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Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiy-
le birlikte kış hazırlıkları başlarken, soba 
satıcılarında hareketlilik görülüyor.

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araç-
ları Esnaf Odası ve Konya Esnaf ve Sanatkar-
lar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, Konya’da minibüs ücretlerinde 
düzenleme yapıldığını açıkladı.

Konya’da ekmeğe zam
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BASKAN ALTAY: “KONYA’NIN MARKA DEGERiNi
ARTIRACAK CALISMALAR YAPIYORUZ”

Haberin Devamı sayfa 6’da

Meram’da kaçak yapıya geçit yok
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Konya’da kitap şöleni heyecanı
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Şeker pancarının üretim
üssü Konya’da hasat zamanı

İlhan Palut: “İyi bir oyun ve sonuç
almak için İstanbul’a gideceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın men-
suplarıyla bir araya gelerek gündem değerlendirmesinde bulundu.

SPOR’DA

Sobacıların kış 
yoğunluğu başladı

Konya’da minibüs
ücretleri güncellendi
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Hastanede polis ve çalışanlara saldırdılar

Silahlı organize suç örgütüne yönelik 
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 

kişiden 28’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Konya’da silahlı organize suç
örgütü operasyonunda 28 tutuklama

Konya’da avukata silahlı saldırı

Konya’nın Karapınar ilçesinde iki 
grup arasında çıkan kavga sonrası 
polis ekipleri tarafından olayın şüphe-
lilerin sağlık kontrolüne götürüldüğü 
hastaneyi basan yakınları, sağlık ve 
polis ekiplerine saldırdı.

Olay, 15 Eylül gece saatlerinde 
Karapınar ilçesinde Hankapı Mahalle-
sinde bulunan bir eğlence mekânında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
eğlence merkezinin çıkışında alkol-
lü Y. D., O. D. ve T. M. isimli şahıslar 
ile F. G., H. G. ve M. A. Ö. arasında 
kavga çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine 
düşen ihbar üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk 
edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 
çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. İçle-
rinde yaralılar da bulunan iki tarafın 
birbirlerinden şikâyetçi olması üze-
rine polis ekipleri, şüphelileri sağlık 
işlemleri için Karapınar Devlet Has-
tanesine götürdü. Olayın tarafların-
dan 1.79 promil alkollü olduğu tespit 
edilen M.A.Ö., işlemleri esnasında 
hastane içerisinde taşkınlık yaparak 
polis ekiplerine hakaret etti. Sağlık 
kontrolü sırasında sağlık çalışanları-
na zorluk çıkararak müdahale eden 
polis ekiplerine küfürler savuran şa-
hıs, ekipler tarafından sakin olması ve 
tedavisine devam etmesi konusunda 
birçok kez uyarıldı.

Üç polis memuru ve
iki bekçi yaralandı
Hastanede sağlık işlemleri sıra-

sında M.A.Ö’nün yakınları olduğu 
öğrenilen ve yüksek promilde alkol 

aldıkları tespit edilen A.Ö., ve Z. Ö. 
de olayı duyarak hastaneye geldi. Gö-
revli sağlık ve polis ekiplerine hakaret 
ve polisleri tehdit eden iki kişi görevli 
ekiplere saldırarak darp etti. Şahıslar 
takviye ekip çağrılarak güçlükle kont-
rol altına alındı. Hastane basarak taş-
kınlık çıkartan ve görevli memurlara 
saldıran şahıslar hastanenin güvenlik 
kamerası tarafından saniye saniye 
görüntülendi. Görüntülerde, hasta-
neye gelen iki kişinin sağlık ve polis 
ekiplerine küfür ederek saldırması 
daha sonra hastane polisi tarafından 
tek şahsın bir odaya alınarak kontrol 
altına alınması görülüyor. Öte yan-
dan, olayda yaralanan 3 polis memu-
rundan 1’ine 5 gün ve 2 çarşı mahalle 
bekçisinden 1’ine 3 gün iş göremez 
raporu verildi.

Kafasını duvarlara vurarak polisin
kendisini darp ettiğini iddia etti
Şahsın yakınlarından gözaltına 

alınmak istemeyen A. Ö. ise polisle-
re hakaret ve küfürler ederek saldırıp 
hastanedeki tıbbi cihazlara tekme 
atarak zarar verdi. Bunun yanı sıra 
kafasını duvarlara ve kapıya vurarak 
polislerin kendisini darp ettiğini iddia 
etti. Hastanede görevli bulunan ve 
şahısların yakını olan sağlık çalışanı 
da yakınlarının gözaltına alınmasına 
engel olmak için polis ekiplerine mu-
kavemet gösterdiği öğrenildi. Olay 
yerine gelen takviye ekipler tarafın-
dan şahıslar etkisiz hale getirilerek 
polis merkezine götürüldü. Olayla il-
gili araştırma devam ediyor. •İHA

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığının tali-
matları doğrultusunda Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü (TEM) 
ekiplerince, çeşitli kisveler al-
tında silahlı organize suç örgü-
tü oluşturan, örgüt finansmanı 
sağlamak üzere şirketler kuran 
ve söz konusu şirketler aracılığı 
ile yaklaşık 50 milyon lira ve mal 
varlığı edindiği tespit edilen si-
lahlı organize suç örgütüne yöne-
lik polis ekipleri tarafından yapı-
lan çalışma sonrasında 30 Eylül 
tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 kişi gözaltı-
na alınırken, baskın yapılan ad-
reslerdeki aramalarda birçok suç 
unsuru ele geçirildi. Gözaltına 
alınan ve emniyetteki işlemleri 
tamamlanan 33 şüpheli adliyeye 
sevk edildi.

33 şüpheliden 28’i tutuklandı
Mahkemeye çıkartılan şüp-

helilerden 1’inin gözaltı işlemi 
devam ederken, 3’ü adli kontrol 

şartıyla olmak üzere 4 şüpheli 
serbest bırakıldı.

Aralarında örgütün yönetim 
kadrosun da olduğu belirlenen 
28 şüpheli tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. Tutuklanan örgüt 
üyeleri, örgüt içerisinde oluştur-
duğu infaz timleri aracılığıyla, 
kasten yaralama, kişiyi hürriye-
tinden alıkoyma, araç kundak-
lama, oto hırsızlığı, gasp, sözde 
mahkeme kurarak yargılama, 
tehdit, ikamet kurşunlama, hır-
sızlık, haraç alma, örgüt içi infaz 
suçları olmak üzere toplam 11 
eylemi gerçekleştirmekten ha-
kim karşısına çıktı.

Öte yandan, örgüte yapılan 
operasyonda ele geçirilen 5 ta-
banca, 3 tüfek, kaçak elektrik 
kullanmak suretiyle kripto para 
madenciliğinde kullanılan 18 
adet makine, çok sayıda mühim-
mat ve bunların yanı sıra dijital 
materyaller ile örgütsel dokü-
manlara polis ekipleri tarafından 
el konuldu. •İHA

Olay, saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark 
girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. (32) 
babasının icra meselesi için arkadaşı İ.E. (21) ile birlikte 
avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda 
buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.’nin 
(42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine K.Ö. ve İ.E. de 
adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıy-
la adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına 
giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İ.E. tarafından 
dizinden silahla yaralandı. Silah sesini duyan çevrede-
kilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Polis kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakalaya-
rak gözaltına aldı. Yaralı avukat ambulansla Konya Şe-
hir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan avukatın 
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Bizler dosyanın tarafı değil, vekiliyiz”
Olayla ilgili açıklamada bulunan Konya Baro Başka-

nı Mustafa Aladağ, saldırıyı nefretle kınadıklarının altı-
nı çizerek, “Bizler dosyanın tarafı değil, vekiliyiz. Bizler 
sizden aldığımız yetki çerçevesinde avukatlık kanunu 
ve meslek kurallarının ve diğer mevzuatın bize tanıdığı 
hak, yetkiler içerisinde sadece görevini yapmaya çalışan 
insanlarız. Bu şekilde saldırının hiçbir amaca hizmet et-
meyeceğini hepimizin bilmesi gerekmektedir. Maalesef 
son dönemde avukatlara yönelik bu tür saldırıların ar-

tarak devam ettiğini görmekteyiz. O nedenle şunu ifade 
etmek istiyoruz; avukat madem yardım kurucu unsurdur, 
olmazsa olmazdır, bu tür şiddete bir an evvel dur deme-
liyiz. Başlangıçta bu konuya ilişkin mevzuatın en hızlı 
şekilde değiştirilerek cezaların azami seviyeye çıkarıl-
ması gerekir. Hukuka olan inancımız, vicdanımız vardır. 
Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Şüpheli 
ya da şüphelilerin yargı önünde en ağır ceza alması için 
tüm meslektaşlarımızla el birliğiyle mücadele edeceğiz. 
Çok acıdır ki olayın şüphelileri birazdan ifade verecekler. 
Onların da müdafaa hakları vardır. O müdafi de Konya 
Barosu mensubu olacaktır. Tesellimiz şudur ki meslekta-
şımızın sağlık durumu iyidir” diye konuştu. •İHA
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Jandarmadan havadan trafik
ve asayiş denetimi

Konya’da gerçeğini aratmayan
arama-kurtarma tatbikatı

Çadırda çıkan yangında ağır
yaralanan bekçi hayatını kaybetti

Konya’da adliye önünde silahlı saldırıya uğrayan avukat bacağından 
yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kuzusunu kurtarmak için
gölete giren çocuk boğuldu

Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde alı-
nan trafik tedbirleri kapsamında Konya İl Jandar-
ma Komutanlığı ekiplerince helikopterle havadan 
trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücü-
lere ceza kesildi.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strate-
ji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği 
Eylem Planı çerçevesinde alınan trafik tedbirle-
ri kapsamında, Konya İl Jandarma Komutanlığı 
ve Yunak ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri Yunak - Akşehir karayolunda helikopter 
ile havadan trafik ve asayiş denetimi yaptı. Hava-
dan yapılan denetimde, başta ağır tonajlı araçlar 
olmak üzere köy ve mahalle yolları ile şehirlerarası 
karayollarında zorunlu haller dışında emniyet şe-
ridi kullanan, banketler, şerit üzerinde duraklama 
yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme, ön-
deki aracı yakın mesafeden takip, tehlikeli şerit 

değiştirme, makas atma, hatalı sollama, araç-
larını yolun sağından, çok şeritli yollarda ise 
yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdi-
ği şeritten sürmemek” gibi kurallara uymayan 
sürücüler kontrol noktasına bildirildi. Uygulama 
noktasındaki ekipler tarafından durdurulan sü-
rücülere gerekli uyarılar yapılarak, kural ihlali 
yapanlara idari yaptırım uygulandı. Hız kuralla-
rına uyulması, sürücü ve yolcuların emniyet ke-
meri takmaları ve sürücülerin seyir halinde cep 
telefonu ile konuşmamaları konusunda bilgilen-
dirme broşürleri dağıtıldı. Yorgun olan sürücüler 
ise araçlardan indirilerek bir süre dinlenmele-
ri de sağlandı. Yetkililer, trafik denetimlerinin 
amacının, “cezalandırmak değil, trafik güven-
liğini esas alan trafik kazası ve kaza sonucu 
meydana gelen can kaybı, hayatın kalanını engelli 
olarak geçirme gibi risklerden korumak. Evrensel 

trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uyma-
sını sağlamak” olarak açıklamada bulundu.  •İHA

Konya’nın Ereğli ilçesinde koyunlarını otlatan 
12 yaşındaki çocuk, yapay gölete giren kuzusunu 
kurtarmak için girdiği gölette boğularak hayatı-
nı kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi 
Tont Mahallesi çiftlik atlı mevkii olarak adlandırı-
lan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
bölgede kuzularını otlatan 12 yaşındaki Mehmet 
Durmaz, kuzularından birinin yapay gölete düş-
mesi üzerine kuzusunu kurtarmak için gölete gir-
di. Ailesi Mehmet Durmaz’dan haber alamaması 
üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildir-
di. Bölgeye Ereğli’den itfaiye, sağlık ve jandarma 
ekipleri sevk edildi. Konya’dan gelen dalgıç kur-
tarma ekipleri Mehmet Durmaz’ın cansız bedenini 
düştüğü göletten çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalesinde Mehmet Durmaz’ın hayatını kaybet-
tiği belirlenirken, kuzu ise itfaiye ekipleri tarafın-
dan canlı bir şekilde kurtarıldı. Mehmet Durmaz’ın 
cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. •İHA

Konya’da düzenlenen UMKE ara-
ma-kurtarma tatbikatı gerçeğini arat-
madı. Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) 
2021 Kış Tatbikatında “14 kişilik özel jet 
uçağının teknik arıza sebebi ile düşme-
si” senaryosunda, ekipler dağlık alanda 
helikopter eşliğinde arama-kurtarma ça-
lışması yaptı.

UMKE 2021 Kış Tatbikatı Konya Kent 
Ormanı mevkiinde gerçekleştirildi. Tatbi-
kata Sağlık Müdürlüğü personeli ile be-
raber 3. Ana Jet Üs Komutanlığı, AFAD, 
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri 
de katılım sağladı. Diğer paydaş kurumlarla 
beraber yaklaşık 70 personelin katılımı ile “14 
kişilik özel jet uçağının teknik arıza sebebi ile 
düşmesi” konulu arama-kurtarma tatbikatı icra 
edildi. Tatbikat boyunca alanda; 50 UMKE per-
soneli, 10 112 Ambulans Servisi Başhekimliği 
personeli, 5 Konya Büyükşehir Belediyesi İtfai-
ye ekibi, 5 AFAD personeli, 1 arama-kurtarma 
helikopteri, 3 adet acil yardım ambulansı, 4 
adet UMKE aracı, 1 adet 4x4 ambulans, 1 adet 
4 sedyeli ambulans, 2 AFAD arama kurtarma 
aracı, 1 itfaiye aracı yer aldı. Arama-kurtarma 
ekipleri düşen uçağa müdahale ederken kurta-
rılan bir yaralı helikopterle nakledildi.

“Afetlerin, depremlerin, yangınların
eksik olmadığı bir konumdayız”
UMKE’nin çalışmaları hakkında bilgi veren 

Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. 
Ahmet Ergin, “Burada gördüklerimizin hepsi 
bir tatbikattan ibarettir. İyi ki gerçek değildi. 
Ülkemizin bulunduğu konumdan dolayı afet-
lerin, depremlerin, yangınların eksik olmadığı 
bir konumdayız. Marmaris’te, Manavgat’ta, 
Kastamonu’da, Sinop’ta, İzmir’de nerede bize 
ihtiyaç olsa, arama kurtarma ekiplerine ih-
tiyaç olsa, UMKE ekiplerine ihtiyaç olsa biz 
kurtarma ekipleri ile beraber eşgüdüm içeri-
sinde koordinasyon içerisinde UMKE olarak, 
Sağlık Bakanlığı olarak hep orada olduk. İyi ki 
de oradaydık. İnsan sağlığının kıymetli oldu-
ğunu dağda da olsa başka bir yerde de olsa, 
yangınlarda da olsa Hava Kuvvetlerimizle de 
AFAD’la da belediyelerimizle de işbirliği ile 
kurtarma harekatlarımızı yapmış olduk. Bugün 
burada gerçekleştirmiş olduğumuz tatbikat da 
buna yönelik bir uygulamaydı. Biz personelimi-
zi iyi eğitme adına tüm gönüllülerden oluşan 
bir tatbikat ekibiydi burası. Konya’mızda 320 
tane UMKE gönüllümüz bulunmaktadır. Bunun 
içerisinde hekim arkadaşlarımız, hemşire arka-
daşlarımız paramedikler, ATT’ler, hemşireler, 
sağlık memurları gibi çok geniş bir grubumuz 

bulunmakta. Bu arkadaşlarımız asıl görevleri-
nin yanında buraya sadece gönüllü olarak yurt 
içinde de yurtdışında da tüm görevleri gönüllü 
olarak katılmaktadırlar. Destek veren tüm sağ-
lıkçı arkadaşlarımıza, UMKE gönüllerimize te-
şekkürlerimi sunuyoruz” dedi.

“Her gün afetlere bir adım daha
hazır olma amacıyla tatbikatlarımızı
sürekli yapmaktayız”
Konya UMKE Sorumlusu Uzman Ömer Gök-

su da, “Ülkemiz coğrafya olarak afetlere çok 
müsait bir coğrafya. Dolayısıyla her gün biz 
afetlere bir adım daha hazır olma amacıyla tat-
bikatlarımızı sürekli yapmaktayız. Tatbikatları-
mız Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bu-
lunan Konya Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) 
ekipleri olarak koordinatör il anlamında Aksa-
ray ve Karaman’a da biz koordine ederek bu 
tatbikatları gerçekleştirmekteyiz. Bugünkü 
tatbikatımızın senaryosu da bir uçak kazasıy-
dı. Maalesef ülkemizde bu da yaşanılabilecek 
ve belki de şartları en zor tatbikattı. Günlerdir 
sadece olayın canlandırmasını yapmak için iki 
gün boyunca bu uçağın maketi ile uğraştık. Bu-
nun yanı sıra aynı zamanda tatbikatın yaralı 
makyajları, yaralı kurtarılması bunların hepsi 
bir süreçti. Ama emeklerimizin karşılığını işte 
burada gördüğünüz gibi başarıyla sonuçlandır-
dığımız tatbikatla alıyoruz. Bizim amacımız ta-
bii ki hazırlık. Tatbikatların amacı da budur, bir 
eğitimdir. Bu vesileyle arkadaşlarımıza imkan 
ve kabiliyetlerini gördük, kendi ekipmanlarımı-
zın imkan kabiliyetlerini gördük. Aynı zamanda 
tatbikata katkı sunan Konya Büyükşehir Bele-
diyesi İtfaiye arama kurtarma ekibi yine Kon-
ya AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtar-
ma ekipleri, arama kurtarma helikopterini bize 
tahsis eden 3. Ana Jet Üs Komutanlığı hepsi 
burada bir kurumlar arası işbirliğini geliştir-
dik. Sadece eğitim değil aynı zamanda beraber 
nasıl çalışabiliriz, nerede eksiğimiz var, nerede 
biz de onları nerede onlar bizi tamamlar bunu 
gördük” şeklinde konuştu. •İHA

Konya’nın Beyşehir ilçesin-
de, bir patlayıcı madde fabri-
kasına ait içerisinde kimyasal 
boya bulunan çadırda meydana 
gelen yangında ağır yaralanan 
kişi tedavi gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti.

Beyşehir’in Üzümlü Mahal-
lesi’nde faaliyet gösteren patla-
yıcı madde fabrikasına ait, işletmeye yaklaşık 150 
metre mesafede olan ve içerisinde kimyasal boya 
bulunan çadırda henüz belirlenemeyen bir neden-
le dün yangın çıktı. Yangında fabrika sahibi İbra-
him Sarıibiş (31) ile bekçi olarak çalıştığı öğrenilen 
Şaban Toptaş (37) yaralandı. Yaralılar, Beyşehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alı-
nırken, durumu ağır olan bekçi Şaban Topbaş, am-
bulansla Konya’ya nakledildi. Yangın, itfaiye ekip-
leri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. 
Şaban Topbaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak haya-
tını kaybetti. Şaban Topbaş’ın cenazesi Beyşehir 
Mezarlığında defnedilecek. •İHA



HABER16-31 Ekim 2021>4 www.konyagazetesi.com.tr

Türkiye’de en fazla şeker pancarı üretiminin 
yapıldığı Konya’da çiftçiler pancar hasadına de-
vam ediyor. Konya Ovası genelinde kuraklıktan 
etkilenen pancar üreticileri, "Üretmek zevkli bir iş, 
zahmetli bir iş, zor bir iş ama sonuçta ürettiğini 
görünce insanlar mutlu oluyor. Memleketimiz için 
üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Konya Ovası’nda binlerce çiftçi tarafından eki-
mi yapılan şeker pancarında hasat sürüyor. Hasat 
zamanı çiftçiler tarlada yoğun mesai yapıyor. 180 
gün önce ekimi yapılan pancarlar, bu yıl kuraklık-
tan etkilendi. Makine yardımıyla sökümü yapılan 
pancarlar, tırlara yüklenerek fabrikalara taşınıyor. 
Kuraklığa rağmen üretime aralıksız devam ede-
ceklerinin altını çizen Karatay ilçesinde çiftçi-
lik yapan Sıtkı Çetinkaya, "Üretmek zevkli bir iş, 
zahmetli bir iş, zor bir iş ama sonuçta ürettiğini 
görünce insanlar mutlu oluyor. Memleketimiz için 

üretmeye devam edeceğiz, insanlık için üretmeye 
devam edeceğiz. İnşallah sonu güzel olur diyece-
ğiz. Normalde 8 ton aldığımız ürün, şimdi bu yıl-
larda dekara 6 tona kadar düştüğü için bir verim 
kaybımız var. Geçtiğimiz yılları bu yıla oranlarsak 
yüzde 20 gibi bir kaybımız var verim açısından. Biz 
bunu da kuraklığa bağlıyoruz. Ürünleri biz ne ka-

dar suluyor olsak da il-
laki Allah’ın rahmetini 
istiyor" dedi.

"Yağmur
yağmadığından 
dolayı su
maliyetleri
yüksek oldu"
Yıl boyunca kurak 

geçen sezon nedeniy-
le yer altı sulaması ile 
ürünlerini suladıklarını 
anlatan çiftçi Çetinka-
ya, "Pancarın olduğunu 
önce zamandan anla-
rız. 180 günün geçme-
si lazım, artı olarak ise 
bitkinin yapraklarına 
baktığın zaman da sa-
rarmanın başladığı za-

man olgunlaştığını görürüz. Biz burayı Nisan’ın 
15’inde ektik. Bu sene yılın kurak gitmesi sebe-
biyle pancar biraz zahmetli oldu, maliyetli oldu. 
Çıkmasından sonraki dönemlerde de yağmur yağ-
madığından dolayı su maliyetleri yüksek oldu. Su-
layarak çıkarttık pancarı, bu sene verim olarak her 
yıl olduğu gibi değil. Kuraklığın verdiği bir sebep 
var. Dekara alınan yani diğer çiftçi arkadaşlardan 
da bilgi edindiğimiz kadar 6 ton gibi bir ürün aldık. 
Devletimiz fiyat açıkladı, çiftçi memnun ama bu fi-
yatın karşılığındaki maliyetlerimizin pandemiden 

dolayı bazen sıkıtınlar yaşıyoruz. Fakat bu pande-
mi döneminde biz çiftçiler olarak üretmeye devam 
ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pancar ekimini ilk defa yapanlara ve gençlere 
tavsiyelerde bulunan Çetinkaya, "Özellikle gençle-
rimize söylüyorum, büyüklerimiz bilir toprağın ha-
zırlanışı çok önemli, gübrelemesi çok önemli, bir 
de çapası çok önemli. Pancara başladığın zaman 
sulama zamanlarını iyi ayarlamak lazım. Çok su da 
iyi değil, ama zamanla olan su her üründe olduğu 
gibi pancarda da verim artmasına sebep olur. Artı, 
gübreleme zamanını iyi ayarlamak lazım. Söküm 
zamanı yani bu 6 aylık dönemden önce sökmeme-
leri, özellikle pancarın polar oluşumunda çok etkin 
bir şey ve erken söküm yapmamaları gerekiyor" 
ifadelerini kullandı.

"Kuraklık çok etkiliyor, çiftçi tamamen
yer altı sularına yöneldi"
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavune-

ker de, Karatay’da yoğun bir şekilde pancar üre-
timi yapıldığını ifade ederek, "Bu sene kuraklıktan 
dolayı biraz verim düştü ama geçmiş yıllarda çok 
büyük şekilde pancar üretiliyordu. Pancar üre-
timindeki çiftçilerin ana sebeplerinden biri de 
Pankobirlik, Konya Şeker üreticilerin girdilerini 
karşılıyordu. Yani gübre, mazot, bakım parası gibi 
giderleri karşılıyordu ve çiftçi için cazipti. Kuraklık 
çok etkiliyor, çiftçi tamamen yer altı sularına yö-
neldi. Eskiden 50 metreden su alanlar şimdi 100 
metre, 80 metre gibi metrajlarda değişti. Metrajlar 
değiştikçe elektrik sarfiyatı yani çiftçiye bir yük 
getiriyor. Yük geldikçe de çiftçinin karından za-
rar etmeye ve maliyet yükselmeye başlıyor. Onun 
için biz destek istiyoruz veya enerjide, gübrede 
süspanse istiyoruz. Bizim de maliyetlerimizin düş-
mesi lazım, bizim de pancardan para kazanmamız 
lazım ki, emek çekelim, üretelim, bu ülkenin üreti-
mine sunalım" ifadelerini kullandı. •İHA

EKONOMİ

Şeker pancarının üretim
üssü Konya’da hasat zamanı

Sobacıların kış yoğunluğu başladı

Konya’da havaların soğumasıyla 
birlikte sobacılarda da hareketlilik 
artarken, vatandaşlar uygun fiyatlı 
sobaları tercih ediyor.

Konya’da hava sıcaklıklarının 
düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları 
başlarken, soba satıcılarında ha-
reketlilik görülüyor. Yaklaşan kış 
mevsimi öncesi sobalı evlerde otu-
ran vatandaşlar soba satıcılarının 
yolunu tuttu. Soba satıcıları ise ha-
zırlıklarını tamamlayıp, mesaiyi yo-
ğunlaştırdı.

Konya’da yaklaşık 35 senedir 
soba ürünleri satan Mehmet Avgö-
ren, kış mevsiminin gelmesinden 
dolayı soba satışlarında bir artış 
olduğunu söyledi. Doğal gazlı ev-
lerin çoğunun ısınamadığından do-
layı sobaya bir yönelim olduğunu 
belirten Avgören, “Elhamdülillah 
işlerimiz çok iyi. Geçen seneye na-
zaran fiyatlarımızda yüzde 100 veya 
yüzde 100’ün üzerinde bir artış var. 
Genelde müşteriler ucuz sobalara 
bakıyor. Fiyatlar geçen sene ortala-
ma 350-400 liraydı. Bu sene 750-800 
lira civarında başlıyor, bin 900 liraya 
kadar soba var. Ayrıca ortalama 3 
bin 500-5 bin liraya kadar şömine-
li sobalarımız da var. Müşteriler en 

çok ucuz yönlü sobaları tercih edi-
yor. Çok nadir lüks tip tercih eden 
var. Tabii bir sobayla bitmiyor bu; 
kömürü var, odunu var ondan dolayı 
müşterilerimiz uygun fiyatlılara ba-
kıyor” dedi.

“Yanan bir sobanın üzerine
kömür tekrar atılmaması lazım”
Soba alırken nelere dikkat edil-

mesi gerektiğine değinen Avgören, 
“Sobanın en başta kalitesine, dökü-
müne, gövde sacına dikkat edilmesi 
gerekiyor. İleriye dönük bir şey ol-
ması lazım. Sobayı yakmadan önce 
ilk hamlede bacamıza bakmak la-
zım. Bacamıza bir parça gazete ya-
kıp, çekiyor mu, çekmiyor mu, bak-
mak lazım. Olduğu yerde yanıyorsa 
bacamız tıkalıdır, uzmanlarına te-
mizlettirmek lazım. Daha sonra so-
bamızın kurulumunun güzel olması 
lazım. Kurulduktan sonra yanan bir 
sobanın üzerine kömür tekrar atıl-
maması lazım. Önce ızgaramızı gü-
zelce kovanın içerisine koyacağız. 
Daha sonra kömür, kömürün üzerine 
de az şekilde odun koyuyoruz ve tu-
tuşturuyoruz. Ondan sonra üzerine 
ilave kömür olmaz. İlave kömür ya-
parsak Allah korusun gece zehirlen-
me olayı olur” diye konuştu. •İHA
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KONYA’DA EKMEĞE ZAM

Konya’da 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 40 
kuruştan, 1 lira 75 kuruşa yükseldi. Zamlı 

satışlar salı gününden itibaren başlayacak.

MÜSİAD Konya 
Şubesi tarafından 

düzenlenen 
Türkiye-

Kazakistan 
B2B Programı 
kapsamında 

kente gelen 40’ı 
aşkın Kazakistanlı 
iş adamı heyeti, 

gala programında 
bir araya geldi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Türkiye-
Kazakistan B2B programı kapsamında kente gelen 40’ı 
aşkın Kazakistanlı iş adamı, Konya’dan 50 sanayici ve 

iş adamıyla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Kütükcü: “Türkiye-Kazakistan
arasındaki ticaret hacmi artırılmalı”

Konya’da minibüs ücretleri güncellendi

Türkiye - Kazakistan B2B 
Programında 500’e yakın iş 
görüşmesi gerçekleştirildi

Konya’da ekmeğe zam gel-
di. 200 gram ekmeğin fiyatı 1 
lira 40 kuruştan 1 lira 75 kuru-
şa yükseltildi. Konya Fırıncılar 
Odası Başkanı Vedat Honça, 
yaptığı açıklamada, zamlı sa-
tışların 5 Ekim 2021 tarihinden 
itibaren başlayacağını söyledi.

Konuya zam olarak değil 

de bir fiyat ayarlaması olarak 
bakılması gerektiğini belirten 
Honça, ''Girdi maliyetlerindeki 
artışı fiyatlara yansıtmamız ge-
rekiyordu. Hem israfı önlemek 
hem de kaliteyi artırmak için 
ekmeğin fiyatını 1 lira 75 kuruş 
yaptık'' dedi.

•HABER MERKEZİ

Konya Minibüscüler ve Umum Ser-
vis Araçları Esnaf Odası ve Konya Es-
naf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, Kon-
ya’da minibüs ücretlerinde düzenleme 
yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak, ula-
şım güncellemesiyle ilgili olarak, "En 
son 06.08.2020 tarihinde almış olduğu-
muz şehir içi minibüs zammından sonra 

yaklaşık 14 ay gibi bir süre geçmiş olup, 
bu süre zarfında işletme, akaryakıt ve 
amortisman maliyetlerimize gelen ar-
tışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücret-
lerine düzenleme yapılma gereği doğ-
muştur. Yüzde 15’lik bir artışla uzaklık 
mesafelerine göre Minibüs ücretleri 3,50 
lira, 3,75 lira ve 4 lira olarak açıklandı. 
Uygulama 07 EKİM Perşembe günü iti-
bariyle başlanacak” denildi. •İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından 
düzenlenen Türkiye-Kazakistan B2B 
Programı kapsamında kente gelen 40’ı 
aşkın Kazakistanlı iş adamı heyeti, gala 
programında bir araya geldi.

4-6 Ekim tarihleri arasında düzenle-
nen Türkiye-Kazakistan B2B Programı 
kapsamında Konya’ya gelen 40’ı aşkın iş 
adamı heyeti, programın birinci ve ikinci 
gününde ikili iş görüşmesi gerçekleştir-
di. Programın üçüncü gününde ise fab-
rika ve iş yerlerini ziyaret ederek saha 
araştırması yapan heyet, MÜSİAD Konya 
Şubesinde düzenlenen gala programın-
da buluştu. Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü’nün de katıldığı prog-
ramda, iki ülke arasındaki ticaret hacmi-
nin artırılmasına dikkat çekildi.

Programın açış konuşmasını gerçek-
leştiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Hilmi Kağnıcı, “Şehrimiz, ihra-
catta yeni bir rekor kırarak, bu yılın ilk 
9 ayında yüzde 43,8’lik artışla 2 milyar 
189 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 
Konya, yine ülke ekonomisine katkı sağ-
layan şehirlerin başında geldi. Ülkemizin 
ve şehrimizin 2021 yılı için önüne koydu-
ğu hedeflere ulaşabilmesi için MÜSİAD 
Konya olarak bizlerde çalışmalarımıza 
hız verdik. İhracatımızı artırmaya ve eko-
nomimizi daha da canlandırmak için bir-
çok iş görüşmeleri düzenleyeceğiz. Tür-
kiye ile Kazakistan’ın ekonomik anlamda 
ilişkileri güçlü temellere sahiptir. Kaza-
kistan, Orta Asya’da hem ekonomik hem 
de kültürel işbirliğimiz bakımından özel 

önem verdiğimiz ülkelerin başında gel-
mektedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
içinde en fazla yatırımımızın bulunduğu 
ülkelerden biri olan Kazakistan’la geçti-
ğimiz yıl küresel salgına rağmen, ticaret 
hacminde bir düşüş olmamıştır. Öyle ki, 
şehrimiz 2021 yılının ilk sekiz ayında Ka-
zakistan’a ihracatımız 11 Milyon 570 bin 
400 dolar, ithalatımız ise 2 milyon 536 bin 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Kazakistan 
ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde 
iki ülke Cumhurbaşkanlarının belirlediği 
hedef, orta vadede 5 milyar dolar, uzun 
vadede ise 10 milyar dolardır. Biz de bu 
hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı ar-
tırmalıyız. Kazakistan ile hem var olan 
ticaretimizi hem de ikili ilişkilerimizi üst 
seviyelere taşımak ve aynı zamanda da 
kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendir-
mek istiyoruz” dedi.

Konya sanayisi hakkında bilgi ve-
rerek konuşmasına başlayan Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, 
“Konya, Türkiye’nin dış ticaret fazlası 
veren şehirlerin başında yer almaktadır. 
Konya’nın ihracatı ithalatının çok üze-
rindedir. Kazakistan ile Konya ticaretini 
değerlendirecek olursak dış ticaret hac-
mi yaklaşık 14 milyon dolar seviyesinde-
dir. İki kardeş ülkenin dış ticaret hacmini 
hep birlikte artırmalıyız” dedi.

3 gün boyunca çeşitli temaslarda 
bulunan ve B2B programında 500’e ya-
kın ikili iş görüşmesi gerçekleştiren Ka-
zakistanlı heyet, Konya’da bulunmaktan 
memnun olduklarını ve oldukça verimli iş 
bağlantıları kurduklarını ifade etti. •İHA

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Türkiye-Kaza-
kistan B2B Programı kapsamında kente gelen 40’ı aşkın Kazakis-
tanlı iş adamı heyeti, Konya’dan 50 sanayici ve iş adamıyla ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirdi.

Programı değerlendiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı M. Hil-
mi Kağnıcı, “Türkiye-Kazakistan B2B programının ilk gününde ikili 
iş görüşmesi toplantısı düzenledik. Toplantımızda, 500’e yakın ikili 
iş görüşmesi gerçekleştirildi. Programımıza, inşaat, otomotiv ye-
dek parça, kuyumculuk, mobilya, lojistik, dayanıklı tüketim ve or-
man ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Kazakistanlı sanayici 
ve iş adamları katıldı. Bu sektörde faaliyet gösteren, Kazakistanlı 
iş adamlarıyla çalışmak isteyen ve Kazakistan’a yatırım yapmak 
isteyen tüm Konyalı sanayici ve iş adamlarının katılımını sağla-
dık. Şehrimiz, 2021 yılının ilk 8 ayında 11 milyon 570 bin dolar ih-
racat gerçekleştirirken, 2 milyon 536 bin dolar da ithalatımız söz 
konusudur. Kazakistan’la olan karşılıklı ticaret oranlarımız oldukça 
düşüktür, yapacağımız bu görüşmeler neticesinde bu rakamların 
daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Bu vesileyle programı-
mızın tüm sanayici ve iş adamlarımıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi. •İHA
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, basın kuruluşların temsilcileriyle bir 
araya gelerek devam eden yatırımları ve gündemi 
değerlendirdi. Son 3 gündür Gastronomi Festiva-
li ile on binlerce kişiyi Konya’da misafir ettiklerini 
kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın marka değeri-
ni artıracak çalışmalar yapıyoruz. Çünkü inanıyo-
ruz ki Konya, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılacak bir 
şehir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 
gündem değerlendirmesinde bulundu. Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki toplan-
tıda konuşan Başkan Altay, Konya modeli beledi-
yeciliğin sadece bir slogan olmadığını, Konya’nın 
belediyecilik manasında örnek bir şehir olduğunu 
ifade etti. Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyeci-
liğin belki de bugüne kadar altı çizilecek en önemli 
unsuru da birlikte uyum içinde çalışma alışkanlığı-
nın ortaya çıkması” diye konuştu.

"Belediye binasının yerine Türkiye’nin en 
güzel kütüphanelerinden biri yapılacak"
Büyükşehir Belediye binasının yıkımına baş-

ladığını belirten Başkan Altay, belediye binası-
nın yerine kütüphane yapılacağının müjdesini 
verdi. Başkan Altay, “Bu alanın ne yapılacağıyla 
ilgili ciddi bir tartışma vardı. Biz bu alana genç-
lerimizden gelen talep doğrultusunda Türkiye’nin 
en güzel kütüphane binalarından birisini yapmak 
için kolları sıvadık. 26 bin 500 metrekarelik alanda 
4 katlı binamız gençlerimize hizmet verecek. Tür-
kiye’de en çok ziyaret edilen İl Halk Kütüphanesi 
Konya’da. Yeni kütüphanemizin de üniversite şehri 
olan Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akyokuş’ta yapılacak Akyokuş Kasrı ve palye 
düzenleme çalışmaları ile ilgili de yeni bir müjde 
paylaşan Başkan Altay, “Akyokuş özellikle şehri-
mize gelenlerin ya da şehirde yaşayanların Meram 
ile birlikte en çok ziyaret ettikleri alanlardan birisi. 
Panoramik şekilde şehrin izlenebildiği; parklarıyla, 
yeşil alanlarıyla güzel bir alan. Konya Mutfağı’nın 
bulunduğu alanı Akyokuş Kasrı ile dönüştürü-
yoruz. Restoranlar, kafeler, toplantı odalarından 
oluşan Konya’ya yakışır bir binayı inşallah inşa 
etmek için çalışıyoruz. Bu binaya da bu yıl içinde 
başlamayı planlıyoruz. Böylece Konya’ya gelenle-
rin Konya’ya yakışır şekilde hizmet alacakları Kon-
ya’nın simge yapılarından birisini yapmayı plan-
lıyoruz. Bununla birlikte Akyokuş’a çıkarken sol 
tarafta taş duvarlı alanda palye düzenlemesiyle 
ilgili süreç tamamlandı. Burada yürüyüş yolları, 
kafeteryalar, seyir terasları ve şelalelerden oluşan 
bir konsept yapıyoruz. Daha önce yapılan köprüy-
le otoparkı bağlayacağımız bir alan da inşa edil-
miş olacak. Otopark sorununu ortadan kaldırmayı; 
otoparkıyla, Akyokuş Kasrıyla, palyesiyle Akyo-
kuş’un bulunduğu alanı tekrar bir cazibe alanına 
kavuşturmak için çalışmalarımıza başladık” diye 
konuştu.

Kapsül Teknoloji Platformuna yeni mekan
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın elinden Kapsül Teknoloji Platformu 
ile Genç Dostu Şehir ödülü aldıklarını hatırlatan 
Başkan Altay şöyle devam etti: “Özellikle TEK-
NOFEST’te takım halinde gençlerimizin yarış-
tığı bir platform oluştu. Biz de Kapsül Teknoloji 
Platformumuzu 2020 yılında Konya Bilim Merkezi 
bünyesinde kurmuştuk. Ekibimiz çok yoğun şe-
kilde çalışıyor. Şu anda 39 takımımız hem TEK-
NOFEST’te hem de yurt dışındaki yarışmalarda 
Konya’mızı temsil ediyor. Konya bir üniversite 
şehri ve bu şehirde çocuklarımızın Milli Teknolo-
ji Hamlesi’ne katkı sunması için gerekli alt yapı 
hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Şimdi gençlerimi-
ze yeni bir müjde veriyorum. Zindankale Otopar-
kı’nın bulunduğu yerdeki 3.200 metrekarelik alan 
Kapsül Teknoloji Platformu için yeniden dizayn 
edildi. İnşallah Aralık başı gibi öğrencilerimize 
hizmet vermeye başlayacak. 300 mühendis ada-
yının aynı anda çalışabileceği, atölye alanlarının 
bulunduğu yeni bir mekan oluşturuyoruz. Böylece 
Konyalı gençlerin de Türkiye’nin teknoloji alt yapı-
sında yerlerini almalarını sağlayacak, Türkiye’nin 
önemli firmalarında çalışmalarında önünü açacak 
önemli bir istihdam, gelişim ve teknoloji projesi de 

hayata geçmiş olacak. Kapsülün yeni yeri şehrimi-
ze ve gençlerimize hayırlı olsun.”

"Konya’nın marka değerini artıracak
çalışmalar yapıyoruz"
Son 3 gündür Gastronomi Festivali ile on bin-

lerce kişiyi Konya’da misafir ettiklerini kaydeden 
Başkan Altay, “Hakikaten düşündüğümüzden çok 
fazla bir ilgi vardı. Ama mekanın güzelliği, hava-
nın güzelliği, insanların pandemi döneminde evle-
rinde sıkılmış olması, stantlar, katılımcılar, her şey 
birbirini tetikledi ve 300 binin üzerinde ziyaretçiyi 
Kalehan Ecdat Bahçesi’nde ağırlamış olduk. Kon-
ya’nın marka değerini artıracak çalışmalar yapı-
yoruz. Çünkü inanıyoruz ki Konya, Türkiye’ye ve 
dünyaya tanıtılacak bir şehir. Hem kadim kültürü 
hem bugün belediyecilik manasında geldiği nok-
ta Konya’yı tanıtmak için bizim üzerimizde büyük 
bir vebal oluşturuyor. Konya’yı tanıtmak için biz 
de çaba sarf ediyoruz. Benim Şehrimde Yemek 
Bir Medeniyettir sloganıyla yürüttüğümüz Gast-
rofest’te ulusal ve uluslararası manada 300’den 
fazla aşçı ile Konya’nın gastronomosini önce şeh-
rimize sonra Türkiye’ye ve dünyaya anlatma fırsa-
tı bulduk. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 
İnşallah gelecek yıl çok daha güçlü bir şekilde 
festivalimizi düzenlemek istiyoruz. Bu festival in-
şallah gün geçtikçe ulusal düzeyde de inanların 
Konya’ya gelmeleri için önemli bir tarih olacaktır” 
açıklamasını yaptı.

İslam Olimpiyatları
Tüm hazırlıkları pandemi nedeniyle gelecek 

yıla ertelenen İslam Oyunlarına göre yaptıklarını 
dile getiren Başkan Altay, “Tokyo Olimpiyatla-

rı’nda olduğu gibi yine değişmeden Konya 2021 
sloganıyla inşallah 9-18 Ağustos 2022 tarihleri 
arasında Konya’nın en büyük organizasyonunu 
gerçekleştirmiş olacağız. Bu organizasyonun şeh-
rimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaş-
kanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür 
ediyorum. 56 ülkeden 3 bin sporcu Konya’da bu-
luşacak. Tüm Konya’nın, tüm Türkiye’nin ve tüm 
İslam aleminin ekranlarında olacağız. Bu, şehrimiz 
için çok önemli tanıtım fırsatı. Tüm İslami alemine 
Hz. Mevlana’nın şehrinde, payitaht şehirde Kon-
yalılara yakışır şekilde bir ev sahipliği yapmış ola-
cağız” ifadelerini kullandı.

"2023 yılı içerisinde yeni sanayi
alanına taşınmayı planlıyoruz"
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıy-

la ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ ile 
birlikte Türkiye’nin en önemli dönüşüm projelerin-
den birini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan 
Altay, “2 milyon 260 bin metrekarelik alanda 2.600 
dükkan, 134 ticari ünitenin yapımıyla ilgili süreçler 
tamamlandı. Şu anda inşaatlar çok hızlı bir şekilde 
devam ediyor.

İnşallah 2023 yılı içerisinde yeni sanayi ala-
nına taşınmayı planlıyoruz. Bununla birlikte Eski 
Sanayi ve Karatay Sanayi’de bulunan dükkanlar 
da inşallah 2023 yılında yıkılarak orası Konya’nın 
en önemli alanlarından birisi haline gelecek” diye 
konuştu.

Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü’nün koruması
Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü’nün korunmasıyla 

ilgili yürütülen projelerin son durumu hakkında 
bilgi veren Başkan Altay, “Beyşehir’de Huğlu ve 
Üzümlü Atık Su Arıtma Tesislerimiz tamamlanmak 
üzere. Böylece yedi mahalleden Beyşehir Gölü’ne 
akan fosseptiğin arıtılmadan akmasının önüne 
geçilmiş olacak. İleri biyolojik arıtma tekniğiyle 
yaptığımız arıtma tesislerimiz tamamlandığında 
Beyşehir Gölü’nün korunmasıyla ilgili çok önemli 
bir proje hayata geçmiş olacak. İnşallah Beyşehir 
Gölü’nün bütüncül olarak korunmasıyla ilgili de 
alt yapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tuz Gölü 
bölgesinde de 4 adet yeni arıtma tesisi yapıyo-
ruz. Cihanbeyli-Gölyazı-Tuzyaka-Ömeranlı Arıtma 
Tesisimizin inşaatları devam ediyor. Ayrıca Kulu 
Arıtma Tesisinde de tadilatlar gerçekleştiriyoruz. 
Böylece Tuz Gölü’ne arıtılmadan akan suyun bü-
yük bir kısmını ileri biyolojik teknikle arıtarak iki 
gölümüzü de korumuş olacağız” dedi.

Başkan Altay toplantıda; eski stadyum alanın-
da devam eden Konya Millet Bahçesi, Alaaddin 
Caddesi’ndeki cephe düzenleme çalışmaları, Ça-
talhöyük Karşılama Merkezi, Konya’nın en büyük 
Millet Bahçesi olacak Ereğli Millet Bahçesi, mahal-
le yolları ve ilçelerde devam eden birçok yatırımla 
ilgili de basın mensuplarına bilgiler verdi. Başkan 
Altay, toplantının sonunda basın mensuplarının 
gündeme ilişkin sorularını cevapladı. •İHA

YEREL YÖNETİMLER

Başkan Altay: “Konya’nın marka değerini
artıracak çalışmalar yapıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, basın men-
suplarıyla bir araya gelerek gün-

dem değerlendirmesinde bulundu. 
Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’ndeki toplantı-

da konuşan Başkan Altay, Konya 
modeli belediyeciliğin sadece 

bir slogan olmadığını, Konya’nın 
belediyecilik manasında örnek bir 
şehir olduğunu ifade etti. Başkan 

Altay, “Konya modeli belediyecili-
ğin belki de bugüne kadar altı çizi-
lecek en önemli unsuru da birlikte 
uyum içinde çalışma alışkanlığı-
nın ortaya çıkması” diye konuştu.
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Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ka-
çak yapılarla mücadelesine devam ediyor.

Tüm Meramlıların hakkını ve hukukunu koru-
mak amacıyla kararlı bir yol izlediklerini ve duruş 
sergilediklerini ifade eden Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, bu duruştan asla taviz verme-
yeceklerinin altını özellikle çizdi. Kaçak ve imara 
aykırı yapıların Meram’da yaşayan herkesin hakkı-
na tecavüz anlamı taşıdığına vurgu yapan Başkan 
Mustafa Kavuş, “Hazine ya da tarım arazilerine 
yapılan binalar her bir Meramlı’nın hakkına, imara 
aykırı yapılan yapılar ise hukuka tecavüzdür. Hiç 
kimse böyle bir hukuksuzluğa göz yummamızı, bu 
emanete sırtımızı dönüp yapılan kanunsuzluğu 
görmezden geleceğimizi de sanmasın. Hele ki her 
bir santimetresi dahi kıymetli olan tarım arazileri. 
Gıda güvenliği ve tarımın ne denli önemli olduğu 
son iki yılda salgın ile birlikte çok daha iyi anlaşıl-
dı. Bu sebeple birileri para kazanacak diye tarım 
arazilerimizden vazgeçecek bir kurum olmadık, ol-
mayacağız. Öte yandan Meramlı hemşehrilerimiz 
bize oy verirken adaleti gözetelim diye oy verdi. 
Rusatlı bina yapan ve satın alanlar ile ruhsatsız 
yapı yapanlar arasındaki hukuku koruyalım diye 
oy verdi. Biz de bu ilçeyi, hakkı ve hukuku koru-
mak adına her bir Meramlı’nın emaneti olarak gö-
rüyoruz. Emaneti layıkıyla korumak bizim en baş-
ta gelen görevimizdir” dedi.

“Meram’ın hakkını yerken hukukunu
çiğnerken, bizim seyretmemizi
beklemesinler”
Son günlerde kaçak yapı sahiplerinin spekü-

lasyon ve dezenformasyon ile kamuoyunu yanılt-
maya çalıştıklarını aktaran Başkan Mustafa Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir algı operasyonu ile 
süreci asli mecrasından çıkaranlara karşı kamuo-
yu şunu bilmelidir ki; Burası bir tarım arazisidir. 
İkincisi; burası imara kapalı bir bölgedir. Üç; bu-
radaki yapılaşma 2020’nin Ocak ayında başladığı 
için iddia edildiğinin aksine yapılara ait ‘Yapı Ka-
yıt Belgesi’ yoktur. Dört, süreçte tamamen resmi 
prosedür uygulanmıştır. Beş, yıkım ile ilgili mah-
kemenin bir durdurma kararı yoktur, hatta yapılan 
itirazı mahkeme reddetmiştir. Altı, yine oluşturul-
maya çalışılan algının tam aksine bırakın evlerin 
içinde eşyalar varken yıkılmasını, ekip arkadaşla-
rımız eşyaları kendi elleriyle dışarı çıkarmışlardır. 
Kaçak yapı bir hak ve hukuk ihlalidir. Buna rağmen 
kaçak yapı ile ilgili tüm mücadelemizi hukuk ku-
ralları çerçevesinde ve vicdani boyutu da göz ardı 
etmeden yürütüyoruz. Çomaklı Mahallemizde ta-
rım arazisine kanun ve hukuk dışı yapılan 25 adet 
yapının yıkım kararını uyguladık. Yıkım tamamıyla 
hukuki süreç takip edilerek gerçekleştirildiği hal-
de bazı basın yayın organlarında ve sosyal med-
ya platformlarında sanki bir hukuksuzluk varmış 
gibi gösterilmeye çalışıldı. Sanki ortada mahke-
menin bir yürütmeyi durdurma kararı varmış gibi 
algı oluşturulmaya çalışıldı. Oysa ortada böyle bir 
karar yok, tam tersi mahkeme bu talebi Ağustos 

ayında reddetti. Burada 2021 yılı Mart ayında baş-
layan bir süreç söz konusu ve bu kaçak yapılar için 
Nisan ayında Yapı Tatil Zaptı tutularak mevzuat 
gereğince ruhsat alınması için süre verildi. Ruhsat 
alınmayınca, kaldı ki imarlı bir arsa olmadığı için 
ruhsat almaları mümkün değil. Biz yine de mev-
zuat çerçevesinde hareket ederek süre vermişiz. 
Mayıs ayında da encümenimizin aldığı yıkım ka-
rarı tebliğ edildi. Yürütmeyi durdurmak amacıyla 
açılan davayı mahkeme 20 Ağustos’ta reddetti. 
Buna rağmen sanki böyle bir karar varmış gibi 
hava oluşturmaya çalıştılar. Ama karar yıkım ka-
rarı uygulandı ve tarım arazisine yapılan bu yapı-
lar Eylül ayında ekiplerimizce yıkıldı. Ekiplerimiz, 
Mayıs ayında tebliğ edilen yıkım kararına rağmen 
kararı görmezden gelerek yıkılmayan ve tahliye 
edilmeyen yapılardan eşyaları tahliye ederek yıkı-
mı gerçekleştirdi. Bununla ilgili de gerek fotoğraf 
gerekse video kayıtları bulunmaktadır. Yine iddia 
edildiği gibi bu kaçak yapılar 31.12.2017 tarihinden 
sonra yapıldığı için Yapı Kayıt Belgesi de bulun-
mamaktadır. Tarım arazisine yapılan bu yapılarla 
ilgili yıkım kararı alınmasına rağmen aynı bölgede 
hukuk tanımaz şekilde yapılaşmaya devam edildi-
ğini tespit eden ekiplerimiz, Nisan ayında tutulan 
ilk Yapı Tatil Zaptı içerisinde bulunmayan 14 adet 
yapı için de ayrıca işlem başlattı. Aynı bölge içe-
risindeki yapıların bir kısmı yıkıldı bir kısmı yıkıl-
madı iddialarına dayanak olarak gösterilmek iste-
nen bu 14 kaçak yapı ile ilgili olarak da Eylül ayı 
içerisinde Yapı Tatil Zaptı tutuldu mevzuat gereği 
işlemleri devam ediyor. Yasal süreç ve alınacak ka-
rar doğrultusunda bu yapılarla ilgili de her hangi 
bir taviz verilmesi mümkün değil. Bir hususa daha 
dikkat çekmek gerekirse bahsi geçen kaçak yapı-
ların bulunduğu tarla vasıflı arazinin mülkiyetinin 
bir kişiye ait olduğu tapu kayıtlarından da görüle-
bileceği gibi yasal süreçte bu kişi üzerinden yü-
rütülmüştür. Dolayısıyla yapısının yıkıldığını iddia 
eden vatandaşlarımızın hak arayışlarını belediye-
miz üzerinden değil aralarında bir ticari ilişki var-
sa mülkiyet sahibi üzerinden sürdürmeleri kendi 
menfaatleri açısından da daha uygun olacaktır. 

Tüm bunların ışığında kamuoyuna şunu gönül ra-
hatlığıyla söyleyebilirim ki; Çomaklı Mahallesinde 
vuku bulan olayda mağduriyeti belediyemiz de-
ğil bu tarım arazisine bina dikip vatandaşlarımı-
za satan kişi yaşatmıştır. Bununla ilgili olarak da 
belediye olarak savcılığa suç duyurusunda bulun-
muştur. Bölgenin uydudan çekilmiş iki yıl önceki 
fotoğrafı ile bugün çekilmiş fotoğrafı arasındaki iç-
ler acısı fark durumu özetlemeye yetiyor da artıyor 
bile. Burası tarla vasfında bir bölge iken tüm uya-
rılara rağmen bugün orayı hiçbir kanuni dayanağı 
olmayan yollarla yapılar yaparak mahalleye çevir-
mişler. O bölge tarım arazisi. Biz Meram’ı 350 bin 
insanımızın emaneti olarak görüyoruz. Ve sonuna 
kadar bu emanete sahip çıkacağız.”

“Sadece tarım arazilerine yapılan
yapılar değil tüm kaçak yapılarla
mücadele ediyoruz”
Kaçak yapı ve yıkım çalışmalarının tüm ilçeyi 

kapsayacak şekilde sürdürüldüğünün de altını çi-
zen Başkan Kavuş, “Kaçak yapı mücadele ile mü-
cadelemizi Meram’ın genelinde sürdürüyoruz. Bu 
çalışmalar sadece tarım arazilerine yapılan yapı-
larla sınırlı değil. Tarım arazilerine yapılan kaçak 
yapıların yanı sıra imar kanununa aykırı şekilde 
yapılan yapıların yıkımları konusunda da ekipleri-
miz denetimler gerçekleştirerek başlatılan hukuki 
süreç ve kararlar doğrultusunda yıkımlar gerçek-
leştiriliyor. Bunun yanında imar barışını suiistimal 
ederek kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yapı-
larla da mücadele ediyoruz. Yine hemşerilerimizin 
kendi talepleri ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ta-
rafından riskli yapı olarak ilan edilen ve yıkılmayı 
bekleyen yapıların yıkılması konusunda da çalış-
malarımız oldu.

O binaların yıkımları da belediyemiz tarafın-
dan yapılmakta. Bu anlamda son dönemde 135 
adet riskli binadan 120’sinin yıkımını gerçekleştir-
mişiz. Kaçak yapı ile mücadeleyi bir bölgeye indir-
gemek veya tek bir konu başlığı ile değerlendir-
mek doğru değil. Biz kaçak yapılaşma konusunda 
topyekûn mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu konu-
da da kararlıyız” şeklinde konuştu. •İHA

Konya’da kitap şöleni heyecanı

YEREL YÖNETİMLER

Meram’da kaçak yapıya geçit yok
Meram Bele-

diyesi, 350 bin 
Meramlının 

hakkını ve hu-
kukunu koru-

mak amacıyla 
kaçak yapılar-

la mücadelesi-
ni tavizsiz bir 

şekilde sürdü-
rüyor.

Türkiye’nin en çok kütüphaneye gidilen şeh-
ri Konya’da kitapseverler, Konya Kitap Günle-
ri’nin yaklaşmasının heyecanını yaşanıyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Anadolu’nun en büyük kitap etkinliği olan 
Konya Kitap Günleri için hazırlıkların tamamlan-
dığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel 
hale getirdiği ve her yıl yüz binlerce ziyaretçi-
yi ağırlayan Konya Kitap Günleri, pandemi ne-
deniyle verilen bir yıllık aranın ardından bu yıl 
yeniden kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-

him Altay, Konya’nın Gastronomi ve Bilim Fes-
tivallerinden sonra önemli bir etkinliğe daha 
hazırlandığını dile getirerek, Türkiye’nin en çok 
kütüphaneye gidilen şehrinde Kitap Günleri’nin 
yaklaşmasının heyecanını yaşadıklarını kaydet-
ti. “Tüm kitapseverleri Konya’mıza bekliyoruz”

Başkan Uğur İbrahim Altay, bu yıl da hazır-
lıkları tamamladıklarını belirterek, “İnşallah 1 
milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar 
ve 500’den fazla etkinlikle Kitap Günlerimizin 
açılışını gerçekleştireceğiz. Kitap Günlerimiz 15 
Ekim’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapılarını 
kitapseverlere açacak. 24 Ekim’e kadar tüm ki-
tapseverleri Konya’mıza bekliyoruz. Biz hazırlık-
larımızı tamamladık. Sadece Konya değil, bölge 
illerin tamamındaki kitapseverlerin kitapla bu-
luşması için herkesi Konya’ya bekliyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Konya Kitap Günleri ile ilgili görüş belirten 
öğretmen Emel Ayas, “Pandemi nedeniyle kitap 
fuarlarından mahrumduk. Geçen sene uzaktan 
eğitimler nedeniyle kitap sevgisini çok aşılaya-
madık öğrencilerimize. Konya Kitap Günleri’nin 
başlamasını dört gözle bekliyoruz. Birçok yaza-

rı ve kitabı aynı anda görmek çocuklara ayrı bir 
haz veriyor” dedi.

Öğretmen Osman Yiğit ise, “Biz okul olarak 
kitap fuarlarını ziyaret ediyoruz. Çocuklarımız-
la beraber hem kitap alıyoruz hem oradaki ya-
zarlarla görüşme ve tanışma imkanımız oluyor. 
Çocuklarımıza Konya Kitap Günleri’ne aileleriy-
le birlikte gitmelerini tavsiye ediyoruz. Onlar da 
gayet memnun” diye konuştu.Sevdikleri yazar-
larla ve kitaplarla buluşacak olmanın heyecanı-
nı yaşayan öğrenciler de Konya Kitap Günleri’ni 
sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Yeni nesillere kitap sevgisinin aşılanması, 
okuyan ve araştıran bir nesil yetişmesi amacıyla 
düzenlenen Konya Kitap Günleri, şehrin kültür 
hayatına da önemli katkıda bulunuyor. Anado-
lu’nun en büyük kitap etkinliği olma özelliğini 
taşıyan Konya Kitap Günleri kapsamında 10 gün 
boyunca Türkiye’nin önemli kalemleri Konya’da 
okurlarıyla bir araya gelecek. Konya Kitap Gün-
leri’nde; konferanslar, imza günleri, yazar buluş-
maları, atölye çalışmaları, gösteriler ve tiyatro-
larla sayısız etkinliğe imza atılarak adeta kitap 
bayramı yaşanacak.  •İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, önemli bir kamu görevini yerine getiren 
yerel basında ilan yoluyla tebliğat hükmünün korunarak ilan limitinin 

yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

MHP’li Kalaycı: ‘Yerel basında ilan
yoluyla tebliğat hükmü korunmalı’

Saadet Partili Abdülkadir Karaduman:
‘Devlet market açmaz, fabrika açar’

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda 
280 sıra sayılı Kanun teklifinin görüşmeleri esna-
sında yaptığı konuşmada, vergi sistemi, yerel ba-
sınımız, esnafımız ve çiftçileri gündeme getirdi. 

Teklifin 15. Maddesiyle, ilan yoluyla tebliğat 
konusunda Vergi Usul Kanununun 104. Madde-
sinde yapılan değişikliğin sıkıntılı günler geçiren 
yerel basının önemli bir gelir kaynağını sona erdi-
receğini kaydeden Kalaycı, “Yerel basının vazge-
çilmez bir kamu görevi icra ettiği dikkate alınarak, 
bu değişiklikten vazgeçilerek yerel basında ilan 
hükmünün korunması, hatta ilan limitinin 5 bin – 
500 bin liraya yükseltilmesi uygun olacaktır” dedi.   

“Ekonomide en önemli sorun tüm
dünyada yaşanan enflasyon” 
Mustafa Kalaycı, Covid-19 salgını nedeniyle 

dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, Türkiye’nin 
genel ekonomik toparlanma ve büyüme konusun-
da diğer ülkelerden pozitif olarak ayrıştığını ha-
tırlattı. Ekonomide en önemli sorunun enflasyon 
ve hayat pahalılığı olduğunu ifade eden Kalaycı 
şunları söyledi; “Üst üste gelen zamlar nedeniyle 
özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız sıkın-
tı çekmektedir. Tüm dünyada, enflasyon artmak-
tadır. Emtia fiyatları artan talep ve görece sınırlı 
kalan arz nedeniyle yüksek oranda artış göster-
miştir. Lojistik pahalılaşmıştır. Petrol ve endüst-
riyel metal fiyatları güçlü talebin etkisiyle yüksek 
seyrini sürdürmektedir. Başta Avrupa’da olmak 
üzere enerji krizi derinleşmiştir. Enerji krizi enerji 
fiyatlarını çok yüksek seviyelere taşımıştır. Bir yıl-
da ham petrol fiyatı yıllık yüzde 81,5, kömür fiyatı 
yıllık yüzde 240, doğal gaz fiyatı yıllık yüzde 478 
artmıştır.” 

“Çiftçimiz daha fazla desteklenmeli”
Kanun teklifi ile çiftçiye yapılan destekleme 

ödemelerinin gelir vergisinden istisna edileceği-
ni anımsatan Kalaycı, çiftçinin daha fazla destek-
lenmesinin önemine değindi. Kalaycı, “Doğalgaz 
maliyetindeki yüksek artış, gübre fiyatlarının da 
yükselmesine neden olmuştur. Dünyada geçen yıl 
mayıs ayında 263 dolar olan DAP gübresinin fiya-
tı bu yıl eylül ayı itibariyle 644 dolara yükselerek 
yüzde 144 oranında artmıştır. Aynı süreçte, 202 
dolar olan üre gübresinin fiyatı da 419 dolara yük-

selerek yüzde 107 oranında artmıştır. Döviz kuru-
nun da etkisiyle ülkemizdeki gübre fiyatları daha 
yüksek oranda artmıştır. Yüksek oranda artan gir-
di fiyatlarının yanısıra, bu yıl yaşanan kuraklık, 
su sorunu, ürünlerin pazarlanmasında yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle çiftçimizin önemli sorunları 
bulunmaktadır. Bu kanun teklifi ile çiftçilere yapı-
lan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istis-
na edilmektedir. Böylelikle çiftçimize 600 milyon 
liralık destek sağlanmaktadır. Daha fazla üretme-
leri için çiftçimiz daha fazla desteklenmeli, mazot, 
gübre, ilaç, yem gibi girdilerini uygun fiyatlı alabil-
meleri mutlaka sağlanmalıdır. Tarımda kullanılan 
elektrik için daha düşük tarife belirlenmeli ya da 
elektrik desteği verilmelidir. Tarım Kredi Koope-
ratiflerine ve Ziraat Bankasına olan tarımsal kredi 
borçları uygun şartlarda ve uzun vadeli yapılandı-
rılmalıdır” şeklinde konuştu. 

“Şartları taşıyan esnaf büyükşehir’de de
olsa uygulamadan yararlanmalı”
MHP’li Kalaycı, basit usulde vergilendirilen 

berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, ka-
portacı lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, 
tamirci, taksici, dolmuşçu gibi halihazırda 835 bin 
488 mükellefin kazançlarının gelir vergisinden müs-
tesna tutularak yıllık gelir vergisi beyanname ver-
me yükümlülüklerinin kaldırılacağını dile getirdi. 

Basit usul şartlarını taşıdığı halde büyükşehir-
lerde faaliyet gösteren esnafın basit usulden ya-
rarlanamamasının hiçbir izahı olmadığının altını 
çizen Kalaycı, “Basit usule tabi olmak için genel ve 
özel şartları topluca haiz olanların, büyükşehir ya 
da il ayrımı yapılmaksızın basit usule tabi olmaları 
ve böylelikle gelir vergisi istisnasından da yarar-
landırılmaları gerekmektedir. Teklifte yapılan bir 
başka düzenleme, 4’üncü geçici vergi döneminin 
kaldırılmasına yöneliktir. Böylelikle başta esnafı-
mız ve mali müşavirler olmak üzere vergi mükellef-
lerinin beklenti ve talepleri karşılanmaktadır. Dü-
zenleme ile cari vergilendirme dönemi içerisindeki 
üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönem-
ler itibariyle geçici vergi dönemi kabul edilmekte, 
son üç aylık dönem kaldırılmaktadır. Böylece yıllık 
gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi veren 3,1 
milyon mükellef önemli bir yükten kurtulacaktır” 
diye konuştu. 

“Yüzde 5 vergi indiriminden
faydalanma imkanı artırılıyor”
Teklifte yer alan diğer bir önemli madde sa-

yesinde vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 ver-
gi indirimi sağlayan uygulamada, mükelleflerin 
indirimden faydalanma imkânlarının artırılması 
olduğunu kaydeden Kalaycı, “Düzenlemeyle, yüz-
de 5 vergi indiriminden faydalanmak için aranan, 
hakkında tarhiyat yapılmamış olma koşulu tarhi-
yatların kesinleşmesine bağlanmakta, kesinleş-
miş tarhiyatlardan da indirim tutar sınırının yüzde 
birinden az olanların dikkate alınmaması öngörül-
mektedir. Böylelikle mağduriyetler giderilirken, 
daha fazla mükellefin vergi indiriminden yararla-
nabilmesi ve vergiye uyumun artırılması hedeflen-
mektedir” ifadesini kullandı.  

“İktisadi kıymetleri ve amortismanları
yeniden değerleyebilme imkânı veriliyor”
Kalaycı, bilanço esasına göre defter tutan 1,7 

milyon mükellefe, enflasyon düzeltmesi yapma 
şartlarının oluşmadığı dönemlerde, amortisma-
na tabi iktisadi kıymetlerini ve amortismanlarını 
yeniden değerleyebilme imkânı verildiğini, ayrı-
ca gün esasına göre amortisman ayrılabilmesi ve 
amortisman süresinin serbestçe belirlenebilmesi-
nin düzenlendiğini aktardı. 

“Yatırıma katkı tutarı diğer vergi
ödemelerinden de indirilebilecek”
Yeni yatırımları teşvik kapsamında, hak kaza-

nılan yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi dı-
şında bazı vergi ödemelerinden de indirilebilmesi-
nin sağlandığını belirten Kalaycı, yeni makine ve 
teçhizat iktisabında amortisman uygulamasının 
faydalı ömür süresinin yarısı üzerinden yapılabil-
mesi imkanı verildiğini sözlerine ekledi.

•HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Milletvekili Ab-
dülkadir Karaduman, devletin market değil 
fabrika açması gerektiğini söyledi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın 
toplantısında, İstanbul'da kağıt toplayıcıla-
rına yönelik operasyona ilişkin eleştirilerde 
bulundu.

Kağıt toplama işinin bir düzenlemeye 
tabi tutulabileceğini, yasal bir statüye ka-
vuşturulabileceğini ifade eden Karaduman, 
"Baskın yapmak kabul edilebilir değil." dedi.

En ciddi sorunlardan birinin de "ha-
yat pahalılığı" olduğunu dile getiren Ka-
raduman, "En temel gıda ürünleri korkunç 
oranlarda zamlanmış durumda. Bununla 
birlikte elektrik, doğal gaz, ev kiraları gibi 
temel giderler fahiş oranlarda zamlanırken 
memur, işçi, emeklinin aldığı ücretler de 
adeta yerinde saymaktadır. İşte bunun adı 
fakirleşmedir, yoksullaşmadır. Bu yoksulluk 
milletimizin kaderi değildir. Bu problemle-
ri ortadan kaldırmak, işsize iş, aç olana AŞ 

temin etmek devletin asli vazifesidir." diye 
konuştu.

"Türkiye'nin birçok alanda 20 yıldır sal-
gın dönemi yaşadığını" öne süren Karadu-
man, "Devlet market açmaz, fabrika açar" 
ifadesini kullandı.

Karaduman, devletin market açmadan 
önce tarlada üretimi temin etmek zorunda 
olduğunu belirterek tarım ve hayvancılık 
politikalarının acilen değiştirilmesi gerekti-
ğini savundu.

Karaduman, bir soru üzerine, birilerinin 
"insanların iş beğenmediğini" söylediğini 
aktararak "Bugün işsizlik problemini gör-
memek siyasi, iktisadi körlüktür." dedi.

Bir başka soru üzerine Karaduman, 
mülakat sisteminin adaletsiz olduğunu sa-
vunarak "Liyakat ve niteliği esas alan bir 
mülakat sistemi yerine gençlerin emeğini 
gasbeden, itaat ve sadakate dayalı bir mü-
lakat sistemi mevcuttur." değerlendirme-
sinde bulundu. •HABER MERKEZİ
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AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Ta-
nıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Selman Özbo-
yacı, İspanya’da düzenlenen Madrid Protokolü 30. 
Yıl Toplantısına Türkiye temsilcisi olarak katıldı.

İnsanlığın geleceği için önemli bir protokol 
olan ve gelecek açısından büyük bir kaynak olaca-
ğı düşünülen Antarktika’yı kapsayan Madrid Pro-
tokolü’nün 30. Yıl toplantısı İspanya’da birçok ülke 
temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Avustralya, Yeni Zelanda ve İspanya Başba-
kanları; Arjantin, Şili ve İspanya Dışişleri ve Çevre 
Bakanları ve ABD İklim Elçisi’nin katıldığı toplan-
tıda Türkiye’yi Konya Milletvekili Selman Özboya-
cı temsil etti.

30. yılını geride bırakan Madrid Protokolü’nün 
değişen iklim şartları kapsamında güncellemeler 
yapılarak yeniden düzenlendiğini ifade eden Sel-
man Özboyacı, gelecek açısından önemli bir bu-
luşma olduğunun altını çizerken toplantı hakkında 
önemli açıklamalarda bulundu.

AMACIMIZ KITA GELECEĞİNDE YER ALMAK
Toplantı sonrasında önemli açıklamalarda 

bulunan Selman Özboyacı, Madrid Protokolü’n-
de yapılan değişikliklerin Antarktika’yı daha özel 
kılacağını ifade etti. Özboyacı, “Antarktika çevre-
sini ve ekosistemlerini tüm insanlığın faydalana-
cağı şekilde korumayı öngören önemli bir toplan-
tıya katıldık. Protokolün 30. yılında değişen dünya 
şartları bakımından yapılacak güncellemeler in-
sanlık için önemli olan kıtayı daha da özel kıla-
cak. Türkiye olarak geleceğimiz için tüm çevreci 
hareketlerin içerisinde olduğumuz gibi burada da 
titiz bir çalışma yürüterek birçok ülke ile önemli 
temaslarda bulunduk. Bizim buradaki asıl amacı-
mız Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde gözlemci 
ülke statüsünden çıkarak danışman ülke statüsü-
ne geçmek ve kıta geleceğinde yer almaktır” dedi.

HER MASADA VARIZ, VAR OLACAĞIZ
Birçok ülkeden önemli temsilcilerin toplantıya 

katıldığını belirten Özboyacı, “Avustralya, Yeni 

Zelanda, Arjantin, Şili, İspanya ve ABD gibi bir-
çok ülke gibi biz de Türkiye olarak bu protokolü 
ve kıta geleceğini oldukça önemsiyoruz. Değişen 
iklim şartları 30 yılı geride bırakan Madrid Proto-
kolü’nde değişiklik yapılmasını artık mecburi hale 
getirdi. Biz de yeni yayınlanacak deklarasyon ile 
birlikte buranın bir parçası olmaya devam edece-
ğiz. Bizim Antarktika gibi ülkemizden 14 bin ki-
lometre uzaklıkta olan bir kıtada bulunmamız ve 
orada geleceğimize dair araştırmalar yapmamız 
sadece ülkemiz için değil tüm mazlum coğrafya-
lar açısından da oldukça önemli. Biz, hem ülkemiz 
hem de mazlum coğrafyalarımız için her masada 
varız, var olmaya da devam edeceğiz. İşte burada 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her 
mecrada ifade ettiği “Dünya 5’ten büyüktür” sözü 
oldukça önemli bir rol oynuyor. Biz de bu doğrultu-
da insanlığın hakkını savunmaya ve her mecrada 
yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
•HABER MERKEZİ
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Altunyaldız, “2050’ye kadar karbon nötr olmayı hedefleyen AB ile olan 
ilişkilerimizi güçlendirerek, ülkemizin ticarette, sanayide, enerjide ve 

daha birçok alanda yeşil dönüşümünü hayata geçireceğiz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yar-
dımcısı Selman Özboyacı, İspanya’da düzenlenen Madrid Protokolü 30. Yıl 

Toplantısına Türkiye temsilcisi olarak katıldı.

Altunyaldız’ın iklim değişikliği
raporu kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, 
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çok kısa 
bir süre önce uzakta bir görüntü olarak beliren ik-
lim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin, bugün artık ha-
yatın tam ortasında olduğunu söyledi.

Her yıl 1,5 trilyon tonu aşkın buzulun eridiğini, 
hava sıcaklıklarının her yeni yılda bir önceki reko-
runu tazelediğini dile getiren Altunyaldız, tarih 
boyunca kaydedilen en sıcak 20 yılın, son 22 yıl 
içinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Sanayi Devrimi'nden bu yana sera gazı emis-
yonlarının, insan eliyle 700 kattan fazla arttığı-
nı belirten Altunyaldız, "Dünya genelinde 300 yıl 
önce mevcut olan sulak alanların yüzde 85'i günü-
müzde tamamen yok oldu. İklim değişikliği nede-
niyle ortaya çıkan meteorolojik olayların sayısı son 
30 yılda dörde katlandı. Tabiat bu denli alarm ve-
rirken iklim değişikliğine 'dur' demek, doğayı tah-
rip edenlerin sorumlularını tespit ve zararları taz-
min etmek, sürdürülebilir kalkınma dinamikleriyle 
geleceği inşa etmek ihtiyacı hiç bu kadar açık ve 
acil olmamıştı." diye konuştu.

Ziya Altunyaldız, küresel kamuoyunun koordi-
nasyon içinde bir an önce harekete geçmediği her 
bir saniyenin, iklim değişikliğinin etkilerinin geri 
dönülemez boyutlara ulaşmasına neden olduğuna 
dikkati çekti.

Altunyaldız, "Mevcut iklim politikaları devam 
ettiği ve yeryüzü bu ivmeyle ısınmayı sürdürdüğü 
takdirde küresel iklim değişikliğinin ekonomik ma-
liyeti 2050'ye kadar 8 trilyon dolara ulaşacak. Kötü 
senaryoda ise küresel gelirin yüzde 20'sinin kayba 
konu olacağı öngörülüyor. Doğa insan olmadan da 
yaşamanın yolunu biliyor ama biz insanlık doğa 
olmadan yaşayamayız. Tüm dünya olarak aksiyon 
almadığımız her bir anın geri dönüşü çok ağır olu-
yor." ifadesini kullandı.

Küresel kamuoyunun iklim değişikliyle müca-
delede daha etkin rol almasını sağlamak amacıy-
la Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 
bünyesinde hazırladığı "İklim Değişikliğinin Cezai 
ve Hukuki Sorumluluk Bağlamında Ele Alınması" 
başlıklı raporunun, geçen hafta AKPM Genel Ku-
rulu'nda kabul edildiğini anımsatan Altunyaldız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edilen 
raporumla birlikte artık bir tahribat boyutu-
na geçen iklim değişikliğiyle mücadelede et-
kili yaptırımların hayata geçirilmesi, şimdiye 
kadar uygulamada eksiklikleri olan uluslararası 
anlaşmalara işlevsellik kazandırılması ve üye ül-
kelerin mevzuatlarının güncellenmesi yönünde, 
üye ülkelere tavsiye kararı niteliğinde çağrıda 
bulundum. AKPM gündeminde böylesine önemli 
bir yere sahip olan iklim değişikliği konusunda, 
AKPM Türk Delegasyonunun bir üyesi olarak ra-
portörlüğünü üstlendiğim bu raporun oy birliğiyle 
kabul edilip, tavsiye kararı statüsü kazanması, ül-
kemizin küresel ısınmayla mücadelede üstlenmeyi 
hedeflediği öncü rolün de bir göstergesi. Avrupa 
Konseyinin çevrenin korunmasını amaçlayan iki 
uluslararası sözleşmesi bulunuyor: 1998 tarihli 
Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunmasına İliş-
kin Sözleşme ile 1993 tarihli Tehlikeli Faaliyetler-
den Dolayı Çevreye Verilen Zarar için Hukuki So-
rumlulukları düzenleyen Lugano Sözleşmesi. Bu 
iki uluslararası ve bağlayıcı sözleşme Konseye üye 
ülkelerin bazıları tarafından imzalanmış olsa da 
onaylama sürecindeki isteksizlik, anlaşmaları atıl 
hale düşürmüş durumda.

Raporumda, Avrupa Konseyi üye ülkelerini, bu 
sözleşmelerin, yeniden gözden geçirilerek işlev-
sellik kazandırılmasına, çevre tahribatına yönelik 
zararlara ilişkin hapis cezasını ve tazminat dahil 
tahrip edilen çevrenin tamir edilmesini de içeren 
yaptırımların uygulanmasına çağırıyorum. Ayrı-
ca üye ülkelerce çevre suçlarının tanımlanarak bu 
suçların faillerine yönelik ağır yaptırımların hayata 
geçirilmesine yönelik iç yasal düzenlemelerin ya-
pılması ve uygulamaya konulmasına dair çağrıda 
bulunuyorum. Raporumun en önemli çıktılarından 
biri de 'kirleten öder' ilkesiyle birlikte, çevrenin tah-
rip edilmesine sebep olan kişiyse kişi, şirketse şir-
ket, ülkeyse ülke, sorumluların tespit edilerek za-
rarların tazmin edilmesine yönelik düzenlemelerin 
ivedilikle hayata geçirilmesi. Artık şu bir gereklilik 
haline dönüşmüştür; tabiatı her kim en çok tahri-
bata uğrattıysa, dünyamıza her kim en çok zararı 
verdiyse bunun karşılığında da en caydırıcı yaptı-
rımlarla da onlar karşılaşmalı, iklim değişikliğiyle 
mücadelede en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır."

Komisyon Başkanı Altunyaldız, küresel dünya 
düzeninin, iklim değişikliğine çözüm üretemeyen 
bir konumdayken Türkiye'nin kendini bu durum-
dan izole etmesinin söz konusu olamayacağını 
vurgulayarak, "Türkiye, uluslararası zeminde iş 
birliği ve diyalog çerçevesinde her zaman krizin 
değil çözümün bir parçası olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın altını çizerek ifade ettikleri gibi iklim deği-
şikliği gerçeğiyle yüzleşerek böylesine hayati bir 
meselenin çözüme ulaştırılması için yol harita-
mızı belirleyerek yapısal dönüşümün gereklerini 
hayata geçireceğiz. Şimdiye kadar özellikle yeni-
lenebilir enerji, atık yönetimi, akıllı şehirler gibi 
alanlarda birçok atılımı gerçekleştirdik." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Altunyaldız, AK Parti hükümetleri olarak or-
man varlığını yükselttiklerini, elektrik üretiminde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payını hızla artır-
dıklarını, atık yönetimi projeleriyle geri dönüşümü 
ve kazanımı hayata geçirdiklerini anlatarak, "Şim-
di ise küresel iklim değişikliyle mücadelede öncü 
rol üstlenmek hedefiyle mevcut kazanımlarımızın 
üzerine ekleyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
işaret ettikleri yeşil kalkınma devrimi kapsamında 
sürdürülebilir kalkınma dinamiklerine yönelik tari-
hi adımları atıyoruz." görüşünü paylaştı.

Türkiye'ye verilen taahhütler ve ulusal kat-
kı beyanı kapsamında Paris İklim Anlaşması'nın 
onay sürecinin başladığını, Paris İklim Anlaşma-
sı'na taraf olarak yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir 
kalkınma vizyonunu uzun dönemli bir perspektifle 
güçlendirdiklerini belirten Altunyaldız, "Sahip ol-
duğumuz üretim kabiliyetlerimiz, iş gücü potan-
siyelimiz, adaptasyon hızımız, geçmişten gelen 
birikimlerimizle birlikte ülkemizin yeni dönemin 
en önemli üretim merkezi adayıyız. Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ile birlikte 2050'ye kadar karbon nötr 
olmayı hedefleyen AB ile ilişkilerimizi güçlendire-
rek ülkemizin ticarette, sanayide, enerjide ve daha 
birçok alanda yeşil dönüşümünü hayata geçirece-
ğiz." diye konuştu. •HABER MERKEZİ

Selman Özboyacı, Madrid Protokolü  
30. yıl toplantısına katıldı

Selman Özboyacı, Madrid Protokolü  
30. yıl toplantısına katıldı
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Öz, korona virüs hastalıklarında kalbin et-
kilenip etkilenmediğini takip etmenin çok önemli olduğunu belirterek, 
“Kişilerde nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, halsizlik gibi durumlar 

olursa korona virüsün kalp zarını ya da kalp kasını etkileyip etkilemedi-
ğini araştırmak gerekebilir” dedi.

D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir

Dr. Özgür Öz: “Korona virüs hastalıklarında kalbin
etkilenip etkilenmediğini takip etmek çok önemli”

Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı 
Uzm. Dr. Özgür Öz, korona virüs enfeksiyonlarının 
kalbi direkt ve dolaylı olmak üzere iki şekilde etki-
leyebileceğini belirtti. Korona virüs enfeksiyonla-
rının kalbi direkt olarak etkileyen konuları anlatan 
Uz. Dr. Öz, “Kalp kaslarını ve kalp zarlarını infla-
matuar olarak etkileyerek buralarda iltihap oluş-

turabilir. Kalp kası iltihabına miyokardit, kalp zarı 
iltihabına da perikardit diyoruz. Bunlar zaman za-
man hayati risk oluşturacak seviyeye kadar gele-
bilirler. Kalp kası iltihabında, kalp kasları kanı ye-
terince pompalayamadığında kalp yetmezliğine, 
kalp zarı iltihabında da kalp zarı etrafında su top-
layarak zaman zaman tansiyon düşüklüğü, göğüs 
ağrısı, nefes darlığı ve dolaşımı bozacak şekilde 
su toplanmasına neden olabilir. O yüzden korona 
virüs hastalıklarında kalbin etkilenip etkilenmedi-
ğini takip etmek çok önemli.

Kişilerde nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, 
halsizlik gibi durumlar olursa korona virüsün kalp 
zarına ya da kalp kasını etkileyip etkilemediğini 
araştırmak gerekebilir. Bir de korona virüs özelin-
de pıhtılaşmaya olan yatkınlığın arttığını biliyo-
ruz.

Bu da kalp damarlarını tehlikeye atabilir, kalp 
krizi gibi sebeplere neden olma potansiyeli vardır. 
Konuyla ilgili çok ciddi bir klinik bilgi olmasa da bu 
gözlemsel bir görüş, veri olarak sunabiliriz” dedi.

“Kalp yetmezliği ve kalp damar hastalığı 
olan kişilerde aşılamaya önem veriyoruz”
Korona virüs enfeksiyonlarının kalbi dolaylı 

etkilemesinden bahseden Dr. Özgür Öz, “Koro-
na virüs özelinde değil, bu tüm enfeksiyonların 
sonuçlarıdır. Enfeksiyonlarda iltihap olur, vücut 
stresi artar. Enfeksiyonlarda ateş olur. Yine enfek-
siyonların bir takım hemodinamik değişikliklere 
sebep olduğunu biliyoruz. Vücudun her bir derece 
ısısının artması kalp hızını 20 artırır. Dolayısıyla 
kırılgan kişilerde, kalp yetmezliği olanlarda, kalp 
damar hastalığı olanlarda, kalp damar hastalığı 
kritik seviyede olanlarda bu tür problemler; gerek 
boğaz enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları, idrar 
yolu enfeksiyonları, bildiğimiz gribal enfeksiyonlar 
ve korona virüs enfeksiyonları hepsi benzer şekil-
de dolaylı etki göstererek kalp yetmezliğini artıra-
bilir, kalp krizini tetikleyebilir, ritim bozukluklarını 
tetikleyebilir.

O yüzden biz bu kırılgan kişilerde, kalp yet-
mezliği ve kalp damar hastalığı olan kişilerde aşı-
lamaya önem veriyoruz. Biz yıllardır hep influen-
za dediğimiz grip aşısını bu tür hastalarımıza her 
zaman önerdik. Korona virüs hastalığının da hem 
kalbi direkt etkilemesi hem de dolaylı etkilemesi 
nedeniyle aşılamayı özellikle önemsiyoruz ve öne-
riyoruz” diye konuştu. •İHA

Uzman Diyetisyen Aysun İpek, D vitami-
ni eksikliğinin kilo vermeyi zorlaştırabileceğini 
söyledi.

D vitamini eksikliğinin kilo vermeyi zorlaş-
tırabileceğini ifade eden Liv Hospital Samsun 
Hastanesi’nden Uzm. Dyt. Aysun İpek, uyarı-
larda bulundu. Kışın genelde kapalı ortamlar-
da durulduğunu belirten Diyetisten İpek, D vi-
tamini eksikliği ile kilo problemleri arasındaki 
ilişki hakkında, "Kış mevsiminin yaklaşması ve 
havaların soğumasıyla birlikte, kapalı ortam-
larda daha çok vakit geçirmeye başladık. Yaz 
dönemine oranla çok daha hareketsiz olabile-
ceğimiz sonbahar, aslında hareketsizlik dışın-
da metabolizmamızı yavaşlatarak ve kilo kaybı 
hızımızı düşürerek metabolik süreçte büyük rol 
oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda D vitami-
ni eksikliğinin, obezite ve fazla kilo ile yakından 
ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden D 
vitamini düzeylerinin tespit edilip destek sağ-
lanması, zayıflamak isteyen ve obezite ile mü-
cadele eden kişiler için çok önemlidir. D vitamini 
eksikliğinin nedenleri; yetersiz güneş ışığı, gıda 
kısıtlamasına bağlı eksiklik, emilimi etkileyen 
hastalıklar (çölyak, chron, kistik fibrozis), bazı 
ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları, metabo-
lik eksikliklerdir (obezite)" dedi.

Fazla kilolu ve obez kişilerde D vitamini 
düzeyinin düşük olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. 
İpek, "Obezitede karaciğer yağlanması çok sık 
karşılaşılan bir durumdur, bu yüzden vücutta D 
vitaminin aktif hale gelmesi de zorlaşmaktadır. 
Ayrıca leptin hormonu dediğimiz tokluk meka-
nizmasını uyaran hormonun obezlerde fazla ol-
ması, vücutta D vitamini yapımını da olumsuz 
etkilemektedir. Yoğun miktarda yağ dokuda tu-
tulan D vitamininin vücut tarafından kullanımı 

da azalmaktadır. Daha kapalı kıyafetlerin ter-
cih edilmesi, güneş ışınlarından faydalanma-
ya engel olunmasıyla yine D vitamini düzeyini 
olumsuz etkilemektedir. D vitamini düzeyinize 
baktırın. Uygun D vitamini düzeylerinin 40 ile 
60 ng/ml olduğunu unutmayın. 20 ve altında D 
vitamini eksikliği, 21 ile 29 arasında D vitamini 
yetersizliğidir. 30 ve üzerinde D vitamini ise ye-
terlidir. Seviyesi 150’den yüksekse de D vitamini 
zehirlenmesi oluşur. Yılda bir kez D vitamini dü-
zeyinize baktırın” diye konuştu.

“Yağsız beslenmeyin”
Yağsız beslenmenin D vitamini gibi yağda 

eriyen vitaminlerin vücutta kullanımına olum-
suz etki edeceğini vurgulayan Uzm. Dyt. İpek, 
sağlık için fiziksel aktiviteye, yaşa, cinsiyete 
ve hastalık durumuna uygun miktarda yağ tü-
ketilmesini ve daha çok bitkisel yağların tercih 
edilmesi önerisinde bulunarak, D vitamini yüzde 
90-95 oranında güneşten elde edilir. Yüzde 5-10 
arasında ise sardalya, somon gibi yağlı balıklar-
da, süt, tereyağı, yumurta sarısı gibi besinler-
de bulunur. Ancak bu besinleri beslenmenizde 
yüksek miktarda bulundursanız bile, D vitamini 
düzeyleriniz normale ulaşmayabilir. Bunun için 
güneş ışığına ihtiyacınız olacaktır. Güneşten 
faydalanamıyorsanız takviye kullanın. D vitami-
ni düzeyiniz değerlendirilip tedavi planınız çizil-
dikten sonra yapmanız gereken bu plana sadık 
kalmaktır. Doktorunuzun önerdiği dozda ve şe-
kilde D vitamini kullanmanız oldukça önemlidir. 
Aksi takdirde D vitamini düzeyim normale dön-
sün diyerek yüksek dozda kullandığınız ürün 
sağlığınıza zarar verebilir" şeklinde konuştu.

“D vitamini takviyesi doktor tavsiyeyle alın-
malı”

D vitamini takviyesinin doktor tavsiyesiyle 

alınması gerektiğini belirten İpek, şunları söy-
ledi:

"Vitaminlerin kilo alımına neden olduğu bil-
gisinin aksine, D vitamini kilo kaybınızda olumlu 
etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar yağ kütlesi 
fazla olan kişilerde D vitamini düzeylerinin dü-
şük olduğunu gösterirken, kilo aldırdığı söyle-
minin bilimsel bir yanı yoktur. Zayıflama prog-
ramlarında ve obezitenin beslenme tedavisinde 
hastaların veya danışanların kandaki düzeyleri-
ne göre kişiye özgü vitamin D takviyesi yapılma-
sı, aynı zamanda mutlaka açık havada fiziksel 
aktiviteyle desteklenmesi gerekmektedir.” •İHA
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Kış mevsiminin başlamasıyla 
kalp damar rahatsızlıkları ciddi 

oranda artış göstermektedir. 
Özellikle pandemi nedeniyle 
hareketsiz kalan vücudumuz, 

soğuk havalarda artan damarların 
büzüşmesiyle kalp spazmları 

meydana getirir.

Kadınlar ’sonbahar 
depresyonu’na 4 
kat daha yatkın

Kış aylarında artan damar
büzüşmeleri ölüm sebebi olabilir

Kış mevsiminin başlamasıyla kalp damar ra-
hatsızlıkları ciddi oranda artış gösterirken, uz-
manlar pandemi nedeniyle hareketsiz kalan vü-
cutta soğuk havalarda artan damar büzüşmesiyle 
kalp spazmları meydana geldiğini söyledi.

Batman’da görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. 
Zübeyir Acar, soğuk havalarda damarların büzüş-
tüğünü ve bunun kalp sağlığını ciddi oranda tehdit 
ettiğini belirtti. Acar, "Bu aylarda dikkat etmemiz 
gerekenler kesinlikle ev içinde kalsak bile fiziksel 
aktivitelerimizden ödün vermemeliyiz. Kış mevsi-
mine girmek üzereyiz. Dünyada en çok ölüm sebe-

bi olan kalp damar hastalıkları kış aylarında daha 
ağır seyredebilir, sıklığı 3 ile 4 kat artabilir. Bu ay-
larda pandeminin olması nedeniyle ister istemez 
hayatımızda olumsuzluklar artmaktadır. Fiziksel 
aktivitenin azlığı, düzensiz beslenme, bunlara 
bağlı olarak obezitenin artması kalp damar has-
talıkları riskini, kalp krizini, damar tıkanmalarını 
daha da artırmaktadır. Ayrıca mevsimsel viral ve 
bakteriyel hastalıklar yani mikrobik hastalıklarda 
ister istemez sistemlerin bozulması, iltihap olma 
durumlarının artmasına ve kalp damar hastalıkları 
sıklığının artmasına sebep olur. Soğuk havalarda 
kalp damarlarında büzüşmeler olur. Büzüşmeden 
dolayı spazmlar akut koroner sendrom dediğimiz 
kalp damar hastalığı sıklığında bir miktar artma 
olur. Bu aylarda dikkat etmemiz gerekenler kesin-
likle ev içinde kalsak bile fiziksel aktivitelerimiz-
den ödün vermememiz gerekiyor. Günün uygun 
olan saatlerinde dışarıda ve içeride egzersiz yap-
mamız gerekir. Evin içinde kısa yürüyüşler yapma-
mız gerekiyor. Soğuğa karşı, rüzgara karşı giyin-
memize dikkat etmemiz gerekir. Taze sebze meyve 
tüketimine ağırlık vermemiz gerekiyor. Ayrıca kış 
aylarında enerji ihtiyacımız artıyor. Enerji ihtiyacı-
mızı mümkün mertebe tahıl olan ürünlerden karşı-

lamamız gerekir. Sıvı alımına dikkat etmemiz ge-
rekiyor. Günde 30 ile 45 dakika egzersiz yapmamız 
gerekiyor” dedi. •İHA

Psikiyatri Uzmanı Dr. 
Ayfer Özdemir, ”Sonba-
har depresyonu açısın-
dan kadınlar erkeklere 
göre nerdeyse dört kat 
daha fazla risk altında-
dırlar. Sonbahar depres-
yonu her coğrafyada gö-
rülebilmekle birlikte kışın 
gündüz sürelerinde en 
fazla kısalma olan kuzey 
ülkelerinde daha sık gö-
rülmektedir“ dedi.

Medicana Int. Sam-
sun Hastanesi Psiki-
yatri Uzmanı Dr. Ayfer 
Özdemir sonbahar dep-
resyonuna dair önemli bilgiler verdi. Özdemir, sonbahar-
da güneş ışınlarının azalması sonucunda vücudumuzda 
bulunan melatonin hormonunun artması biyolojik saatin 
bozulmasına, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin ortaya 
çıkmasına sebep olabildiğini söyleyerek, ”Aynı zaman-
da yine güneş ışınlarındaki azalma vücudumuzda bulu-
nan serotonin miktarında azalmaya sebep olmakta, bu 
durum da mevsimsel depresyona yatkınlık oluşturmak-
tadır. İsteksizlik ve enerji azalması kişinin işlevselliğini 
bozduğu, belirtilerin iki haftadan uzun sürdüğü durum-
larda sonbahar depresyonundan bahsedebiliriz” ifadele-
rini kullandı.

“Gün ışığından daha fazla yararlanın”
"Uykusuzluk veya sürekli uyuma isteği, iştahta art-

ma ya da azalma, yorgunluk, enerji azalması, isteksiz-
lik, daha önce keyif veren aktivitelerden keyif alamama, 
hüzünlü, mutsuz hissetme, dikkat ve konsantrasyonda 
azalma, cinsel istekte azalma gibi belirtiler görülebilir" 
diyen Psikiyatrist Özdemir, ”Belirtilerin arttığı, sürekli 
hale geldiği, günlük yaşamımızı etkilediği durumlarda 
psikiyatrik destek almak durumun ağırlaşmasının önüne 
geçecektir. Sonbahar depresyonundan korunmada, açık 
hava yürüyüşleri gibi düzenli sportif aktiviteler yapmak, 
gün ışığından daha fazla faydalanmaya çalışmak, uyku 
düzenimize ve beslenmemize dikkat etmek, bizi rahatla-
tan aktivitelere, hobilerimize daha fazla zaman ayırmaya 
çalışmak da faydalı olabilir. Sonbahar depresyonunun 
tedavisinde, kişi değerlendirilerek; duruma göre ilaç te-
davisi, psikoterapi veya iki tedavi yönteminin bir arada 
kullanılması gibi tedavi seçenekleri uygulanır” şeklinde 
konuştu. •İHA

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Di-
yet Uzmanı Klinik Diyetisyen Melisa Kara, diyet 
yaparken kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerin 
fit ve sağlıklı olma hedefine ulaşmanın önündeki 
en büyük engel olduğunu söyledi. Klinik Diyetis-
yen Melisa Kara, günümüzde hemen herkesin fit 
ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak istediğini 
ancak bazen diyet yaparken kulaktan dolma, 
yalan yanlış bilgilerin belirlenen hedefin ger-
çekleşmesine mani olduğunu ifade etti. Kara, 
"Sonrasında kimimiz istediği sürede kilo vere-
mezken, kimimiz ise bu isteğine hiç ulaşamıyor" 
dedi. Yaşanan zorlukların büyük bir kısmının 
diyet sırasında yapılan yanlışlardan kaynaklan-
dığını söyleyen Kara, diyet hakkındaki doğru bi-
linen yanlışları şöyle sıraladı:

’Kahvaltıyı atlamak sorun olmaz.’ Yanlış. 
Kahvaltının iştah yönetiminde ve kilo kontrolün-
deki önemi büyüktür. Klasik peynir, ekmek, zey-
tin ve yumurtalı kahvaltı yapmak zorunda değil-
siniz. Bir bardak süt veya sütlü kahve ve yanında 
bir porsiyon meyveyle de kahvaltı yapabilirsiniz. 
Önemli olan kahvaltınızın içeriğinden çok uyan-
dığınız andan itibaren metabolizmanızın hare-
kete geçmesidir.

’Öğün atlamak daha çabuk kilo verdirir.’ 
Yanlış. Günde iki öğün beslenmek aç kalmak an-
lamına geldiğinden metabolizmanızın yavaşla-
masına sebep olur. Vücudunuzu bir odun sobası 
gibi düşünün, öğünlerinizi atlarsanız metaboliz-
manız kendini yavaşlatır ve kilo veremezsiniz.

’Aç kalarak kilo verilebilir.’ Yanlış. Vücudu 
aç bırakarak zayıflamaya çalışmak en sık görü-
len hatalardandır. Aç kalarak yapılan diyetlerde 
zayıflama gerçekleştiği doğrudur. Ancak bu za-
yıflama yöntemi sağlıklı değildir ve aç kalmayı 
bıraktığınız zaman tekrar verdiğiniz kiloları alır-
sınız. Bu şekilde verilen kilolar vücudun yağ küt-
lesinden verilmez. Genellikle vücutta su ve kas 
kaybı oluşur, bu da zayıflama olarak düşünülür. 
Oysa metabolizmanın hızlanması için kendinizi 
aç bırakmamanız gerekir. Diyet esnasında sağ-
lıklı ara öğünler yapmanız ve öğün atlamamanız 
önemlidir.

’Esmer ekmek kilo aldırmaz.’ Yanlış. Kilo 
vermeyi hedefleyen neredeyse herkes öncelik-
le beyaz ekmek yerine esmer ekmek tüketmeye 
yönelir. Ama esmer ekmeğin de kalorisi vardır ve 
hatta beyaz ekmekle aynıdır. Buradaki en önemli 
fark esmer ekmek beyaz ekmeğe göre posa içer-
diğinden daha fazla tokluk hissi vermesidir. 

’Zeytinyağı kalorisiz olduğundan sınırsız 
tüketilebilir.’ Yanlış. Bütün yağlarda olduğu gibi 
zeytinyağında da kalori vardır ve 1 tatlı kaşığı 
yaklaşık 45 kalori içerir. Bu nedenle zeytinyağı 
fazla tüketildiğinde kilo alımına yol açar.

’Light (diyet) ürünlerin kalorisi yoktur.’ Yan-
lış. Light ürünler kalorisi sıfır değil, kalorisi azal-
tılmış ürünlerdir. Bazı diyet ürünlerin kalorisi faz-
la, tuzu kısıtlanmış olabilir. Bazı diyet ürünlerde 

de şeker yerine tatlandırıcı kullanılmış ancak 
yağ ve un oranı artırılmış olabilir. Bu ürünler di-
yete sadece yardımcıdır, önerildiği kadar tüke-
tilmelidir.

’Diyet yaparken bol meyve tüketilmelidir.’ 
Yanlış. Diyet yaparken en çok tüketmeniz gere-
ken gıdaların başında ilk olarak sebzeler, sonra 
da meyveler gelir. Diyetteyken meyve tüketimi 
belirli ölçüde şarttır. Meyvenin şekeri sizin dü-
şündüğünüz gibi diyetinizi bozmaz. Burada 
önemli olan meyveyi porsiyon kontrolü yaparak 
tüketmektir. Aksi halde gerekli vitamin ve mine-
rallerden yoksun kalan vücudunuz bu diyet dö-
neminde zarar görecektir.

’Karbonhidrat diyetten tamamen çıkartılma-
lıdır.’ Yanlış. İnsan vücudunun ana enerji kayna-
ğı karbonhidratlardır. Zayıflamak için karbon-
hidratı tamamen kesmek vücuda doğru enerjiyi 
vermemek anlamına gelir. Bu durumda vücut, 
enerji elde edebilmek için kas ve karaciğerdeki 
glikojen depolarını kullanılır. Yani şişmanlığın 
nedeni olan yağ dokusu olduğu gibi yerinde ka-
lır. Üstelik normal beslenmeye geçtiğinizde iki 
kat daha fazla kilo alırsınız.

’Protein ağırlıklı beslenmek sağlıklı kilo kay-
bı sağlar.’ Yanlış. Protein ağırlıklı beslenmede, 
vücut proteinleri sindirmek için çok fazla enerji 
harcar ve zayıflama olabilir. Ancak proteinlerle 
birlikte çok fazla yağda metabolizmaya gireceği 
için, kan yağlarında yükselme ve koroner kalp 
hastalıkları ortaya çıkabilir, gut hastalığı geli-
şebilir. Ayrıca fazla protein tüketimi idrarla kal-
siyum atımını da artırarak ve kemik erimesine 
sebep olabilir.

’Bitki çayları zayıflatır.’ Yanlış. Bitki çayları-
nın sadece metabolizmayı hızlandırmaya yar-
dımcı etkisi vardır. Hiçbir bitki çayı, sağlıklı bir 
diyet ve fiziksel aktivite olmadan kilo vermeyi 
sağlamaz.

’Açken spor yapmak daha hızlı kilo verdirir.’ 
Yanlış. Spor esnasında insülin salınımı artaca-
ğından aç karnına spor yapıldığında kan şekeri 
düşecek ve rahatsızlık hissi oluşacaktır. Doğru 
olan ise yemeklerden en geç 2 saat, en erken ise 
yarım saat sonra spor yapılmasıdır.

’Akşam 6’dan sonra atıştırmak kilo aldırır.’ 
Yanlış. Gece ile sabah arası en uzun öğün ara-
lığıdır. Akşam 6’dan sonra bir şey tüketmemek 
bu süreyi daha da uzatacağından kan şekerinin 
düşmesine ve metabolizmanın yavaşlamasına 
yol açar. Bu nedenle kahvaltı da dahil öğünler 
arasında en az 3 ila 5 saat boşluk bırakmak gere-
kir. Böylece en son öğünün ne zaman yendiğinin 
bir önemi kalmaz.’ •İHA

Doğru bilinen yanlışlar kilo
vermeyi engelliyor
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8. Konya Bilim Festivali Türkiye’nin her
yerinden yoğun katılımla gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 
sekizincisi düzenlenen Konya Bilim Festivali ta-
mamlandı. Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank tarafından yapılan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un da ziyaret ettiği festival, 
Konya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden on 
binlerce bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kon-
ya Bilim Merkezi’nde “Milli Teknoloji Hamlesi Na-
sıl Yapılır? Nasıl Çalışır?” temasıyla düzenlenen 
8. Konya Bilim Festivali yoğun ilgi gördü. Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tür-
kiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan 
Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen 8. Konya Bi-
lim Festivali’nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank tarafından yapıldı. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’un da ziyaret ederek 
çocuklarla ve gençlerle bir araya geldiği festival, 
Konya’dan ve farklı şehirlerden her yaştan on bin-
lerce bilim meraklısına ev sahipliği yaptı.

4 gün süren festivalin son gününde de ziyaret 
ederek, çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya Bilim Festivali’nin bu yıl sınırlarını aşarak, 
hem katılımcı firma sayısında hem de ziyaretçi sa-
yısında rekor kırdığını söyledi. Konyalıların ilgisi-
nin çok yüksek olduğunu, Konya dışındaki illerden 
de birçok insanın festivale katıldığını kaydeden 
Başkan Uğur İbrahim Altay, “Çok büyük bir coşku 
ve çok büyük bir enerji oluştu

 Çocuklarımızın gözündeki ışık bizi gelecek 
yıl için çok daha heveslendirdi. İnşallah gelecek 
yıllarda çok daha büyüyerek Konya Bilim Festiva-
li yoluna devam edecek. Konya Bilim Merkezimiz 
Konya Bilim Festivali’nin öncülüğünü gerçekleşti-
riyor. Bilim Festivali’ndeki amacımız çocuklarımızı 
Konya Bilim Merkezi ile tanıştırmak. Milli Savun-
ma Sanayimizin önemli firmaları Bilim Festivali-
mize katıldı. Milli teknoloji hamlemizin ürünlerini 
burada göstermiş olduk. Başta açılışımıza katılan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, 
ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum’a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 
Ama en büyük teşekkür ziyaretçilerimize ve ço-
cuklarımıza. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor-
lar. İnşallah gelecek yıllarda çok daha güzel bilim 
festivallerini hep birlikte düzenleyeceğiz. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve 
bölgemize hayırlı olsun” dedi.

TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN 
ve BAYKAR gibi Türkiye’nin önemli savunma sa-
nayi ve bilim - teknoloji kuruluşlarının yer aldığı 
festivalde, milli muharip uçağı, yerli ve milli savaş 
helikopteri ‘Atak’, İnsansız Hava Aracı (İHA) Bay-
raktar TB2, yerli genel maksat helikopteri ‘Gök-
bey’, uçan araba Cezeri gibi Türkiye’nin gururu 
olan araçlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 75 
bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleştiri-
len festivalde; bilimsel etkinlikler, bilim gösterile-
ri, yarışmalar, simülatörler yer aldı. Doğa ve tarım, 
robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, uzay ve 
havacılık gibi alanlarda gerçekleşen atölyelerde 
katılımcılar bilimsel bir keşif sürecine aktif olarak 
dahil olma keyfini yaşadı. Ayrıca uçak modeli ya-
pımı, 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım 
atölyesi, astronomi gözlemleri, elektronik tasarım 
atölyeleri gibi uygulamalar da festivalde bilim me-
raklılarıyla buluştu. •İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Bilim, teknoloji ve 
genç nüfus, bir ülkenin taşıyıcı temel yapıtaşlarıdır”

8. Konya Bilim Festivalinin açılışı bugün Bilim 
Merkezinde gerçekleştirildi. Açılış törenine ka-
tılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
gençlere seslenerek, “Bilim, teknoloji ve genç nü-
fus, bir ülkenin taşıyıcı temel yapıtaşlarıdır. Uzun 
dönemli siyasi ve ekonomik bağımsızlık, bilime ve 
teknolojiye yatırım yapmakla, ülkelerin kaderini 
tayin eden gençlere hak ettiği imkanları sağla-
makla mümkün. Dünyanın en büyük şirketlerine 
baktığımızda Ar-Ge harcamalarını şirket gelirleri-
nin yüzde 20’lerine kadar çıkardıklarını görüyoruz. 
Peki neden? Çünkü artık güçlü olmak yetmiyor. 
Teknoloji geliştirmek, inovasyona önem vermek 
yani rekabetçi olmak gerekiyor. Yıkıcı teknolojilere, 
dijitalleşmeye adapte olmak gerekiyor. Bu durum 
ülkeler için de aynen geçerli. Artık topyekün kal-
kınmanın yolu katma değerli üretimden, bilimden, 
teknolojiden, inovasyon ekosisteminin doğru ça-
lışmasından geçiyor. İşte bu yüzden Cumhurbaş-
kanımız liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyo-
nunu ortaya koyduk. Türkiye’yi sadece teknolojiyi 
kullanan değil, kendi teknolojisini geliştirip üreten 
ve ihraç eden bir ülke haline getirmek için gayret 
gösteriyoruz. Bu gayreti gösterirken en önemli yol 
arkadaşımız da genç kardeşlerimiz. Emin olun bu 
cümleyi klişe ezberlenmiş bir cümle olarak kur-
muyorum. Gençleri, güçlü Türkiye’nin mimarları 
olarak görüyor, bu yolda onları tüm imkanlarımızla 
destekliyoruz. Hamdolsun, şu anda gençler ara-
sında, çocuklar arasında büyük bir teknoloji aşkı, 
bilim merakı rüzgarı esiyor. İşte TEKNOFEST de, 
bilim merkezlerinde, bilim festivali ve yarışmala-
rında, DENEYAP teknoloji atölyelerinde, yeni nesil 
kodlama okulları olan Ekol 42’lerde yükselen dip 
dalgayı hepimiz görüyoruz. Buralardaki heyeca-
nı, yarışmalardaki tutkuyu iliklerimize kadar his-
sedebiliyoruz. İşte bu yüzden geleceğe dair ümit 
doluyuz, heyecanlıyız. Meydanlardaki, festivaller-
deki, laboratuvarlardaki, okullardaki gençlerimizin 
heyecanını paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da 
ifade ettiği gibi, Türkiye’nin TEKNOFEST Kuşağı 
gümbür gümbür geliyor” dedi.

“Bu atmosfer, bu şölen büyük ve güçlü
Türkiye’nin lokomotifi olacak”
Konya Bilim Festivali’nin Milli Teknoloji Hamle-

sinin toplumsallaşmasında rol oynayan önemli bir 
etkinlik olduğuna değinen Bakan Varank, “Geçti-

ğimiz sene pandemi sebebiyle ara verilen festiva-
limiz bu yıl sizin de şahitlik ettiğiniz gibi coşkusu-
nu arttırarak devam ediyor. Festival kapsamında 
yüzlerce etkinlik, atölye ve sergi çalışmaları ger-
çekleşecek. Bu sene festivale ASELSAN, HAVEL-
SAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TÜMOSAN, BAYKAR ve 
TÜBİTAK da katılıyor. Ayrıca yerli ve milli tekno-
lojilerimiz olan ATAK, GÖKBEY, BAYRAKTAR TB2, 
PUSAT, CEZERİ ve BOR MOBİL’i de festival ala-
nında sergiliyoruz. Ülkemizin medar-ı iftiharı olan 
bu teknolojilerin gençlerimize ilham olacağından 
hiç şüphemiz yok. Burada çizim robotu, pankek 
fabrikası, roller coasterlar, trafik eğitim parkı gibi 
çocuklarımızı eğlendirirken öğreten etkinlikler de 
olacak. Sizlere yarışmalar, sahne gösterileri, eğ-
lenceli bilim gösterileri ve aile festival oyunları 
hazırladık. Bu festivalde çocuklarımız ve elbette 
aileleri vitrinlerin arkasından izleyerek değil biz-
zat dokunarak deneyerek öğrenebilecekler. İnşal-
lah burada yaşadıkları tecrübeler gençlerimizin 
hayatlarında güçlü ve unutulmaz bir etkiye sahip 
olacak. Uzmanlarımızın verecekleri konferanslar, 
yapacakları söyleşiler onların zihinlerinde iz bıra-
kacak. İnanıyorum ki bu atmosferi, bu şölen hava-
sını soluyan gençler büyük ve güçlü Türkiye’nin 
lokomotifi olacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkaracaklar”
Türkiye’nin kadim geçmişi ve medeniyet biri-

kimiyle bilim ve teknoloji alanında etkili bir mirasa 
sahip olduğunu ifade eden Bakan Varank, “Dünya 
bilim tarihine geçmişte bu topraklarda yaşayan 
alimler yön vermiş. İşte bizim gençlerimiz mazi-
den atiye kurdukları köprülerle bu birikimi gelece-
ğe taşıyacaklar. Atalarının gittiği yoldan giderek 
ülkemizi hak ettiği noktaya getirecekler. Bilimin 
ve teknolojinin öncülüğünde, Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaklar. 
Şunu artık tüm dünya biliyor. Yer yüzünde han-
gi alanda bir teknoloji yarışı varsa Türk gençleri 
o yarışta varlar. Hem de en güzel şekilde varlar. 
Birilerinin biz yapamayız biz edemeyiz ezikliği-
ne aldırış etmeden, en iyisini biz yaparız diyerek 
varlar. Konyalı gençlerimizi de yakın gelecekte bu 
yarışların galipleri olarak göreceğiz. Ben bu duygu 
ve düşüncelerle bu güzel etkinlik vesilesiyle genç-
lerle buluşmamıza imkan sağlayan tüm kurum ve 

kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye ko-
nuştu.

TEKNOFEST’te yakılan bilim ve teknoloji me-
şalesinin Konya’ya taşımanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını belirterek konuşmasını sürdüren Bakan 
Varank, “İnşallah önümüzdeki dönemlerde tüm 
Türkiye’de bilim ve teknoloji etkinliklerinin sürek-
liliğini sağlayarak, bu meşalenin daima yanması-
nı sağlayacağız. Konya Bilim Merkezi’nin açılışını 
bundan 7 yıl önce Cumhurbaşkanımızla birlikte 
yapmıştık. Modern teknolojinin imkânlarıyla do-
natılmış bu devasa bilim merkezini gördüğümde 
büyük bir heyecan yaşamıştım. 2023 hedeflerimi-
ze giden yolun buralardan geçtiğini, Konya Bilim 
Merkezi’nin gençlerimiz için ilham verici ve ufuk 
açıcı olacağını düşünmüştüm. Emin olun bugün 
de Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, burada 8. 
Konya Bilim Festivali’nin açılışında yine aynı he-
yecanı yaşıyorum. Türkiye’nin dört bir tarafına 
inşa ettiğimiz Bilim Merkezlerinin, Milli Teknoloji 
Hamlemizin itici güçleri olduğunu görmek bizleri 
mutlu ediyor. Konya ile birlikte, Kayseri, Kocaeli, 
Elazığ ve Bursa’da TÜBİTAK destekleriyle kurdu-
ğumuz Bilim Merkezleri, gençlerimizin bilime olan 
ilgisinin artırılmasında önemli görevler icra ediyor. 
Buralarda düzenlenen etkinlikler ve gençlerle bir 
araya gelmemizi sağlayan festivaller bilimin top-
lumsallaşmasına hizmet ediyor. Ben bu vesileyle 
Konya Bilim Festivali organizasyonunda emeği ge-
çen başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üze-
re tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Sekizinci Konya Bilim Festivali’nin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. •İHA
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Torku Şekersporlu Ali İhsan
Eğin Balkan Şampiyonu oldu

İlhan Palut: “İyi bir oyun ve sonuç
almak için İstanbul’a gideceğiz”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray deplasmanına çok 
iyi mücadele edip, iyi futbol oynamak için gideceklerini belirterek, dep-
lasmandaki İstanbul takımı maçlarının her zaman zor olduğunu söyledi.

Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında Galata-
saray’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Teknik 
Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. 
Antrenman öncesi İlhan Palut ve Nejc Skubic basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasa-
ray maçının hazırlıklarına başladıklarını kaydeden 
İlhan Palut, “Bugün milli oyuncularımız aramıza 
katıldı ve hepsi dün gece saatlerinde burada oldu. 
Bugün itibariyle takımla çalışmaları çok mümkün 
olmuyor. Bugün bir rejenerasyon çalışması yapa-
caklar. Yine çok iyi mücadele edip iyi futbol oyna-
maya gideceğiz İstanbul’a. İnşallah güzel bir so-
nuçla dönmeyi umuyoruz. Tabii ki kolay maç değil. 
İstanbul takımları deplasmanda her zaman zor 
maçlardır. Biz de buna göre hazırlanacağız. İyi bir 
mücadele etmek, iyi bir oyun ve sonuç almak için 
İstanbul’a gideceğiz” dedi.

“Çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum”
Palut, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın Kon-

yaspor’un başına getirileceği yönündeki çıkan ha-
berlerle ilgili ise, “Gerçekten bunları kontrol etme 
şansımız yok. Benim de kulüp resmi açıklama ya-
pana kadar haberim yoktu. Artık sosyal medyanın 
bu kadar yoğun, hoyrat kullanıldığı ortamlarda 

çıkan hiçbir habere şaşırmıyorum; ne kendimle 
alakalı, ne başka bir takımla alakalı, ne başka bir 
teknik direktörle alakalı. Artık doğru, yalan birbiri-
ne karıştı. Etkileniyor musunuz? diye soracak olur-
sanız, hayır etkilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

Nejc Skubic: “Bizim önceliğimiz
her zaman kazanmak”
Galatasaray’a karşı daima iyi oynadıklarını dile 

getiren Skubic, geçmişte olduğu gibi bu maçta da 
güzel bir sonuç almak istediklerini belirtti. Takı-
mın performansını değerlendiren Sloven futbolcu, 
“Şu noktada pozitif kalmamız gerekiyor. Çünkü 8 
haftadır yenilmeyen Konyaspor var. Tabii ki de he-
deflerimiz doğrultusunda kazanmak zorundayız. 
Bizim önceliğimiz her zaman kazanmak. Şunu da 
göz ardı etmemek gerekiyor ki Trabzon ve Alanya 
maçında takımımız oldukça iyi bir performans ser-
giledi. Bu maçlarda maalesef kaleci faktörleri var-
dı. Bu iki maçta da kaleciler üstün bir performans 
sergilediğinden dolayı galibiyeti elimizden kaçır-
dık. Her zaman galibiyete oynayan bir Konyaspor 
var. Bunu Galatasaray maçında da göstermek için 
elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye ko-
nuştu. •İHA

Balkan Yol Bisikleti Şampiyo-
nasında ülkemizi temsil eden Tor-
ku Şekerspor takımından Ali İhsan 
Eğin Balkan Şampiyonu oldu. Konu-
ya ilişkin bir açıklama yapan Torku 
Şekerspor ve Milli Takım antrenörü 
İsmail Uğurlu, “Bundan sonra başa-
rılar gelmeye başlayacak” dedi.

Bosna Hersek’in başkenti Sa-
raybosna’da düzenlenen Balkan Yol 
Bisikleti Şampiyonasında ülkemizi 
temsil eden Torku Şekerspor takı-
mından sporcu Ali İhsan Eğin Bal-
kan Şampiyonu oldu.

“Şampiyonluğumu Torku Şe-
kerspor’a borçluyum”

Balkan Yol Bisikleti Şampiyo-
nasında ülkemizi temsil ederek 
Torku Şekerspor formasını terleten 
Ali İhsan Eğin, "Torku Şekerspor 
benim yuvam. Spor hayatıma Çum-
ra’da başladım, daha sona Torku 
Şekerspor’a geldim ve bugün de 
Türk Bayrağımızı Balkanlar’da dal-
galandırdım, mutluyum. Bu süreçte 
desteklerini eksik etmeyen Onursal 
Başkanımız Recep Konuk’a ve Tor-
ku Şekerspor’a teşekkür ediyorum" 
dedi.

Torku Şekerspor ve Milli Takım 
antrenörü İsmail Uğurlu da, “Torku 
Şekerspor olarak gençlerimizi spo-
run içinde tuttuk, biz bu gençleri-
mizi sporun içinde tutarken destek 
aldığımız kurumlarımız, Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız, Konya Gençlik 
Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür 
ediyorum. Torku Şekerspor Kulübü 
olarak gençlere yönelik bir çalışma 
yürüttük. Onursal Başkanımız Re-
cep Konuk’un vizyonu doğrultusun-
da kendi evlatlarımızı, alt yapıdan 
alarak profesyonelliğe taşıyalım fik-
ri ile yola çıktık. Aslında bu sürecin 
sonuna geldik, bundan sonra başa-
rılar gelmeye başlayacak. Balkan 
Şampiyonasında da bunu gördük.

Zorlu parkurların yer aldığı zirve 
finişinde kar yağışının olduğu ya-
rışları geçerek Torku Şekerspor’dan 
sporcumuz Ali İhsan Eğin, finiş çiz-
gisini ilk gecen isim olmayı başardı 
ve şampiyon oldu. Konyalı gençler-
den oluşturduğunuz takımımız bu 
sene büyükler kategorisi yarışla-
rında boy gösterecekler ve aldıkları 
sonuçlarla da Türk bisikletinin gele-
ceği için umut vadettiğini göstermiş 
oldular. İnşallah gelecek yıl, Torku 
Şekerspor olarak, bu gençlerimizi 
profesyonel statüye çıkarıp, Cum-
hurbaşkanlığı Bisiklet Turumuzda 
yer aldıracağız. Geçmişte olduğu 
gibi önümüzdeki yıllarda da Cum-
hurbaşkanlığı Bisiklet Turunda yeni 
başarılara imza atacağız. Bu çerçeve-
de tekrar Onursal Başkanımız Recep 
Konuk’a şükranlarımızı iletiyorum, 
bütün sporcularımızı da gayretlerin-
den, ortaya koydukları mücadeleden 
dolayı kutluyorum” dedi. •İHA

Konya’nın Akşehir İlçe Kayma-
kamlığı, İlçe Belediyesi, Gençlik 
Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliği ile sağlıklı 
hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik 
amacıyla başlatılan Zekai Baloğlu 
Atletizm Yarışması’nın üçüncüsü 
düzenlendi.

Akşehirli Gençlik ve Spor eski 
bakanlarından Zekai Baloğlu’nun 
vasiyeti üzerine, onun anısına dü-
zenlenen yarışmaya 350 öğrenci 
katılırken 14 kategoride çeşitli me-
safelerde koşu yarışmaları yapıldı. 
Yarışmanın açılışında konuşan Ak-
şehir Belediye Başkanı Salih Akka-
ya yarışlara katılan tüm sporcuları 
kutlayarak, “Akşehir Belediyesi 
olarak gençlerimizin ve çocukları-
mızın en az bir spor branşında yer 
almalarını hedefliyoruz ve destek-
liyoruz. Kulüplerimize bu anlamda 
çok ciddi katkılarımız var. Özellik-
le önümüzdeki günlerde faaliyete 
geçecek Genç AKSES Merkezimiz, 
gençlerimiz ve çocuklarımız için 
önemli bir mekan olacak. Birçok 
spor branşında çocuklarımız ve 
gençlerimiz orada eğitim alacak. 
Bizim hemşehrimiz ve büyüğümüz 
olan 1974-75 yılları arasındaki hü-
kümette spor bakanı olarak görev 
yapan Zekai Baloğlu beyi burada 
rahmetle anıyorum. Bu organizas-
yonun düzenlenmesinde en büyük 

etken kendileridir. Kendilerinin va-
siyeti üzerine bu yarışları 3 yıldır 
yapıyoruz. Bu yarışmalarda birinci 
olanlara kategorilerine göre 150 
TL ile 300 TL arasında değişecek 
şekilde 10 ay boyunca burs vere-
ceğiz. İkinci, üçüncü ve dördüncü 
olanlara ise bir sefere mahsus ol-
mak üzere 125 TL ile 600 TL ara-
sında değişecek bir şekilde ödül 
verilecek. Toplamda 50 bin TL’lik 
bir ödül sahiplerini bulmuş olacak. 
Tüm yarışmacılarımıza başarılar 
diliyorum” diye konuştu.

Başkan Akkaya konuşmasının 
ardından yarışmanın ilk koşusu-
nun startını verdi. Oldukça çe-
kişmeli geçen ve gün boyu süren 
yarışmalar sonunda dereceye gi-
ren sporculara madalyaları törene 
katılan protokol üyeleri tarafından 
verildi.

Nasreddin Hoca Stadyumu’n-
da gerçekleştirilen 3. Zekai Ba-
loğlu Atletizm Yarışması ve ödül 
törenine; Akşehir Belediye Başka-
nı Salih Akkaya’nın yanı sıra, AK 
Parti İlçe Başkanı Abdurrahman 
Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü A.Barbaros Topaloğlu, Genç-
lik Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, 
belediye meclis üyeleri, bazı kamu 
kurum müdürleri, öğrenciler, öğ-
retmenler ve vatandaşlar katıldı. 

•İHA

3. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması
çekişmeli ve heyecanlı geçti
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Selçuklu Belediyesinden spor
lisesine kapalı spor salonu

Konya’nın mer-
kez Selçuklu İlçe 
Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatır-

macı, Konya Spor 
Lisesinde öğren-
cilerle bir araya 

gelerek, belediye 
tarafından okula 

kazandırılacak 
olan kapalı spor 
salonunun müj-

desini verdi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Spor Lisesinde 
öğrencilerle bir araya gelerek, belediye tarafından 
okula kazandırılacak olan kapalı spor salonunun 
müjdesini verdi.

Öğrencilerle ve gençlerle bir araya gelmeye 
büyük önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı Konya Spor Lisesi’ni ziyaret ede-
rek incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırma-
cı’nın öğrencilerle birlikte spor faaliyetlerine eşlik 
ettiği anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Zi-
yaret esnasında öğrencilere seslenen Başkan Pek-
yatırmacı Konya Spor Lisesi bahçesine Selçuklu 
Belediyesi tarafından yapılacak kapalı spor salonu 
müjdesini de paylaştı. Konya Spor Lisesi ziyare-
tinde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’ya Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.

“Başarılarınızla gurur duyuyoruz”
Selçuklu Belediyesi’nin her zaman eğitime 

destek verdiğini ifade eden Selçuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Belediye baş-
kanımız ile birlikte yerinde incelemeler yapmak, 
öğrencilerimizi dinlemek ve onların ortamlarını 
görmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek 
için Konya Spor Lisesindeyiz. Tabii burası bizim 
için çok önemli çok özel bir okulumuz. Sporun sa-
dece sağlıklı yaşam için değil bir disiplin olması 
hasebiyle bedenimizin yanında ruhumuzu da di-
sipline eden bir özelliği olması hasebiyle son de-
rece önemli olduğunu düşünüyoruz. Sporcularla 
bir araya geldiğimiz zaman Atatürk’ün bir sözü-
nü hatırlatıyorum diyor ki; “Ben sporcunun zeki 
çevik aynı zamanda ahlaklısını severim” İnşal-
lah sizler de zeki çevik ve ahlaklı nesiller olarak 
yetişeceksiniz. Spor başarılarınızı dikkatle takip 
ediyor, takdirle karşılıyor ve başarılarınızla gurur 
duyuyoruz. İnşallah belediyemizin desteğiyle Mil-
li Eğitim Bakanlığımızın sunduğu imkanlarla daha 
güzel ortamları oluşturmak, sizi daha güzel ortam-
larla buluşturmak ve başarılarınıza bizler de katkı 
sunmak istiyoruz başarılarınız daim olsun her şey 
gönlünüzce olsun” dedi.

“Sporun merkezi Selçuklu”
Selçuklu Belediyesi’nin yatırımlarının spora 

olan ilgiyi daha da artırdığına vurgu yapan Başkan 
Ahmet Pekyatırmacı, “Spor lisemizde 400’ün üze-
rinde öğrenci var. Karatay’da yeni bir spor lisemiz 
açıldı ve orada da 400 civarında öğrencimiz var. 
Spor lisesinde okuyan öğrencilerimizin sayısının 
artması bizi ayrıca mutlu ediyor. Selçuklu olarak 
sporun merkezi olduğumuzu iddia ediyoruz. Kon-
ya’da sporun gelişmesi için ve daha fazla kişi tara-
fından benimsenmesi ve yapılması için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Spor kulübümüz de 
15 bin kayıtlı sporcumuz, 100’ün üzerinde lisanslı 
sporcumuz var. Spor liselerimizin sayılarının art-
ması gerekiyor.

Bu manada da güzel çalışmalar yapılıyor. Mil-
li Eğitim Müdürlüğümüzün çok güzel faaliyetleri 
var. Okul sayımız İnşallah önümüzdeki süreçte de 
artmaya devam eder. İstiyoruz ki Konya’mızda iki 
değil daha fazla spor lisesi olsun ve bütün öğren-
cilerimiz spor yapmak isteyen spor lisesine gitmek 
isteyen bütün öğrencilerimiz de bu imkana sahip 
olsun. Burada hem içeride hem dışarıda farklı 
branşlarda faaliyette bulunan öğrencilerimizin 
gösterilerini izledik. Onların hem bireysel anlam-
da hem takım olarak elde ettikleri başarıları öğ-
rendik. Tabii bunlar bizi gururlandırıyor. Bireysel 
anlamda da takım sporlarında da çok ciddi başa-
rılar var. Türkiye şampiyonlukları var yurt dışında 
elde edilmiş olan başarılar var. Bu başarıların arta-
rak devam etmesi hepimizin arzusu. Bunun içinde 
biz her zaman sizlerle beraberiz her zaman sizin 
destekçiniziz. Size buradan bir müjde vermek is-
tiyorum. İnşallah en kısa sürede burada spor lise-
mizin bahçesinde kapalı bir spor salonu Selçuklu 
Belediyesi olarak yapacağız. Bununla ilgili proje 
çalışmalarımızı tamamladık. Proje sürecinde ho-
calarımızla da istişare ederek güzel fikirler oluş-
tu. Bireysel sporlar anlamda yapılacak faaliyetler 
ve farklı branşların icra edileceği güzel bir kapalı 
spor salonunu Konya’nın en güzel okuluna en gü-
zel spor lisesine kazandıracağız. Bunun müjdesini 
şimdiden veriyorum. Projesi tamamlandı. İhalesi 
ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. En kısa sürede 
ihalesini gerçekleştirip yapımına başlayacağız” 
dedi.

“Sporcu Seçme Merkezimiz
olimpiyatlara imza atacak”
Sporla alakalı olarak büyük bir hedef ortaya 

koyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Biz artık olimpiyatlara spor-
cu yetiştirip, gönderen bir ilçe olacağız. Böyle bir 
hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda da yeni 
bir çalışma başlattık. Türkiye’ye de belki örnek ola-
bilecek bir tesisin yapımına başladık. 18 branşta 

aynı anda içerisinde spor yapılabilecek toplam 22 
bin metrekare kapalı alana sahip büyük bir Sporcu 
Seçme ve Yetiştirme Merkezinin inşaat faaliyetle-
rine başladık. İnşallah bir yıl içerisinde de faaliye-
te geçirmeyi planlıyoruz. İstiyoruz ki Konya’mızda, 
Selçuklumuzda herkes spor yapsın, bütün gençle-
rimiz spor yapsın, herkes ilgisine, yeteneğine, ka-
biliyetine uygun şekilde branşını seçsin ve istedi-
ği branşta istediği şekilde kendisini ilerletebilsin. 
Hedefimiz temel manada branş seçimi noktasında 
öğrencilerimize rehberlik yapmak, sonrasında da 
özel çalışmalara öncülük etmek ve sonunda da 
olimpiyatlara hazırlık merkezlerinde TOHM’lara 
buradan sporcularımızı göndermek istiyoruz ki 
sporcularımız TOHM’lardan olimpiyatlara gitsinler 
ve orada ülkemizi temsil etsinler. Türkiye güçlü bir 
ülke, Türkiye büyük bir ülke Türkiye’nin her alan-
da güçlü olması gerekiyor her alanda kendini en 
iyi şekilde ifade etmesi gerekiyor bu noktada size 
de büyük görevler düşüyor. Çünkü bütün uluslara-
rası müsabakalarda sizler İnşallah ülkemizi temsil 
eden ülkemizin temsilcisi birer Türk vatandaşı ola-
rak orada bulunacaksınız ve en iyi şekilde de hem 
sportif başarılarınızla ülkemizi temsil edeceksiniz. 
O yüzden biz sizin her alanda en iyisi olmanız için 
gayret ediyoruz çaba sarf ediyoruz ama sizin de 
mutlaka kendinizi geliştirme noktasında kendinizi 
ifade etme noktasında mutlaka donanımlı olmanız 
gerekiyor. Öğretmenlerimize, okul yönetimimize, 
İlçe Milli Eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. 
Hakikaten burada neredeyse bütün branşlarda 
elde edilmiş güzel başarılar var. Buradan üniversi-
teye akademik kademeye ve ondan sonra da ant-
renörlük seviyesinde hem milli takımlarda görev 
alarak hem de yetiştirici olarak görev yapan çok 
sayıda öğrencilerimiz var. Bütün görev alan yöne-
ticilerimize idarecilerimize, hocalarımıza hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de hem okul 
hayatınızda hem de müsabakalarda üstün başarı-
lar diliyorum” şeklinde konuştu. •İHA

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe-
deki sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek 
“İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Tur-
nuvası” düzenledi. Karatay Belediyesi ile Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla, 
ilkokul öğrencileri arasındaki dostluk ve kardeşli-
ği daha da pekiştirmek amacıyla “İlkokullar Arası 
Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası” düzenle-
di. İlçedeki 39 ilkokuldan oluşturulan takımların 
mücadele edeceği ve 1 ay sürecek olan turnuva, 4 

Kasım’daki final maçıyla sona erecek. Şehit Nihat 
Gün Spor Tesisleri’ndeki turnuvanın ilk maçı önce-
sinde düzenlenen törene Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sami Sağdıç de katıldı.

“Öğrencilerimizin kaynaşmasını
sağlamak istiyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnu-

vaya katılan okullara ve tüm öğrencilere başarılar 
dileyerek, dostluğun kazanmasını temenni etti. 
Eğitim, spor ve öğrenci dostu bir belediye olduk-
larına işaret eden Başkan Hasan Kılca, “2 yıla ya-
kın bir süredir pandemi sebebiyle evden eğitim 
gördünüz ve bu süre zarfında ruhen, manen bü-
yük zorluklar yaşadınız. Bizler de bu amaçla siz-
lerin spor yapabilmesi, daha iyi kaynaşıp sevgi ile 
dostluğunuzun pekişmesi için bu organizasyonu 
düzenledik. Turnuvaya 39 okulumuz katılıyor. De-
receye giren takımlarımıza ödüllerimiz var. Ama 
bizce en güzel ödül; aranızdaki sevgi ve saygının 
artmasına katkı sağlamak olacak” dedi.

“Yetenekli gençler lisanlı oyuncu
olarak spor kulübüne dahil edilecek
Spor yatırımları ve projeleriyle her zaman 

gençlerin hizmetinde olduklarını söyleyen Hasan 
Kılca, bu tür organizasyonlarla etkinliklerinin de-
vam edeceğini söyledi. Kılca, “Karatay Belediyesi 
olarak çok daha sağlıklı nesiller için emek harcı-
yoruz. Karatay Belediyespor Kulübümüzün hocala-
rı da bugün buradalar. Sizleri izleyecekler ve bu 
sayede aranızdan yetenekli öğrencilerimizi tespit 
edip kulüp bünyesine lisanlı sporcu olarak dahil 
edecekler. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğümüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de 
turnuvadaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Sizlerin sağlıklı yetişmesi bizim için olduğu 
kadar ülkemizin geleceği için de önemli. Çünkü 
sizler, bizlerden sonra hizmet bayrağını emanet 
alacaksınız. Centilmenlik içerisinde bu maçların 
tamamlanmasını temenni ediyorum” diye konuş-
tu. Spora, sporcuya ve eğitime olan desteklerinden 
dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
teşekkür eden Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sami Sağdıç da turnuvanın, öğrencilerin yetenek-
lerinin açığa çıkmasına katkı sunacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından “İlkokullar Arası Dost-
luk ve Kardeşlik Turnuvası”, Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca’nın santrası ile başladı. •İHA

Karatay Belediyesinden “ilkokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası”
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