
100604 Nilüferler için özel
tekne turu yapılıyor

Filistinli gençlerin
cesareti duygulandırdı

‘Sağlık çalışanları için 
mücadele vereceğiz’

Bereket getirdiler
Geçen yıl koronavirüs nedeniyle gelemeyen gurbetçiler, bu yıl memlekete akın ediyor. Tatil için Konya’ya gelen 

gurbetçiler hem tatil süresince hem de dönüş yolunda yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürüyor
PİYASALAR 

HAREKETLENDİ
Dünyayı etkileyen pandemi ne-
deniyle geçen sene Türkiye'ye 
gelemeyen gurbetçi vatandaşlar 
bu yıl memleketlerine geliyor. 
Memleket hasretiyle baba 
ocağına dönen gurbetçilerin yo-
ğunluğu Temmuz ayı itibarıyla 
birçok şehirde kendini hissetti-
rirken, piyasayı hareketlendir-
diği için en çok esnafı memnun 
ediyor.  

YEREL ESNAFI 
TERCİH EDİN 

Gurbetçilerin gelmesiyle 
emlak sektörü ve araç kiralama 
sektörü hareketlenirken, Tarihi 
Bedesten Çarşısı esnafı başta 
olmak üzere şehirdeki esnaf da 
durumdan memnun. KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak 
ise, gurbetçilerin alışverişleri 
için yerel esnafı tercih etmesi 
çağrısında bulunuyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Memleket hasreti plakaya yansıyor
Konya’dan Avrupa'nın çeşitli 
ülkelerine giderek hayatlarını 
burada sürdüren gurbetçilerin 
memleketlerine duydukları 
özlem, araç plakalarına yansıyor. 
Gurbetçilerin araç plakalarında 
genellikle Konya’nın plakası olan 
'42' yer alırken, plakaların harf 
grubunda da Konya’yı anımsatan 
‘KN’ harfleri göze çarpıyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Yazılı basın ömrünü kaybetmez’
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İlk mesaide bayramlaştılar 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kurban Bayramı sonrası 
ilk mesai gününde belediye hizmet binası ve tesislerde belediye 
personeliyle salgın kuralları çerçevesinde bayramlaştı. 
Kılca, “Hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve konforu için ça-
lışma arkadaşlarımızla ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz” 
dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, dokuz günlük 
bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde belediye personeli ile 
bir araya gelerek gönül selamı ile bayramlaştı. Başkan Pekyatır-
macı, bayramlaşma esnasında bütün personele aşı konusunda 
uyarıda bulunarak, aşı yapmaları noktasında tavsiyelerde bulundu.
n HABERİ SAYFA 3 VE 4’TE

Lavanta Köyü’nde 
hasat zamanı

43 yıl sonra aynı 
okulda buluştular

Hüyük ilçesinde son yıllarda 
“lavanta köyü” olarak tanınmaya 
başlayan Çamlıca Mahallesin-
de lavanta üretimi giderek yay-
gınlaşırken, bu yıl üretici sayısı-
nın daha da artmasıyla üründe 
ekiliş 300 dönüm seviyelerine 
ulaştı. n HABERİ SAYFA 7'DE

Konya İmam Hatip Lisesinden 
1978 yılında 7/D sınıfında oku-
yarak mezun olanlar 43 yıl sonra 
İHL de bir araya gelerek hasret 
giderdiler, dostlukları ve anılarını 
paylaştılar. n HABERİ SAYFA 7'DE

KOMEK’LE İŞ 
SAHİBİ OLUYORLAR

AKVİRAN ORTAOKULU
ÖNEMLİ BİR ARTI OLDU

MISIR SATARAK 
TİCARETE BAŞLADIM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
KOMEK bünyesinde açılan kursların kadınları ilgilen-
diren bölümlerinde ev kadınlarının İş-Kur işbirliği ile 

istihdam edildiğini belirtti. n HABERİ SAYFA 3'TE

Akören tarihini kaleme alan Muzaffer Tulukcu, dernek 
öncülüğünde, ilçe halkının da desteğiyle yapılan 

ortaokulla birlikte Akören’in 1950’li yıllardan sonrası için 
büyük avantaj sağladığına dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 12'DE

Candem Gübre ikinci kuşak yöneticisi Fatih Candan iş 
ve sosyal hayatını anlattı. Candan, “Küçükken kendi 

tarlalarımızdan aldığımız mısırı anneme pişirtip camide 
satardım. Biz küçükken de ticaret bizi çekiyordu” dedi.

n HABERİ SAYFA 15'TE

Obezite ve fazla 
kilolara dikkat!

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman 
Kargın, obezitenin hipertansiyon kalp, şeker hasta-
lığı, eklemlerde kireçlenme, uyku bozuklukları ve 

psikolojik bozukluklar için en büyük etken olduğunu 
belirterek, obeziteden kurtulamayanlar için ameliyat 

önerdi. n HABERİ SAYFA 11'DE

Son dönemde sosyal medya 
mecralarının da artmasıyla 
yazılı basının bitmeye yüz 
tuttuğuyla ilgili iddialara yanıt 
veren Sakarya Gazeteciler Birliği 
Başkanı Zeki Aydıntepe, “Sosyal 
medya adeta sel gibidir gelir 
geçer. Ama yazılı basın kumdur, 
sel gider kum kalır. Bu anlamda 
yazılı basın ömrünü kaybetmez” 
dedi. n HABERİ SAYFA 11'DE

Muharrem Karabacak
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Geçen yıl koronavirüs nedeniyle gelemeyen, bu sene yaz tatili için Konya’ya gelen gurbetçiler hem tatil süresince hem de 
dönüş yolunda yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürüyor. Esnaflar gurbetçilerin piyasayı hareketlendirdiğini söylüyor

Gurbetçi bereketli geldi
Dünyayı etkileyen pandemi 

nedeniyle geçen sene Türkiye'ye 
gelemeyen gurbetçi vatandaş-
lar bu yıl memleketlerine geliyor. 
Memleket hasretiyle baba ocağı-
na dönen gurbetçilerin yoğunluğu 
temmuz ayı itibarıyla birçok şehir-
de kendini hissettirirken, piyasayı 
hareketlendirdiği için en çok esnafı 
memnun ediyor.  

CADDELERDE TRAFİK 
YOĞUNLUĞU ARTTI

Gurbetçilerin 1,5 yıllık aradan 
sonra izinlerini Konya’da geçirmek 
için gelmeleri Konya’da cadde ve 
sokaklarda trafiği artırdı. Cadde ve 
sokaklarda zaman zaman yoğun-
luklar oluşurken, trafik yoğunluğu-
nun gurbetçilerin yaşadıkları ülke-
lere dönene kadar devam etmesi 
bekleniliyor. 

BEDESTEN HAREKETLİ
 GÜNLERİNİ YAŞIYOR 

Evlatlarını memleketlerinde 
evlendirmek isteyen gurbetçi ai-
leler, düğün alışverişi için Tarihi 
Konya Bedesten Çarşısını tercih 
ederken, yaşadıkları ülkelere dö-
nerken de Konya’nın yöresel lez-
zetleri beraberinde götürüyor. 
Bayram alışverişi ve gurbetçilerin 
düğün alışverişlerin yanında diğer 
alışverişlerini yapması Tarihi Kon-
ya Bedesten Çarşısı esnafına ilaç 
gibi gelirken, esnaflar, “Gurbetçi-
lerin ekonomiye katkısı yadsına-
mayacak kadar çok. Konyalı esnaf-
lar olarak bizler 'Buğday dönemi', 
'Almancı dönemi', 'pancar dönemi' 
ve düğün sünnet sezonlarında iş-
lerimizde artışlar yaşanır.  Esnafın 
bu dönemlerden kazançlı çıkma-
sını diliyoruz. Son günlerde artan 
vaka sayılarına karşın vatandaşla-
rımızın Maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına dikkat etmelerini ve 
aşı sırası gelmiş vatandaşlarımızın 
da aşılarının olmalarını istiyoruz. 
Gurbetçi hareketliliği özellikle biz 
küçük esnafın pandeminin ardın-
dan toparlanmasına katkı sağladı” 
ifadelerini kullandı. 

‘GURBETÇİLERİMİZ 
ALIŞVERİŞLERİNDE 

YEREL ESNAFI TERCİH ETSİN’
Konya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, de Kurban 
Bayramı'nda piyasada yaşanan ha-
reketliliğin gurbetçi sezonunda da 
sürdüğünü dile getirdi. Karabacak 
ayrıca memleketlerine gelen gur-
betçilerin alışverişleri için yerel 
esnafı tercih etmesi çağrısında bu-

lunarak, “Gurbetçilerimiz kadim 
başkent Konya’mıza hoş geldiler. 
Gurbetçilerimiz ülkemizi ve dün-
yayı etkisi altına alan pandemi 
sebebiyle ülkelerine ve şehrimize 
hasret kalmışlardı. Şehrimize ge-
len gurbetçilerimizden ricam alış-
verişlerini pandemiden oldukça 
etkilenen ve derinden yara gören 
Tarihi Konya Bedesten Çarşısı, 
Kadınlar Pazarı, Çıkrıkçılar, Zafer 
vb. esnaflarımız başta olmak üzere 
Konya merkez ve ilçelerinden bu-
lunan yerel esnaflarımızdan yap-
maları.

 Özellikle hizmet sektörün-
de faaliyet gösteren esnaflarımız 
gurbetçilerimize en iyi hizmeti 
verebilmenin adına işletmelerin-
de gereken tüm önlemleri aldı. 
Bunun yanında hizmet sektörün-
de faaliyet gösteren esnaflarımız 
hem yerel vatandaşlarımıza hem 

de gurbetçilerimize en iyi hizme-
ti vermenin gayretin içerisinde.  
Pandemi döneminde gurbetçileri-
mizin alışverişleri bizler için büyük 
bir önem arz ediyor.” şeklinde ko-
nuştu.

 ‘GURBETÇİLER SEKTÖRÜMÜZÜ 
HAREKETLENDİRDİ’

Konya Sarraflar ve Kuyumcu-
lar Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, 
gurbetçilerin gelmesiyle sektörün 
hareketlendiğini ifade etti. Yaşar, 
“Yaşanan pandemi sebebiyle geç-
tiğimiz yıl gurbetçilerimiz şehri-
mize ve ülkemize gelememişlerdi. 
Şehrimizde yaşayan hemşerileri-
miz de kısıtlamalar ve salgın se-
bebiyle dışarı çıkamamıştı. Hazi-
ran ayı ile birlikte gurbetçilerimiz 
şehrimize ve ülkemize gelmeye 
başladılar. Gurbetçilerimiz ülkemi-
ze gelişleri de hala devam ediyor.  
Gurbetçilerimiz ülkemize gelme-

leri ile birlikte ülkemizde gecikmiş 
düğünlerini yapıyorlar. Gurbet-
çilerimizin düğünleri yapmaları 
ve birikimlerini ülkemizde altına 
çevirmesi ile birlikte sarraflar ve 
kuyumcular olarak işlerimizi hare-
ketlendirdi. Bizler de gurbetçileri-
mizin şehrimize gelerek piyasaları 
hareketlendirmesini bekliyorduk.  
Sektörümüzü için önümüzdeki 
günlerin iyi geçeceği kanaatinde-
yiz.” dedi.

‘UMUDUMUZ AVRUPALI 
GURBETÇİLERİMİZDE’

Erkan Başar Gayrimenkul Sa-
hibi Erkan Başar, gurbetçilerin gel-
mesi ile birlikte emlak sektöründe 
satışların ve hareketliliğin artaca-
ğını ifade ederek emlak sektörün-
deki hareketliliğin Avrupalı gur-
betçilerde olduğunu vurgulayarak, 
“1,5 yıldan bu yana Avrupa’dan 
gurbetçi yatırımcı vatandaşları-

mız ülkemize gelmiyordu. Ancak 
gurbetçilerimizin bu yıl ülkemize 
gelmesi ile birlikte her sektörde 
olduğu gibi emlak sektöründe de 
hareketlilik bekliyoruz. 

Gurbetçi vatandaşlarımız iş-
yerlerimizi ziyaret ederek yatırım 
yapmak için bizlerden bilgi alıyor-
lar. Gurbetçilerimiz yönelik satış-
larımız tam istediğimiz gibi değil. 
Ancak önümüzdeki dönemlerde 
sektörümüzde gurbetçilerimize 
yönelik gayrimenkul satışlarının 
hızlanacağı kanaatindeyiz. Gur-
betçilerimizin gayrimenkul ter-
cihleri genellikle kira getirisi şek-
linde oluyor. Ev ve iş yeri alırken 
gurbetçilerimiz sıfır olanları tercih 
ediyorlar.  Yine gurbetçilerimiz 
Yazır, otogar, Beyhekim Hastanesi 
civarında yeni inşa edilen alanlar-
da yatırım yapmayı tercih ediyor.” 
şeklinde konuştu.

ARAÇ KİRALAMA FİRMALARINDA 
YOĞUNLUK ARTTI 

Türkiye pandemi dönemindeki 
ilk yasaksız bayramını geçirirken, 
gurbetçilerin 1,5 yıllık aradan son-
ra memleketlerine gelmesi ile bir-
likte araç kiralama sektöründe de 
yoğunluk yaşanıyor. Rent A Car 
Sahibi Abdullah Ödevci, “Yaşa-
nılan pandemi sebebiyle sektörü-
müz 2020 yılını zor geçirdi. 2020 
yılı bizler için ticari anlamda ya-
şanmamış bir yıl olarak hafızalarda 
yerini aldı. 

Yaşanan ekonomik sıkıntı se-
bebiyle sektörümüzde bazı mes-
lektaşlarımız işyerlerini kapatmak 
zorunda kaldı. İyi kötü 2020 yılını 
atlatarak 2021 yılına kavuştuk. 
Sektörümüz için beklentimiz bu yıl 
sonu için kapanmalar ve yasakla-
rın olmaması.  

Sektör olarak bunun da sıkın-
tısını yaşarız. Elhamdülillah sektö-
rümüz şu anda hem bayram tatili 
hem de gurbetçilerimizin ülkemize 
gelmesi ile birlikte bir hareketlilik 
yaşıyor. Araç kiralamada yaşanan 
taleplere yetişemiyoruz. Araç ki-
ralamalarımız marka ve modeline 
göre 250 TL’den başlıyor Bin TL’ye 
kadar kiralanıyor. Vatandaşlarımız 
genellikle ekonomik grupta yer 
alan araçları kiralamayı tercih edi-
yor. Sektörümüzdeki hareketliliğin 
Eylül sonuna kadar devam edeceği 
kanaatindeyiz” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Muharrem Karabacak Yusuf Yaşar Erkan Başar Abdullah Ödevci



Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436
27 TEMMUZ 2021

Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

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

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    31°C

Karaman            17 °C 30°C 

Aksaray              17 °C      30°C

Ankara                18 °C      31°C Hicrî: 17 Zil-Hicce 1442 -  Rûmî: 14 Temmuz 1437

Kurban Bayramı da bitti…
Ömür bitiyor…
Bayrama giderken ‘hem bu günlerin 

hem de büyüklerimizin kıymetini bile-
lim’ demiştim.

‘Pandemide unutmaya yüz tutan de-
ğerlerimizi yeniden ayağa kaldıralım zira 
biz bu değerlerimizle ayakta duruyoruz’ 
diyerek de uyarımızı yinelemiştik.

Herkes ne yaptı? bilmiyorum ama biz 
bu cümleleri hiç yabana atmadık.

Elimizden geldiğince, bari en yakın 
büyüklerimizi ziyaret edip hayr dualarını 
almaya çalıştık.

Da…
Bayramda da gidebildiğimiz yerlerde 

gazeteciliğimizi yapmaya çalıştık.
Meslek insanı bir şekilde çeker ya…
Misal…
Karapınar’da güzel işlere imza atıldığı-

nı gördük ve bu güzellikleri de yeri geldik-
çe sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Yalnız şimdiki paylaşacağım başlık, 
şehrin ve ülkenin geleceğine dair çok 
önemli.

Nedir?
Üretim…
Malum, Konya tarım bölgesi…
‘Tarımın Başkenti’ diye övünürüz.
Karapınar İlçesi de Konya’nın en ge-

niş arazilerine sahip önemli ilçelerinden 
birisi.

Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şe-

kilde yapıldığı bölge…
Süt üretiminde ilk sıralarda olduğu-

nu da biliyoruz zira geçtiğimiz aylarda 
Karapınar Süt Üreticileri Birliği’nin Çin’e 
250 ton süt tozu ihraç ettiğini alkışlayarak 
yazmıştık.

Birlik Başkanı Mehmet Tartan’ı da 
tebrik etmiş, bütün birliklere örnek teşkil 
etmesi temennisinde bulunmuştuk.

Şimdi…
Güzel bir gelişmeyi daha paylaşayım 

istedim…
Yine Karapınar…
İsteyince oluyor…
Bunun en güzel göstergeleri bunlar.
Merak ettiniz değil mi?
Efendim…
Dedim ya…
Bu ülkenin geleceği üretim…
Biz üretim yaparak ülkemizi ayağa 

kaldıracağız.
Karapınar’da tam da bu yapılıyor.
Geçtiğimiz aylarda Konya Büyükşehir 

Belediyesi, atıl arazileri üretime kazandıra-
rak hasat bile yapmıştı.

Şimdi de Selçuk Üniversitesi Kara-
pınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu 
Tarım Uygulama Arazisi’ne ekilen Esperia 
ekmeklik buğdayın hasadını yapmış.

Tam 105 ton da üretime katkıda bu-
lunmuş.

Maşallah…
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yük-

sekokulu Müdürü Naim 
Çağlar Diri’nin kurduğu 
cümleler aslında her şeyi 
anlatıyor.

Ne diyor?
Üretmeyi ve çalışmayı 

seven öğrenci adaylarını 
bölümlere beklediklerini 
söylüyor.

Üreten, çalışan bir 
gençlik…

Ülkesini sevmekle eş-
değer…

Ne güzel…
Tebrik ediyorum…
Emeğinize sağlık…
Vizyoner yöneticiler de böyle olmalı.
Hem ilçeye hem şehre hem de bütün 

ülkeye örnek olsun.
Üreterek daha da kalkınacağız.

***
Tarihe el atın!
Hazır bayram ziyaretlerinde şahit ol-

duklarımızdan bahsetmişken…
Yine bana gönderilen bir fotoğrafı siz-

lerle paylaşayım.
İçimizi burktu…
Tarihe saygısızlık mı?
Yoksa ilgisizlik mi?
Efendim…

“Burası Konya Ilgın 
arasında bir köy. Bu türbe 
Süleyman Şah Oğlu Sun-
gur Bey’in türbesi. Yetki-
lilere sesleniyorum; ata-
mızın oğlu Sungur Bey’in 
Türbesi acilen restorasyo-
na ihtiyacı var. Özel sektör  
işyeri restorasyondan sıra  
gelirse  tabi…”

Bir de ben ekleme ya-
payım…

Öğrenebildiğim kada-
rıyla, bu türbe Konya’nın Ilgın İlçesi Mah-
muthisar Köyü’nün 4 kilometre kuzeyinde 
bir tepededir.

Yukarıdaki cümleler aynı zamanda 
okuyucum da olan bir sosyal medya kul-
lanıcısına ait.

Üzüldüm…
Fotoğraflar da ilgisizlik de üzdü…
Bakımsız bir mezar…
Yıkılmaya terk edilmiş bir tarih…
Teyit edilmeyen ayrıntılar da var 

tabi…
Hızlıca teyit edilip el atılmalıdır diye 

düşünüyorum.
Geçmişine sahip çıkamayan gelece-

ğine yön veremez.
Hadi bir el atın…

‘ÇALIŞMAYI SEVEN GELSIN’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK bünyesinde açılan kursların 
kadınları ilgilendiren bölümlerinde ev kadınlarının İş-Kur işbirliği ile istihdam edildiğini belirtti

Ev hanımlarına
KOMEK kapısı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları Alakova Kurs 
Merkezi ve Mefruşat Atölyesi’ni 
ziyaret ederek, İş-Kur ortaklığı ile 
bebek ve çocuk tekstili konusunda 
üretim yapan kursiyerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları (KOMEK) Ala-
kova Kurs Merkezi ve Mefruşat 
Atölyesi’ni ziyaret etti. Atölyede 
çanta üretimi yapan kursiyerlerle 
bir araya gelen Başkan Altay, üre-
terek ekonomiye katkıda bulunan 
hanımlara kolaylıklar diledi. İş-Kur 
desteğiyle hayata geçirdikleri pro-
jeyle ev hanımlarının KOMEK bün-

yesinde istihdam edildiğini ifade 
eden Başkan Altay, “Hanım kar-
deşlerimizin sosyal hayatta daha 
fazla yer alabilmesi ve ev ekonomi-
lerine katkıda bulunmaları için eli-

mizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
Bu manada KOMEK ve ASEM’le-
rimizde hanım kardeşlerimizin ya-
şam kalitesini yükseltmeye dönük 
önemli çalışmalar yürütüyoruz.” 

diye konuştu. Başkan Altay, kurs 
merkezlerinde eğitimlerini tamam-
layan kursiyerlere Milli Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) onaylı sertifika veril-
diğini de söyledi. Özellikle bebek 
ve çocuk tekstili konusunda üretim 
yapılan KOMEK Alakova Mefruşat 
Atölyesi’nde; bebek nevresimleri, 
çocuk oyun çadırları, bebek oyun 
minderleri gibi birçok farklı kate-
goride üretim yapılıyor. Ayrıca; tu-
lum, önlük, bone-kolluk, nevresim 
takımları, masa-sandalye, bebek ve 
çocuk tekstil ürünleri üzerine ihti-
saslaşan KOMEK Alakova Mefruşat 
Atölyesi’nde, atık malzeme ve ham 
bez çanta üretimleri, özel tasarım 
çantalar ile giyim ve diğer tekstil 
üretimleri de gerçekleştiriliyor.
n HABER MERKEZİ

MHP Selçuklu’da 
Süleyman Savran dönemi

IYI Parti Il Başkanı
Tozoğlu’ndan aşı çağrısı

MHP Selçuklu İlçe Başkanlı-
ğında Süleyman Savran dönemi 
başladı. 18 Mart 2021 tarihinde 
yapılan MHP Genel Merkez 13 Ku-
rultayında MHP Üyesi seçilen Gü-
zide Çipan’dan boşalan Selçuklu 
MHP İlçe Başkanlığına Süleyman 
Savran atandı.

MHP Selçuklu İlçe Başkanlı-
ğına getirilen Süleyman Savran, 
“Selçuklu İlçe Başkanımız Güzide 
Çipan’ın MHP Genel Merkez MYK 
üyesine seçilmesinin ardından, tü-
zük gereği boşalan MHP Selçuklu 
İlçe Başkanlığı görevine yönetim 
kurulu toplantısı sonrası ve MHP 
Genel Merkezinin onayla başkanlı-
ğa getirildim. Bugüne kadar MHP 
Selçuklu İlçe Teşkilatında yaptığı 
başarılı çalışmalardan dolayı MHP 

Genel Merkez MYK Üyesi Güzide 
Çipan hanımefendiye hizmetle-
rinden dolayı teşekkür ediyorum. 
MHP Selçuklu İlçe teşkilatı olarak 
hizmetlerimize devam edeceğiz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya İl Başkanı Av. 
Gökhan Tozoğlu, içinde bulundu-
ğumuz ağır pandeminin şu ana 
kadar bilinen en etkili çözümünün 
aşı olduğuna işaret etti. 

Kendisinin de aşı sırası gel-
diğinde aşılarını yaptırdığını dile 
getiren Av. Gökhan Tozoğlu, “Ül-
kemizde ve dünyada aşı karşıtlığı 
her zaman vardı. Ancak COVİD 
sürecindeki aşı karşıtlığı önemli 
noktaya ulaşmış vaziyette. Bu en-
dişe vericidir. 

Hastalığın her gün yeni bir var-
yantının çıktığı bu ortamda konu-
şulması gereken aşı karşıtlığı değil, 
yoksul ülkelere aşının nasıl ulaştırı-
lacağı ve aşının geniş kitlelere nasıl 
yayılacağı olmalıdır. 

Bu çerçevede aşı sırası geldiği 
ve aşı olmasına engel bir durumu 
olmadığı halde aşı olmayan insan-

larımız hem kendi sağlıklarını hem 
de çevre sağılığını riske atmak-
tadır. Okulların açılmasını, içinde 
bulunduğumuz normalleşme sü-
recinin devamını arzu ediyorsak 
üzerimize düşen yükümlülükleri 
yerine getirmek zorundayız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Kurban Bayramı sonrası 
ilk mesai gününde belediye hizmet 
binası ve tesislerde belediye perso-
neliyle salgın kuralları çerçevesinde 
bayramlaştı. Gerek bayram süreci 
gerekse salgın süreci boyunca be-
lediye hizmetlerinin aksamaması 
adına büyük bir özveriyle çalışan 
mesai arkadaşlarına teşekkür eden 
Başkan Hasan Kılca; “Hemşehrile-
rimizin huzuru, mutluluğu ve kon-
foru için çalışma arkadaşlarımızla 
ilçemize hizmet etmeye devam 
ediyoruz” dedi.

Kurban Bayramı tatili dönüşü 
ilk mesai gününde Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca, belediye 
personeliyle bayramlaştı. Belediye 
başkan yardımcıları ve birim mü-
dürlerinin de eşlik ettiği bayram-
laşma programlarının ilki Tatlıcak 
Tesisleri’nde yapıldı.

Başkan Hasan Kılca bu kap-

samda; Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, 
Makina İkmal Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü’nde görev yapan per-
sonelle sabahın erken saatlerinde 
bir araya geldi. Ardından Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü personeliyle 
bir araya gelen Hasan Kılca, son 
olarak Karatay Belediyesi hizmet 
binasındaki personeli de tek tek zi-

yaret ederek personelin bayramını 
tebrik etti.

HIZMET VE PROJELERIMIZLE 
KARATAY’IN ÇEHRESI DEĞIŞIYOR

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca; bayram mesaisi süre-
since özverili gayretleri dolayısıyla 
çalışma arkadaşlarına teşekkür 
ederek Karataylıların huzuru, kon-
foru ve mutluluğu için çalışma 

arkadaşlarıyla birlikte yeni başarı 
hikâyeleri yazmaya devam edecek-
lerini söyledi.

Başkan Hasan Kılca, belediye 
olarak her zaman Karatay’a değer 
katan hizmet üretmenin gayretin-
de olduklarını belirterek, “Hem-
şehrilerimizin huzuru, mutluluğu 
ve konforu için bu bayramda ekip 
arkadaşlarımızla birlikte mesai kav-

ramı gözetmeden çalışıyoruz. Biz 
büyük ve güzel bir aileyiz. Bu bağ-
lamda da belediyemizdeki her bir 
personelimizin ayrı bir kıymeti ve 
ayrı bir önemi var bizler için. Her 
birinizin ilçemize ve insanımıza gü-
zellikler kattığınızı görüyoruz. Siz-
lerin ne zorluklarla evinize ekmek 
götürdüğünüzü biliyorum. Beledi-
ye olarak personellerimizin daha 

güvenli ve konforlu ortamda çalış-
ması için neredeyse tüm iş makine-
lerimizi değiştirdik. Bundan sonra 
da üstümüze düşeni yapmaya de-
vam edeceğiz. Hedefimiz, ilçemizin 
ve şehrimizin mutluluğuna katkı 
sunacak her türlü çalışmaya kat-
kıda bulunmak. Bu yıl 40’a yakın 
mahalle parkını hizmete açmış ola-
cağız. Lavanta Bahçesi, Piknik Bah-
çesi, Hobi Bahçesi, parkları, sosyal 
tesisleri ve daha birçok yatırımla 
Karatay’ımızın çehresi değişiyor. 
Bu yatırımlarımızı hayata geçirir-
ken bizlerin en önemli yardımcıları 
siz kıymetli mesai arkadaşlarımız. 
Karatay Belediyesi olarak çalışma 
arkadaşlarımızla başarı hikâyeleri 
yazmaya devam edeceğiz. Bu ve-
sileyle hizmetlerimizi hemşehrile-
rimize ulaştırmamızda aracı olan 
tüm mesai arkadaşlarıma çok te-
şekkür ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Hasan Kılca, mesaiye bayramlaşarak başladı

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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Gurbetçilerin memleket hasreti 'plakaya' yansıyor
Konya’dan Avrupa'nın çeşit-

li ülkelerine giderek hayatlarını 
burada sürdüren gurbetçilerin 
memleketlerine duydukları öz-
lem, araç plakalarına yansıyor. 

Gurbetçilerin araç plakala-
rında genellikle Konya’nın pla-
kası olan '42' yer alırken, plaka-
ların harf grubunda da Konya’yı 
anımsatan ‘KN’ harfleri göze 
çarpıyor. 

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine 
çalışmaya giden Konyalıların, 
memlekete duydukları özlem, 
araçlarının plakalarında göze 
çarpıyor. 

Yaz aylarında tatillerini ge-
çirmek için Konya'ya gelen gur-
betçilerin yabancı plaka araçla-
rında genellikle Konya’nın trafik 
kodu olan '42'yi seçtikleri görü-
lüyor. 

Bu sayede birbirlerini de ta-
nıdıklarını belirten gurbetçiler, 
plaklar ile memleket hasretini 
dindirdiklerini ifade ediyorlar.

PLAKALAR İLE KONYA TEMSİL 
EDİLİYOR

Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
de yaşayan gurbetçiler memleket 
hasretini plaklarına yansıtmanın 
yanında Kadim başkent Konya’yı 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde pla-
kaları ile temsil ediyor. Avrupa 
sokaklarında 42 plaka ile karşı-
laşan Konyalılar birbirlerine se-
lam vererek hemşerilik bağlarını 
güçlendiriyor.  Gurbetçiler Avru-
pa’nın çeşitli ülkelerinde 42 plaka 
gördüklerinde sevindiklerine dik-
kat çektiler.

GURBETÇİLER KONYASPORU DA 
UNUTMUYOR

Avrupa’nın çeşitli ülkelerin-
de yaşayan gurbetçiler memleket 
hasretini plaklarına yansıtmanın 
yanında Konya’nın marka değeri 
Konyaspor armasını da araçla-
rından eksik etmiyor. Gurbetçiler 
araçlarına Konyaspor logosunun 
yanında Konyaspor formaları da 
asıyor.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Sağlık çalışanları için 
mücadele vereceğiz’

Sağlık-Sen Konya Şube Başka-
nı Dr. Ahmet Uzunay ve yönetim 
kurulu üyeleri, Kurban bayramının 
ilk gününden son gününe kadar, 
Konya ve İlçelerindeki hastane-
lerde 7 gün, 24 saat çalışan sağlık 
çalışanlarını Kurban bayramında 
da yalnız bırakmadılar. Ziyaretler-
de Sağlık-Sen Konya Şube Başka-
nı Dr. Ahmet Uzunay, tüm kamu 
çalışanları adına önemli bir sürecin 
ağustos ayı içerisinde gerçekleşe-
ceğini dile getirerek, “Sağlık-Sen 
Genel Merkezimiz bizlerden yani 
üyelerinden aldığı desteklerle ma-
sada çalışanların temel sorunlarını 
masaya yatırarak çözüme kavuştu-
rulması için mücadele edecektir” 
dedi.

6. Dönem Toplu Sözleşme-
sinin kamu çalışanlarının gerekli 
kazanımları elde edebilmesi için 
önem taşıdığını ifade eden Başkan 
Uzunay, bu dönem yapılacak toplu 
sözleşmenin mali bir toplu sözleş-
me olmasının yanı sıra stratejik bir 
hal aldığını da kaydetti. Siyaset ve 
sendikal açıdan iyi değerlendiril-
mesi gereken bir toplu sözleşme 
süreci olacağını söyleyen Uzunay 
“Tüm ülke genelindeki Teşkilatla-

rımızla bütün çalışmaları yaparak, 
toplu sözleşme masasına hazırlan-
dık” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının pandemi 
boyunca üstlerine düşen her türlü 
görevi yerine getirmek için canla 
başla çalıştığını kaydeden Başkan 
Uzunay, 7 gün, 24 saat çalışan 
sağlık çalışanlarının sorunlar nede-
niyle mutsuz olduğunu dile getirdi. 
Toplu sözleşme masasında, sağlık 
çalışanlarının yüzlerini güldürecek 
adaletli bir ödeme sisteminin ha-
yata geçirilmesi için taviz verme-
den mücadele edeceklerini ifade 
etti.

Uzunay, “Sağlık-Sen Konya 
Şubesi olarak bir kez daha Sağlık 
çalışanlarımız ile iç içe ve birlik-
te olduğumuz geçtiğimiz kurban 
bayramında da yaptığımız ziyaret-
lerle ispat ettik. Çünkü bizlerin he-
defi üyelerimiz ile birlik, beraberlik 
içinde hak ve hukuklarını her alan-
da mücadele ederek kazanmaktır. 
İnşallah 6 dönem toplu sözleş-
mesinde Sağlık-Sen’in istedikleri 
masaya yatırılacak ve istedikleri 
kazanım olarak sağlık çalışanlarına 
verilecektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde personel-
le bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Pekyatırmacı bayramlaştığı personele aşı uyarısında bulundu

Pekyatırmacı’dan 
personele aşı uyarısı

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, dokuz günlük 
bayram tatilinin ardından ilk mesai 
gününde belediye personeli ile bir 
araya gelerek gönül selamı ile bay-
ramlaştı. İlk olarak Selçuklu Beledi-
yesine ait fidanlıkta personel ile bir 
araya gelen Başkan Pekyatırmacı, 
daha sonra Sakarya Zabıta Karakolu, 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü, Tesisler Müdürlüğü, Fen İşleri 
Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü personelleri ile 
bayramlaştı. Başkan Pekyatırmacı 
son olarak Belediye Hizmet Bina-
sı ve Sosyal Tesis binasını ziyaret 
ederek personelin yanı sıra hizmet 
almak için belediyeye gelen vatan-
daşların da bayramını kutladı.

Başkan Pekyatırmacı, bayram-
laşma esnasında bütün personele 
aşı konusunda uyarıda bulunarak, 
aşı yapmaları noktasında tavsiyeler-
de bulundu.

‘AŞI YAPTIRMAK 
MİLLİ BİR GÖREV HALİNE GELDİ’
Kovid-19 vakalarının tekrar yük-

selişe geçtiğini hatırlatan Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Bu sürecin nereye gideceğini 
kestiremiyoruz. Bildiğimiz tek şey 
şuan en koruyucu etken olan aşı 
yaptırmak. Bu konu şu an herkesin 
neredeyse milli bir görevi haline 
geldi. Bayram sürecinde gördük ki 
aşı karşıtı olan kimseler bir gün ge-
liyor bu virüse yakalanıyor ve geri 
dönülemez bazı süreçleri başlatmış 
oluyorlar. Mümkün olduğu kadar 

aşı olmamız ve çevremizdekileri 
bu konuda uyarmamız gerekiyor. 
Bayramdan hemen önce Konya’mı-
zın yeni cazibe merkezi olacak olan 
Selçuklu Seyir Tepesini vatandaş-
larımızın bu yaz günlerinde istifade 
etmeleri için hizmete açtık. Bundan 
sonra herkes oraya gidecek ve bun-
dan sonra da Konya’ya gelen herkes 
Seyir Tepesinden Konya’yı izleye-
cek. Kent Konseyimizin altında Çev-
re ve Sıfır Atık Meclisimizi kurduk. 

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. 
Bütün belediye çalışanlarımızın 
bu platformun doğal bir üyesidir. 
Çevre konusunda da bütün arka-
daşlarımızın daha duyarlı olmasını 
bekliyorum. Bu konuda meclisin en 
önemli görevleri insanları çevreyi 
kirletmemek için bilgilendirmek. Bu 
noktada her zaman temizlemekle 
çevreyi temiz tutamayız, öncelikle 
kirletmemek gerekiyor. Bu nokta-
da hedefimiz Selçuklu’da yaşayan 
herkesin gönüllü olması ve bu plat-
formla birlikte daha temiz bir Sel-
çuklu için gayret edeceğiz. Biz her 
zaman çalışanlarımızın yanındayız. 
Sendika ile yaptığımız sözleşmede 
bayram dönemlerinde verilecek ik-
ramiyeler belliydi ama Büyükşehir 
Belediyemizle birlikte üç merkez 
ilçe belediyeleri olarak karar aldık 
ve Kurban Bayramında ilave bir ik-
ramiye verilmesini karar aldık. Her 
zaman çalışanlarımızın hakkını ko-
ruma anlamında gerekli hassasiyeti 
gösterdiğimizi bilmenizi istiyorum.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban 
Bayramı sonrası çöp konteynerle-
rinde oluşan kötü koku ve atıkların 
giderilmesi için başlattığı yıkama ve 
dezenfekte çalışmalarını sürdürü-
yor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekip-
leri Kurban Bayramı sonrası çöplere 
atılan atıkların kötü kokuya ve çevre 

kirliliğine sebebiyet vermemesi için 
ilçe genelinde tüm mahallelerde bu-
lunan konteynerleri yıkayarak, bak-
teri öldürücü ve koku giderici anti-
bakteriyel ilaçlarla temizledi. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ekipler tarafından 
periyodik olarak gerçekleştirilen 
ilaçlama ve temizlik hizmetinin yanı 
sıra Kurban Bayramında kesilen 

kurbanların deri ve sakatatlarının 
çevreye verdiği koku nedeniyle va-
tandaşların rahatsızlık yaşamama-
ları için çöp konteynerlerine yönelik 
özel bir çalışma yapıldığını kaydetti. 

Çevre temizliği ve halk sağlığı 
için temizliğin  en hassas konular-
dan biri olduğunu ifade eden Başkan 
Mehmet Tutal, “Tüm cadde ve so-
kaklarımızda temizlik çalışmalarımız 

devam ederken, periyodik olarak 
gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik 
işlerine ara vermedik.

 Temizlik çalışmalarımız kapsa-
mında sürdürdüğümüz çöp kontey-
neri yıkama ve dezenfektesi saye-
sinde; çöp konteynerlerinin yerinde, 
hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde 
temizliği yapılarak, görüntü kirlili-
ği ve koku oluşumu engellenirken, 

aynı zamanda larva ve sinek oluşu-
munun da önüne geçilmiş olunuyor. 
Kurban bayramında kesilen kurban-
ların deri ve sakatatlarının çevreye 
verdiği koku nedeniyle vatandaş-
ların rahatsızlık yaşamamaları için 
çöp konteynerlerine yönelik özel bir 
çalışma yapıldı. 

İlçemizde bulunan bütün çöp 
konteynerlerimizi, yerinde yıkaya-

rak, özel ilaçlarla dezenfekte edi-
yoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü 
ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile 
kötü koku ve bakteri oluşumunun 
önüne geçiyor. Bu çalışma ile sadece 
konteynerlerin temizliği değil, şehir 
içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan 
kirli noktalarda da bu dezenfekte iş-
lemi sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de çöp konteynırları dezenfekte ediliyor
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Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Konya Şubesi Başkanlığı’na seçilen

Abdullah KARABAĞ’ı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanlığı’na yeniden seçilen

Ahmet SERÇE’yi,

Konya Baro Başkanlığı’na yeniden seçilen

Mustafa ALADAĞ’ı,

Yeşilay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen

Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL’i,

Yeşilay Konya Şube Başkanlığı’na seçilen

Dr. Zeliha Üstün ARGON’u,

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Konya Şubesi Temsilciliği’ne yeniden seçilen

Abdülkadir TAMAK’ı,

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanlığı’na seçilen

Yusuf YAŞA’yı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen

Sefa ÖZDEMİR’i

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilen

Adem ALEMDAR’ı

İçeri Çumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına ve S.S Konya Karaman Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanlığı’na 
yeniden seçilen

Seyit Mehmet DAĞ’ı,

İnli Sulama Kooperatifi Başkanlığı’na yeniden seçilen

Veli KILALI’yı,

Konyalılar Derneği Başkanlığı’na seçilen

Kudret FİKİRLİ’yi

ÇUMRADER Başkanlığı’na yeniden seçilen

Mustafa TOKSÖZ’ü

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı’na yeniden seçilen

tebrik eder yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Tebrik

NOT: Sıralama seçim tarihlerine göre yapılmıştır.

Recep PEKDEMİR’i,
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Kuru ağacı taşlama makinesiyle budarken boğazını kesti
Evinin bahçesindeki kuru ağacı 

testere taktığı taşlama makinesiyle 
budamak isteyen bir kişi, makine-
nin elinden kayması sonucu boğa-
zını keserek ağır yaralandı. Olay, 
11.30 sıralarında merkez Meram 
ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca 
Sokak üzerinde bulunan müstakil 
evde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, 38 yaşındaki Abdullah 
P., evinin bahçesinde bulunan kuru 
ağacı testere taktığı taşlama ma-
kinesiyle kesmek istedi. Bu sırada 
Abdullah P., elindeki makinenin 
elinden kayması üzerine üzerine 
boğazını kesti. Çevredeki komşu 
ve yakınlarına ‘boğazım kesildi’ di-
yerek yardım isteyen Abdullah P., 
çağrılan ambulansla Konya Şehir 

Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına 
alınan Abdullah P.’nin hayati tehli-
kesinin bulunduğu öğrenildi. Ola-
yın ardından bahçeye gelen polis 
ekipleri, incelemelerde bulundu.
n İHA

Park halindeki 
otomobil yandı 

Otomobille çarpışan 
motosikletli yaralandı

Kulu ilçesinde bahçede park 
halinde bulunan otomobil, çıkan 
yangın sonrası kullanılamaz hale 
geldi. Yangın, saat 02.30 sırala-
rında ilçeye bağlı Canımana Ma-
hallesinde çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, İsa Karakaş'a ait bahçenin 
içerisinde park halinde olan 06 EA 
779 plakalı otomobilde henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle yangın 

çıktı. Otomobilin yandığını gören 
komşuların haber vermesi üzeri-
ne araç sahibi yangına müdahale 
etmek istedi, ancak başarılı ola-
madı. İhbar üzerine olay yerine 
sevk edilen itfaiye ekibi yangını 
söndürdü. Otomobil yangın son-
rası kullanılamaz hale geldi. Jan-
darma yangınla ilgili inceleme 
başlattı. n İHA

Kulu ilçesinde otomobille 
çarpışan motosikletin sürücüsü 
yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 
saat 10.00 sıralarında Faik K. (68) 
idaresindeki 42 J 9747 plaka-
lı motosiklet, sürücüsünün ismi 
alınamayan 42 ABH 898 plakalı 
otomobille çarpıştı. 

Çarpışmanın etsisiyle devrilen 

motosikletin sürücüsü Faik K. ya-
ralandı. Vatandaşların ihbarı üze-
rine yaralı motosiklet sürücüsü, 
olay yerine sevk edilen ambulans-
la Kulu Devlet Hastanesine kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Kaza 
sonrası otomobil sürücüsü ifadesi 
alınmak üzere polis merkezine 
götürüldü. n İHA

Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı Aydın Beyatlı, "Filistinlilerin şehadet için birbirleriyle yarıştıklarını gör-
dük. 'İyileştikten sonra tekrar gideceğim ve savaşacağım' diyen gençler gördük, tüylerimiz diken diken oldu" dedi

Filistinli gençlerin
cesareti duygulandırdı

Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar 
Derneği Başkanı Aydın Beyatlı ve 
beraberindeki Türkmen doktorlar, 
Ürdün'deki Filistinli mültecilerin kal-
dığı kamplarda sağlık hizmeti verdi. 
Beyatlı, yurt dışında yaşayan Iraklı 
Türkmen doktorlarla bir araya ge-
lerek, Filistinlilere destek olmak için 
çalışma yaptıklarını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sal-
dırılarında yaralananlar başta ol-
mak üzere kamplarda yaşayan ve 
tedaviye ihtiyaç duyanların yardı-
mına koşmaya çalıştıklarını belirten 
Beyatlı, Filistin davasıyla yakından 
ilgili olduklarını, onlara yapılan hak-
sızlıkların vicdanları yaraladığını dile 
getirdi.

Beyatlı, 7 kişilik ekiple bölgeye 
gitmeye hazırlandıklarını anlatarak, 
"Aramızda kadın hekimlerimiz de 
vardı. Bölgedeki sıkıntılardan dolayı 
onların meşakkat yaşayacağını dü-
şünerek ayrıldılar. Ürdün'de El-Hü-

seyin ile Vahdet Kampı'nda doktor 
arkadaşlarımızla bir hafta boyunca 
Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizle 
sağlık hizmeti vermeye çalıştık. On-
lar bizi gördüklerinde Irak'tan geldi-
ğimizi söylediğimizde duygulandı. 
Türkmen ve Filistin bayraklarını 
ellerinden düşürmediler." diye ko-

nuştu.
‘FİLİSTİNLİ GENÇLERDEKİ 

MÜCADELE AZMİ HALA YÜKSEK’
Ürdün'deki kamplarda yaşayan 

Filistinlilerin meşakkat içerisinde ha-
yat sürdüğünü bunun da kendilerini 
üzdüğünü aktaran Beyatlı, şunları 
kaydetti: "Gazzelilerin durumunu 

en iyi Irak Türkmenleri bilir. Çünkü 
Filistinliler haklı davalarını ve müca-
delelerini sürdürüyor ancak dünya 
görmezden gelmektedir. Bizler on-
ların durumunu en iyi anlayanlarda-
yız. Kamplarda Mescid-i Aksa'daki 
saldırılarda yaralananların da oldu-
ğu 150 hastaya baktık. Filistinlilerin 
davasına inançla bağlandıklarını, 
şehadet için birbirleriyle yarıştıkla-
rını gördük. 'İyileştikten sonra tekrar 
gideceğim ve savaşacağım' diyen 
gençler gördük, tüylerimiz diken di-
ken oldu. Bunlarla da gurur duyduk. 
Biz din kardeşiyiz. Mazlumiyetin ne 
olduğunu biz anlarız. Maalesef Arap 
dünyası onları görmezden geliyor, 
yalnız bırakıyor. Filistinli gençlerde-
ki mücadele azminin hala yüksek 
olduğunu görmek bizi sevindirdi. 
Elimizden geldiği kadar onlara ve 
davalarına hizmet etmek boynumu-
zun borcudur."
n AA

Otomobil elektrik
direğine çarptı: 2 yaralı

Kulu ilçesinde direksiyon haki-
miyetini kaybeden sürücü kullandı-
ğı otomobil elektrik direğine çarptı 
2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye 
göre Serhan Çeken idaresindeki 
06 BVR 043 plakalı otomobil De-
ğirmenözü Mahallesi grup yolunda 
direksiyon hakimiyeti kaybederek 
elektrik direğine çarptı. Kazada oto-

mobil sürücü Çeken yara almazken, 
otomobilde yolcu olarak bulunan 
Mehmet Çelik ve İsmail Kara ya-
ralandı. Yaralılar olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin 
ardından ambulanslarla Kulu Dev-
let Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
n AA

6 yaşındaki çocuğa çarpan 
otomobil sürücüsü kaçtı

Kulu ilçesinde ailesiyle birlikte 
yolun karşısına geçmek isteyen 6 
yaşındaki çocuk otomobilin çarp-
ması sonucu yaralandı. Kaza son-
rası otomobil sürücüsü kaçarak 
kayıplara karıştı. Kaza, dün saat 
22.00 sıralarında Olof Palme Bul-
varında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, ailesiyle birlikte yolun 
karşısına geçmek isteyen yabancı 
uyruklu 6 yaşındaki İyed El İsa'ya, 
plakası ve sürücüsü belirleneme-

yen otomobil çarptı. Kaza sonrası 
çocuk yaralanırken, otomobilin sü-
rücüsü kaza yerinden aracıyla kaçtı. 
Çevredekilerin haber vermesi üze-
rine olay yerine ambulans ve polis 
sevk edildi. Yaralı çocuk yapılan ilk 
müdahalenin ardından ambulansla 
Kulu Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Olay yerin-
de incelemelerde bulunan polis, ka-
çan sürücüyü tespit edebilmek için 
çalışma başlattı. n İHA
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Lavanta kurak alanlarda yetişebilen 
bir bitkidir. Ancak lavantanın yaygın 
yetiştirildiği yörelerin (Isparta, Burdur, 
Denizli vd. illerin) yağış miktarı ve mev-
simlere dağılımı Konya ortalamasından 
fazladır.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
verilerine göre 1929- 2020 gözlem yılları 
ortalama yıllık yağış toplamı Isparta’nın 
569.4 mm ve Konya’da 329.2 mm’dir. 
1991- 2020 gözlem yılları ortalama yı-
lık yağış toplamı Burdur’da 429.0 mm 
ve Denizli 569.3 mm’dir. Üç ilin yağış 
miktarları Konya’nın birçok yöresinden 
fazladır. Uzun yıllar ortalamalarına göre 
aylık dağılımları da ilimiz içerisinde ki 
bazı ilçe ve yörelerinden de farklıdır. 
Konya ilinde Yunak ilçesinin bazı kısım-
ları, Akşehir ilçesinden başlayıp Taşkent 
ilçesine kadar olan ilçelerde yağış fazla 
olduğu için lavanta sulanmadan yetişti-
rilebilir. İlimizde yağışın 350 mm’nin al-
tında olan yörelerde lavantanın kurakta 
yetiştirilmesi zordur. 

Dört ilin yıllık yağış miktarları mev-
simlere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

Lavanta üretimi yapılmakta olan ve 
örnek alınan üç ilin yıllık yağış miktarları 
yukarda tablo da görüldüğü gibi Konya 
ili ortalama yağışından yüksektir, yetişti-
ricilikte bu husus göz ardı edilmemelidir. 
Ayrıca yıllık yağışın az olduğu Konya’da 
yağışlı gün sayısı 102.8 gün olduğun-
dan bazı günlerde düşen yağışın etkin-
liği de az olmaktadır. Lavanta kurakta 
yetişiyor söylemi belirtilen iller örnek alı-
narak söyleniyor ise Konya için bu söy-
lem doğru değildir. Isparta, Burdur ve 
Denizli illerinde kurakta yetişiyor diye bu 
iller örnek alınmamalı, Konya’da kurak 
yerlerde lavanta yetiştirirken dikimde ve 
sonrasında bazı hususlara dikkat edil-
melidir. Konya’da ortalama yıllık yağışın 
350 mm den az olan yörelerinde dikim-
den sonra mutlaka can suyu verilmeli ve 
yıllık yağış dağılımına göre yılda bir veya 
iki sulama yapılmalıdır. 

Ormanlar üzerindeki sosyal bas-
kının azalmasına yönelik olarak orman 
köylülerinin gelir düzeyinin artırılmasına 
katkı sağlamak amacıyla, lavanta üreti-

ciliğinin yapıldığı Isparta 
yöresindeki orman köy-
lerinde, lavanta üreticileri-
nin genel profilinin ortaya 
konulması, lavanta yetiş-
tiriciliğinin ekonomik ana-
lizinin yapılması, lavanta 
üretiminin hem hane halkı 
düzeyinde hem de yöre 
ekonomisindeki yerinin 
belirlenmesi ve üretimden 
pazarlamaya kadar olan 
sürecin analiz edilmesi amacıyla 2018 
yılında Kader Hale Güler tarafından 
Isparta’da bir yüksek Lisans tez çalış-
ması yapılmıştır. Araştırma amaçlarına 
ulaşabilmek için yoğun lavanta üreten 
4 köyde (Aydoğmuş, Kılıç, Çukurören 
ve Kuyucak) lavanta üretimi yapan 105 
hane ile anket çalışması gerçekleştiril-
miştir. Ankette demografik bilgiler ile 
tarımsal üretim ve lavanta yetiştiriciliği-
ne yönelik sorular sorularak ekonomik 
analizler sonucunda yaş lavanta için İç 
Kârlılık Oranı (İKO) %22,59 ve kuru için 
İKO %29,24 olarak belirlenmiştir. Mer-
kez Bankası’nın 2017 yılı için belirlenen 
cari faiz %13,37 düzeyinde olduğundan 
bu çalışmada lavanta üretimi her iki 

yatırım (yaş ve kuru) için 
de ekonomik bulunmuş-
tur. Yaş ve kuru lavanta 
üretimi arasındaki %7’lik 
fark, kuru lavantanın daha 
yüksek fiyatla satılabiliyor 
olmasından kaynakla-
maktadır. Lavanta üretim 
ve pazarlama sürecinde 
lavanta üreticileri; yerel 
aracılar, tüccarlar ve yö-
rede faaliyet gösteren 

fabrikalar olarak belirlenmiştir. Lavanta 
yetiştiriciliği, yöre ekonomisine katkıları 
açısından incelendiğinde, hane gelir-
lerinin %75,8’inin bitkisel üretimden 
elde edildiği görülmektedir. Lavanta 
yetiştiriciliğinden elde edilen gelirler, bit-
kisel üretim gelirlerinin yaklaşık yarısını 
(%48,8), tüm gelirin ise %37’sini oluş-
turmaktadır. Lavanta yetiştiriciliğinin 
yöre ekonomisine katkıları bağlamında 
sermaye istihdam oranı ölçütüne göre 
kuru lavanta için sermaye istihdam ora-
nı 36.506,95 TL/kişi, yaş lavanta için ise 
83.235,84 TL/kişi olarak hesaplanmış-
tır. Bu araştırmaya göre yörede lavanta 
yetiştiriciliği kazançlı bulunmuştur. 

Geçtiğimiz yıllarda Devekuşu ye-

tiştiriciliği oldukça rağbet görmekteydi. 
Çok sayıda devekuşu çiftlikleri, yumurta 
ve damızlık alış verişi yaygınlaşmıştı. Bu 
günlerde kaç tanesi kaldı etrafımızda, 
bir moda gibi geldi geçti. Lavanta ye-
tiştiriciliğinin devekuşu yetiştiriciliğine 
dönüşmemesi için önemli bazı tedbirler 
alınmalıdır. Yağışın yetersiz olduğu yö-
relerimizde yanlış adımlar ve yönlendir-
meler ile ve büyük umutlarla lavanta ye-
tiştiriciliğine başlayanları hayal kırıklığına 
uğratmamalıdır. Dikim yapılacak bölge-
nin yağış durumuna göre gerekli tedbir-
ler alınarak ürün yetiştirilen alanlardan 
ziyade uygun marjinal alanlar dikim için 
seçilmelidir. Belediyeler ve bazı resmi 
kurumlar tarafından desteklenmekte 
olan lavanta yetiştiriciliği devekuşu ye-
tiştiriciliğine benzemesin isterim.

Lavanta yetiştirilen bölgelerde 
lavantanın değerlendirilmesi ile ilgili 
yağının çıkarılması, çok farklı ürünlerin 
üretiminin yaygınlaştırılması, atıkları-
nın yem ve diğer kullanım alanlarında 
değerlendirilmesi, yöreye göre marka 
ürünler yapılmasına öncülük edilmeli ve 
bu sektör özel desteklenmelidir. 

Geçtiğimiz günlerde Güneysınır 
ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan 
lavantadan yağ çıkarma işleminin yapı-

lacağı damıtma tesisi bölge için önemli 
bir kazançtır. Bu tesiste işlenecek lavan-
ta dışında ürün çeşitlendirilmeli, ürün-
ler farklı işlenmiş ürüne ve markaya 
dönüştürülmelidir.  Tesisin uzun süre 
çalışabilmesi için kooperatif ve bele-
diyelerce nakliye desteği verilmelidir.        
Bölgede lavantaya dayalı sanayi ve ürü-
ne dönüştürme işlemleri teşvik edilmeli 
ve özel olarak desteklenmelidir. Yörede 
lavanta balı için arıcılık da desteklenme-
lidir. Lavanta ürünleri ile ilgili Kooperatif 
üyeleri ve yöre kadınlarına yönelik konu 
uzmanlarınca eğitim çalışmaları düzen-
lenmelidir. Yörelerin tabii güzellikleri 
turizm açısından lavanta yetiştiriciliği ile 
birlikte öne çıkarılmalıdır. Bu tür teşvik 
ve destekler getirilir ise lavanta üretimi 
peyzaj alanları dışında birçok sanayi 
sektöründe kullanılan hammadde haline 
gelecektir. Köyden kente göçü önlemek 
için genç nüfusa (özellikle 18-25 yaş 
arasına) sigorta ve alternatif destekleme 
imkânları sağlanmalıdır. Özellikle üre-
tilen lavantanın işlenmesi, ekonomiye 
kazandırılması, ekonomik değerinin ar-
tırılması ile ilgili çalışmalar hızlandırılarak 
istenilen noktaya gelmesi sağlanmalıdır. 
Lavanta üretiminin istenilen bu noktaya 
ulaşılması dileklerimle geçtiğimiz gün-
lerde idrak etmiş olduğumuz Kurban 
bayramınızı tebrik ederim. Hoşça kalınız. 

LAVANTANIN GELECEĞİ

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Tablo 1. İllerde ki Ortalama Yıllık Yağışın Mevsimlere Göre Miktarları(mm)

İller Gözlem 
yılları İlkbahar Yaz Sonbahar Kış Toplam Yağışlı 

Gün Sayısı
Konya 1929-2020 104.6 39.0 75.7 109.9 329.2 102.8
Isparta 1929-2020 167.9 64.5 101.7 235.3 569.4 112.2
Burdur 1991-2020 134.8 51.1 84.3 158.8 429.0 101.6
Denizli 1991-2020 157.9 52.6 107.3 251.5 569.3 90.5

Hüyük ilçesinde son yıllarda “lavanta köyü” olarak tanınmaya başlayan Çamlıca Mahallesinde lavanta üretimi 
giderek yaygınlaşırken, bu yıl üretici sayısının daha da artmasıyla üründe ekiliş 300 dönüm seviyelerine ulaştı

Lavanta kokulu 
köyde hasat zamanı

Konya’nın lavanta kokulu yer-
leşim merkezlerinden olan Hüyük 
ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde 
lavanta bahçelerinde ürün hasadı 
başladı.

Hüyük ilçesinde son yıllarda 
“lavanta köyü” olarak tanınmaya 
başlayan Çamlıca Mahallesinde 
lavanta üretimi giderek yaygınla-
şırken, bu yıl üretici sayısının daha 
da artmasıyla üründe ekiliş 300 
dönüm seviyelerine ulaştı. Bölgede 
başlayan hasat çalışmalarını yerin-
de görmek için gelen ve kendisi de 
ailelerle birlikte hasat yapan Hüyük 
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, 
Çamlıca Mahallesinde 6 yıl önce 
KOP Bölge İdaresi Başkanlığı, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ile Hüyük 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü’nün destekleriyle başlayan la-
vanta üretiminin bu yıl zirve nokta-
lara ulaştığını söyledi. Bu üretimin 
önümüzdeki yıllarda daha da arta-
cağına inandığını belirten Çiğdem, 
“Bizim bu alanda üreticiye verme-
miz gereken daha farklı destekler 
var. Çünkü, burada artık bir işleme 
tesisi de şart olmaya başladı” dedi.

“SULANAMAYAN TÜM 
ARAZİLER LAVANTAYA DÖNER DİYE 

UMUT EDİYORUZ"
Lavantanın çok fazla su isteme-

yen bir bitki olduğunu vurgulayan 
Çiğdem, Çamlıca Mahallesinde 
de su çıkmayan bölgelerde ekilişi 
yapılan ürünün giderek yaygınlaş-
maya başladığını görmenin kendi-
lerini çok mutlu ettiğini belirterek, 
“Lavanta, buğdaydan kat kat gelir 
getirici bir ürün. Ne kadar çok olur-
sa üreticisi o kadar cazip hale gelir. 
Bu bölgemiz zamanla daha cazip 
bir merkez haline gelecek inşallah. 
Bu bölgenin insanlarının 10 yıl ön-
ceki tarımla iştigallerini hatırlayıp 
şimdiki geldikleri noktayı görünce 
mutlu oluyoruz. Daha iyi gelir elde 
edebilmeleri için teknolojiden daha 
çok yararlanmaları gerekir, diye 
düşünüyoruz. Biz bu konuda üstü-
müze düşeni yerine getirip inşallah 
bu işi zirveye getireceğiz. Çünkü, 
bu insanlar her şeyi hak ediyorlar. 
İlk diktiğiniz lavantaya bir iki defa 
su veriyorsunuz, 30 yıl her yıl arta-
rak ürün alıyorsunuz. O yüzden bu 
kuru toprakların hepsinde lavan-

ta olmasında fayda var. İşte artık 
buraya ‘lavanta köy’ diyoruz. 300 
dönümlük ekiliş az değil Çamlıca 
için. İnşallah önümüzdeki yıl daha 
fazla destek olur, daha fazla güç 
sarf ederiz, bin dönüme çıkar ekiliş. 
Buradaki sulanamayan tüm arazi-
ler lavantaya döner diye umut edi-
yoruz. Hüyük’ümüz, Çamlıca Ma-
hallemizin bu işi benimsemesiyle 
lavanta kokmaya başladı. İnşallah 
diğer mahallelerimiz de benimser 
ve daha da yaygınlaşırsa ilçemi-
zi lavanta üretiminde daha da üst 
noktalara taşırız” diye konuştu.

“ESKİDEN 10 KİŞİ VARDI EKEN 
ŞİMDİ 40-50 OLDU"

Çamlıca Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Nural da, Temmuz ayının 
gelmesi ile birlikte yerleşim mer-
kezinin açan çiçeklerle birlikte mor 
renklere büründüğünü ve lavanta 
kokmaya başladığını vurgulayarak, 
“Ben de 4 dekarlık alanda lavanta 
ekiyorum. Biz, bölgemizde lavan-
tanın nasıl bir verim verdiğini bil-
meyerek Tarım İlçe ve Orman Mü-
dürlüğümüzün tavsiye etmesiyle, 
‘ekinden geliri güzel’ denmesiyle 

başladık. Şansına diktik, ektik. Ger-
çekten de verimi ekinden çok çok 
üstün. Amele getirmeyiz, sulama 
yapmıyoruz. Yağmur suyuyla Ce-
nab-ı Allah ne verirse razıyız. Bu 
sene son yağışlarla kuraklıktan çok 
etkilenmedi ürün. Bu yıl, ürün al-
dığımız 4’üncü yıl. Eskiden 10 kişi 
vardı eken, şimdi sayı 40-50 kişiye 
ulaştı. Vatandaşımıza da öneriyo-
rum, ‘ekinle uğraşacağınıza bunu 
ekin’ diyorum. Bu arazilerde doğru 
dürüst verim alamızdık ekin ektiği-
mizde. Şu anda mahallemizde ek-
siden buğday ekip verim alamadı-
ğımız arazilerimiz lavanta bahçesi 
oldu artık” şeklinde konuştu.

"LAVANTA BİZİM İÇİN ÇOK İYİ BİR 
GELİR KAPISI OLDU"

Lavanta üreticisi Mevlüt Ceylan 
ise lavantaya 5 yıl önce başladığı-
nı belirterek, yerleşim merkezinde 
ürünü ilk ekenlerden olduğunu 
söyledi. Lavantanın düzenli bakımı-
nı yaptığını, senede 10 gün çalışıp 
hasadını yaptıklarını anlatan Cey-
lan, “Şükürler olsun çok iyi. Bu dev-
letin desteğiyle oldu bölgemizde. 
Fideleri devlet bize destek olarak 

verdi. Hiç 5 kuruş ödemedik, ken-
dimiz diktik. Şimdiki aklım olsa 50 
dönüm ekerim, şu anda 25 dekar 
alanda ekimim var. Ama çok daha 
fazla ekmeyi de isterim. Arazimiz 
kıraç olduğu için hububattan para 
kazanamıyoruz. Lavanta bizim için 
çok iyi bir gelir kapısı oldu. Lavan-
ta, sulanmayan, taşlı, kıraç yerlerde 
yetiştirilebilecek en güzel ürün. Ha-
sadına da başladık, kendimiz ailece 
yapıyoruz. Bıçkısı var makinesiyle 
yapıyoruz kesiyoruz, bayanlar top-
luyor” diye konuştu.

Lavanta haşatında ailesine 
yardımcı olduğunu belirten Anka-
ra Üniversitesi Sağlık Bakım Bö-
lümü’nde öğrenim gören Nefise 
Ceylan da, hem okurken hem de 
yaz döneminde boş zamanlarında 
ailesine lavanta bahçesinde yar-
dımcı olduğunu belirterek, “Evde 
ders çalışıyorum, burada da aileme 
yardımcı oluyorum. Babam makine 
ile biçiyor, bizde perdelerle taşıma 
yapıyoruz. Arkadan da annem top-
luyor. Evde de çeşitli işlemlerden 
geçiyor ürün” dedi.
"LAVANTA EKTİKTEN SONRA ELİMİZ 

PARA GÖRMEYE BAŞLADI"
Ayşe Ceylan da, lavantanın 

kendilerini oldukça memnun eden 
bir ürün olduğunu vurgularken, 
“Lavanta ektikten sonra elimiz para 
görmeye başladı. Önceleri buğday, 
nohut, termiye ekiyorduk. Ekme-
yen köylülerimiz ‘kazanıyor musu-
nuz?’ diye soruyorlar, biz de onlara 
‘siz de ekin’ diyoruz. Şu anda en 
gözde bitkimiz lavanta” diye ko-
nuştu. Bölgede lavanta bahçele-
rinin fotoğraflarını çeken İbrahim 
Erdoğan da, lavanta bahçelerinin 
görsel dokusuyla fotoğrafçılar için 
önemli bir çekim merkezi olduğu-
nun altını çizerek, kendisinin de ha-
sat döneminde fotoğraf mesaisi için 
geldiğini vurguladı, “Fotoğraf, doğa 
ve çiçekseverler gelsin bu güzellik-
leri yerinde görsün. Artık biz fotoğ-
raf tutkunları için de bölgemizde 
lavanta bahçeleri oluşmaya başla-
dığını görmek çok mutluluk verici. 
Buradaki güzellikleri tanıtmak için 
buradayız. İnşallah çiftçilerimiz de 
bol kazançlar elde ederler” ifadele-
rini kullandı.
n İHA

Aynı sınıfta okudular,
43 yıl sonra buluştular

Beyşehir’de bayram 
sonu temizliği yapıldı

Konya İmam Hatip Lisesinden 
1978 yılında 7/D sınıfında okuya-
rak mezun olanlar 43 yıl sonra İHL 
de bir araya gelerek hasret giderdi-
ler, dostlukları ve anılarını paylaş-
tılar. Toplantının organizasyonunu 
sağlayan emekli öğretmen Zübeyir 
Çömlekçi, “Mezun olduğumuzda 
20’li yaşlardaydık. Bugün 60’lı yaş-
lardayız. Okul döneminde çok gü-
zel dostluklarımız vardı. Sınıfımı-
zın hemen hemen tamamı yüksek 
tahsilini yaparak değişik alanlarda 
hizmetlerde bulunmuşlardır. Bazı 
arkadaşlarımız birbirleri ile sınırlı 
olarak görüşüyorlardı. Bu toplantı 
ile 43 yıl sonra aynı sınıfta bir araya 
gelmenin mutluluğunu ve heyeca-

nını hep birlikte yaşadık. Aramız-
dan vefat ederek ebedi aleme göç 
eden arkadaşlarımız oldu. Bizlere 
rehberlik eden değerli hocalarımız-
dan vefat edenler oldu. Vefat eden 
arkadaşlarımıza ve hocalarımıza 
Allahtan rahmet hayatta olanlara 
da sağlıklı huzurlu bir şekilde Rab-
bimizin razı olacağı bir hayat sür-
melerini dilerim” dedi.

Toplantıda bütün arkadaşlar 
mezuniyet sonrası yaşadıklarını 
ve okul döneminden hatıralarını 
anlattılar. 43 yıl sonra gerçekleşen 
buluşmanın gelecek yıllarda daha 
kapsamlı ve programlı toplantılarla 
devam etmesi kararı ile vedalaştı-
lar. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi kurban 
satış ve kesim alanlarında bayram 
boyunca günlük temizlik çalışma-
larına devam ediyor. Temizlik İşle-
ri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bay-
ramın birinci gününden itibaren 
kurban satış ve kesim alanında an-
lık müdahalelerde bulunarak çevre 
ve görüntü kirliğinin yanı sıra kötü 
kokuların önüne geçmek için çalış-
malarını sürdürüyor.

Ekipler, bayram boyunca ke-
sim sonrası alanda kalan ve çöp 
konteynerlerine atılan kurban atık-
larını kötü koku oluşturmaması 
için hummalı bir çalışma başlattı. 
Çöp ve atıklar temizlendikten son-
ra tazyikli sularla yıkanan alanlarda 
haşere oluşumuna karşı ilaçlama 
çalışması yapıldı. Ekipler kurban 
kesim alanlarını ise kireçlerle te-
mizledi. n HABER MERKEZİ
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Te l  :  0 3 3 2  3 2 1  2 8  0 0

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ
TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MEZUNU 

DENEYİMLİ DENEYİMSİZ VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..
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• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90

ZAYİ
Geçici koruma kimlik 
belgemi kaybettim, 

hükümsüzdür.
Basel ALBABA

Muhterem annemiz 
Münire KARABULUT’un 

vefatı üzerine bizzat cenazesine katılan, 
taziye evinde bizleri ziyaret ederek 

taziyelerini sunan, mesaj göndererek, 
telefon ederek, basın yayın yoluyla 

taziyelerini bildirerek acımızı paylaşan 
değerli kamu kurum ve kuruluşlarımızın 

yetkililerine, basın mensuplarımıza, 
mesai arkadaşlarımıza, tüm dost ve 

akrabalarımıza teşekkür ederiz. 
 Saygılarımızla.
 KARABULUT AİLESİ ADINA 

HAMDİ VE TUNCAY KARABULUT

Teşekkür
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Çamlık Mağaraları turistlerin yeni gözdesi oldu
Derebucak ilçesinde, Orta Toros 

Dağları üzerinde bulunan Çamlık 
mağaraları, jeolojik oluşumuyla yer-
li ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünün koruması altındaki 
Derebucak Çamlık Mağaraları Tabi-
at Anıtı, ilçenin yaklaşık 20 kilomet-
re batısında yer alıyor.

Küpe Dağı ve Akdağ'ı güneyine 
alan Çamlık Mahallesi'ndeki mağa-
ralar, içerisinden geçen akarsuları 
ve eşsiz doğal güzellikleriyle ilgi gö-
rürken, son dönemde doğa tutkun-
larının ziyaret ettiği gözde bir tabiat 
alanı haline geldi.

Konya ve Antalya'daki dernek-
ler de son yıllarda artan yoğun ilgi 
üzerine doğa ve trekking tutkun-
ları için bu bölgeye gezi programı 
düzenliyor. Güzergah üzerindeki 
parkurlarda doğada yürüyüş yapan 
doğaseverler, mağaralara olan hay-

ranlığını gizleyemiyor.
‘TUR ŞİRKETLERİNİN DE İLGİSİNİ 

ÇEKMEYE BAŞLADI’
Beyşehir Kültür ve Turizm Der-

neği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, 
bölgede keşfi yapılan 15 mağaranın 
bulunduğunu söyledi. Mağaraların 
bilinenlerinden Balatini, Suluin ve 

Körükini'nin yakından görülmesi ve 
tanıtımı için bölgeye turlar düzen-
lediklerini ifade eden Büyükkafalı, 
şöyle konuştu: "Keşfedilmesi ve ta-
nıtılması gereken diğer mağaralar 
da var. Bu bölgede Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlü-
ğü'nün çalışmalarının, buraya olan 

ilgiyi daha da artıracağını düşünü-
yoruz. Bu bölgeye son yıllarda özel-
likle Manavgat ve Alanya'dan tur 
şirketleri aracılığıyla daha fazla zi-
yaretçi gelmeye başladı. Tur şirket-
lerinin de ilgisini çekmeye başladı. 
Günübirlik etkinlikler düzenleniyor. 
Balatini Mağarası'nda cadı kazan-

larının da olduğu alanda küçük bir 
kanyonumuz var. Doğa yürüyüşçü-
leri de hem dere kenarından hem 
de kanyondan geçerek keyifli anlar 
yaşayabiliyor. Balatini Mağarası'nda 
Milli Parklar tarafından yapılan se-
yir terası da buradaki vadinin yük-
seklerden daha iyi izlenebilmesine 

imkan sağlıyor. Suluin Mağarası ise 
mevsim boyunca hiç suyunun eksil-
memesi ile dikkati çekiyor."

Sinema oyuncusu ve senarist 
Ayhan Rüzgar da Türkiye'de keş-
fedilmemiş yerlerin tanıtımı için 
geziler düzenlediklerini belirterek, 
"Derebucak Çamlık mağaraları da 
daha önceden gelip keşfettiğimiz 
bir bölge idi. Her mağaranın kendi 
yapısı farklı ama bu Çamlık Mağa-
raları çok güzel. Tanıtılması ve tu-
rizme kazandırmak gerekiyor." diye 
konuştu.

Manavgat'tan mağaraları gör-
meye geldiğini anlatan doğa tutku-
nu Hicran Güler ise Çamlık Mağara-
ları'nı ilk kez gördüğünü belirterek, 
"Özellikle seyir terası çok hoştu. Bazı 
arkadaşlar yürümekte çekindi ama 
manzara güzeldi. Çok hoşumuza 
gitti. Buraları herkes görmeli." ifa-
delerini kullandı. n AA

Acıgöl’de gün batımı
güzelliği yaşanıyor

Beyşehir Gölü Parkı'nda 
günbatımı görsel şöleni

Beyşehir'de 9 günlük 
tatil yoğunluğu yaşandı

Karapınar ilçesinde bulunan 
Acıgöl’de gün batımı, seyrine do-
yumsuz manzaralar oluşturuyor. 
Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcak-
ların artmasıyla Acıgöl’e gelen zi-
yaretçi sayısında artış yaşandı.

İlçeye 10 kilometre mesafede 
bulunan ve önemli yol güzerga-

hındaki göle, yerli turistler sık sık 
ziyaret ediyor. Özellikle gölde gün 
batımını izleyen ve yüzen çok sa-
yıda ziyaretçi bulunuyor. Gün ba-
tımına doğru göl kenarına gelen 
ziyaretçiler, piknik yapıp, yüzerek 
eğlencenin keyfini çıkarıyor.
n AA

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda 
güneşin battığı anlar görülmeye 
değer görsel şölen ortaya çıkarıyor. 
Dünya'da günbatımının en güzel 
izlendiği yerler arasında gösterilen 
Beyşehir Gölü kıyılarındaki park-
lara, vatandaşlara gün batımında 

yoğun ilgi gösteriyor. 
Göl kıyılarındaki yaya ve bisik-

let yolunda yürüyüş yapan insan-
lar, bisikletiyle gezenler güneşin 
batışıyla birlikte ortaya kartpostal-
lık görüntüler çıkarıyor.
n AA

Beyşehir ilçesi, 9 günlük kur-
ban tatilinde yoğun ziyaretçi ağır-
ladı. Kurban Bayramı tatiliyle yerli 
ziyaretçilerin yanı sıra gurbetçile-
rin de ilçeye gelmesi Beyşehir'de 
nüfus yoğunluğunu artırdı. Piknik 
ve mesire alanları ve Karaburun 
Plajı'nda günü yoğunluk ilçe esna-
fının da yüzünü güldürdü.

İlçe merkezindeki Eşrefoğlu 
Köprüsü'nde de trafik akışı zaman 
zaman durma noktasına geldi, 
uzun araç kuyrukları oluştu. Göl 
kıyısındaki parklar gezi yapan ai-
lelerin ve gurbetçilerin akınına uğ-
rarken, çocuk oyun alanları da en 
dolu günlerini yaşadı.
n AA

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün sığ kıyılarında su yüzeyinde oldukça geniş alanda 
kendisini gösteren, halk arasında "su perisi" olarak da nitelendirilen nilüferler, tabiatseverlerin ilgisini çekiyor

Nilüferler için özel
tekne turu yapılıyor

Türkiye'nin en büyük tatlı su 
gölü Beyşehir'in sığ kıyılarında su 
yüzeyinde oldukça geniş alanda 
kendisini gösteren, halk arasında 
"su perisi" olarak da nitelendirilen 
nilüferler, tabiatseverlerin ilgisini 
çekiyor.

Beyşehir Gölü yüzeyinde ilkba-
harın gelmesiyle açmaya başlayan 
nilüferler, ağustosta olgun haline 
ulaşıyor. Sabahları güneşle açan ni-
lüferler, öğlen saatlerinde ise kapa-
nıp suyun altına gizleniyor.

Çiftlik Mahallesi kıyısında saz-
lıklar arasında 8 bin dekara yayılan, 
yöre halkının "nilüfer bahçesi" dediği 
alana ilgi her geçen gün artıyor. Böl-
geye gezi düzenleyen balıkçı tekne-
leri ile Marmaris'ten özel getirilen bir 
gezi teknesi, doğaseverler ile fotoğ-
raf tutkunlarının taleplerine cevap 
vermeye çalışıyor. Göldeki nilüfer-
ler, tekne turlarına ilgiyi de arttı.

Gezi teknesi sahibi İbrahim Er-
doğan, Türkiye'nin en büyük nilüfer 
bahçesinin Beyşehir Gölü'nde bu-
lunduğunu belirtti.

Göldeki nilüfer bahçesinin 7 
kilometre uzunluğunda bir alanı 
kapladığına dikkati çeken Erdoğan, 
şunları kaydetti: "Burayı balıkçı tek-
nemle yaptığımız gezi ve fotoğrafla-
ma çalışmalarıyla elimizden geldiği 
ölçüde tanıtmaya çalışıyor, eş, dost 

ve misafirlerimize gezdirerek gös-
teriyorduk. Burası doğal bir güzellik 
olmasına rağmen çok tanınmıyor-
du ama artık buraya gelip gidenler, 
birbirinden duyan, gören insanlar 
gezmeye değer bir yer olduğunun 
farkına vardı. Bu şekilde nilüferle-
re yoğun talep olunca gezi teknesi 
aldık. Balıkçı teknesiyle ancak 3-4 
kişiyi gezdirebiliyorduk. Gezi tekne-
siyle turlara başlayınca doğaseverle-
rin ilgisi de arttı. Onlara şimdi daha 
güzel ve konforlu şekilde hizmet ve-
riyoruz."

‘BURAYA İLGİNİN 
ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ’

Beyşehir Kültür ve Turizm, Doğa 
Derneği Başkanı Mustafa Büyük-
kafalı da göldeki nilüfer bahçesinin 

tanınırlığının artmasının ardından, 
tur şirketlerinin Beyşehir gezilerinde 
güzergahlarına burayı da dahil et-
meye başladığını söyledi.

Dernek olarak artan talepler 
üzerine nilüfer bahçesine yönelik et-
kinlikler düzenlemeye başladıklarını 
anlatan Büyükkafalı, şöyle devam 
etti: "Bu anlamda bir gezi teknesi-
nin de alanda faaliyetine başlamış 
olması bizleri çok mutlu etti. Çünkü 
balıkçı tekneleri artan talebe cevap 
vermeye yeterli gelemiyordu. Şim-
di artık merak edip görmek isteyen 
doğa tutkunlarına, 1 saate yakın bir 
geziyle buradaki nilüfer bahçesini 
gösterebiliyoruz. Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden gelenlerle, yaz döne-
minde ilçeye gelen gurbetçilerimizle 

buraya ilginin arttığını görüyoruz. 
Ortak çalışılarak, izinler alınarak bu-
raya bir liman ve gözetleme kuleleri 
yapılmasını istiyoruz. Milli Park yet-
kilileri de bu yönde bir çalışmaları-
nın olduğunu söyledi."

‘BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİM, 
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞACAĞIM’

Bölgede düzenlenen geziye ka-
tılan doğasever Salim Polat, ilk kez 
bir nilüfer bahçesi gördüğünü be-
lirterek, "Nilüferler çok güzel. Çok 
farklı bir manzara var burada." dedi. 
Gizem Berra Polat ise herkesi Bey-
şehir Gölü ile göldeki "su perileri"ni 
görmeye davet etti.

Doğasever Mehmet Ali Gürbüz 
ise "Hiç böyle bir yer görebileceğimi 
hayal etmiyordum, çok şaşırdım. 
Kendimi cennet bahçesine düşmüş 
gibi hissediyorum." ifadelerini kul-
landı.

Doğaseverlerden Eda Ekici de 
bol bol fotoğraf çektiğini ve sosyal 
medyada paylaşacağını dile getirdi.

Norveç'ten memleketine ta-
til için gelen Mustafa Taşkaya ise 
"Gerçekten mükemmel bir yer. Bu 
nilüferler her yerde bulunmuyor 
ve endemik bitkilerdenmiş. İlk kez 
gördüm. Herkese tavsiye ederim. 
Su altı videoları ve fotoğraflar da 
çektim. Arkadaşlara paylaşacağım." 
diye konuştu. n AA
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Son dönemde sosyal medya mecralarının da artmasıyla yazılı basının bitmeye yüz tuttuğuyla ilgili iddialara yanıt veren Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki 
Aydıntepe, “Sosyal medya adeta sel gibidir gelir geçer. Ama yazılı basın kumdur, sel gider kum kalır. Bu anlamda yazılı basın ömrünü kaybetmez” dedi

Yazılı basın asla bitmez
Sakarya Gazeteciler Birliği 

(SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, 
Konya Yenigün Gazetesi  Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı 
ziyaret etti. 

Ziyarette Basın İlan Kurumu 
Anadolu Gazete Sahipleri Temsil-
ciliği’ne yeniden seçilen Arslan’a 
hayırlı olsun dileklerini ileten Ay-
dıntepe, Arslan’a başarılar diledi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Arslan da, Aydınte-
pe’ye nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

PANDEMİ SÜRECİ 
OLUMSUZ ETKİLEDİ 

Aydıntepe, ziyarette yerel ba-
sınla ilgili değerlendirmelerde de 
bulundu. 1971 yılından buyana 
gazetecilik yaptığını dile getiren 
Aydıntepe, Sakarya basını hak-
kında kısa bilgi verdi. Sakarya’da 
5 aktif gazete olduğunu belirten 
Aydıntepe, “Sakarya’da gazeteler, 
Türkiye’nin genelinde basının ya-
şadığı sıkıntıların benzerini yaşıyor. 
Özellikle koronavirüs pandemisinin 
oluşturduğu zorluklarla mücadele 
eden bir gazeteler ordusu mevcut. 
Büyük bir mücadele veriyoruz. İn-
şallah pandemi sürecini atlattıktan 
sonra daha rahat bir şekilde hizmet 
etme imkanı bulacağız” dedi. 

YEREL BASIN ÖNEMLİ
Yerel basının önemine dik-

kat çeken Aydıntepe, “Şehirlerin 
nabzını tutan, şehirlerin ruhunu 
aksatan o şehirdeki gazeteler ve o 
şehirde çalışan gazetecilerdir. Bu 
doğrultuda ele aldığımız zaman 
yerel gazetelerin sahiplenilmesi 
gerekir. Şehirlerde neler olduğuyla 
ilgili haberler yerel basın tarafından 
duyurulur” diye konuştu.

YAZILI BASIN BİTMEZ
Son dönemde yazılı basının 

bitme noktasına geldiğiyle alakalı 
söylemleri de değerlendiren Ay-
dıntepe, şöyle devam etti, “Yazılı 

basın hiçbir zaman bitmez. Şuan-
da sosyal medya adeta toplumun 
damarlarına kadar bir virüs gibi 
yayılmış vaziyette. Ama yazılı ba-
sın da bu gelişmeye karşı kendini 
yenileyerek yoluna devam ediyor. 
Sosyal medya adeta sel gibidir gelir 
geçer. Ama yazılı basın kumdur, sel 
gider kum kalır. Bu anlamda yazılı 
basın ömrünü kaybetmez. Yerel 
medyada veya yazılı basında ufa-
cık bir haber dahi yer alsa, o haber 
kalıcıdır. Diğer sosyal medya veya 
dijital medya dediğimiz mecralarda 
yayınlanan haberler gelir geçer, ka-
lıcı değildir. Bu manada yazılı basın 

hiçbir zaman önemini yitirmeyen, 
toplumu her konuda kalıcı bir şe-
kilde habere boğan emek mah-
sulüdür. Her yeniliğe talep fazla 
oluyor. Gazeteler satılmıyor, site-
lerden okunuyor. Okuyucu kitlesi 
internet kanalında daha fazla. Hem 
yazılı basın hem de internet olarak 
tirajlarda patlama oluyor aslında. 
Bu memnuniyet verici. Ama insa-
nın gazetedeki bir haberi saklaması 
ömür boyu devam eder. Bu neden-
le yazılı basının önemi çok ayrı.”

GAZETECİLİK GÖNÜL İŞİDİR 
Deneyimli gazeteci Aydıntepe, 

mesleğe girecek gençlere de öne-

rilerde bulundu. Gazeteciliğin bir 
gönül işi olduğuna dikkat çeken 
Aydıntepe, şunları kaydetti, “Ga-
zeteciliği sevmek lazım. Ben tüccar 
bir ailenin çocuğuyum. Gazetecili-
ğin bana sağladığı saygınlık hiçbir 
maddiyatla ölçülemez. Yazılarla, 
yorumlarla, haberlerle toplumun 
içinde olan tüm gazeteciler aynı 
saygınlığa sahiptir. Bu saygınlığı 
kişisel menfaatlerde kullanmamak 
gerekir. Bu meslek hatayı affetmez. 
Toplumun yararına olan bir menfa-
ati, kişisel menfaate tercih etmeye-
ceksiniz. Kaleminizi satmayacaksı-
nız. Bu anlayışta olan gazetecilere 

ihtiyaç var.”
KONYA MUHTEŞEM BİR ŞEHİR
Başkan Aydıntepe, Konya’yla 

ilgili de düşüncelerini aktardı. Kon-
ya’nın önemli bir şehir olduğunu 
vurgulayan Aydıntepe, “Konya’ya 
üçüncü gelişim ama bu gelişimde 
Konya’yı daha farklı gördüm. Kon-
ya muhteşem bir dünya şehri. Yol-
ları, bağları, bahçeleri, binaları ve 
geniş park alanlarıyla Selçuklu baş-
şehirliğine yakışır bir şehir olmuş. 
Örnek alınması gereken bir şehir. 
Konyalıların bu şehrin kıymetini 
bilmesi lazım” dedi. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Obezite ve fazla kilolara dikkat!
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. 

Üyesi Süleyman Kargın, obezitenin 
hipertansiyon kalp, şeker hastalığı, 
eklemlerde kireçlenme, uyku bo-
zuklukları ve psikolojik bozukluklar 
için en büyük etken olduğunu belir-
terek, fazla kilolardan kurtulmak için 
her yolu deneyip hala obeziteden 
kurtulamayan bireyler için en iyi çö-
zümün obezite ameliyatları olabile-
ceğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Ge-
nel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi 
Süleyman Kargın obezite ameliyat-
ları ile ilgili bilgiler verdi. Yaz öncesi 
her sene başlanan diyetler, yapılan 
beslenme planları ve spor prog-
ramları sonrası zayıflamanın çoğu 
zaman hüsranla sonuçlandığını kay-
deden Dr. Süleyman Kargın, “Fazla 
kilolarımız dış görünüşümüzdeki 
can sıkıcı hal kadar iç organların da 
gün be gün hızla hasara uğramasına 
yol açmakta ve bize kronik hasta-
lıklara öncü olmaktadır. Hipertan-
siyon, kalp hastalıkları, şeker has-
talığı, eklemlerde kireçlenme, uyku 
bozuklukları, üreme bozuklukları 
ve hatta psikolojik bozukluklar için 
en büyük etken obezite ve fazla ki-
lolardır. Bu nedenle eğer gerçekten 
fazla kilolardan kurtulmak için her 
yolu denediniz ve hala obeziteden 
kurtulamadıysanız en iyi çözüm 
obezite ameliyatları olabilir. Obezi-
te ameliyatları artık toplumun her 
kesiminde en çok konuşulan ame-
liyatlar haline gelmiştir. Bu nedenle 
çoğu insan kulaktan dolma bilgilerle 
ameliyatlar hakkında kaygılara ve 
ön yargılara sahiptir” dedi.
“HİÇ DİYET YAPMADAN AMELİYAT-

LARI OLMAYI ÖNERMİYORUZ”
Obezite ameliyatlarının temelde 

2 çeşit olduğundan bahseden Dr. 
Öğr. Üyesi Süleyman Kargın, “Ba-
zıları sadece midenin küçültülmesi 
esasına dayalı (ki bunun en iyi ör-
neği tüp mide ameliyatıdır) ameli-
yatlar olup bazıları ise hem midenin 
küçültülüp hem de yenilen gıdaların 
emilimini bozarak (en iyi örnek gast-
rik bypass ameliyatları) daha kalıcı 
bir kilo kaybı sağlamanın yanında, 
kronik hastalıkları da tedavi edecek 
şekilde işlev gören ameliyatlardır. 
Günümüzde en sık yapılan ameli-
yat tüp mide ameliyatları olmakla 
birlikte gastrik bypass ameliyatla-
rında kronik hastalıklarda daha faz-
la gerileme ve daha yüksek başarı 
alındığını biliyoruz. Ancak sizin için 
en uygun ameliyata hasta ve dok-
torun ortak karar alması gerekiyor. 
Ameliyat için uygunluğunuzu vücut 
kitle indexi dediğimiz parametre ile 
indexinizi buluyoruz. Eğer indexiniz 
40 ve üzerindeyse ya da 35 ve üze-
rinde iken tansiyon, şeker hastalığı 
gibi başka hastalıklarınızda varsa bu 
ameliyatlar için uygunsunuzdur. Ta-
bii ki ameliyat öncesinde en az 1 yıl 

diyet yapmanıza rağmen kilolarınızı 
veremediyseniz ameliyatları yapıyo-
ruz. Hiç diyet yapmadan ameliyat-
ları olmayı önermiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Tüp mide ameliyatının, laparos-
kopik (kapalı) yöntemle karından 
açılan ve en büyüğü 1 santimetre 
olan, 5 delikten girilen aletlerle mi-
denin yüzde 80-85 kadarının kesil-
mesi işlemiyle yapıldığını anlatan 
Dr. Kargın, “İki mekanizma ile kilo 
veriyoruz. İlki kalan midemiz 3-4 
lokma ile çabuk doyabiliyor; ikincisi 
de alınan mide bölgesinde açlık hor-
monu salgılayan hücreler de çıka-
rıldığı için vücutta sürekli bir tokluk 
hali oluşmaktadır. Bu sayede 7-8 ay 
içerisinde fazla kilolarımızın yüzde 
70-80’inden kurtulmak mümkün-
dür. Hatta bazı hastalarımızda fazla 
kiloların tamamından kurtulduğuna 
şahit oluyoruz. Obezite ameliyatları 
tüm ameliyatlar gibi risk barındırır. 
Ancak toplumda bu ameliyatların 
riskleri bilinenin çok üstünde yankı 
uyandırmaktadır. Her ameliyatta 
görülen komplikasyon denilen is-
tenmeyen durumlar obezite ameli-
yatlarında da yüzde 10-15 oranında 
görülmektedir.

Aslında komplikasyonların ne-
deni yine obezitenin kendisidir. 
Çünkü aşırı kilo ve buna bağlı oluşan 
hastalıklar bu ameliyatların riskleri-
ni artırmaktadır. Ölüm oranları ise 
bin hasta içinde 4 hastada görüle-
bilmektedir. Kapalı ameliyatlar ve 
artan deneyimlerimiz istenmeyen 
durumların oluşmasını en aza indir-
miştir. Maalesef ki toplumumuzda 
bu ameliyatların çok riskli olduğu 
ve yapılmaması gerektiği en çok bi-
linen yanlışlardan biridir. Halk ara-
sında en çok yanlış bilinen bilgiler-
den birisi de budur. Bu konunun iyi 
analiz edilmesi gerekir. Obezitenin 
en iyi tedavisi yeme alışkanlıklarının 
değiştirilmesi, sosyal ve psikolojik 
yemek yeme duygusundan uzak-
laşılmasıdır. Bu ameliyatlar aslında 
yeme bozukluğu olan obez bireylere 
yeni bir sayfa açmayı ve onları hem 
zayıflatarak hem doğru beslenme 
şeklini zorla öğretiyor. Hastalarımı-
za 1-1,5 yıllık süreçte fazla kilolarını 
vermenin yanında sürekli beslenme 
eğitimi vererek doğru beslenme 
şeklini de öğretiyoruz. Bu sayede 
uzun süre kilo almadan yaşayabili-
yorlar. Maalesef bazı hastalarımızda 
uyumsuzluk ve doymasına rağmen 

sürekli kalorili gıdaları alma eğilimi 
sonucu geri kilo alma olabiliyor. Bu 
başarısızlık oranı ise yüzde 15-17 
hastada görülebiliyor” şeklinde ko-
nuştu.

“OBEZİTE TÜM SİSTEMLERİMİZİ 
ETKİLEMEKTEDİR”

Ameliyat sonrası en çok bilinen, 
en büyük yanlışlardan birisinin de 
ömür boyu katı yemek yiyememe 
korkusu olduğunu kaydeden Kargın, 
“Ameliyat sonrası ilk bir ay aşamalı 
olarak beslenme evreleri yapıyoruz. 
Ancak bir ayın sonunda katı gıdala-
rı tüketmekte sorun olmamaktadır. 
Hastalar her türlü gıdaları tükete-
bilirler. Ancak zayıflama sürecinde 
şekerli ve kalorili gıdalardan uzak 
durmasını öneriyoruz. Ameliyat 
sonrası ömür boyu yiyemeyeceği-
niz gıda olmamakla birlikte sadece 
küçük porsiyonlar halinde tüketme 
alışkanlığı oluşacaktır. Ameliyat 
sonrası hastalarımın görüşlerine 
çok değer verir ve onlardan çok 
tecrübeler edinirim. Aslında çoğu-
nun düşüncesi de benzerdir. İlk ay 
kontrollerine geldiklerinde hepsi-
nin söylediği en önemli şeyler ‘ben 
daha önce nefes almıyormuşum’ ve 
‘ben daha önce uyumuyormuşum’ 
olmaktadır. Gerçekten obezite tüm 
sistemlerimizi etkilemektedir. Zayıf-
lamak sadece dış güzellik katmaya-
caktır. Aynı zamanda hipertansiyon, 
kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, 
astım, dizlerde ağrılar, uyku bozuk-
lukları, adet bozuklukları gibi daha 
birçok hastalığınızdan kurtulmanıza 
vesile olacaktır. En önemlilerinden 
biri de özgüven artışı, toplumda yer 
edinme ve bireylerin topluma yeni-
den kazandırılmasındaki rolü üstle-
necektir. 

Kısaca özetlersek, obezitenin ve 
oluşturduğu hastalıkların pençesin-
deyseniz yaşadığınız tüm zorlukla-
rın üstesinden gelmek için obezite 
ameliyatları size hem sağlık hem de 
güzellik katacak tercihler olmakta-
dır” diye konuştu. n İHA

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, 
Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti.

MHP’li Özcan Altay 
Hakk’a yürüdü

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Selçuklu İlçe Yönetim Ku-
rulu Üyesi Özcan Altay 58 yaşında 
vefat etti. Merhum Özcan Altay’ın 
cenazesi Hacı Fettah Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. Altay ailesini 
acı günlerinde teşkilat mensupla-
rı ile yakınları ve sevenleri yalnız 
bırakmadı. Altay ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Özcan Altay’a Yüce 

Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Selçuklu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi

Özcan ALTAY’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan 

rahmet,  ailesi ve yakınlarına  Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Doç. Hüseyin ÖKSÜZ’ün

annesi Şerife ÖKSÜZ’ün 
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan 

rahmet,  ailesi ve yakınlarına  Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Hattat Hüseyin 
Öksüz’ün acı günü

Dünyaca ünlü Hattat ve Konya 
Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Hüseyin Öksüz’ün annesi Şerife 
Öksüz 98 yaşında hakk’ın rahme-
tine kavuştu. Merhume Şerife Ök-
süz’ün cenazesi Pazar günü ikindi 
namazına müteakip Hacıveyis Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazın-
dan ardından dualarla Üçler Me-
zarlığı'na defnedildi. Öksüz ailesini 
acı günlerinde sevenleri ve yakın-
ları yalnız bırakmadı. Öksüz ailesi 
cenaze namazının ardından tazi-
yeleri kabul etti. Konya Yenigün 

Gazetesi olarak Merhume Şerife 
Öksüz’e Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 

BAŞSAĞLIĞI
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Araştırmacı-Yazar Muzaffer Tu-
lukcu, memleketi Akören’in tarihini 
kaleme almayı sürdürüyor. Akören’in 
birinci, ikinci ve üçüncü atılım yılla-
rından sonra ilçede yaşanan yeni de-
ğişimleri kaleme alan Tulukcu, Akö-
ren Ortaokulu’nun ilçeye katkısına 
değindi. 

Tulukcu, dernek öncülüğünde, 
ilçe halkının da desteğiyle yapılan 
ortaokulla birlikte Akören’in 1950’li 
yıllardan sonrası için büyük avantaj 
sağladığına dikkat çekti. İşte Tuluk-
cu’nun kaleminden 1950’li yılların 
Akören’i;

VATANDAŞLAR DESTEK OLDU 
1949 yılına kadar Konya’da Erkek 

Ortaokulu Karma Ortaokulu) dışında 
ilimizde başka ortaokul yoktu.

1949 yılında çıkan kanunla ilçe-
lerde de ortaokullar açılmaya baş-
lanmıştı. İlçemiz Çumra’da ortaokul 
açacak bina bulamamışlardı, yoktu. 
Çumralı Milletvekili Adalet Bakanı 
Av. Sedat Çumralı’nın da gayreti ile 
İçeri Çumra’da halkın yapmakta ol-
duğu binanın eksiklikleri tamamla-
narak 1949 yılında Çumra Ortaokulu 
adı ile açılmıştı.

1949 yılında Hüseyin Özkanoğlu 
Başkanlığında Bilal Aşık, (Nalbant) 
Muharrem Mermer, (Gastanbullu) 
Mehmet Altınsarı ve (Katip) Musta-
fa Doğru’dan kurulu okul Yaptırma 
Derneği önderliğindeki hemşerileri-
mizn gayretleri ile 1954-55 öğretim 
yılında ilkokul eğitim öğretime açıl-
dıktan sonra Dernek gene vatandaşı 
yanına alarak yollarına devam ettiler. 
İkinci katı tamamlayarak 1957-58 
öğretim yılında Akviran Ortaokulu 
artık Akviran ve çevre köy çocukla-
rının emrindeydi. Özellikle ilkokulu 
birkaç yıl önce bitiren öğrenciler bile 
bu fırsatı kaçırmadılar. İşte Akviran 
Ortaokulu’nun ilk mezunları.

Muzaffer Ünal (D.S.İ Genel Saymanı)
Lütfü Uysal (Astsubay)
Mustafa Akceylan (Astsubay)
Profesör Abdullah Harmancı (Mate-
matikçi)
Safet Sert (Devlet Bakanı)
A.İhsan Turcan (Milli Eğitim Bakanı)
İbrahim İncekara (2. Ordu Memuru)
Prof. Şükrü Dursun (Alan)
Mevlüt Selek (Milli Eğitim Bakanlığı)
Prof. Doktor Abdurrahman Kutlu 
(Ortopedi-Rektör)
ZülkarneynTulukcu (Şeker Şirketi 
Müfettiş)
Abdurrahman Özdil (PTT Baş Müdü-
rü)
Halil Gençtürk (Vakıflar Genel Mü-
dürü)
Mehmet Kılıçaslan (Makine Mühen-
disi Krom)
Av. Mehmet Dadak (RTÜK Üyesi)
Ali Tosun (Öğretmen-Kayasu Bel. 
Başkanı)
Ali Dişbudak (Tarım Kredi Koop.)
M. Ali Karakaya (YSE-Memur])
Hasan Ünsal (Öğretmen)
Nevzat Uğuz (Emniyet Mensubu)
D. Ali Kol (Öğretmen)
Derviş Mehmet Mermer (Öğretmen)
Mustafa Aktomas (Öğretmen)
Ali Gülkara [Emniyet Mensubu]
A.Osman Akdağ (Emniyet Mensubu)
Hasan Ali Aktomas (Tübitak)
A.Rıza Erharman (Öğretmen)
Osman Gülcan (Astsubay)
Necati Çivlik (Mühendis)
Mustafa Parlatan (Çimento Fab. Ma-
hiye)

Mustafa Yetiş (Milli Eğitim Mdr.Yr.)
Mustafa Erdoğan (Öğretmen)
Abdurrahman Yalçın (Etibank Genel 
Müdürü)
D.Ali Kutlu (Makine mühendisi Eski-
şehir Şeker Fabrikası Müdürü)
Rüstem Kılıçaslan (Müh. Niğde Köy 
Hizmetleri İl Müdürü)
Doç. Mustafa Çoban (Kahraman Ma-
raş Sütçü İmam Ünv.)
Doktor Adem Kılıçaslan (İller Bankası 
İl Müdürü)
Süleyman Kutlu (Banka Müdürü)
Abdullah Çatlı
Kadir Çamlı (Emniyet Mensubu)
Cafer Gündüz (Sanayici)
A.İhsan Özselek (Mali Müşavir)
Adem Özden (T.B.M.M.)
Zühtü İncekara (Öğretmen)
Hüseyin Özuysal (Ziraat Bankası Ge-
nel Müdürlüğü)
Selçuk Darıcı (S.Ü Öğretim Üyesi)
A.Osman Öztürkmen (Ast. subay)
Mustafa İncekara (Mühendis)
Hikmet Soyertaş (Öğretmen)
Celalettin Gültekin (Öğretmen)
Numan Akcan (Makine Mühendis)
A.İhsan Sezgin (Öğretmen)
Durmuş Ali Tınkır (Öğretmen)
Mustafa Çalış (Bankacı)
Şevket Samur (Mühendis-Alan)
Mustafa Koç (Öğretmen-Alan)
Osman Pancar (Öğretmen)
Abdurrahim Özarslan (Memur)
S. Mehmet Kınaç (Mühendis)

Ahmet Erdoğan (Krom)
Mustafa Eryavuz (Makine Teknikeri)
Ahmet Dinç (Ziraat Mühendisi)
Hüseyin Özertaş (Öğretmen)
Mehmet Yavuzdemir (Çukurçi-
men-Astsubay)
Bekir Yavuzdemir (Çukurçimen)
Mehmet Çetin (Çatören- Emniyet 
Mensubu)
Sıtkı Yonca (Öğretmen)
Ali Fındık (Memur)
Muharrem Karatomas (Memur)
Abdurrahman Eruyar (Topoğraf)
Ali Abay (Müftü)
Mustafa Öztürk (Müftü)
Ahmet Pancar (Hoca)
Ömer Lütfü Ersöz (Memur)

O yıllarda Akviran Ortaokulu’nda 
okuyan Akviran merkezinde oturma-
yan öğrencilerden Orhaniyeli öğren-
ciler her gün okula ulaşmak için yaz 
kış sabah 4 km. dönüşte de 4 km. 
yürüyerek öğrenimlerini sürdürdü-
ler. Diğer köylerden geçenlerin bir 
kısmı bekar evlerinde kalırken, bazı 
öğrencilere de Akviranlı aileler sahip 
çıkmıştı.

Abdurrahman Kutlu, Zülkarneyn 
Tulukcu ve Ahmet Naci Ertaş…gibi 
bazı isimler Akviran Ortaokulu’nda 
eğitimlerini sürdürürken yatılı okul 
imtihanını kazanarak değişik okullar-
da eğitimlerini ve kendilerini geliştir-
diler. Nitekim Kutlu, Tulukcu ve Ertaş 
ortaokul eğitimlerini 2. sınıftan itiba-

ren Niğde Ortaokulu’nda yatılı olarak 
devam ettirmişlerdi.

Akviran ortaokulu 1957 yılında 
eğitim öğretime başlamadan önce 
memleketimizin çocuklarının ilkokul 
sonrası eğitimlerini daha ileriye gö-
türmeleri hayli zordu.

Ortaokulun açılmasından sonra 
lise ve yüksek okullarda okuyan Ak-
viranlıların oranı yükselmeye başladı.

Akviran ilkokulu sonrası eğitim-
lerini Konya Erkek Ortaokulu (Kar-
ma), Konya Ziraat Okulu, Konya Lise-
si, Harp Okulu gibi okullarda okuyan 
Ahmet Coşar, Ali Rıza Ercan, Ahmet 
Karaoğlu, Abdullah Tenekeci gibi bü-
yüklerimizin zirve yaptıklarına şahit 
oluyoruz

1960’lı yılların başında ortaokul 
mezunu olmak avantajından fayda-
lanan hemşerilerimizin birçoğunun, 
memur, polis, astsubay olarak genç 
yaşta hayat mücadelelerine başladık-
larını görüyoruz.

Akviran Ortaokulu’nun açıldığı ilk 
yıllarında öğretmen yetersizliği nede-
niyle Perihan Gültekin, Veyis Ersöz, 
Mustafa Eruyar gibi bazı ilkokul öğ-
retmenleri ile bu eksikliğin giderildiği 
hepimizin malumu.

Belediye Başkanı Hüseyin Öz-
kanoğlu’nunn 1950’li yılardaki en 
önemli kararı solağın Durmuş Ayde-
mir’i Koruma’nın başına getirmesi 
oldu. (Çiftçi Mallarını Koruma Baş-

kanı)
Solağın Durmuş Aydemir mes-

leğinin fedakârı idi. Görev ciddiyeti 
ve duyarlılığı yıllara yansıdı. O yıllar 
öncesinde ormanlarımızdan kesilen 
ağaçlarımızdan elde edilen çavdırma-
lar ova köylerine at arabaları ile nak-
ledilir ve pazarlanırdı.

Yeni Koruma Başkanı ve arkadaş-
larının dik duruşu ve sıkı takibi ile bu 
alışkanlık son buldu. Bu sayede gün 
gün Akviran çevresi yeşile bürünme-
ye başladı.

Akviran’ın güneyindeki “AŞAĞI 
KORU” ile Kuzey batısındaki “YUKA-
RU KORU”, Belediye Başkanı Hüse-
yin Özkanoğlu’nun Koruma’nın ba-
şına Solağın Durmuş’u getirmesi ile 
gerçek koru olmuştu.

1963-1977 yılları arasında Be-
lediye Başkanı olan Sait Aydemir, 
babasının duyarlılığını devam ettire-
rek Akviran’ın güneyi Yarımca’dan, 
kuzey batısı Yoncalık Deresi’ne kadar 
ardıç ve karaçam ağırlıklı ağaçlarla 
yeşile bürünmüş oldu.

Hüseyin Özkanoğlu emekli-
lik sonrasında boş durmadı. Has-
tane Derneği’ne önderlik ederek 
29.10.1962 tarihinde temel atma tö-
reni ile birkaç yıllık emekle Akviran’a 
Hastane kazandırılmış oldu. Bu konu-
da Emekli Öğretmen İdris Öncel’inde 
gayreti ve fedakarlığı Özkanoğlu’na 
büyük destek olmuştu.

haber@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Akören tarihini kaleme alan Muzaffer Tulukcu, dernek öncülüğünde, ilçe halkının da desteğiyle 
yapılan ortaokulla birlikte Akören’in 1950’li yıllardan sonrası için büyük avantaj sağladığına dikkat çekti

1950’li yılların önemli 
artısı Akviran ortaokulu

AKÖREN TARİHİ-5

Abdurrahman Eruyar

Nevzat Uğuz

Abdullah Saygılı, Ömer Taşkın, İdris Öncel, Avdanlı, Mustafa Kaleli. Belediye Başkanı Hüseyin Özkanoğlu Ortaokul inşaatını denetimde.

1970'li yıllar Ortaokul öğrencileri.

Mehmet Tulukcu, Süleyman Gültaş, 
Mustafa Arıcı, Abdurrahman Özdil.

Akviran Ortaokulu sonrasında Akşehir Öğretmen Okulu’nu 
bitiren Zühtü İncekara ailesi ile. Akviran Ortaokulu mezunu Astsubay Ali Aşık. Akviran Ortaokulu mezunu Astsubay Mustafa Akceylan.

Hacı Mehmet Tülce, Çerkezin Oğlu Abdullah Turcan, Hüseyin Hoca’nın 
oğlu Halil İbrahim Kikaç, Çerezcilerin Bayram Kutlu, Ali Ergüven.8 Temmuz 1954 Akviran Okul inşaatı.

1.sınıfı Akviran Ortaokulu’nda okuyan 
Rektör Abdurrahman Kutlu hemşehrileriyle.

Akviran dağlarının koruyucusu Solağın Durmuş adına Akören 
Dergisi Şilt’ini oğlu Hüseyin Aydemir’e dönemin B.B.P. Milletve-

kili Hüseyin Ari takdim etmişti.

Akviran Ortaokulu ilk öğrencileri. 
Öğretmenleri Akviranlı Perihan Gültekin (Kağnıcı) ile.

Haydar Taşkın

Zülkarneyn Tulukcu

Kadir Çamlı

Astsubay Osman Gülcan

Lütfi Uysal

H.Hüseyin Yapıcı'nın kabri Halil Gençtürk Ahmet Dinç (Hacı) Hılim Çağdaş Ali İhsan Turcan
Akören Bucağı Güzelleştirme ve Mevcut 

Yolları Onarma ve Yaptırma Derneği hak-
kında Akören Dergisi’nde de bilgi vermiştik.

Solağın Durmuş Aydemir

Ali Rıza Erharman Saffet Sert Mustafa Dinç H Hüseyin Yapıcı Katip Mustafa Doğru Mustafa KaleliGüdül Usta (Ahmet Taşkın)
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Mehmet Tatlıcı en önde boynunda madal-Mehmet Tatlıcı en önde boynunda madal-
yası ile Mersin gurup birinciliği 1975.yası ile Mersin gurup birinciliği 1975.

Nazan Topkara, Aliye Totan Atletizm Ajanı, Ticaret Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfi Özügüzel, Emin Sayar, Nazan Topkara, Aliye Totan Atletizm Ajanı, Ticaret Lisesi Müdür Yardımcısı Seyfi Özügüzel, Emin Sayar, 
Selma Topatan, Ayşe Canbaz, Oturanlar İsmet Boz, Mitat Önder Bülent Kaşdoğan Ramazan, ?Selma Topatan, Ayşe Canbaz, Oturanlar İsmet Boz, Mitat Önder Bülent Kaşdoğan Ramazan, ?

Ticaret Lisesi Kros Takımı Ayaktakiler; Beden Eğitim Öğretmeni Süleyman Ünver Emet, Selma Topatan, Ticaret Lisesi Kros Takımı Ayaktakiler; Beden Eğitim Öğretmeni Süleyman Ünver Emet, Selma Topatan, 
?, Ayşe Güven, Serpil Oturanlar; Bayram Kılıç, Ramazan, Mitat Önder, İsmet Boz, Emin Sayar.?, Ayşe Güven, Serpil Oturanlar; Bayram Kılıç, Ramazan, Mitat Önder, İsmet Boz, Emin Sayar.

Ayaktakiler Emin Sayar, Mehmet Tatlıcı, İlhami Arslan Oturan Yaşar Köklü.Ayaktakiler Emin Sayar, Mehmet Tatlıcı, İlhami Arslan Oturan Yaşar Köklü.
Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent 
Kaşdoğan, Halit Kıvanç ve Ateş Böceği ErcanKaşdoğan, Halit Kıvanç ve Ateş Böceği Ercan
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EMİN SAYAR
1957 yılında Hadim'de doğdu. İlk ve or-

taokulu burada okuduktan sonra 1972 yılında 
Konya Ticaret Lisesi’ne kaydoldu. Aynı yıl, 
tekvando il temsilcisi ve aynı zamanda coğraf-
ya öğretmeni olan Kayhan Aytar'ın teşvikiyle 
tekvandoyla tanıştı. Kısa bir süre sonra okul 
beden eğitimi dersi öğretmeni Süleyman Ün-
ver'in yönlendirmesiyle kendisi de uzun yıllar 
koşmuş olan Ahmet Keten nezaretinde atle-
tizmle tanıştı. Keten o dönemde Sağlık Meslek 
Lisesi kız kros takımını da çalıştırmaktaydı.

Emin Sayar, yeteneği çerçevesinde kros, 
5000 ve 10000m yarışlarına hazırlandı. Bir 
süre sonra Ahmet Keten'in üniversite öğreni-
mi için İstanbul'a gitmesi nedeniyle Mehmet 
Tatlıcı, Durali Yıldız, Fazlı Bayram Hadi, Celal 
Güneş ve dönemin diğer atletleriyle antren-
man yaptı.

Fazlı Bayram Hadi'nin teşvikiyle Kon-
yaspor'a lisansı çıkartıldı. Kulüp ve ferdi yarış-
lar yanında İsmet Boz, Mitat Önder, Bayram 
Kılıç ve Bülent Kuşdoğan ile birlikte Ticaret 
Lisesi formasıyla liseler arası yarışlara katıldı. 
Konya dışında Eskişehir ve Ankara'da kros, 
Mersin'de pist yarışlarında mücadele etti.

1980 öncesinin ortamından etkilenerek 
son sınıfta atletizme fazla zaman ayıramadı. 
Yazları Hadim'de dağlara çıkarak antrenma-
nını yapan Emin Sayar, 1976-77 öğretim yı-
lında liseden mezun oldu. Mezuniyet sonrası 
Köy-Kop Konya şubesinde işe başladı. İzmir 
Narlıdere acemi birliği sonrası Diyarbakır'da 
askerliğini yaptı. Diyarbakır'dayken binbaşısı-
nın izniyle Dicle nehri kenarında antrenmanlar 
yaptı. Askeri garnizonlar arası yarışlara katıldı. 
Terhis sonrası ticaretle uğraştı. Emekli olan 
1970'li yılların atleti Emin Sayar, halen doğal 
gaz işiyle uğraşıyor.

YAŞAR KÖKLÜ
1959 yılında Konya'da doğdu. Aslen Altı-

nekin Oğuzeli'nden. İlkokul öğrenimini İsmet 
Paşa İlkokulunda, ortaokul öğrenimini Karma 
Ortaokulu’nda, lise öğrenimini Gazi Lisesi’nde 
yaptı.

1973 yılında, Gazi Lisesine başladığı yıl, 
Kuzgun Kavak Mahallesinden arkadaşı, Kon-
ya Kolejinde öğrenimini sürdüren 200, 400 
ve 800m yarışmacısı Ahmet Nuri Bilgin'in 
teşvikiyle stadyuma giderek antrenör Mus-
tafa Silay nezaretinde antrenmanlara başladı. 
Çok geçmeden A. Nuri Bilgin, Tuğrul Karakuş, 
Mehmet Özdil, Sait Yanmaz, Durali Yıldız, Ce-
lal Güneş, Mehmet Tatlıcı ile başlangıçta kros, 
baharla birlikte 3000 ve 5000m antrenmanları 
yaparak yarışlara katıldı.  Kulüp başkanı Ali 
Gözönü'nün ilgisiyle Demirspor'a lisansı çı-
karıldı. Gazi Lisesi müdürü Nail Gökbudak ve 
müdür yardımcısı Ömer Kaya'nın ilgisi Yaşar 
Köklü'yü atletizme biraz daha bağladı. 1974 
yılında Mustafa Silay'ın antrenörlüğü bırakıp 
spor servisi şefi olması nedeniyle göreve yeni 
başlayan atletizm antrenörü Muzaffer Tuluk-
cu'nun programlarına katılarak antrenman ve 
müsabakalara devam etti. Gazi Lisesi beden 
eğitimi dersi öğretmenleri Tahir Dönmezer ve 
Tezcan Uzcan'dan ilgi gördü.  Hep mütevazı 
dereceler elde etti. Konya dışında bir sefer Ay-
dın'da yapılan kros grup birinciliğinde yarıştı. 

1976 yılında Gazi Lisesi’nden mezun olup 
DMMA Harita Bölümüne kaydoldu. Bu yılla 

birlikte sporla bir alakası kalmadı. Konya'da 
yaşayan atletizmin efendisi Yaşar Köklü, ser-
best harita mühendisi olarak mesleğini sürdü-
rüyor.

BÜLENT KUŞDOĞAN
1970 yılında Malatya'da doğdu. Ailesi 

1964 yılında Konya'ya taşındı, Cıvıloğlu'nda 
kesekağıdı imalatına başladı.  İhsaniye İlkoku-
lu’nda birinci sınıfı okuduktan sonra Mümtaz 
Koru İlkokulu’na geçti. Mevlâna Ortaokulu 
sonrası Ticaret Lisesi, sonrasında Ankara İTİA 
İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Mümtaz Koru İlkokulu üçüncü sınıfta ba-
yan Hikmet Çetin öğretmenin ilgisiyle masa 
tenisi ve atletizmi okulda yaptı. Mevlâna Or-

taokulu’nda öğrenimini sürdürürken beden 
eğitimi dersi öğretmeni Seçil Kutay'ın yönlen-
dirmesiyle stadyuma giderek antrenör Tuluk-
cu nezaretinde antrenmanlara başladı. Fakat 
ailesinin derslere olan hassasiyeti nedeniyle 
antrenmanlarını aksatmak zorunda kaldı. 

Ticaret Lisesindeyken beden eğitimi dersi 
öğretmeni Süleyman Ünver'in ilgisiyle daha 
ciddi antrenmanlar yapmaya başlayan Bülent 
Kuşdoğan, kros yarışlarının yanında 100m, 
110m engelli ve 4x100m bayrak yarışlarında 
okulunu temsil ederken okul basketbol takı-
mında da yer aldı.

İsmet Boz, Mitat Önder, Bayram Kılıç ve 
Emin Sayar ile birlikte okul kros takımında, lise 
ikinci sınıftan itibaren  de okul futbol takımında 
yer aldı. Antrenör Ali Özgen ve Bekir Bİtikci-
oğlu nezaretinde iki yıl Hocacihanspor'un sarı 
lacivert formasını giydi. 

Devamında dört yıl Derbentspor'da futbol 
oynadı. Antrenör Arap Yaşar, Kulüp başkanı 
mali müşavir Erol ... döneminde şampiyonluk 
tattı.

Amasya'da yedek subay olarak askerlik 
görevini yaparken birlikler arası maçlarda da 
forma giydi. Derbentspor'da futbol oynarken 
Ereğli'de Ereğlispor ile oynanan maçta ayağı 
kırılınca spor hayatı biten Bülent Kuşdoğan, 
1. Organize Sanayi'de Rekabet Ambalaj adıy-
la iş hayatını sürdürüyor. 2001 yılından beri 
Konya Fenerbahçeliler Derneği başkanlığını 
yürüten sarı lacivert aşığı Bülent Kuşdoğan, 
aynı zamanda 1907 Spor Kulübü'nün 14-17 
yaş genç takım başkanlığını ve hamiliğini sür-
dürmekte.

MEHMET TATLICI
1954 yılında Ilgın Yukarı Çiğil kasabasın-

da doğdu. Babası şehit olunca üvey babasının 
işi nedeniyle Ankara Ayrancı İlkokulu sonrası 
Meram Ortaokulu’nda okudu. 1970 yılında Er-
kek Lisesine kaydoldu. Sınıf arkadaşları Fazlı 
Bayram Hadi ve İsmet Tuna'nın teşvikiyle 
stadyuma gitti. Antrenör Mustafa Silay neza-
retinde kros antrenmanlarına başlayarak atle-
tizmle tanıştı. Fazlı Bayram Hadi, İsmet Tuna, 
Celal Güneş, Mehmet Özdil, Muzaffer Tulukcu 
ve Emin Sayar  onun antrenman arkadaşları 
ve aynı zamanda müsabakalarda rakipleriydi. 
Yakın arkadaşı Hadi'nin yolunu takip ederek 
Etbalıkspor'a lisanslandı. Bu konuda yönetici 
Celal Özçelik'ten ilgi gördü.

Konya'daki tüm yarışlar dışında bölge, 
okul ve kulübünü temsilen Ankara, İzmir, 
Mersin ve Gaziantep'teki yarışlara katıldı. Pist 
yarışlarında 1500, 3000, 5000m ve 3000m 
engelli koştu.

Lise öğrenimi döneminde dört yıl atle-
tizmle ilgilenen Mehmet Tatlıcı, 1976-80 yılları 
arasında Manisa Spor Akademisinde öğreni-
mini sürdürürken de antrenman ve yarışlarına 
devam etti. Bu dönemde çoğu kez İzmir'de 
birkaç sefer de Denizli ve Ankara'da yarıştı. 
Sekiz yıllık atletizm hayatında 1500m'de 4.12, 
3000m'de 9.30, 5000m'de ise 16.43'e ulaştı. 
Üniversite döneminde antrenör Nihat Gün-
düz'ün antrenman programını uyguladı. 2020 
yılında Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Bö-
lümünden öğretim üyesi olarak emekli olan 
Mehmet Tatlıcı, Konya'da yaşıyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCUStad Çevresi Kros Yarışı Start Mehmet Tatlıcı, F. Bayram Hadi, İsmet Tuna Yücel Avcı, ? Stad Çevresi Kros Yarışı Start Mehmet Tatlıcı, F. Bayram Hadi, İsmet Tuna Yücel Avcı, ? 
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Konya'da yaşayan 4 kişilik Seren aile-
sinin en küçük üyesi "minik altı" kategorisi 
Türkiye şampiyonu Ali Enes, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
masa tenisi kursunun kapanmasına aldırış 
etmeden evdeki yemek masalarını birleş-
tirerek ablasıyla birlikte şampiyonaya ha-
zırlandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcu-
su 9 yaşındaki Ali Enes Seren, masa teni-
sine 4 yıl önce ablası ve babasından etkile-
nerek başladı. Kovid-19 salgını döneminde 
ablası Ayşe Nisa (13) ile evdeki yemek 
masalarını birleştirerek antrenmanlarına 
devam eden Ali Enes, çalışmalarının karşı-
lığını Konya'da düzenlenen, aynı zamanda 
Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan Minik-
ler Ferdi Milli Takım Seçmeleri'nde aldı.

Turnuvalara katılan Seren ailesi, şam-
piyonalarda birbirine destek oluyor. Anne 
Derya Seren tribünden baba Hasan Seren 
ise masa kenarından çocuklarına destek 
veriyor.

"YEMEK MASALARINI 
ÇOCUKLARA FEDA ETTİM"

Anne Derya Seren, Ali Enes'in milli 
takım seçmelerine nasıl hazırlandığını AA 
muhabirine anlattı.

Oğlunun hem babası hem de abla-
sının masa tenisi tutkusunun olduğunu 
vurgulayan Derya Seren, "Kurslar açıkken 
her gün antrenmanlara geldik. Kendi eğ-
lencelerimizden taviz verdik ancak antren-
manlarımızdan asla taviz vermedik. Spor 
okullarına yaklaşık 4 yıl devam ettik. Tabii 
bunun karşılığını aldık. Ali Enes milli takım 
seçmelerinde, Türkiye şampiyonalarında 
birinci olarak bizi onurlandırdı." diye ko-
nuştu.

Derya Seren, Kovid-19 salgın döne-
minde de çalışmalarına ara vermeden 
evde devam ettiklerini vurgulayarak, baba-
larının hem Ali Enes hem de Ayşe Nisa ile 
antrenman yaptığını söyledi.

Ali Enes'in evde yemek masasıyla ant-
renmanlarına devam ettiğini anlatan Derya 
Seren, şunları kaydetti: "Pandemi sürecin-
de eşimin aklına; çocukları evdeki yemek 
masalarında çalıştırmak geldi. Önce beni 
bir ikna etmek için uğraştılar. Salon ma-
sasını çocuklara feda ettim. Baktılar salon 
masasının boyutu masa tenisinin boyutuy-

la aynı değil. Bu sefer 'mutfak masasını da 
alacağız' dediler. Mutfak masasını salona 
getirdiler. Boyutunu sağını solunu ayarla-
dılar. Evin salonunu masa tenisi salonu-
na çevirdiler. Salon ve mutfaktaki yemek 
masalarını birleştirerek ablasıyla birlikte 
Ali Enes her gün babasının gözetiminde 
antrenman yaptı. Eşyaları kenarlara topar-
ladık. Çocuklar için tam ortam oluşturduk. 
Pandemi süreci böyle geçti. Hem antren-

manlarını aksatmamış oldular hem de 
enerjilerini atmış odular. Bizim için güzel 
bir süreç oldu."

"ÇOCUKLARIN SPORDAN 
KOPMAMASI İÇİN ÇABALADIK"

Masa Tenisi Konya İl Temsilcisi baba 
Hasan Seren ise salgın döneminde çocuk-
ların spora devam edebilmesi için kendi 
imkanlarıyla evin salonunu masa tenisine 
uygun hale getirdiklerini söyledi.

Eşi Derya Seren'in ilk başlarda karşı 
çıktığını ifade eden baba Seren, "Sonrasın-
da çocukların antrenman yapma isteğini 
görünce o da destek vermeye başladı. Bu 
şekilde çocukların spordan kopmaması 
için çabaladık." dedi.

"ANNEM BİRAZ ZOR İZİN VERDİ"
Ali Enes de anne ve babasına böyle bir 

gurur yaşattığı için mutlu olduğunu söyledi. 
Şampiyonaya hazırlanırken spor okulları-
nın salgından dolayı kapandığını hatırlatan 
Ali Enes, "Salgın döneminde antrenman-
lara gidemediğimiz için evde annemin ye-
mek masalarını almaya ikna ettik. Annem 
biraz zor izin verdi. Hatta salon temizken 
bile 'salonu pisletmişsiniz' diye kızmıştı. 
Bu şekilde çalıştık ve şampiyon oldum. 
Milli takımlara seçildiğim için çok mutlu ol-
dum. Fransa'ya gideceğimi öğrendiğimde 
şok geçirmiştim. İnşallah orada da ülkemi 
en güzel şekilde temsil edip Avrupa birinci-
si olmak istiyorum." diye konuştu.

Ali Enes ile şampiyona öncesi çok 
yoğun çalıştıklarını vurgulayan abla Ayşe 
Nisa da kardeşinin şampiyon olmasında 
kendisinin de katkısı olduğu için mutluluk 
duyduğunu belirterek, bundan sonraki sü-
reçte ise kendisinin de milli takıma girmek 
için daha çok çalışacağını söyledi.
 n AA

Yemek masasından
Türkiye şampiyonluğuna
Salgın döneminde gittiği masa tenisi spor okulu kapanan Ali Enes Seren, evde annesini ikna ederek yemek masasında hazırlan-
dığı Minikler Ferdi Milli Takım Seçmeleri'nde "minik altı" kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kupasının sahibi oldu. Selçuklu 
Belediyesporlu sporcu Ali Enes, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bundan sonraki hedefinin Avrupa birincisi olduğunu belirtti

Rukiye Yıldırım bronz
madalya maçını kaybetti

Ahmet Örken bitiş
çizgisini göremedi

UEFA’dan Arda
Kardeşler’e görev

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu 
Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abis-
hag Semberg'e yenildi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsa-
bakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, bronz 
madalya müsabakasında Semberg'le karşı karşıya geldi. 
İlk raundu 13-2 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta daha 
iyi bir oyun ortaya koydu ve son raunt öncesi puan farkını 
7'ye (9-16) düşürdü. Son rauntta başarılı tekmeler atan Ru-
kiye, öne geçmesine rağmen bitime 20 saniye kala rakibine 
üst üste puanlar verdi ve tatamiden 27-22 yenik ayrıldı. Böy-
lece bronz madalyayı İsrailli sporcu kazandı. n AA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet kategorisin-
de Türkiye'yi temsil eden Konyalı sporcu Ahmet Örken ve 
Kocaelili sporcu Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini 
göremeyerek oyunlara veda etti. Fuji International Spee-
dway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik yarışta iki Türk 
sporcu, istediği sonucu alamadı. Ahmet Örken ve Onur 
Balkan, yarışı bitiremeyerek elenmekten kurtulamadı. Bü-
yük umutlarla olimpiyatlarda yer alan 2 milli sporcuda yarış 
sonrası büyük üzüntü yaşadı. n SPOR SERVİSİ

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Kon-
ferans Ligi 2. eleme turunda Malta'nın Hibernians ile San 
Marino'nun Folgore takımları arasında oynanacak maçı 
yönetecek.

Malta'nın Ta'Qali şehrindeki Centenary Stadı'nda yarın 
oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Kar-
deşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel 
yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan ola-
cak. n SPOR SERVİSİ

Konyalı Judocu Bilal Çiloğlu olimpiyatlara veda etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 
üçüncü gününde judo branşında erkek-
ler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 tu-
runda son olimpiyat şampiyonu Japon 
sporcu Shohei Ono'ya kaybetti.

Nippon Budokan'da düzenlenen 
judo müsabakalarında Bilal, son 16 
turunda ev sahibi Japonya'dan Ono'yla 
karşılaştı. Rakibine ippon ile elenen 
Bilal, çeyrek finali göremedi. Bilal Çi-

loğlu, bronz madalya için repesaj hakkı 
da elde edemedi. Böylece, milli sporcu 
Tokyo 2020'de madalya alamadı.

BAKAN KASAPOĞLU DA İZLEDİ 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, milli judocuyu 
yalnız bırakmadı. Organizasyonda milli 
sporculara destek olmak için Tokyo'da 
bulunan Kasapoğlu, Nippon Budokan'a 
gelerek milli sporcunun Shohei Ono'yla 

oynadığı karşılaşmayı yerinden takip 
etti.

KASAPOĞLU TESELLİ ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları'nda judoda erkekler 
73 kiloda elenen Bilal Çiloğlu'nu teselli 
etti.

Milli sporculara destek olmak için 
Tokyo'da bulunan Bakan Kasapoğlu, 

Bilal'in müsabakalarını Nippon Budo-
kan'da izledi. Son 16 turunda ev sahibi 
Japonya'dan olimpiyat şampiyonu Sho-
hei Ono'ya yenilen Bilal'i ilk teselli eden 
Bakan Kasapoğlu oldu. Bilal'in yanına 
giden Kasapoğlu, "Kendini üzme, daha 
yolun açık." diyerek milli sporcuya des-
tek verdi. Bilal Çiloğlu da yanına gelen 
Bakan Kasapoğlu'na sarılarak desteği 
için kendisine teşekkür etti. n AA

Altuğ Çelikbilek 
İspanya’da şampiyon

Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki 
Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final niteliği taşıyan Open 
Ciudad de Pozoblanco turnuvasında kupanın sahibi Konyalı 
milli sporcu Altuğ Çelikbilek oldu

İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco te-
nis turnuvasının tek erkekler finalinde Konyalı sporcu Altuğ 
Çelikbilek, Cem İlkel'i 2-1 yendi. 

Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki 
Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final olma özelliği taşıyan 
karşılaşmada, dünya 203 numarası Çelikbilek ile dünya sı-
ralamasının 209. basamağında yer alan İlkel karşı karşıya 
geldi. İspanya’nın Pozoblanco kentinde düzenlenen 52 bin 
80 avro para ödüllü turnuvada, 1 saat 47 dakika süren finali 
6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 24 yaşındaki Çelik-
bilek, kupanın sahibi oldu. n AA



Candem Gübre ikinci kuşak yö-
neticisi Fatih Candan ile hayata dair 
her şeyi konuştuk. Genç yönetici 
Fatih Candan’ın samimi olarak ver-
diği cevaplar okumaya değer. İşte o 
keyifli söyleşi…

Kendinizi tanıtabilir misiniz?
Ben Fatih Candan, Candem 

Gübre şirketinin ikinci nesil yöne-
timinde çırak olarak başladığım 
günden bugüne devam ediyo-
rum.2016 senesinde liseden me-
zun olduğumda yurtdışına gitmem 
gerektiğine karar verdim. Bunun 
öncelikli sebebi emek verdiğiniz 
şirketin kesinlikle çok büyük bir 
dış ticareti olmak zorunda zira bir 
şirketin bel kemiği dış ticarettir. 
Öncelik muhasebe ve dış ticarettir. 
Çünkü finans olarak rahatlamanız 
gerek. Sonrasında eğitim için İrlan-
da’ya gittim.2019’un birinci ayında 
temelli dönüş yaptım. Döner dön-
mez direkt dış ticarete başladım.

Ticarette sizin önceliğiniz ne-
dir?

Bizim önceliğimiz özellikle be-
nim önceliğim tarım işi olduğu için 
paradır. Tabii herkes para kazan-
mak ister. Bunun için çalışır. Fakat 
paradan ziyade işinize verdiğiniz 
başka bir anlam varsa para da za-
ten ardından gelecektir. Babamın 
da çok güzel bir lafı vardır, bunu da 
kendime motto edinmişimdir ̀ para 
için mi çalışacaksın, yoksa çalıştığın 
için mi para kazanacaksın .̀ 

Para kazanırsın ama o para seni 
hiçbir zaman tatmin etmez. Hep 
daha fazlası derken devasa bir şir-
ket olursunuz ama para asla sizi 
tatmin ve mutlu etmez. Çalıştığınız 
için para kazanırsanız tatmin olur-
sunuz parada arkasından gelir. Bu 
yüzden her işinizde mutlu olursu-
nuz. Ben bu bilinç ile çalışan biri-
siyim. 

Şirkette bireysel anlamda 
amaç ve hedefleriniz neler?

Şirkette de amacım öncelikle 
prestij ve biz milli bir şirketiz biz 
Türkiye’nin şirketiyiz. Önceliğimiz 
Türkiye. Önce kendi çiftçim kulla-
nacak sonrasında ise yurtdışını dü-
şüneceğiz ve çiftçim o yeşil logoyu 
gördüğü zaman ‘işte Candem’ di-
yebilecek. Aklına kazınması gerek 
ki bu yönde çalışmalarımız devam 
ediyor. 

Hangi ülkelerle çalışıyorsu-
nuz?

Katıldığımız fuarlarda da özel-
likle Ortadoğu, Akdeniz ve Orta 
Asya ülkeleri bizi tanıyor, bize aşi-
nalar. Tabii önceliğimiz her zaman 
ülkemiz, biz milli bir şirketiz.biz bu 
organize sanayi için, Konya için ça-
lışıyoruz. 

Memleket için çalışıyoruz. Biz 
güzel ürünler üreteceğiz ki çiftçimiz 
de güzel mahsul alsın. Çiftçi bizim 
gübremizi kullanıp, memnun kalıp 
üstüne bir de fazlasıyla verim alırsa 
işte bu bize yeter. 

Sizin burada göreviniz nedir?
Dış ticaret sorumlusuyum, it-

halat ve ihracat operasyonlarını 

ben yönetiyorum. Yaklaşık 20 ül-
keye ihracatımız var. Her geçen 
gün bunu katlayarak devam etmek 
istiyoruz.

Üretim yapıyorsunuz değil mi?
Sıvı,toz ve granür  olarak 3 

farklı tip üretim yapıyoruz. İşimiz 
bitki beslemedir. Biz de ilaç yok biz 
sadece gübre asıllı firmayız ileride 
planlarımız içerisinde ilaç üretimi 
de var. Bizim bu işe çıkış noktamız 
2005 senesinde bitki besleme idi.

Kaç kişiye istihdam sağlıyorsu-
nuz?

Bu sayı sürekli değişiyor ve ar-
tarak devam ediyor. Şu anda 65-70 
civarında çalışanımız var.

İç piyasaya mı hitap ediyorsu-
nuz?

Dünya geneline bakarsanız 
Türkiye tarımda dev bir ülke. Sayılı 
ülkelerden birisi. O yüzden bizim 
asıl pazarımız da yurtiçinde zaten. 
Yani bizim yüzde doksan kadar iç 
piyasaya, yüzde on kadar da dış pi-
yasaya satışımız var.

Sektörün ihracatı çok zor çünkü 
bir yedek parçada kullanıcı alıp ta-
kacak ve kullanacak fakat biz insan-
lara hayal satıyoruz. Yani çiftçi onu 
alacak harmana hasata gelecek ve 
ürünümüzü ancak orada görebi-
lecek. Bu da ciddi bir zaman tabii. 
Bizim işimiz güven ve çiftçinin bize 
güvenip tarlasını bize emanet ettiği 
zaman başlıyor.

Konya’da bütün bölgelere satı-
şınız var mı?

Şu anda 600 bayiimize ürün 
veriyoruz. Türkiye genelinde 
650’ye yaklaşıyoruz.

Konya’yı gıda üssü yapmak 
için uğraşıyoruz. Neden başaramı-
yoruz?

En çok muzdarip olduğumuz 
konu; vatandaş dolandırıcılara çok 
fazla itibar ediyor. Azot, potasyum 
gübresi dediğimiz gübre kum gibi 
bir şeydir.ve kumu da gübre diye 
satabiliriz. Nitekim bizim sektör-
de bu tarz sahtekarlar çok. Mesela 
gübre tesislerimizde hammadde 
olarak kullandığımız bir madde. bu 
leonardid kömürün on milyon yıllık 
halidir. İçinde organik madde sevi-
yesi yüzde yirmidir.Yıllarca çiftçile-
re kömürü leonardid diye satmışlar. 
Çiftçinin ekmeği tarlasıdır. Çiftçi 
eğer toprağını yıpratırsa bir daha 
verim alamaz. Bu tür sahtekarlık-
lar da sektörü tamamen lekeliyor, 

bizleri yüzde yüz kötü etkiliyor.Bu 
konuları bakanlığa da ilettik. Ar-ge 
yapmayan hiçbir üreticiye kesin-
likle tescil vermeyin.ar-ge yapma-
yan satış yapamasın. Çünkü biz 
bunun için ciddi miktarda yatırım 
yapıyoruz. Ciddi tesisler yapıyo-
ruz. Şuan yine bir yatırımımız var 
süren.100-200 bin liraya bir işyeri 
açıp önüne de bir kazan koyup çift-
çiyi kandırınca bu sefer bizim de 
bir farkımız kalmıyor. Biz istiyoruz 
ki; bu işi yapacaklar için bakan-
lığın bir prensibi olsun. Bir diğer 
sıkıntımız ise çiftçi kendini yanlış 
konumlandırıyor. Üzerindeki psi-
koloji şu şehirli adam beni küçüm-
süyor. Bunun psikolojisi yüzünden 
traktör alacağına araba alıyor. Beni 
de yüksek görsünler diye. Halbuki 
ihtiyacı bu değil daha farklı şeyler. 
Sen bu arabaya yatıracağın parayı 
traktöre yatırmalıydın aslında. Bu 
bütün Türkiye’nin adına kötü bir 
şey, ülkenin kaderi ile oynanıyor. 
Eğer çiftçimiz bu üretimi yapmazsa 
halkımız yiyecek domates bulama-
yacak, çiftçi kendi değerini anlamak 
zorunda.

Candem’i şu anda kaçıncı nesil 
yönetiyor?

Biz ikinci nesil bir firmayız. Ba-
bamlar bu işe sonradan giriyorlar.
biz öncesinde çelik tencere imalatı 
yapıyorduk. Fakat nasibimiz orada 
değilmiş. İşler kötü gidince daha 
sonra gübreye girmişiz. Fakat bizim 
170 yıllık bir ticaret geçmişimiz var. 

Hayata nasıl başladınız?
Ben 22 yaşındayım küçükken 

kendi tarlalarımızdan aldığımız mı-
sırı anneme pişirtip camide satar-
dım.biz küçükken de ticaret bizi çe-
kiyordu. Şuan kuzenlerim de aynı 
şeyi yapıyorlar. Babam da benim 
yaşımdayken gaz lambasının camı-
nı satarmış mesela.

Pandemi döneminde ne yaptı-
nız, nasıl bir süreç yaşadınız?

Henüz pandemi Türkiye’ye uğ-
ramadan önce, yani Çin’de başladı-
ğı zaman buralara doğru geleceğini 
tahmin ettik ve tarım sektörünün 
patlayacağını, üretimin en üst nok-
taya çıkması gerektiğini anlamıştık. 
Tarım makinesi üretenler de çok 
güzel çalıştı elhamdülillah.biz de 
çok güzel çalıştık. İlaç firmaları da 
çok güzel çalıştı. Çünkü insanlar 
gıdanın önemini anladı. Gıdaya ay-
riyeten bir önem verilmişti. Devlet 
büyüklerimiz de tarıma çok fazla 
destek verdi şuanda.

Gübre stratejik bir ürün mü-
dür?

Biz zaten on yıldır bu gübre 
bizim kaderimizdir diye bas bas 
bağırıyoruz. Nitekim devlet büyük-
lerimiz de desteği on liradan yirmi 
liraya çıkardı. Fakat hammadde 
bulmada sıkıntı çektik. Seferler ip-
tal oldu, bu ciddi sıkıntılara yol açtı 
ve fiyatlar arttı. Şuan 2021 senesin-
de baktığımız zaman yüzde yirmi 
bazı ürünlerde yüzde yüz artış oldu. 
Ama biz hiç durmadan üretimimi-
ze devam ediyoruz. Bizim sloganı-

mız şudur; üreten çiftçinin yanın-
dayız. Şuan 7/24 çalışıyoruz. Çünkü 
satmada hiçbir sıkıntımız yok. 20 
bin ton malım olsa malı görmeden 
satarım. Biz haktan, emekten ya-
nayız. Kesinlikle çiftçinin hakkını 
gözetmek durumundayız.

Pandemi döneminde devlet 
desteği aldınız mı?

Devlet desteği kullanmadık, 
bizden daha fazla ihtiyacı olan fir-
malar var.

Fatih Candan iş haricinde ne 
yapar, mesela mutfakla arası na-
sıldır?

Yok, mutfakla aram iyi değildir. 
Öğrencilik hayatımda da sürekli 
hazır yiyordum. Benim sevdiğim 
şey mesela kampı çok severim. 
Müsait oldukça sürekli kamp ya-
parım bir kamp ekibimiz de var. 
Düzce, Torku Yaylası herkese de 
öneririm. Onun dışında seyahat 
etmeyi çok severim. Bilmediğim, 
görmediğin ne kadar yer varsa gör-
mek isterim. Öncelikle tüm Türki-
ye’yi sonra yurtdışına gitmeyi çok 
istiyorum özellikle Türkiye’de doğu 
taraflarına gitmeyi çok istiyorum.

Gezdiğiniz ülkelerle Türkiye ya 
da Konya’yı kıyaslar mısınız?

Gerek eğitim gerekse seyahat 
için 6-7 ülke gezdim Amerika’dan 
İrlanda’ya kadar. Yurtdışından 
döndüğümde memleket toprağı-
nı öpmüştüm. Benim kızdığım şu 
mesela kendisini adam Avrupa’ya 
atıyor. Mesela burada mühendis 
olmuş Avrupa’da bulaşıkçılık yapı-
yor. Bizim vasıflı elemana ihtiyacı-
mız var. Çünkü her yer üniversite 
mezunu ama yüzde doksanı boş 
gerçekten.

İşyerinde babanız ile ilişkiniz 
nasıldır?

Şimdi iş bölümünde babam 
üretimden sorumludur. Benim 
asıl patronum amcamdır. Şirket 
içindeki iletişimimiz çok iyi nedeni 
ise şu, mesela duyuyorum bazı fir-
malarda ikinci nesil işin çıraklığını 
yapmadan usta olmaya atlıyor ve 
bu büyük sıkıntılara yol açıyor. Bu 
kesinlikle bizde yok. Ben buraya 
geldiğimde aile şirketinde patro-
nun oğlu olarak değil çırak olarak 
başladım. Çünkü insanlar eğer sen 
şirketi yükseltirsen baba parası ile 
yaptı eğer batırırsan da hayırsız ev-
lat derler.

20 yıl sonra kendinizi nerede 
görüyorsunuz?

Kendimi her zaman Candem 
firması ile görüyorum ve firmamızı 
çok daha fazla büyütüp akla gelen 
ilk firmalar arasına girmek istiyo-
ruz.

Bir STK’ya üyeliğiniz var mı?
Şahsi olarak yok, henüz gerçek-

leştirmedim fakat tam bunlara atıl-
mak isterken pandemi patladı.

Genç girişimcilere ne tavsiye 
edersiniz?

Onlara en büyük tavsiyem para 
için çalışmamalarıdır. Kendilerine 
bir idol belirlesinler bir hayal kur-
sunlar fakat hayalperest olmasınlar.

Fatih Candan
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Candem Gübre ikinci kuşak yöneticisi Fatih Candan iş ve sosyal hayatını anlattı. Candan, “Küçükken kendi 
tarlalarımızdan aldığımız mısırı anneme pişirtip camide satardım. Biz küçükken de ticaret bizi çekiyordu” dedi

Mısır satarak 
ticarete başladım

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



İttifak Holding Konyaspor’da transfer 
harekatında adım adım sona geliniyor. 
Şu ana dek dış transferde Oğulcan Ül-
gün, Soner Dikmen, Serdar Gürler ve 
Jose Paul Mpoku ile sözleşme imzala-
yan Yeşil-Beyazlılar, Ankaragücü’nden 
Arnavut oyuncu Endri Cekici ile de büyük 
oranda anlaşma sağladı. 

Başkent kulübü ile son detayları gö-
rüşen Konyaspor, en geç yarına dek bu 
transferi açıklamanın hesaplarını yapı-
yor. 24 yaşındaki hücum oyuncusu Süper 
Lig’de forma giymek isterken, kulübü 
Ankaragücü’nden de kolaylık yapılmasını 

istedi. Öte yandan transferin maddi de-
taylarında başkent ekibi bonservis talep 
ederken, Konyaspor ise bu transferden 
en az hasarla ayrılmak istiyor. Yeşil-Be-
yazlıların takas ile de bu transferi nokta-
layabileceği gelen bilgiler arasında.

Geride kalan sezonda Ankaragücü’n-
de 31 karşılaşmada forma giyen Endri 
Cekici, 2 gol ve 2 asistlik bir performans 
sergiledi. 2020-2021 sezonunda NK 
Olimpija takımından Ankaragücü’ne 200 
bin Euro bonservis bedeli ile transfer ol-
muştu. 

Endri Cekici’nin transferinin netliğe 

kavuşmasından sonra santrfor mevkiisi-
ne de bir transfer düşünen Konyaspor, 
sonrasında transferi büyük oranda nok-
talayacak. 

Takımdan ayrılacak isimlerin olması 
durumunda ise Yeşil-Beyazlılar teknik di-
rektör İlhan Palut’un raporu doğrultusun-
da tekrardan kolları sıvayacak. 

SANTRFOR TRANSFERİNDE 
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Konyaspor, Endri Cekici’ye imzayı 
attırdıktan sonra santrfor transferini de 
ay sonuna yetiştirmeyi hedefliyor. Tür-
kiye’den bir isimle dirsek teması kuran 

Anadolu Kartalı, anlaşmanın olması du-
rumunda kısa süre içerisinde bu transferi 
de açıklığa kavuşturarak rahatlamak is-
tiyor. Harcama limitleri konusunda titiz 
davranan Yeşil-Beyazlı kulübün, santrfor 
transferinde kesenin ağzını biraz da ol-
sun açması bekleniyor.

Öte yandan Konyaspor’da şu ana dek 
7 oyuncu ile de yollar ayrıldı. Yeşil-Be-
yazlılarda Marko Jevtovic, Deni Milose-
vic, Volkan Fındıklı, İsmael Diomande, 
Oğuz Kağan Güçtekin, Ozan Can Oruç ve 
Levan Shengelia, yeni sezonda takımda 
olmayacak isimler. n SPOR SERVİSİ

Endri Cekici
Kartal oluyor
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Deni Milosevic’in takımdan ayrılmasından sonra ofansif orta saha transferi 
konusunda Ankaragücü’nden Arnavut oyuncu Endri Cekici ile son detayları konuşuyor. Oyuncu ve kulübü ile büyük oranda 
anlaşma sağlayan Yeşil-Beyazlılar, son pürüzleri sonuçlandırarak bu transferi kısa süre içerisinde açıklamayı hedefliyor

Hadziahmetovic
hayran bırakıyor

Serhat Kot 
ile yollar ayrıldı

Konyaspor Basket
Azizcan ile anlaştı

Konyaspor’un Boşnak oyuncusu Amir Hadziahmetovic, 
Erzurumspor ile oynanan hazırlık müsabakasında yaklaşık 
30 metreden ağları sarsarak yine kendine hayran bıraktı. 
Her geçen sezon performansının üzerine koyarak ilerleyen 
maestro, taraftarların sevgilisi haline geldi. 

Geride kalan sezonda savunma ile hücum arasında 
adeta köprü görevi gören Amir, bu sezona da bomba gibi 
başladı. Erzurumspor karşısında 1 gol atan bir de atılan 
ikinci golün hazırlayıcısı olan Hadziahmetovic, hakkında 
taraftarlar sosyal medya üzerinden oyucuyu övgü yağmuru-
na tuttu. Geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile 2 yıl daha söz-
leşmesini uzatan maestro, ‘Burası benim evim ve yuvam’ 
demişti. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da hücum oyuncusu 
Serhat Kot ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklan-
dı. Geride kalan sezonun ara transfer döneminde kadroya 
dahil edilen gurbetçi futbolcu beklenen katkıyı veremedi. 
Yeşil-Beyazlı forma ile 13 maçta forma giyen 23 yaşındaki 
isim gol ya da asist katkısı veremedi. 

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: Karatay Termal 1922 Konyaspor'umuzun futbol-
cularından Serhat Kot'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak 
fesh edilmiş olup takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı 
kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başa-
rılar dileriz.” n SPOR SERVİSİ

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, yeni se-
zonda Süper Lig’e direkt olarak yükselme adına kadrosunu 
güçlendirmeye devam ediyor. Dev Kartallar, daha öncede 
Yeşil-Beyazlı formayı giyen uzun forvet pozisyonunda oy-
nayan Azizcan Özdemir’i kadrosuna kattı. Transferi resmi 
sitesinden duyuran Konyaspor Basketbol, şu ifadeleri kul-
landı: “Kulübümüz uzun forvet pozisyonunda oynayan ve 
daha önce takımımızda forma giyen Azizcan Özdemir ile 
anlaşma sağlamıştır.”

33 yaşında olan Azizcan Özdemir geride kalan sezonda 
Global Connect Travel Düzce Basketbol’da forma giyiyordu.
n SPOR SERVİSİ
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1922 Konyaspor’dan hücuma 2 takviye 

TFF 2.Lig’de mücadele eden Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor’dan hücum 
hattına 2 takviye geldi. Yeşil-Beyazlılar 
Ankaraspor’dan Batuhan Altıntaş ve Ak-
saray Belediyespor’dan Mustafa Apardı 
ile sözleşme imzaladı. 

Transferi resmi sosyal medya he-
sabından duyuran 1922 Konyaspor, 
Batuhan Altıntaş ile 1+1 yıllık sözleşme 
imzalarken, Mustafa Apardı ile de 2 yıl-

lık sözleşme imzaladı.
Yeni transferlerden Batuhan Altın-

taş Bursaspor altyapısından yetişirken, 
önemli kulüplerde forma giydi. Alman 
ekibi Hamburg bir dönem Batuhan’ı 
kadrosuna katarken, 25 yaşındaki ismin 
kariyerinde düşüş başladı. 

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, 
Giresunspor, Boluspor ve son olarak 
Ankaraspor formalarını terleten santr-

for oyuncusu kariyerindeki en verimli 
dönemlerini Kasımpaşa ve Boluspor’da 
geçirdi. Geride kalan sezonda ise Anka-
raspor’da görev alan Batuhan Altıntaş 
9 maçta forma giymiş ve 1 gol atabil-
mişti.

1922 Konyaspor’un bir diğer trans-
feri de 22 yaşındaki yetenekli futbolcu 
Mustafa Apardı. Ana mevkiisi santrfor 
olan Mustafa Apardı sağ ve sol kanatta 

da forma giyebiliyor. Beşiktaş altyapı-
sında uzun yıllar geçiren ve sonrasın-
da gittiği takımlarda sezonları kiralık 
olarak geçiren 22 yaşındaki hücum 
oyuncusu son 2 sezonda Aksaray Be-
lediyespor’da gösterdiği performansla 
ön plana çıktı. Yetenekli futbolcu geride 
kalan sezonda 35 maçta forma giyerken 
10 gol atma başarısı gösterdi.
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da Göztepe mesaisi bugün başlıyor
İttifak Holding Konyaspor, ilk 

etap kampını Konya’da tamamladık-
tan sonra ikinci etap kampı için Er-
zurum’da hazırlıklarını sürdürüyor. 
Hava sıcaklığının mevsim normali-
nin altında olduğu Erzurum’da Ana-
dolu Kartalı, ilk hazırlık maçına da 
gerçekleştirdi. Erzurumspor ile bir 
hazırlık maçı yapan Yeşil-Beyazlılar 
bu müsabakayı 2-1 kazanırken, ya-
rın ikinci hazırlık maçında Göztepe 
ile karşılaşacak.

Konyaspor yeni sezona yüksek 
tempoda Erzurum’da hazırlanıyor. 
Kadrosunu önemli oyuncularla 
güçlendiren ve geride kalan sezona 
kıyasla kadrosundaki birçok ismi 
tutan Anadolu Kartalı, bu hafta içe-
risinde de transferleri noktalayarak 
önüne bakacak. Konya’daki ilk etap 
hazırlık kampında 1922 Konyaspor 
ile bir hazırlık maçı gerçekleştiren 

Yeşil-Beyazlılar ilk ciddi sınavını 
da önceki gün verdi. TFF 1.Lig ekibi 
Erzurumspor ile karşılaşan ve saha-
dan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Kon-

yaspor, ikinci hazırlık müsabakasın-
da ise yarın saat 17.00’de Göztepe 
ile karşı karşıya gelecek. 

Erzurumspor karşılaşmasından 

sonra takıma 1 gün izin veren teknik 
direktör İlhan Palut, oyuncuların din-
lenmesini istedi. Dünü izinli geçiren 
Konyaspor, bugün hazırlıklarına kal-

dığı yerden devam edecek
Oynanan hazırlık müsabaka-

sında ilk 60 dakika bir ilk 11, kalan 
yarım saatlik dilimde ise farklı 11 

ile sahada yer alan Konyaspor’da 
teknik direktör İlhan Palut oyuncula-
rı görme adına farklı taktiksel oyun 
şablonu denedi. İlk 60 dakikalık 
dilimde ideale yakın bir 11 ile sa-
hada yer alan Yeşil-Beyazlılar ikinci 
yarıda genç oyuncularla sahada yer 
aldı. Yeni transferlerden Soner Dik-
men, Oğulcan Ülgün ve Jose Paul 
Mpoku forma şansı bulurken, 1922 
Konyaspor’dan A takıma katılan Nuri 
Emre Akşit, Selim Dilli, Şener Kaya 
ve Ekrem Kayılıbal’da formayı giydi. 

Erzurumspor ile oynanan karşı-
laşmada ise henüz hazır olmayan 
Serdar Gürler, Farouk Miya ve Ar-
tem Kravets ise forma giymedi

Öte yandan Konyasporlu taraf-
tarların çok şey beklediği Ahmet Ka-
rademir’in kamp süresinde fiziksel 
anlamda gelişmesi de dikkatlerden 
kaçmadı. n SPOR SERVİSİ
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