile Sokol Cikal-
leshi’yi zaman zaman aynı anda sahaya süreceklerini ifade eden Palut, Abdülkerim Bardakcı konusunda “Algısı açık bir futbol-
cu bu sezon yere daha sağlam basacağını inanıyorum. Hem Konyaspor hem de milli takım için çok değerli bir oyuncu.” dedi

Anadolu Kartalı 
Giresun’a hazırlanıyor

1922 Konyaspor’da 
Akhisar mesaisi başladı

Süper Lig’de 2021-2022 Sezonu’nun 5. haftasında 19 
Eylül Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı-
laşacak İttifak Holding Konyaspor, günün ilk çalışmasını 
sabah saatlerinde yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut ve 
yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hare-
ketleri ile başladı.

Futbolcular, sahaya kurulan istasyonlarda pas çalış-
ması ve topla oyun oynadı. Taktik çalışma ile devam eden 
antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. n SPOR SERVİSİ

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3.haftasında sahasında Akhi-
sarspor ile karşılaşacak olanKaratay Terml 1922 Kon-
yaspor, dün akşam saatlerinde Saraçoğlu Tesislerinde 
yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı . Teknik Direktör 
Hakan Ünal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma hareket-
leri ile başlayan antrenman, hareket pas çalışması  ile de-
vam etti. Antrenman dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

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

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU

Giresunspor’un hakemlere tepkisi sürüyor 
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor 

Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tütüncü, 
13 Eylül Pazartesi günü oynanan 
Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili, 
"Maçlar kazanılır ya da kaybedilir 
bunlar önemli değil. Futbol 3 ihti-
malli bir oyun. Burada çok dikkat 
edilmesi gereken konu maçın orta 
hakemi ve VAR hakemidir." ifadele-
rini kullandı.

Tütüncü, yaptığı yazılı açıkla-
mada, Aytemiz Alanyaspor maçının 
mutlak hakimi olduklarını belirtti. 
Tüm spor kamuoyunun gözü önünde 
maçın bütün istatistiklerinde önde 
olduklarına vurgulayan Tütüncü, 
"Sahada topa hakim olan, atak ya-
pan bir Giresunspor'u izledik. Yüzde 
yüzlük gol pozisyonlarına girmemize 
rağmen rakip kaleciyi geçemedik. 
Maçta futbol şansı bizimle değildi. 
Ancak maçlar kazanılır ya da kay-
bedilir bunlar önemli değil. Futbol 3 
ihtimalli bir oyun. 

Burada çok dikkat edilmesi ge-
reken konu maçın orta hakemi ve 
VAR hakemidir." değerlendirmesin-
de bulundu.

Tütüncü, tüm kamuoyunun me-
rak ettiği bazı soruların sorulması 
gerektiğine dikkati çekerek, şöyle 
devam etti: "Şimdi bazı şeyleri sor-

madan edemeyeceğim. Birincisi, 
orta hakemle, VAR hakemi ara-
sında geçen diyalogların ivedilikle 
açıklanamayacağını bilsek de en 
azından MHK başkanının bu kayıt-
ları dinlemesi ve de kamuoyunu 
aydınlatması gerekmektedir. İkinci 
olarak; maçın orta hakemi Zorbay 

Küçük pozisyona çok yakın olması-
na rağmen ne hikmetse pozisyonu 
göremediğini düşünelim peki bu 
durumda VAR hakemi olan Serkan 
Tokat o dakikalarda ne iş yapıyordu. 
Başka bir işle mi uğraşıyordu yoksa 
ekranı mı kapalıydı?"

"Pozisyonu VAR hakemi tarafın-

dan izlemesi telkini geldi mi? Gel-
diyse orta hakem izlemeye neden 
gitmedi?" ifadelerini kullanan Tü-
tüncü, şunları kaydetti: "Yoksa VAR 
hakeminin MHK üyelerine ve de ata-
manın başındaki kişiye yakın olma-
sından kaynaklı Zorbay Küçük, VAR 
hakeminin bulunduğu konumundan 

mı korktu? Önümüzdeki maçlarını 
hesaba katarak VAR hakeminin oyu-
nuna mı geldi? MHK Başkanı Serdar 
Tatlı ve Başkan vekili Metin Tokat 
(VAR) hakemi Serkan Tokat’tan 
memnun mudur? Yoksa ahbap-ça-
vuş ya da amca-yeğen ilişkileri Türk 
futbolunun önüne mi geçecektir? 
Açıklamalarını bekliyoruz."

Giresunspor'un büyük bir ca-
mia olduğunu vurgulayan Tütüncü, 
“Koca bir camia 45 yıl aradan son-
ra kendi imkanlarıyla Türk futbolu-
na hizmet vermeye çalışmaktadır. 
Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı emeklerimizi görmekte midir? 
Yoksa Anadolu takımları gündem-
lerinde yok mudur? Tüm bu soru-
ların cevabını spor kamuoyu merak 
etmektedir. Ya MHK başkanı çıkıp 
hakemleriyle ilgili açıklama yapsın 
ya da federasyon tavrını göstersin 
diye bekliyoruz." ifadelerini kullan-
dı. n AA
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Mustafa Tütüncü


