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Bucak Belediyesi,
Belediye Başkanı
Emrullah Ünal başkanlığında gerçekleştirdiği başarılı
belediye faaliyetlerinde ödüllerle dolu yılları geride bırakarak, 3 yıla 6
ödül sığdırdı.
Başkan Ünal, 3 yılda sadece proje,
yatırım ve hizmet
biriktirmediklerini,
gönüller, dualar ve
ödüller de biriktirdiklerini söyledi. 6’DA
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BEKLENEN YATIRIM

Aşure:
Dünyanın
en eski
tatlısı

Fiyatı: 75 kuruş

Günümüzde de her sene birçok kişi
tarafından yapılıp dağıtılan aşure, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. BBC’de
“dünyanın bilinen en eski tatlısı” olarak yer
alan aşure, geleneklerimizin de önemli bir
parçası. İşte tüm tarihçesi ve bilinmeyenleriyle aşure… 4’DE

Tefenni festival yeri...

Tefenni Bar�tlu Su
Şenlikleri
dolu dolu geçti

e
Tefenniz’dgârı
Zara r�

MAKÜ DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ AĞUSTOS’TA

‘METRUK
BİNALAR’
ele alındı

TAMAMLANACAK
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, yapımı
devam eden Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının Ağustos ayı
içerisinde tamamlanacağını açıkladı.
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, beraberinde İl Başkanı Volkan Mengi ve partililer ile birlikte Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi'ne kazandırılan Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanında incelemelerde bulundular. 5’TE

Vali Ali Arslantaş başkanlığında, İlimiz genelindeki
metruk binalarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin, alınması
gereken tedbirlerdin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı
yapıldı.
Toplantıda kamu düzeni ve güvenliği, kent estetiğinin
sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı
madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile
mücadelede kapsamında İlimiz genelindeki metruk binaların
tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve
bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen
çalışmalar ve uygulanan tedbirler değerlendirildi. 2’DE

Bu sene 18’ncisi düzenlenen Tefenni Barutlu Su
Şenlikleri tüm misafirlerine çoşkulu ve unutulmaz
anlar yaşattı.
5 - 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde toplam 3 gün
süren Barutlu Su Şenliklerinin 3’üncü gününde Zara
ve Zafer İşleyen gibi ses sanatçıları sahne aldı.
Zara’nın sahne almasıyla başlayan gece, Zafer
İşleyen ile devam ederek binlerce izleyene müzik
ziyafeti verdiler. 6’DA

Aşırı sıcaklar
kaygı verici!

BURDUR’DA 2 RÖMORK
SAMAN YANDI 2’DE

GÜNCEL ÖĞRETMEN
AKADEMİSİ BAŞLADI
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Tâceddin Dergâhı
Taceddin AKBAŞ
taceddinakbas@gmail.com

KUR’ÂN-I KERÎM-İ ve EZAN-I GÜZEL
OKUYAN HOCALARA İHTİYAÇ VAR!
Diyânet Akademisi Ankara Rıfat Börekçi dil kursları,
dînî mûsîki kursları ile seyir sahne satanları kursiyerlerinin mezûniyet töreninde konuşan Diyânet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada; 2013’te
başlayan dînî mûsîkî eğitiminde 5. mezunların verildiğini, 100’den fazla kişinin bu bölümden mezun olduğunu
belirtmiş ve “Bizim Kur’an-ı Kerim’i güzel şekilde okuyan
hocalara ihtiyacımız var…” demiş.
Erbaş mezuniyet töreninde özetle şunları söylemiş:
“Bizim mûsîkîmiz, câmiden doğmuş ve câmiden
yayılmıştır. Dolayısıyla bu gün o kadar çok ihtiyâcımız var
ki, mûsîkîyi en güzel şekilde öğrenip onun eğitimini alıp,
minârelerimizden onun en güzel şekilde okuyan hocalarımıza, câmilerimizde Kur’an-ı Kerîm-i en güzel şekilde
okuyan hocalarımıza. Yüzlerce binlerce emek verilerek
bestelenmiş eserleri, ilâhîleri en güzel şekilde okuyan
hocalarımıza ihtiyacımız var. İnşaAllah Diyânet Akademisi’nden mezun etmiş olduğumuz sizler gibi hocalarımız
bunun eğitimine katkı sağlayacaksınız…
Sanat bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir.
Allah (c.c) yarattığı her kulunun kalbinde bir sanat mahâreti de yaratmıştır. O kullardan bir kısmı sesiyle, bir kısmı
davranışlarıyla, bir kısmı resim yaparak farklı alanlarda
farklı sanat dallarında kâbiliyetlerini gösterirler. Bizim
amacımız zâten Allah’ın yaratmış olduğu kâbiliyetleri
ortaya çıkarmak ve milletin istifâde etmesini sağlamaktır.”
HERKESİN SESİ GÜZEL OLMAYABİLİR AMA HERKES
KUR’ÂN-I KERÎM-İ DE, EZAN-I MUHAMMEDÎ’Yİ DE
EN GÜZEL ŞEKİLDE OKUMAYA ÇALIŞSA YİNE YETER
Türkiye geneli konusu ayrı, biz küçük nüfuslu ve

yetersiz nüfuzlu Burdur’da, Konya, Ankara ve İstanbul gibi büyük
nüfus ve nüfuzlu şehirlerde ve yıllarca şahadetleri dînin temeli
olan minârelerimizden ezanlar; büyüklü küçüklü camilerimizde ve
her biri ayrı ses ve güzellikte tilâvet edilen kur’an’lar, mukabeleler
dinledik… Dolayısıyla da câmilere girdik ve namazlar kılıp dualar
yaptık elhamdülillah… Ancak 28 Şubat Pismodern(!) Darbesi
başta İHL’ler, Kur’an kursları ve İlâhiyat Fakülteleri olmak üzere
birçok dînî ve millî özelliğimize ve güzelliğimize olduğu gibi ezan-ı
Muhammedî’mize de ayar verdi ve her cami-i şeriften ve ayrı ayrı
müezzinler tarafından okunan güzelim ezanları merkezî sisteme
dönüştürdü! ((Ki, bildiğim kadarıyla Burdur o sırada pilot il seçilmiş
ve uygulayıcıları 28 Şubatçılardan büyük takdir görmüş, uygulayanlar ise madden ve mânen çökmüştü!))
Meselâ Burdur’un ‘merkez köyleri dâhil’ 100 câmii şerifi varsa
100 kişi yerine sadece 1 kişi ezan okuyor, diğer hocalar ve müezzinler dâhil namazda gözü olsun olmasın hemen herkes o bir
kişinin okuduğu iyi veya vasat ezan-ı Muhammedî’yi dinliyor-dinlemek zorunda kalıyor! Ki, ezanların merkezî sistemden, dolayısıyla da bir kişi tarafından okunmasını en çok isteyen kesim de
namazla niyazla, câmiyle cemaatle ilgisi alâkası olmayan kesim!
Amma velâkin bu sistem, câmisine cemaatine pamuk ipliğiyle
bağlı ya da rahatına düşkün olan hocalarımızın da işine gelmiş
olmalı ki, büyük köylerimiz dâhil ne bir hocamız çıkıp kendi câmisinin ezanını kendisi okuyor ne merkezi sistemden şikâyetçi oluyor,
ne de yerel yöneticilerimiz ezanların yerelden okunması yönünde
bir çalışma yapıyor veya bu yönde bir görüş serdediyor! Ancak ben
çok istememe rağmen hoca da olamadım hacı da! Fakat genelde
câhil kesimin, özelde de din diyânet düşmanı.. veya karşıtı okumuş
takımının, ya da şuursuz Müslümanların hocalar ve hacılar aleyhine yaptıkları tüm haksız eleştirilere veya hakâretvâri sözlere, ‘din
diyânet kurumuna, hocalık makamına duyduğum sevgi ve saygıdan dolayı’ tahammül edemiyorum; dolayısıyla da mesnetsiz
eleştirilere ve saygısız yermelere ‘sonucunu göze alarak’ ve ânında
ve anlayacakları dilden cevap vermeye çalışıyorum!
GENELDE MİHRAPLARA, ÖZELDE DE MİNÂRELERE
İHÂNET EDEN HOCALAR AĞIR BEDELLER ÖDERLER
Yukarıda da ifâde etmeye çalıştığım gibi, her insanın sesi güzel veya mükemmel olmayabilir… Ancak her insan sesine uygun
bir güzellikle ezan da okuyabilir kur’an da! Değilse her Diyânet görevlisinin ille de imam hatiplik veya müezzin kayyımlık yapacak
diye bir zorunluluğu yoktur veya olmamalıdır. O nedenle, sesi, nefesi ya da kıratı vesairesi uygun olmayan hocalarımız, (bazı örneklerinde olduğu gibi) Başkanlığın değişik birimlerinde görevlendiri-

lebilirler… Dolayısıyla da kendilerini de, kurumlarını da eleştirilere
muhatap olmaktan kurtarılabilirler… Ancak, benim gördüğüm,
duyduğum ve bildiğim kadarıyla ‘çok zorunlu olmadıkça’ mihraptan kaçan hocaların... tamamına yakını ‘sonradan’ büyük maddî
mânevî sıkıntılara dûçar oldu…
Velhâsıl-ı kelâm; yukarıda da ifâde etmeye çalıştığım gibi, çok
istememe rağmen ben hoca da olamadım hacı da! Ancak kendim
hep hacı ve hocalarla haşır neşir olduğum gibi babam merhum da
yıllarca köyümüzün fahrî hocalığını, çevre köylerimizin ise akıl
hocalığını yaptı! O nedenle ben şahsen hocaların hallerinden en
iyi anlayan onların hakları hukuklarını korumaya çalışan sâde bir
vatandaş ve nâçiz bir gazeteciyim…
Hülâsâ-i netice; Kutsal Kitabımız-Kitab-ı Kadîmimiz Kur’an-ı
Kerim bizim bu dünyada da, öte dünyada da can simidimiz, maddî
mânevî kurtarıcımız olduğu gibi; ezan-ı Muhammedî de bizim en
büyük ve en canlı din-îman şâhidimizdir… O nedenle her Müslüman Kur’an-ı Kerîmi de, ezan-ı Muhammedi’yi de en güzel şekilde
okumaya, öğrenmeye, tilâvet etmeye ve dinlemeye çalışmalıdır…
Ancak, bunları en iyi en güzel şekilde yapacak olan-yapması gereken kişiler de din görevlileri veya din gönüllüleri olmalı! Ve nasıl
güzel bir Kur’an tilâveti ile güzel bir şekilde okunan bir ezan ister
Müslim olsun ister gayrimüslim birçok kişiyi olumlu yönde etkileyip İslâm’ı sevdirdiği ya da ısındırdığı gibi: tersi durumlar da
soğutmaya neden olabilir ve bunun vebâli de büyük olur!.. Ki, Diyanet İşleri Başkanımız da bunun böyle olduğunu söylüyor; Ben
nâçiz de Sayın Başkanımızı yürekten destekliyor, herkese saygılar
sunuyorum.

KUR’AN-I GEREĞİ GİBİ GÜZEL OKUYAN KİMSE,
VAHİY GETİREN ŞEREFLİ VE İTAATKÂR
MELEKLERLE BERABERDİR… KUR’AN-I KEKELEYEREK
OKUYAN KİMSEYE DE İKİ KAT SEVAP VARDIR!
ŞÜPHESİZ DAVUD (a.s)’A VERİLEN GÜZEL SESLERDEN
BİR NÂME DE SANA VERİLMİŞTİR…
(Buharî, Tevhid 52-31)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
İNSANLAR EZANDAKİ VE BİRİNCİ SAFTAKİ (SEVABI)
BİLSELERDİ, EZAN OKUMAK VE BİRİNCİ SAFTAKİ YERİNİ
ALMAK İÇİN ARALARINDA KURA ÇEKMEKTEN BAŞKA BİR
YOL BULAMAZLAR VE (SONUNDA) KURA ÇEKERLERDİ!
(Buharî Ezan 9; Müslim Salât, 129)
Vali Ali Arslantaş başkanlığında, İlimiz genelindeki
metruk binalarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin,
alınması gereken tedbirlerdin değerlendirildiği
koordinasyon toplantısı yapıldı.
Toplantıda kamu düzeni ve güvenliği, kent
estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi,
uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta
olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelede kapsamında
İlimiz genelindeki metruk binaların tespit edilmesi,
iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve bu
binaların kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve uygulanan tedbirler değerlendirildi.
İlgili kurum yöneticilerinin hazır bulunduğu
toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren
konular ele alınarak, karşılıklı görüş alıverişinde
bulunuldu.
Toplantıya Vali Arslantaş'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu,İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl
Jandarma Komutanı J.Alb. Mustafa Güder, İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, İl Yazı İşleri
Müdür V. Cüneyt Çağman, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tayfun Ilgaz, Jandarma Kom Şb. Md. J. Asb. Kd.
Bşçvş. Arif Keskin, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürü Şahin Tecik, Belediye Başkanlığından Mimar Çisem Kalkan katıldı. ■ HABER MERKEZİ

Yıl: 68
Kuruluş Tarihi: 1.09.1954
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Kurucular:
Osman ŞAN - Muharrem TUNCEL
Sahibi: Kürşat TUNCEL
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SAMAN YANDI
Burdur-Büğdüz Karayolu’nda seyir
halindeki traktörün arkasındaki
römorklarda bulunan saman
balyaları alev alev yandı.
Tarlasındaki saman balyalarını
iki traktör römorkuna yükleyen
Hüseyin Mete, Büğdüz köyüne seyir

halinde iken römorklardaki saman
balyaları bilinmeyen bir sebeple bir
anda alev aldı. Haber verilmesi
üzerine Büğdüz Köyü Muhtarlığı
itfaiyesi ve Burdur Belediyesi itfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangında
200 balya saman yandı.
■ HABER MERKEZİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Burdur Belediyesi ekipleri kaçak
su kullanımına yönelik denetim
yaptı.
Konuyla ilgili açıklama yapan
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun
Ercengiz; “Su’yun en ucuza tüketiciye ulaştırıldığı bir şehirde anlık
tüketimi karşılamakta zorluk
çekerken bu ve buna benzer Kaçak
Su kullanımının önüne geçmek için
daha çok denetim yapıyor halkımızı da bildiği suistimaller varsa
bildirmeye davet ediyoruz. Kaçak
Su Haramdır” dedi.
■ HABER MERKEZİ

Şadiye ÜNAL

İDARE YERİ

Konak Mah. Uğuz Sok. No: 23/4 - BURDUR
Tel & Fax: 233 38 93
e-posta: info@burduryenigun.com
Dizgi-Baskı: Yeni Gün Tesisleri
Konak Mah. Uğuz Sok. No: 23/4 BURDUR
Dağıtım: Burdur Turkuvaz Başbayii

Fiyatı: 75 Kr.

Gazetemiz, Basın ve Ahlâk İlkelerine uymaya söz vermiştir.
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NASA korkutan
tabloyu yayınladı:
Türkiye için de durum
kritik
NASA, Temmuz ayında
gerçekleşen aşırı sıcak
hava dalgalarının harita
üzerindeki görüntüsünü
paylaştı. Sıcaklıklar özellikle
Güneydoğu eyaletlerinde,
Büyük Ovalarda ve Kuzeybatı Pasifik'te kavurucu
seviyelere yükseldi. Paylaşılan haritada Türkiye'nin
doğusunun da aşırı sıcak
günler yaşadığı ortaya çıktı.
CHİP'ten aktarılan
bilgilere göre; Kuzey
Yarımkürede yaşayanlar,
Temmuz 2022'de aşırı sıcak
bir ay yaşadı.
NASA Dünya Gözlemevi de, bu korkunç sıcak ayı
tasvir etmek için uydu
kullanarak bir harita oluşturdu. Kuzey Amerika, Avrupa,
Afrika ve Asya'nın çoğunda
hava sıcaklıklarının ne
kadar kavurucu olduğunu
gösteren gözlemler haritada
açıkça gösterildi.
İlk harita (aşağıda),
Teksas ve Kaliforniya'nın
Central Valley'i gibi ülkenin
bazı bölgelerinde sıcaklıkların 48°C'nin üzerine çıktığı

31 Temmuz'da ABD'deki
günlük yüksek sıcaklıkları
göstermektedir.
Haritada görüleceği
gibi, sıcaklıklar özellikle
Güneydoğu eya- letlerinde,
Büyük Ovalarda ve Kuzeybatı Pasifik'te kavurucu
seviyelere ulaştı.
Sıcaklığı hisseden
sadece ABD değil, Temmuz
ayında önemli bir sıcak
dalgasını İngiltere’de 40,3
dereceyle görmüş oldu.
Fransa ise 45,9 derece ile
rekor düzeydeki en sıcak
gününü yaşadı.
Ölümcül orman yangınları Fransa, Portekiz,
İspanya ve Yunanistan'ı da
kasıp kavurarak binlerce
insanı evlerini boşaltmaya
zorlamış oldu. Aşağıdaki
animasyonda, sıcaklık
dalgasının Dünya'ya etkisi
görülüyor:
Yoğun ısı altyapıya da
zarar veriyor. Klimaların tam
güçte çalışmasıyla, Avrupa'nın elektrik şebekesi
rekor kıran sıcaklık günlerinde aşırı zorlandı.
İngiltere’de Londra'nın
rekor miktarda fazladan
elektrik harcadığı bildirildi
ve bölge, bir elektrik kesintisinden kıl payı kurtuldu.

DEPREM
uyarıları

Resesyon yok,
enflasyon varsa yandık
Temmuz ayı tarım dışı
istihdam verisi öylesine yüksek
geldi ki bütün hesapları alt üst
etti. Kimsenin ajandasında 528
bin istihdam, yüzde 3.5’e inen
işsizlik oranı ve yüzde 5 kazanç
artışı yoktu. Beklentinin tam iki
katına çıkan temmuz ayı verileri
yanında önceki aylar da yukarı
yönde revize edildi.
-Resesyona gidilmediği ve
büyümenin momentumunun
güçlü olduğu görüldü. En azından resesyon ihtimali ileri bir
tarihe ertelendi. Oyunun
kuralları değişti.
FAİZ 1 TAM PUAN
ARTIRILABİLİR Mİ?
Açıklanan verinin üzerine bundan
sonra iki enﬂasyon ve bir tarım dış
istihdam verisi daha eklenecek. Fed de
21 Eylül’de faiz kararını verecek.
Tarım dışı istihdam verisine kadar
Fed’in yaptığı açıklamalar 21 Eylül’de
veriye bağlı hareket edileceği, çeyrek
puan ile yarım puan artışın olabileceğiydi.
Ancak son istihdam verisi Fed’in
elini iyice rahatlattı ve net biçimde 75 baz
puana faiz artırımına dönüldü. Bu
durumda üç çeyrek puanlık artırım üst
üste üç kez tekrarlanmış olacak. Nadir
görülen bir durum.
Hatta ağustos ayı enﬂasyonu yüksek
çıkacak olursa eylülde bu kez bir tam
puana kadar varan artışla karşılaşabiliriz.
Bu da Fed politika faizini yüzde 3.5’e
taşır. Geriye kalan iki toplantıda çeyrek
puandan yıl sonunda yüzde 4 faize çıkılır.
ARTIK EN ÖNEMLİ VERİ ENFLASYON
İstihdamın güçlü gelmesi ekonominin resesyonda olmadığının net işareti.
ABD için resesyon tartışmasını geride
bıraktık.
Bundan sonra en önemli veri
açıklanacak enﬂasyon rakamları olacak.
Çünkü Fed’in eli rahatladı faiz
artırmasına artıracak da, ne kadar
artıracak? İşte bunu da enﬂasyon
rakamları belirleyecek.
Bundan sonra açıklanacak enﬂasyon
rakamları ABD ekonomisinin de küresel
piyasaların da en önemli verisi olacak.
İlk rakam bu hafta 10 Ağustos
Çarşamba günü temmuz enﬂasyon
verisiyle açıklanacak.

ÖTV beklentisi
yüzünden;
Prof. Dr. Naci Görür'den
kritik deprem uyarısı:
‘Bölge hareketli’
Yer bilimci Naci Görür, dün sabah saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki
depremi değerlendirdi. Görür, “Daha güneydeki
Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu hep hareketli” dedi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün meydana gelen
4.3 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Deprem uzmanı yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremin bu yörede karada görülen KD-GB yönlü
fayların denizdeki devamları üzerinde olabileceğini söyledi. Görür, “Daha güneydeki Helen-Kıbrıs Dalma-Batma
Zonu hep hareketli” tespitini yineledi.
Görür’ün açıklaması şu şekilde;
“Bayındır-Kaş/Antalya açıklarında 4,3 deprem oldu.
Deprem bu yörede karada görülen KD-GB yönlü fayların
denizdeki devamları üzerinde olabilir (Bknz resim).
Biliyorsunuz daha güneydeki Helen-Kıbrıs Dalma-Batma
Zonu hep hareketli.”
“Birleştiği yer henüz kırılmadı”
Prof. Dr. Görür, geçtiğimiz hafta Düzce'de meydana
gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek, “İkinci
bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da
Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu
ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var.” ifadelerini kullanmıştı.

Beklenti enﬂasyonun haﬁfçe
düşeceği yönünde. Yüzde 9.1’e çıkan
enﬂasyonun temmuz ayı verilerinde
yüzde 8.8’e ineceği tahmin ediliyor.
ÇİFT HANEYE
YÜKSELİR Mİ?
Tahmin tutarsa iyi, tutmazsa kötü.
Tarım dışı istihdam yüksek geldiğine göre
enﬂasyon da yüksek gelebilir.
Ağustos ayı enﬂasyonunun da
yüksek gelmesi durumunda faiz artırım
beklentileri iyice güçlenecek, tablo iyice
kararacak.
Çünkü son olarak yüzde 9.1’e çıkan
enﬂasyon temmuzda biraz daha yükselirse yıllık enﬂasyonun çift haneli rakamlara
çıkma ihtimali artacak.
Çift haneli enﬂasyon ise hiç iyi bir
şey değil. İşleri bozulacak ve 50 yıllık
aradan sonra yeniden çift haneli enﬂasyon görülecek. İster istemez bütün
karşılaştırmalar 1970’li yıllarla, yüksek
enﬂasyonla, resesyonla yapılacak.
Siyaseten savunması da çok zor olacak.
Hatta yeni bir oyun kurulması gerekebilir.
PETROL VE
EMTİA DÜŞÜŞÜ
BOŞAMI GİTTİ?
Demek ki şimdiye kadar artırılan
faizler pek işe yaramamış. Enﬂasyonun
momentumunu kesmemiş. Bu durumunda verilen ilacın dozunu yükseltmek
gerekecek.
Nihayetinde verilen ilaç da etkisini
hemen göstermiyor. Aradan 9-18 ay gibi
bir zaman geçmesi gerekiyor.
Kısaca ortayı tutturmak, altın
dengeyi bulmak her zamanki gibi zor.
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Kaldı ki şimdiye kadar sadece faizler
artırılmadı. Petrol ﬁyatları da, emtia
ﬁyatları da kayda değer biçimde düştü.
Bu düşüş şimdilik yüzde 15 civarında.
Bunların enﬂasyon üzerinde kayda değer
bir düşüş yaratması beklenir.
Yutulan ilaçların pek çare olmadığı
görülüyor.
Eğer bu ilaçlar enﬂasyonda düşüş
yaratmazsa daha sert bir ilaca ihtiyacı
olabilir.
Ne de olsa hastayı tedaviye geç
başladılar. İlacın sonuç göstermesi zaman
alabilir, hatta dozunu artırmak gerekebilir.
Enﬂasyon eylül ayında yüzde 9’un
altına inmezse faizler 1 tam puan
artırılabilir.
ÇİFT HANENİN
ÖNEMİ
Faizler artırılmasına artırılır da bu
işin de bir sonu var. Çift haneye çıkmış
enﬂasyon karşısında herhalde yeni yılda
bir iki kez faiz artırımı daha gerekebilir.
Bu durumda politika faizinin yüzde
4’ün üzerine tırmanması söz konusu
olacak. Çok kısa sürede bu kadar artışın
sindirilmesi zor olabilir.
Ekonomiyi de, borçların ödenmesini
de zorlaştırabilir. Bu durumla karşılaşmamak için ise enﬂasyonda biraz olsun
başarı sağlamak ve çift haneli rakamları
görmemek gerekiyor.
ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ
Geçen haftanın bir başka önemli
olayı Çin ile ABD’nin arasında başlayan
gerginlikti. Tayvan üzerinden Çin’i rahatsız edip gerginliği yaratan ABD şimdilik
bir adım öne geçti.
Çin ise Pelosi’nin Tayvan ziyaretine
okkalı bir yanıt verebilmiş değil. Ada
etrafının sarılması ve askeri tatbikat
yapılması skoru berabere taşımaya
yetmiyor.
Kasım ayında hem ABD’de hem
Çin’de seçimler yapılacak. Başı önde eğik
kalmak kaybettirir, özellikle de bu ülke
Çin ise.
Daha etkili bir adım beklenir. Bu
adım nereden ve nasıl gelecek? Bunu
bilmiyoruz. Ama piyasaları etkileyeceğini
biliyoruz. ABD’de açıklanacak iki enﬂasyon verisi ve bir tarım dışı istihdam verisi
ile birlikte piyasaların epeyce oynak
olacağını, sert iniş ve çıkışların görülebileceği bir döneme girdik.
(HABERTÜRK ABDURRAHMAN YILDIRIM)

İkinci el araç satışları durdu

Motorlu Araç Satıcıları
Federasyonu (MASFED)
Genel Başkanı Aydın Erkoç,
ikinci el araç piyasasındaki
son gelişmeleri değerlendirdi.
Çip krizi sebebiyle
üretimde yaşanan aksamaların ve lojistik sorunlarının
yanı sıra son günlerde gündeme gelen
ÖTV indirimi beklentisinin de piyasayı
olumsuz yönde etkilediğini ifade eden
Erkoç, yaşanan belirsizliğin sektörde
güvensiz bir ortam oluşturduğuna dikkat
çekerek, satışları durma noktasını
getirdiğini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde, geçen senenin ilk 6 ayına
göre pazarda yüzde 35’e yakın yukarı
yönlü bir değişim yaşandı. Buna göre,
2021 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 347
bin 440 adet olarak gerçekleşen ikinci el
pazarı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon
166 bin 964 adet olarak gerçekleşti.
2021’in Haziran ayında 575 bin 335 adet
araç el değiştirirken, bu rakam 2022’nin
aynı ayında ise 710 bin 88 adet oldu. Yaz
aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması ile sektörün hareketli günler geçirdiğini
kaydeden Erkoç, "Ancak şu an piyasa
durma noktasına geldi, sektörde durağan

günler yaşanıyor"
diye konuştu.
'ÖTV İNDİRİMİ
BEKLEMİYORUZ'
Sektörü
olumsuz etkileyen
ve fiyat artışlarına
sebebiyet veren birçok etmen olduğuna
dikkat çeken Erkoç, "Maliyet artışları,
döviz kurunun dalgalı seyri ve doğal olarak arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, vatandaşlarımızın otomobil sahibi olmasını da
zorlaştırdı. Pandemi sebebiyle yaşanan
çip krizi ve lojistik sıkıntısı da halen
devam ediyor. Piyasaya araç girişinin
olmamasının yanında stokçuluk yapılması da fiyatları yükselten etmenlerden biri.
Bu sorunların yanı sıra son dönemde
gündeme gelen ÖTV indirimi söylentileri
de tüketicilerin beklemede kalmasına
sebep oldu. Günümüz koşullarında kısa
vadede ÖTV indiriminin yapılacağını ya da
fiyatların düşeceğini düşünmüyoruz" dedi.
'FİYATLAR
DENETİMSİZLİKTEN ARTIYOR'
Erkoç, Temmuz ayı itibariyle yetki
belgesinin de zorunlu olduğunu hatırlatarak, ikinci el araç sektöründeki sorunların
giderilmesi için yönetmeliğin bir an önce

uygulanması gerektiğini ifade etti.
Erkoç, "İkinci el araç ticaretine
yönelik düzenleme uygulanmaya başlandığı takdirde devletin vergi kaybının ve
tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecektir. Denetimlerin yapılmaması fiyatların artmasına da sebep oluyor. Meslekle alakası olmayan kişiler, hiçbir vergi
ödemeden araç alıp satıyor ve piyasanın
fiyat dengesi bozuluyor. Ayrıca yurtdışından bazı firmaların büyük sermaye ile
ülkemize gelerek piyasadaki tüm araçları
toplayıp stokçuluk yapması da fiyat artışlarında büyük bir etmen" dedi.
'İKİNCİ ELDE, GEÇİCİ İTHALAT
ÇÖZÜM OLABİLİR'
Enflasyon artışının ve piyasada
yaşanan sıkıntıların fiyat da yükselmesine sebep olduğunu vurgulayan Erkoç,
"Geçmiş yıllarda ikinci el araç ithalatına
izin verilmişti. Tüm vergilerin alınması
koşuluyla, yerli üretimi etkilemeyecek
şekilde tekrar hayata geçirilecek bu uygulamayla piyasaya araç girişi olacağı
için fiyatların stabil kalması, hatta geri
gelmesi mümkün olacaktır. Tek seferlik
olarak, 3 yaşa kadar, belli koşullarda
hayata geçirilecek ikinci el araç ithalatı
araç tedarik sorununu ortadan kaldıracağı için piyasayı rahatlatacaktır" önerisinde bulundu. (Habertürk)
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GÜNDEM

Aşure: Dünyanın en eski tatlısı
Günümüzde de her sene birçok kişi tarafından yapılıp dağıtılan
aşure, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. BBC’de “dünyanın
bilinen en eski tatlısı” olarak yer alan aşure, geleneklerimizin de
önemli bir parçası. İşte tüm tarihçesi ve bilinmeyenleriyle aşure…
YEŞİLOVA İLÇE STADI MEVCUT ZEMİNİN SENTETİK ÇİM ZEMİNE
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, 2'Lİ SOYUNMADA ODASI VE 500 KİŞİLİK ÇELİK
PORTATİF TRİBÜN BURDUR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeşilova İlçe Stadı Mevcut Zeminin Sentetik Çim Zemine Dönüştürülmesi, 2'li Soyunmada Odası ve
500 Kişilik Çelik Portatif Tribün yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
: 2022/777377
1- İdarenin
a) Adı
: BURDUR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
: Bahçelievler Mah Şeker Cad. No:7 B Blok 15200
MERKEZ/ BURDUR
c) Telefon ve faks numarası
: 2482331040 - 2482124629
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı
: Yeşilova İlçe Stadı Mevcut Zeminin Sentetik Çim Zemine
Dönüştürülmesi, 2'li Soyunmada Odası ve 500 Kişilik
Çelik Portatif Tribün
b) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 Adet Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası 2'li Soyunma Odası
ve 500 Kişilik Tribün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Burdur İli Yeşilova İlçesi Pafta 11-16 91 Ada 19 Parselde
ç) Süresi/teslim tarihi
: Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.09.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Kyk Ek Hizmet
Binası) Armağan İlci Mah. Şehit Rıza Çelik Cad.
No:4/1 Merkez /BURDUR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair
Tebliğinde (Resmi Gazete Sayısı 29696,Tarihi 27/04/2016) Yer Alan (B) Üst Yapı (Bina) İşleri
Ana Başlığı Altında bulunan III.GRUP Bina işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr adresinde...

BASIN - 01672361

Aşure, Arapça’da "10" anlamına
geliyor ve İslami takvimin ilk ayı
olan Muharrem ayının 10. günü için
kullanılıyor. Aşure de bu hafta
evlerde pişirilip arkadaşlara, akrabalara ve komşulara dağıtılıyor.
Nohutla fasulye genelde birlikte
pek de iyi gitmeyebilir ancak bu ikili,
dünyanın en eski -ve bazılarına göre
en lezzetli- tatlısının en önemli
malzemeleri.
Ocak ayında İstanbul'da hava
soğuktu, yağmur çiseliyordu. Kurtuluş'ta bir tatlı dükkanında kendimi iyi
hissettirecek bir şey arıyordum. Fırın
sütlaç ve sütlü tatlılarıyla meşhur
tatlıcı, insanların bildiği en eski tatlı
olan aşure de satıyordu.
İslami geleneğe göre aşure, Nuh
Peygamber'in büyük selden kurtularak
ailesiyle birlikte Ağrı Dağı'na çıkışını
kutlamak için yapılıyor. Efsaneye göre
içinde ona yakın farklı tahıl, meyve,
kuruyemiş ve baklagil olan bu tatlının
bereketi, Nuh'un gemisinde kalan tüm
içerikler birleştirilerek yapılmış.
Ortaya çıkan ürün ise hem hafif
tatlı, zengin hem de meyve parçacıklarının tadıyla karışan sağlıklı bir tuzlu
atıştırmalık olmuş. Sıcak olarak
hazırlandığında insanın içini ısıtan bir
yoğunlukta; soğuk servis edildiğinde
kremaya benzeyen bir yoğunlukta
oluyor.
Dünyanın en eski tatlısı olmanın
verdiği ayrıcalığa ek olarak, aşurenin
bugün Anadolu'da çok önemli bir yeri
de var.
Aşure, Arapçada "10" anlamına
geliyor ve İslami takvimin ilk ayı olan
Muharrem ayının 10. günü için
kullanılıyor. Aşure de bu hafta evlerde
pişirilip arkadaşlara, akrabalara ve
komşulara dağıtılıyor.
'Sevgi ve bereket yayıyor'
Vogue ve GQ Türkiye'nin yemek
editörü Cemre Torun, Food Magazine
isimli dergiye yazdığı makalesinde
bunun "sevgi ve bereketin yayılması
için" yapıldığını yazıyor ve ekliyor:
"Aşure muhtemelen dünyanın bu
kısmında en sembolik olan yiyecektir.
"Bu tarih özellikle Şii Müslümanlar,
Aleviler ve Bektaşiler için özel bir öneme
sahip. Çünkü bu gün aynı zamanda
Muhammed Peygamber'in torunu
Hüseyin'in şehit olmasıyla aynı güne
geliyor, ki bu ölüm Müslümanlar içinde
Şii-Sünni ayrımına da yol açmıştı."
Torun makalesinde, Şii geleneklerinden etkilenen bir Sufiliğe yakın
Bektaşi mezhebinin eski liderlerinden
olan dedesinin kültürünü ve geleneklerini de anlatıyor. Bektaşi kültürü
aslında Anadolu'ya dayansa da, Sufi
emirlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurulmasının ardından 1925'te
yasaklanmasıyla birlikte Arnavutluk'a
taşındılar. Bu inanç Aleviliğe daha
yakın ve Alevilerin Türkiye nüfusunun
yüzde 20 veya 25'ini oluşturduğu
düşünülüyor.
Torun bana, din ve tarihi bir
kenara bırakarak aşurenin Anadolu
mutfağının geniş kültürünü yansıttığını anlattı: "Nohut, fasulye gibi malzemelerin varlığı, hem tat hem dengeye
verilen önemi; bolluk ve berekete
yapılan vurguyu, bu bölge mutfağındaki ürünlerin besin değerinin ne
kadar yüksek olduğunu; kilerimizin
zenginliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yiyecekler her zaman
fasulye, mercimek ve çeşitli tahıllarla
baklagillerle dolu olur."
Türkiye ve farklı ülkelerde

aşurenin çok çeşitli tarifleri var.
Çoğunlukla vegan olan bu tatlı, besin
değeri nede nedeniyle muhteşem bir
kış yemeği.
Bahçeşehir Üniversitesi'nde
mimarlık tarihi ve arkeoloji bölümünde öğretim görevlisi olan Suna Çağaptay, aşurenin Yunan ve Amerikan
mutfak geleneğine nasıl girdiğini,
Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da nasıl
farklı çeşitleri olduğunu, hem Sünnilerin hem Alevilerin yaşadığı Malatya'da
kendisine çocukluğunu hatırlattığını
anlatıyor:
"Yedi yaşında naif bir çocukken,
aşurenin sadece Alevilere özel bir tatlı
olduğunu sanıyordum. Ergenlik yıllarımda Sünnilerin de yaptığını fark
ettim."
Örneğin Çağaptay'ın annesi aşure
yaparken buğday, şeker, kuru üzüm,
nohut, kuru fasulye, su, tarçın ve ceviz
kullanıyormuş. Ve ailesi için aşure
sağlık, iyi komşuluk ilişkileri ve
paylaşmak anlamına geliyormuş:
"Benim aşure yapımıyla ilgili ilk
anım, elimde bir kepçeyle annemin
yanında gezip komşuların kapısını
çalışımız. Komşular kepçelerini
uzatırdı ben de annemin elindeki
büyük kaynar tencereden o kaplara
aşure doldururdum. Bu tabii kırsal
bölgede aşure dağıtım şekli. İstanbul
veya diğer şehirlerde zaten kaselere
koyup doğrudan o şekilde dağıtılıyor."
İnsan, bu kadar eski bir tarihi
olan ve kültürel önemi bu kadar
yüksek olan bir tatlıyı yemeye de
çekinebiliyor. İlk kaşığı daldırmak için
bu sebeple Kurtuluş'taki bu tatlıcıyı
seçtim. Kurtuluş; tarihte Yunan,
Ermeni ve Yahudi toplumların yoğun
olarak yaşadığı, o atmosferin yer yer
hissedildiği bir mahalle.
Tatlıcının sahibi İlhan Yalçın,
büyükbabasının aşure tarifini kullandığını; bu tarifin bir Ermeni soğuk
çorbasından esinlenerek yapıldığını
anlatıyor. İçinde kuru incir, kuru
kayısı, üzüm, nohut, kuru fasulye, tuz,
nişasta, dövülmüş fındık ve tatlı sarı
bir renk veren zerdeçal var.
Bazı tatlıcılarda yıl boyu aşure
bulunabiliyor, özellikle Osmanlı
zamanından kalma yenilenen restoranlarda. Bunun sebebi de, Torun'a
göre, Muharrem ayı dışında pek de
alıcısı olmaması yani talep eksikliği.
Yıl boyu aşure servisi yapan daha
pahalı restoranlarda hindistan cevizi
ve nar gibi daha yüksek fiyatlı malzemeler de olabiliyor.
'Hepimize benzer şeyler
düşündürüyor'
İçeriğinde ne olduğundan bağımsız olarak, aşure, hazırlayanlar için bir
nostaljik gelenek. Suna Çağaptay,
annesinin 2000 yılında hayatını
kaybetmesinin ardından 20 yıl boyunca her Muharrem ayında aşureyi
annesiyle özdeşleştirmiş ve zaman
içinde kendi tarifini geliştirmiş. Bugün
ilk tarife göre daha fazla kuruyemiş
ekleyerek soğuk servis yapıyor:
"Annemden edindiğim tarifleri
geliştirmeyi her zaman çok sevdim. Bu
da benim onunla başka bir seviyede
bağ kurmamı sağlıyor gibi hissediyorum. Yeni tarifimi çok seveceğini ve
beni takdir edeceğini düşünüyorum.
"Aşurenin çeşitlerinin temsil ettiği
şeyi çok seviyorum: Tatlılık, anma, yeni
başlangıçlar… Çok az tarifin aşure kadar
gücü var: Çok geniş bir coğrafyada biliniyor, hem İncil'den hem İslam'dan referansları var ve hepimize benzer şeyler
düşündürüyor." ■ HABER MERKEZİ
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EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ
AKTAŞ’TAN BURDUR ZİYARETİ

Vali - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş,
bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılar
yapmak üzere Burdur’a geldi.
Programına Vali Ali Arslantaş’ı makamında
ziyaret ederek başlayan Emniyet Genel Müdürü
Aktaş, bu ziyaretin ardından Vali Arslantaş’la
birlikte İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek, güvenlik ve değerlendirme toplantısına başkanlık etti.
İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe
Müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda İl
Emniyet Müdürü Ümit Bitirik tarafından sorumluluk alanlarında yürütülen genel güvenlik ve
asayiş hizmetleri hakkında bilgi verildi. Emniyet
Genel Müdürlüğü Daire Başkanları tarafından da

görev alanlarını kapsayan Burdur iliyle ilgili
sunumlar yapıldı. Yürütülen çalışmaların değerlendirildiği, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantının devamında Emniyet Genel
Müdürü Aktaş, tüm personele gayretlerinden
dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını
diledi.
Aktaş’a Burdur ziyaretinde Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı
Mahmut Çorumlu, Narkotik Suçlarla Mücadele
Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları,
Personel Daire Başkanı Orhan Çevik, Trafik
Başkan Yardımcısı Ümit Mutlu ve İnşaat Emlak
Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Gürsoy eşlik
etti. ■ HABER MERKEZİ

MAKÜ DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ AĞUSTOS’TA
TAMAMLANACAK
AK Parti Burdur Milletvekili
Bayram Özçelik, MAKÜ Diş
Hekimliği Fakültesi inşaatında
incelemelerde bulundu. Milletvekili Özçelik, yapımı devam eden
Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının
Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağını açıkladı.
AK Parti Burdur Milletvekili
Bayram Özçelik, AK Parti Burdur İl
Başkanı Volkan Mengi ve parti
üyeleriyle birlikte MAKÜ Diş
Hekimliği Fakültesi inşaatında
incelemelerde bulundu.
Milletvekili Özçelik, Burdur

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde
yapımı devam eden Diş Hekimliği
Fakültesi inşaatının Ağustos ayı
içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Milletvekili Özçelik konuyla
ilgili açıklamasında şunları söyledi;
“Modern bir Diş Hekimliği Fakültesi binasına Cumhurbaşkanımız
sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kavuşuyor. Burdur Merkezde
MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanında incelemede bulunduk.
Ağustos ayı içerisinde tamamlanacak olan bu güzel yatırımın aziz
şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ■ HABER MERKEZİ

GÜNCEL ÖĞRETMEN AKADEMİSİ(GÖAK) PROJESİ BAŞLADI

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ortaklığında hayata geçirilen
Güncel Öğretmen Akademisi-GÖAK
Projesi başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mahir
İz Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Seyit Güven Yılmaz, Salim Oğuz ile
projede görev alan öğretmenler
katıldı.
Yürütücülüğünü Burdur İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge personeli
Osman Aköz’ün yaptığı proje Tübitak-4004 Doğa ve Bilim Okulları
Destekleme Programı kapsamında
desteklenen sınırlı sayıda projenin
içerisinde yer alıyor.

Proje yürütücüsü Osman Aköz,
“Projede sınıf öğretmenlerinin
katılacağı ekoloji, bilişim, tasarım ve
bilim temaları kapsamında eğitim
öğretim süreçlerine dahil edilen ve
sınıf dışı mekanlar içerisinde yer alan
atölye, laboratuvar ve doğa gibi
formal olmayan mekanlarda güncel
uygulamalar kampı düzenlenecek”
dedi.
Aköz şunları söyledi; “Proje
kapsamında düzenlenecek güncel
uygulamalar, Burdur İl sınırları içinde
doğada, atölyede ve laboratuvarda,
biomimikri uygulamaları, STEM
etkinlikleri, doğa temelli fen uygulamaları, yer bilimi etkinlikleri nanoteknolojiye yönelik temel etkinlikler,

yenilenebilir enerji kaynakları
kapsamındaki uygulamalar arduino
uygulamaları, kodlama etkinlikleri,
3D tasarım etkinlikleri ile ilgili
faaliyetleri kapsıyor. Projenin amacı
kırsal bölgelerde görev yapmakta
olan sınıf öğretmenlerinin ekoloji,
bilişim, tasarım ve bilim temaları
kapsamında güncel uygulamaları
doğada, atölyede ve laboratuvarda
gerçekleştirilebilecek bu uygulamalarla tanışmalarına aracı olarak çevre,
çevre sorunları, yenilenebilir enerji
kaynakları, biyoçeşitlilik, iklim
değişikliği, temiz ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda bilgiler edinmelerini ve deneyim kazanmalarını sağlamak.” ■ HABER MERKEZİ
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ARKA KAPAK

BURDUR’DA 68. YIL

1954 yılından
bu yana;
Göller Bölgesi ve
Teke Yöresi’nin
merkezi Burdur’un
hizmetindeyiz...

e-posta : info@burduryenigun.com
internet adresi: www.burduryenigun.com
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BAŞKAN ÜNAL İLE BUCAK BELEDİYESİ

3 YILA 6 ÖDÜL SIĞDIRDI
Bucak Belediyesi, Belediye Başkanı Emrullah Ünal başkanlığında gerçekleştirdiği
başarılı belediye faaliyetlerinde ödüllerle
dolu yılları geride bırakarak, 3 yıla 6 ödül
sığdırdı. Başkan Ünal, 3 yılda sadece proje,
yatırım ve hizmet biriktirmediklerini,
gönüller, dualar ve ödüller de biriktirdiklerini söyledi.
Ödüllü Belediye: Bucak Belediyesi
Bucak Belediyesi, Belediye Başkanı Emrullah Ünal’ın vizyoner belediyecilik anlayışı
çerçevesinde ödüle doymuyor. 3 yılda Bucak
Belediyesine 6 ödül. İşte Bucak Belediyesinin
kazandığı ödüller:
✓ Bucak Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık
Zirvesi’nde ‘Çevre ve Sürdürülebilirlik’ konusunda ödül aldı. Başkan Emrullah Ünal ödülü
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan ile
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un
elinden aldı.
✓ Bucak Belediyesi Türkiye Belediyeler
Birliği tarafından düzenlenen Yeşil Şehirler
Yarışmasında ‘Su tasarrufu’ projesi ile ödül
kazandı. Başkan Emrullah Ünal ödülü Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ ile Türkiye Belediyeler
Birliği Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı.
✓ Bucak Belediyesi Kent Başkan Dergisi

tarafından düzenlenen proje yarışmasında
sağlıklı yaşam kategorisinde “Turba Yolu
Rekreasyon Projesi” ile “Kent ve Başkan”
ödülünü kazandı.
✓ Bucak Belediyesi, Akdeniz Belediyeler
Birliği’nin 7. Proje yarışmasında İyi Yönetişim
ve Halkla İlişkiler alanında ‘Eleştiri Meclisi’
Projesi ile ikincilik ödülü kazandı.
✓ Bucak Belediyesi Akdeniz Belediyeler
Birliği tarafından düzenlenen 6. Akdeniz
Belediyecilik Proje yarışmasında “Peyzaj,
Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri
kapsamında”, “Çocuk Sokağı” Projesi ile
3.lük ödülünün sahibi oldu.
✓ Bucak Belediyesinin Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 5. Proje
yarışmasında çevre dalında “Sıfır Atık Mobil
Uygulama ve Saha Bilgi Yönetim Sistemi”
Projesi ile Juri Özel Ödülüne layık görüldü.
Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal;
“İlçemiz halkına daha iyi hizmet edebilmek
için ekiplerimizle birlikte canla başla, gece
gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz.
Göreve geldiğimiz günden bu güne yaptığımız
projeler ve uygulamalar sadece Bucak ve Burdur’da değil, Türkiye genelinde de ses getirdi.
Bu üç yıllık kısa sürede 6. Ödül Bucak’ımıza kazandırdık. Bu gurur tüm Bucak’ımızın, bu ödüllerimizi tüm Bucak halkımıza armağan ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi. ■ HABER MERKEZİ

Tefenni Barutlu Su Şenlikleri dolu dolu geçti
Bu sene 18’ncisi düzenlenen Tefenni
Barutlu Su Şenlikleri tüm misafirlerine
çoşkulu ve unutulmaz anlar yaşattı.
Vali Ali Arslantaş, Tefenni Belediyesi
tarafından geleneksel olarak düzenlenen
18'inci Barutlu Su Şenliklerinin açılış
törenine katıldı.
5-6-7 Ağustos tarihlerinde 3 gün süren
şenliğin hayırlı olmasını dileyen Vali Arslantaş, başta Tefenni halkı olmak üzere
şenliği takip etmek için uzaktan yakından
gelecek tüm vatandaşlara iyi eğlenceler
diledi.
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının
söylenmesi ile başlayan program protokol
konuşmaları ile devam etti.
Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz,
MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, Tefenni
Kaymakamı Tugay Cantürk, Milletvekili
Bayram Özçelik ve Vali Ali Arslantaş
tarafından konuşma yapıldı. Belediye
Başkanı Alagöz Vali Arslantaş'a ve Milletvekili Özçelik'e Tefenni İlçesine verdikleri
destekten dolayı plaket takdim etti.

Şenlik açılışı Baha'nın konseri, Deha
Bilimlier konseri ve Doğukan Alsay'ın
gösterisiyle Tefenni halkı geç saatlere kadar
eğlendi.
Vali Arslantaş programda yaptığı
konuşmada; "Tefenni Belediye Başkanlığımızca 18.si düzenlenen "Barutlu Su Şenlikleri"nde, sizlerle bir arada olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum.
Su’yu temiz, havası temiz, insanı temiz
şirin beldemiz Tefenni'de, muhteviyatında
kükürt ve bromür barındırmasından sebep
membaı barut misali kokan bir şifalı su
kaynar. Barutlusu nam bu ab-ı şifa deniz
seviyesinden 1190 metre yüksekte, 18 ila -1
derece soğuklukta, litrede 195 mg kuru
madde oranı, 4 eman radyoaktivitesi ve
ihtivasındaki hidroksil iyonları sebebiyle
içimi gayet latif böbrek taşı ve kumların
düşürülmesinde etkili bir sudur.
Ekosistemin ve doğal dengenin bozulduğu, atmosferi tehdit eden hava kirliliği
sebebiyle bol oksijenli derin bir nefes
almanın bile neredeyse imkânsız hale
geldiği, âdemoğlunun biyolojik yapısını

ambalajlı gıda ürünlerinin, psikolojik
direncini ise "duvarı nem insanı gam yıkar"
fehvasınca stresin içten içe çürüttüğü bir
gerçekliğin ortasında, Tefenni misali sadre
şifa vahaların varlığını bilmek yüreğimizi
bir parça olsun ferahlatmaktadır.
İnsana yaraşır şekilde yaşamanın
mümkün olduğu Tefenni benzeri yerleşim
yerlerinin sayısı günden güne azalmaktadır.
Hâl böyleyken bu distopik kaosun
içinde barutlu su benzeri değerlerimize
sahip çıkmak ve mümkünse bu alanı daha
bayındır hale getirmek için elimizden geleni
yapmak mecburiyetindeyiz. Umuyoruz ki
ilerleyen süreçlerde özel teşebbüsler ve
devletimiz eliyle yapılacak yatırımlar
vesilesiyle Tefenni'miz bölge sağlık turizminde söz sahibi olacaktır.
Dostların buluştuğu, yadların tanıştığı,
küskünlerin barıştığı bu nevî şenlikler, birlik
beraberliğimizi perçinlemek, nereden
geldiğimizi ve nereye gideceğimizi tayin
etmek ve sosyal farkındalığımızı arttırmak
için bulunmaz fırsatlardır. Kültürel belleğin
aktarım süreci için toylar biçilmiş kaftandır.

Dileğimiz gerek Tefenni'de meskûn
vatandaşlarımızın ve gerekse civar bölgelerden gelen misafirlerimizin, dimağlarında
biriktirdikleri güzel anılar ve damaklarında
benzersiz tatlarla festivalimizden istifade
etmeleridir.
Yıldan yıla artan ziyaretçi popülasyonuna paralel olarak, amatör ruhlarını hiç
kaybetmeden profesyonel planlama kabiliyetlerini geliştiren, az ya da çok bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm
kardeşlerime teşekkür ediyor, daha nice
şenliklere gönül huzuru ve göz aydınlığıyla
ulaşma temennisiyle hepinizi yürekten
selamlıyorum" dedi.
ZARA, BİNLERCE VATANDAŞ BARUTLU
SU ŞENLİKLERİNDE BULUŞTU
5 - 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde toplam
3 gün süren Barutlu Su Şenliklerinin 3’üncü
gününde Zara ve Zafer İşleyen gibi ses
sanatçıları sahne aldı. Zara’nın sahne
almasıyla başlayan gece Zafer İşleyen ile
devam ederek binlerce vatandaşa çoşku ve
eğlenceli anlar yaşattı. ■ HABER MERKEZİ

