
110706 Beyşehir bu kış gaz 
konforu yaşayacak

Tarımda elektrik 
Meclis gündeminde

Seydişehir’de gece 
gündüz denetim

Örnek projeyle 
hafız yetişecek

Gecikmeleri 
önlüyorlar

Bizi dışladılar, 
iş vermediler 

Mahalle yolu 
ağı genişliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Halkapınar ve Emirgazi ilçe-
lerine 23,6 kilometre mahalle 
yolu kazandırdı. Böylece, Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası 
Emirgazi ve Halkapınar’a yapı-
lan mahalle yolu uzunluğunun 
toplamı 129 kilometreye ulaştı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Selçuklu Müftülüğü Buhara 
Mahallesinde Selçuklu Müf-
tülüğüne bağlı Hafızlık Yatılı 
Erkek Kur’an Kursu için çalış-
malara başladı. Açılacak Kur’an 
Kursu ile hafızlar yetiştirilmesi 
planlanıyor.
n HABERİ SAYFA 13’TE

MEDAŞ, her yıl elektrik mü-
hendisleri ve elektrikçiler ile 
toplantı yaptı.  Toplantının gün-
demi, en fazla revizyon yapılan 
enerji müsaadesi ve projelerin 
müellifleriyle revizyon sebep-
lerinin görüşülmesi olarak 
belirlendi. n HABERİ SAYFA 12’DE

Yeşilçam filmlerinin kötü 
oyuncusu olarak bilinen ve 
bine yakın filmde rol alan Türk 
sinemasının emektar oyuncusu 
İhsan Gedik, yeni jenerasyona 
sitem ederek, “Bizi tamamen 
dışladılar, iş vermediler” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

EĞİTİME YATIRIM, 
GELECEĞE YATIRIM

PATATES ÜRETİCİSİ 
SIKINTIYA DÜŞTÜ

PANCARDA TABAN 
FİYAT BEKLİYORLAR

ULAŞIMDA AYAKTA 
YOLCU OLMAYACAK

Karatay Belediyesi bu yıl da çanta-kırtasiye malzemesi 
desteği verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitime yapılan yatırımın 

geleceğe yapıldığını vurguladı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş, çiftçilerin 
sözleşmeden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadığını belirterek, 

“Ürün çiftçimizin elinde kaldı. Çiftçimiz şuan çok dertli 
malını nasıl muhafaza edip bekletecek” dedi. 

n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği (KONPADER) 
Başkanı Ahmet Bestil, pancar üreticileri olarak pancar 
hasadı yapılmadan taban fiyatlarının açıklanmasını 

beklediklerini söyledi. n HABERİS AYFA 13’TE 

“Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelgeye göre restoran, 
kafe, otel ve buna benzer tüm yeme-içme ya da eğlence 

yerlerinde saat 24.00’ten sonra müziğe izin verilmeyecek, 
toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmayacak.

 n HABERİS AYFA 12’DE 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden gündeme getirdiği ‘idam’ konusu 
tartışmalara neden oldu. İdam önerisine AK Parti kapıyı kapatmazken, CHP ve İyi 

Parti “samimi değiller” diyerek konunun tartışılmasını bile istemiyorlar 

MUHALEFETTEN 
DESTEK GELMEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
gündeme getirdiği ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı 
Mustafa Şentop’un destek verdiği 
idam konusu tartışmaları beraberin-
de getirdi. AK Parti’nin kapı kapat-
madığı idam konusuyla ilgili olarak 
CHP ve İP’ten destek gelmedi. 

HUKUKÇULAR 
TARTIŞMALI

İdamla ilgili konuşan AK Parti 
İl Başkanı Hasan Angı, “Hangi 
cezalara karşı idam cezası caydı-
rıcı olarak kullanılmalı bu konuda 
hukukçuların çalışması lazım” dedi. 
MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
“İdam cezasının yeniden hukuk 
mevzuatına alınması, iğrenç ve ilkel 
suçların işlenmesini caydırabile-
cektir” diye konuştu. 

MUHALEFFET: 
‘SAMİMİ DEĞİLLER’ 

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, AK Parti ve MHP’nin 
gerçek gündemden uzak ol-
duklarını iddia ederek, “İdam 
tartışmasını da o kapsamda 
değerlendiriyorum” değer-
lendirmesi yaptı. İyi Parti 
Konya İl Başkanı Av. Gökhan 
Tozoğluda idam konusun-
daki tartışma ve önerilerin 
samimi olmadığını savundu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 
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Erol Mütercimler özür dilemeli! ‘Asya gribi yakıp kavurmuştu’
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) Genel Başkanı Abdullah 
Ecevit Öksüz, bir televizyon progra-
mında imam hatiplilere yönelik söz-
leri dolayısıyla, Erol Mütercimler 
hakkında gerekli yasal süreci baş-
latacaklarını bildirdi. Ayrıca Öksüz, 
Mütercimler’in imam hatiplilerden 
özür dilemesi gerektiğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 13’TE 

1952 yılında Konya’da Asya gribi 
adında bir salgın türediğini belirten 
Recai Kıcıkoğlu, “Bütün halk gribin 
ateşiyle yanıp kavruldu. Çok ağır 
bir hastalıktı. Yakalananlar en az 3-4 
gün ağır ateşler içinde baygın bir 
şekilde yatıyordu. Çok şükür ölen 
olmadı ama herkes o ağır hastalığı 
yaşadı” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE 

İktidar kapı açtı,
muhalefet eleştirdi

Hasan Angı

Remzi Karaarslan

Barış Bektaş

Av. Gökhan Tozoğlu 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 29 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              15 °C       28 °C

Ankara                16 °C 29 °C Hicrî: 21 Muharrem  1442  -  Rûmî: 27 Ağustos 1436

Konya, taşıdığı derin tarihî geç-
mişi ile pek çok kültür ve medeni-
yete beşiklik etmiştir. Dünyanın ilk 
Hıristiyan yerleşim yeri ve mabet-
lerine ev sahipliği yapan Konya, 
kültür turizminde de önemli bir 
potansiyele sahiptir. Bu çerçevede 
Konya, inanç turizminin yanı sıra 
kültür turizminde de önemli mer-
kezlerden olmayı hedeflemektedir. 
2020 yılı turizm sezonu için kötü 
geçti. Hükümetin destekleri ile sahil 
bölgelerinde turizm hareketlense 
de ne yazık ki sahili olmayan illerde 
turizm oldukça kötü geçti. Yaşanı-
lan pandemi sebebiyle de üzülerek 
yazmak zorundayım ki, istenilen 
gurbetçi misafir Konya’ya geleme-
di. Yine Konya, turizmde beklediği 
hedefi 2020 yılında elde edemedi. 
Karşılayamayacağı da düşünülü-
yor.  

2020 yılı Konya turizmi için ol-
dukça zor geçeceğe benziyor. Bu 
yıl muhtemelen Mistik Müzik Festi-
vali ve Hz. Mevlâna’nın 747. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri yaşanılan salgın neticesinde 
istenilen düzeyde olmayacak ya 
da hiç yapılmayacak. Bu durumda 
Konya turizmini 2021 yılına daha 
güçlü hazırlamak amacıyla Konya 

Valiliğine, Konya Büyükşehir Bü-
yükşehir Belediyesi’ne ve ilçe bele-
diyelerine, TÜRSAB Konya BTK ve 
Konya’da bulunan otellere büyük 
görevler düşüyor. Özellikle Konya 
turizminin sakin geçtiği bu günler-
de salgınla mücadelenin yanında bu 
konularla alakalı çalışmalara ağırlık 
verilmeli. 

Yine Selçuk Üniversitesi ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Turizm Fakültelerinin eğitimcilerine 
büyük görevler düşüyor. Yıllardan 
beri bir masa etrafında Konya turiz-
mi için alınan kararlar inşallah bir an 
önce hayata geçer. Fotoğraf vererek 
‘Konya turizmini geliştirmeye çalışı-
yoruz’ algısı umarım artık kırılır.

Hz. Mevlâna Konya adına sahip 
olduğumuz en büyük değerdir. Bel-
ki Konyalılar olarak her gün önün-
den geçtiğimiz ama uğramadığımız 
Mevlâna Müzesi’ne Türkiye’nin hat-
ta dünyanın dört bir tarafından mil-
yonlarca insan geliyor. Bu anlamda 
bölgenin çehresini değiştirmek adı-
na Konya’nın evladı Çevre ve Şehir-
cilik Bakanımız Murat Kurum, Kon-
ya’ya gereken tüm desteği vererek 
bu alanın yenilenmesi için çalışma 
başlattı. İnşallah bu alanda çalışma-
lar sona erince Mevlâna Müzesi’nin 

çevresi değişerek o böl-
genin değeri artacak. 
Yine Konya’nın hayırse-
ver işadamlarından Ali 
Akkanat Bey, Mevlâna 
Müzesi’nin yeşil kubbe-
sindeki çinilerin 60 yıl 
sonra yenilenmesi adı-
na bir çalışmaya imza 
attı. 

Geçtiğimiz hafta-
larda Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz’un Konya’ya geldiğini sos-
yal medya adresinden yaptığı 
paylaşımdan öğrendik. Paylaşım-
da, “Hz. Mevlâna’nın 747. Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri”nin hazırlık çalışmaları için 
Konya’dayız! “Şeb-i Arûs” ruhuna 
uygun anma törenleri gerçekleş-
tirebilmek amacıyla Valiliğimiz ve 
Belediyemizle birlikte çalışmalara 
başladık.” ifadelerini kullandı. Bu 
paylaşımı görünce hem bir Konyalı, 
hem de Konya’da gazetecilik ya-
pan bir genç olarak oldukça mutlu 
oldum. Hz. Mevlâna’yı anma tö-
renlerini yaklaşık 6 yıldan bu yana 

görevimiz gereği takip 
etmekteyim. Her sene 
turizmci, lokantacı, he-
diyelik eşyacı, taksici 
vb. sektörlerdeki tem-
silcilerle hem törenler 
başlamadan, hem de 
törenlerin ardından 
konuşuruz. Sektör 
temsilcileri her fırsatta 
törenlerden beklenilen 
faydayı sağlayama-

dıklarını ifade ederler. Bu satırları 
yazarken ben asla kimseyi suçla-
mıyorum. Yaşanan hareketliliğin 
Konya’da yaşayan herkese büyük 
faydası olacağına yürekten inanıyo-
rum. Bu yıl belki Pandemi sebebiyle 
istenilen seviyede olmasa da 748. 
Vuslat Törenlerinden itibaren bu et-
kinliklere gelen kişi sayısını artırma-
ya yönelik çalışmalara imza atılmalı 
diye düşünüyorum.

Özellikle Mevlâna’nın hemen 
yanı başında bulunan büyük emek-
lerle hayata geçirilen ancak şimdi-
lerde nargileciler sokağına dönen 
Mengüç Caddesi’nin, Konya kültür 
ve gastronomi sokağına dönüş-

mesi için gerekli çalışmalar yapı-
lır.  Bu konuda Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay ve Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca ve ekiplerinden güzel 
projeler beklediğimi de belirmeden 
geçemeyeceğim.

SELÇUKLU’NUN BAŞKENTİNE 
SELÇUKLU OTAĞI YAKIŞIR 
Anadolu Selçuklu medeniye-

tine başkentlik yapan Konya’daki 
tarihi cami, medrese, külliye, han, 
hamam ve mescitler geçmişe ışık 
tutuyor.  Selçuklu’nun başkenti 
olması sebebiyle Konya’da olduk-
ça fazla Selçuklu eseri bulunuyor. 
Bunlardan bazıları; Kubadabad Sa-
rayı, Alâeddin Köşkü, Zazadin Hanı, 
Horozlu Hanı, Kızılören Han, Obruk 
Hanı, Dokuzun Hanı, Altınapa Hanı, 
Sultan Hamamı’dır.

Konya’da Selçuklular devri çeş-
melerinden günümüze önemli bir 
örnek ulaşmamıştır. Zamanla harap 
oldukları için çeşmeler Osmanlı dö-
neminde yıktırılıp yeniden yaptırıl-
mıştır. Çeşmelerin dışında sarnıçlar 
da Konya’nın içme suyunu temin 
açısından önemli idi. Selçuklular 
devrinde devamlı akarsu ve kuyu 
olmayan yerlere sarnıçlar yapılmış-
tır. Depoları toprak altında bulunan 

sarnıçlara su, ilkbaharda kar, yağ-
mur suları veya yakından geçen 
ırmaktan alınırdı. Bir kısmına taş 
merdivenle inilerek bir kısmında da 
kova ile çekilerek su alınırdı. Selçuk-
lu Konya’sının belli başlı sarnıçları 
Hoca Fakih Sarnıcı, Divler Sarnıcı, 
Şerafettin Sarnıçlarıdır. Bunlar ha-
len mevcut olup koruma altındadır.

Köprüler; Meram Köprüsü. 
Medreseler; Karatay Medresesi, 
İnce Minareli Medrese, Sırçalı Med-
rese, Ali Gav Medresesi. Camiler; 
Alâeddin Cami, İplikçi Cami, Sahip 
Ata Cami ve Külliyesi, Sadreddin 
Konevi Camii, Taş Mescit, Karatay 
Mescidi, Sakahane (Şifahane) Mes-
cidi, Beyhekim Mescidi, Beşarebey 
Mescidi, Sırçalı Mescit, Tahir İle 
Zühre Mescidi, Zevle Sultan Mes-
cidi. Türbeler; Mevlana Türbesi, II. 
Kılıçarslan Kümbeti, Gömeç Hatun 
Türbesi, Kalender Baba Türbesi, Ta-
vus Baba Türbesi, Ateşbaz Türbesi, 
Tacülvezir Kümbeti, Sadreddin Ko-
nevi Türbesi, Emir Nureddin Tür-
besi, Şems-i Tebrizi Türbesi, Ulaş 
Baba Kümbeti, Hoca Fakih Türbesi, 
Hoca Cihan Türbesi, Kesikbaş Tür-
besi. Bu kadar Selçuklu eserinin 
yer aldığı Konya’ya Selçuklu otağı 
yakışır…

2020 GEÇTİ BARİ 2021’İ KURTARIN!

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden gündeme getirdiği ‘idam’ konusu tartışmaları da beraberinde getirdi. 
İdam önerisine AK Parti kapıyı kapatmazken, CHP ve İyi Parti “samimi değiller” diyerek konunun tartışılmasını bile istemiyorlar

İdam konusunda fikir ayrılığı!
Milliyetçi Hareket Parti-

si (MHP) Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin gündeme getirdiği 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanı Mustafa Şen-
top’un destek verdiği idam konu-
su tartışmaları beraberinde getir-
di. AK Parti’nin kapı kapatmadığı 
idam konusuyla ilgili olarak CHP 
ve İP’ten destek gelmedi. 

MHP lideri Devlet Bahçeli 
geçtiğimiz günlerde “İdam ceza-
sının hukuk mevzuatımıza tekrar 
alınması iğrenç ve ilkel suçların 
işlenmesini caydırabilecektir. 
Çocukları, kadınları, masum ve 
mazlumları en aşağılık yöntem-
lerle hedef alan canilerin, ka-
tillerin, insanlık düşmanlarının 
fiillerine karşılık gelen cezaların 
adil ve orantılı tespiti milli birlik 
ve dayanışma şuurunun istikbali 
açısından zorunluluktur” demiş-
ti. Bahçeli’nin bu açıklamasının 
ardından TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’tan da “Çok sınırlı olarak, 
belli suçlara mahsus olmak üzere 
idam cezasının bulunması gerek-
tiği kanaatindeyim” şeklinde des-
tek açıklamaları gelmişti. Konuyla 
ilgili AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, MHP Konya İl Başka-
nı Remzi Karaarslan, CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş ve İYİ Par-
ti Konya İl Başkanı Av. Gökhan 
Tozoğlu idam tartışması ile ilgili 
açıklamalarda bulundular. AK 
Parti konuya kapı kapatmazken, 
CHP ve İP’ten destek gelmedi.   
‘İDAM KONUSUNDA HUKUKÇULA-

RIN ÇALIŞMASI LAZIM’
AK Parti İl Başkanı Hasan 

Angı, idam konusunun uzun 
zamandan bu yana gündemde 
olduğunu söyledi. Bu konunun 
hukukçular tarafından çalışılması 
gerektiğini belirten Angı, “Hangi 
cezalara karşı idam cezası caydı-
rıcı olarak kullanılmalı bu konu-
da hukukçuların çalışması lazım. 
Türkiye’de bazı suçlarla ilgili idam 
cezasının getirebilmesi toplumun 
gündeminde. Bu konuda Meclis 
açıldıktan sonra çalışma yapılır 
diye düşünüyorum” dedi. Muha-
lefetin suni gündem eleştirisine 
de cevap veren Angı, “Muhale-
fetin sıkıştığı zaman bir bahane 
bulmak için her zaman kullandığı 
klasik bir yöntemdir bu. Mutlaka 
ülkenin gündemleri var.  Bu baş-
lıklarla ilgili herkes kanaatlerini 
ifade eder. 

Türkiye’de suni gündemi 
daha çok muhalefet oluşturuyor. 
Türkiye’de gerçek gündem için 
çaba sarf eden isim Cumhur İtti-
fakı. Cumhur ittifakı memleketin 
problemlerini çözmeye, Türki-
ye’yi daha ileriye götürmeye ge-

rek iç meselelerde gerekse dış 
meselelerde büyük gayret göste-
riyor” şeklinde konuştu.

‘MİLLETİMİZİN HAKLI İSTEĞİNİN 
YERİNE GELMESİ TEK ARZUMUZDUR’

MHP Konya İl Başkanı Remzi 
Karaarslan da idamın Türk mille-
tinin haklı istediği olduğuna vurgu 
yaparak, şöyle devam etti, “Son 
dönemlerde artan şiddet, cinayet, 
taciz, tecavüz suçları, toplumsal 
bir sorunun önemli göstergesidir. 
Vicdanları yaralayan bu hadise-
lerin cereyan etmesi, kültür ve 
inanç sistemi düşünüldüğünde 
hiç de ülkemize yakışır vaziyette 
değildir. Bu toplumsal sorunları 
gündemimizden çıkarmak, siyasi 
iradenin vazgeçilmez görevi ol-
malıdır. Bu doğrultuda Milliyetçi 
Hareket Partisi, toplumsal sorun-
lara her zaman duyarlı davran-
mış, bu sorunların çözümü için 
her zaman elini taşın altına koy-
muş siyasi bir partidir. Ülkemizin 
dirliğini, dirliğini sağlamak, ahlaki 
ve toplumsal çözülmeyi engelle-
mek adına MHP tavizsiz bir şekil-
de çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu doğrultuda Liderimiz Sayın 
Devlet Bahçeli, idam cezasının 
idam cezasının yeniden hukuk 
mevzuatına alınmasını gündeme 
taşımıştır. Liderimizin bu haklı 
talebi, büyük yankı uyandırmış, 
ülke gündeminde tartışmaya açıl-
mıştır. Eminim ki bu talep ve öne-
ri, milletimizi de heyecanlandır-
mış, bu isteğin Meclis gündemine 
alınarak gereğinin yapılmasını da 
canı gönülden istemektedir. Çün-
kü, idam cezasının yeniden hukuk 
mevzuatına alınması, iğrenç ve 
ilkel suçların işlenmesini caydıra-
bilecektir.  Bu durum, Türkiye’nin 
toplumsal dirliği, insan hak ve gü-
venliği, ilaveten hukuksal istikrar 
açısından oldukça önemlidir. Do-
layısı ile Cumhur İttifakı, ülkemi-
zin önemli bir sorununu eminim 
çözmeye muktedirdir, isteklidir. 
Bu konunun gereğinin yapılaca-
ğına olan inancımız tamdır. Bu 
konuda Liderimiz gerekeni söyle-
miş, partimizin tutumunu net bir 
şekilde ifade etmiştir. Milletimizin 
haklı isteğinin yerine gelmesi tek 
arzumuzdur.” 
‘İDAM TARTIŞMASI İLE GÜNDEM 

DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR’
CHP Konya İl Başkanı Barış 

Bektaş, AK Parti ve MHP’nin ger-
çek gündemden uzak olduklarını 
iddia ederek, “İdam tartışmasını 
da o kapsamda değerlendiriyo-
rum. Türkiye’de ekonomik olarak 
korkunç bir tablo var. İdam cezası 
çıkınca Türkiye’ye zarar vermiş 
felakete sürüklemiş insanları mı, 
kendilerine muhalefet olanları mı 

muhalefet edecekler?” ifadelerini 
kullandı.

‘İDAM KONUSUNDA 
SAMİMİ DEĞİLLER’

İyi Parti Konya İl Başkanı Av. 
Gökhan Tozoğlu, idam tartış-
masının yılın belli zamanlarında 
tartışıldığını ve bu tartışmaların 
samimi olmadığını savunarak 
sözlerini şöyle sürdürdü, “2001 
yılında idam ile ilgili düzenleme 
gündeme geldi. 57 hükümet za-

manında Türkiye’de idam kısmi 
olarak kaldırıldı. 2004 yılında da 
Avrupa Birliği ile uyum yasaları 
çerçevesinde idam komple çı-
karıldı. Cumhur ittifakın ortağı 
MHP’nin iktidarda olduğu dö-
nemde kısmen AK Parti’nin ik-
tidar olduğu dönemde kısmen 
çıkarıldı. Olayın özeti budur. İda-
mın kaldırıldığı dönemde çok tar-
tışılmıştı. Yılın belli dönemlerinde 
zaman zaman idam çalışması tar-

tışılıyor. Bu tartışmaların samimi 
olmadığına inanmıyorum.   İdam 
cezası öyle getiriverdik diye geti-
rilebilecek ceza değil. Bunun bir 
takım altyapısının çok iyi değer-
lendirilmesi lazım. Türkiye gibi 
adalete olan güven endeksinin 
düşük olduğu ülkelerde, mahke-
me kararlarının çok tartışıldığı 
ülkelerde idam cezası verirse-
niz ve sonra uygularsanız bunun 
geri dönüşü olmaz. Türkiye’de 

özellikle 80’li yıllar dahil olmak 
üzere idam cezaları uygulandı. 
Şimdi geriye dönüp bakıldığında 
mevcut tabloya göre birçok kişi-
nin aslında idam edilmesinin çok 
ağır bir yaptırım olduğu toplum-
da hakim oldu. Özellikle siyasi 
suçlarla ilgili.  Bu şartlarda idamı 
günümüzde yeniden gündeme al-
mak çok riskli alana girmek.  Bir 
taraftan da çocuklara cinsel istis-
mar, kadınlara yönelik şiddet eği-
limleri, terör olayları ve vahşice 
gerçekleştirilmiş suçlar karşısında 
toplumsal bir refleks olarak, bunu 
toplumun vicdanını rahatlatma 
duygusu ve bakış acısı ile idam 
cezasını ele aldığınızda da idamın 
gerekli olduğunu savunan bir gö-
rüş ortaya çıkıyor. Burada önemli 
olan idama gerek kalmaksızın bu 
toplumun rehabilite edilerek, bu 
şiddetin kökten çözülmesi. 

İdamın uygulandığı ülkeler-
de şiddet olayları çözülmüş ise, 
idamın işlediği ülkelerde suç iş-
leme oranları azalmışsa da ya da 
idamın uygulandığı ülkelerde in-
sanlar daha az suç işleme oranı 
azalmışsa idam etkili olmuştur. 
İstatistiklere bakıldığı zaman ida-
mın uygulandığı ülkelerde suç 
oranında azalma genel olarak söz 
konusu değil. Suç gene işlenmeye 
devam ediyor. Sadece cezalan-
dırma yönetimi değişiyor. İdam-
dan önce tartışılması gereken 
toplumun özellikle şiddet eğilimi 
altındaki sebep nedir. Bu nasıl 
çözülebilir tartışılmadan sadece 
sonuç üzerinden idamı tartışmak 
samimi gelmiyor. AK Parti ve 
MHP bu konuda samimi ise idam 
konusunu somut hale getirerek 
meclise sunarlar. Muhalefet par-
tileri de incelerle. Faydalı bulur-
lar ise destekler. İdam konusunu 
sürekli temcit pilavı gibi milletin 
huzuruna sunup, gündeme geti-
rip belli meseleleri gündem kaçı-
rır hale getirmemesi gerektiğini 
düşüyorum.” 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ŞART
MHP Lideri Bahçeli’nin yaptı-

ğı açıklamalarla sinyalini verdiği 
idam cezasıyla ilgili muhtemel bir 
düzenleme yapılması durumun-
da, özellikle çocuk istismarı ve 
kadın cinayetleriyle ilgili suçları 
kapsaması gündeme gelebilecek. 
Türkiye’nin 7 Mayıs 2004’teki 
Anayasa değişikliği ile mevzua-
tından çıkardığı idam cezasının 
yeniden getirilmesi için anayasa 
değişikliği gerekiyor. Ancak, AK 
Parti ve MHP’nin TBMM’deki 
sandalye sayısı böyle bir Anayasa 
değişikliğinin yapılması için ye-
terli olmuyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Angı Remzi Karaarslan Barış Bektaş Av. Gökhan Tozoğlu 

Tartışmaya açılan idam konusunun Meclis’e taşınıp taşınmayacağı merak konusu oldu. 
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1952 yılında Konya’da Asya gribi adında bir salgın türediğini belirten Recai Kıcıkoğlu, “Bütün halk gribin ateşiyle yanıp kavruldu. Çok ağır bir hastalıktı. 
Yakalananlar en az 3-4 gün ağır ateşler içinde baygın bir şekilde yatıyordu. Çok şükür ölen olmadı ama herkes o ağır hastalığı yaşadı” dedi 

‘Asya gribi yakıp kavurmuştu’
Saat ve gözlük ustası, milli atlet 

ve dağların müdavimi Recai Kıcıkoğ-
lu ile 81 yıllık hayat hikâyesini konuş-
tuk. Gençlik yıllarında İstanbul’da sa-
nat öğrenirken 6-7 Eylül olaylarının 
ortasında kalan, Marmara Denizi’nde 
günlerce yanan gemileri seyreder-
ken Karadeniz ile Marmara arasında 
yeni bir boğazın yapılması gerektiği-
ni düşünen Kıcıkoğlu çocukluğunun 
Konya’sından çarpıcı manzara ve 
anıları da paylaştı. Konya ve Türkiye 
bugünlere hangi yolları aşarak geldi 
sorusunun cevabını söyleşimizde bu-
lacaksınız.

M.GÜDEN: Meşhur Tayyip Ağa 
ile komşu olduğunuzu söylemiştiniz. 
Hatıranız da var mı?

R.KICIKOĞLU: Olmaz mı? Tay-
yip Ağa mukallit olduğu kadar da 
asabi, sert bir adamdı. Bir gün Me-
ram Eski Yoldan bisikletle şehre ge-
liyordum. Önümde de Tayyip ağa 
at arabasına sepetlerle armut dol-
durmuş satmaya götürüyor. Yol bir 
karış toz, ben de onun teker izinden 
gidiyorum. Müftü gediğinin orada, 
İki Çay arasında su künklerinden do-
layı tümsek vardı. Tayyip ağa orayı 
unutup atı kamçıladı. Araba orada 
sekince sepetlerin üstündeki üç-beş 
armut havaya uçuşup yola saçıldı. 
Tayyip ağa sinirlendi; hışımla atları 
durdurup, söverek üç sepetteki bü-
tün şeker armutları yola döktü. Ben 
arkasında şaşkınlıkla seyrettim. Son-
ra atları kamçılayıp arabayı uçurdu 
ve gitti.

M.GÜDEN: Siz Saat ve gözlük 
tamir sanatına nasıl başladınız?

R.KICIKOĞLU: Rahmet babam 
elimden tutup Adil Özselçuk’un Hü-
kümet Meydanın orada Bedesten 
İçindeki dükkânına götürerek (Eti 
senin, kemiği benim) dedi ve beni çı-
raklığa verdi. 1951 yılının 15 Haziran 
günü saatçilik mesleğine başladım. 
Ben çıraktım, kalfalar ise meşhur 
Mukadder Nalçacı; şimdi İstanbul 
Sirkeci’de saatçi ve gözlükçüdür. Be-
lediye Başkanı Ahmet Hilmi Nalça-
cı’nın kardeşidir. Bir diğer kalfa Saray 
Çarşısına Dinseller Optik’i açan Os-
man Dinsel’di. Hikmet Özselçuk us-
tamızın oğluydu. Benim iki senelik çı-
raklığımdan sonra Hikmet Özselçuk 
Merkez Lokantası’nın yanına, Osman 
Dinsel, Saray Çarşısı’nın Kunduracı-
lar tarafına, Mukadder Nalçacıgil’de 
Saray Çarşısı’nın Sarraflar tarafına 
dükkân açtı. Ben dükkânda yalnız 
kaldım. Kısa zamanda saatçilik mes-
leğini kavrayıp, tamir edecek duru-
ma geldim. Ustam Adil Özselçuk, kızı 
Perihan Hanımın düğünü için İstan-
bul’a gitmişti. O günlerde dükkânı 
ben tek başıma idare ettim.

M.GÜDEN: Esnafların ilginç anı-
ları olur, anlatmak ister misiniz?

R.KICIKOĞLU: Bir gün dükkâna 
tat bir adam gelip vitrindeki tüm çak-
maklara tek tek baktı. Ama o günün 
en kaliteli çakmaklarına çok düşük 
paralar teklif ediyordu. Mesela 30 
liraya sattığımız çakmağa 5 lira ver-
meye çalışıyordu. Gün içinde de bir-
kaç defa gelip hep ucuza bir çakmak 
almaya çabaladı. Sonunda kovaladık, 
gitti. 

Bizim dükkânın vitrin ışıkları her 
akşam saat 12.00’ye kadar yanardı. 
Gece ustanın oğlu Hikmet Özsel-
çuk, sinemadan çıkınca eve giderken 
dükkânın kepengini indirir ama ge-
nellikle de kilit basmazdı. Bir sabah 
ben erkenden gelip kepengi yukarı 
çekince büyük bir şangırtı ile camlar 
yere döküldü, kimi elime, kimi aya-
ğıma düştü. Bütün komşular başıma 
toplandı. Ustama haber götürdüler. 
Benim dikkatimi çeken vitrinden sa-
dece çakmakların alınmış olmasıydı. 
Oysa bin liraya sattığımız Omega, 
Longin, Zenit gibi meşhur saatlerde 
vitrindeydi, onlar alınmamıştı. (Usta, 
bu işi o ahraz yapmıştır) deyip hemen 
garaja koştum. O zaman eski Haki-

miyet okulunun az ötesinde derme 
çatma vaziyette bir yerdi Konya gara-
jı. Bir gün önce dükkâna ısrarla gelip 
çakmak almaya çalışan ahraz orada 
oturuyordu. Aslında, bir yumruk atsa 
beni devirebilecek kadar güçlü biriy-
di. Ama hiç tepki vermedi. Kolundan 
tuttum, dükkâna doğru yürüdük. Bi-
zim evin önünden geçerken de ağa-
beyim çıktı önümüze. Oda bir koluna 
girdi. Dükkâna girince, usta kapıyı 
kapattı. Ben elimi cebine soktukça 
(dil ekmeği) çıkıyordu. Ekmeğin orta-
ları yarılıp içi çıkarılmış ve çakmaklar 
yerleştirilmişti. Her cebinden bir ek-
mek, her ekmekten de bir çakmak 
çıktı. Biz çakmakları aldıktan sonra 
polisler gelip, ahrazı karakola götür-
düler. Ertesi günü gazetelerde (Po-
lisimiz on dakikada hırsızı yakaladı) 
diye haber çıkmıştı. Ustam o zaman, 
o ahraz adamdan davacı olmamıştı. 
Kırılan camı da kendi parasıyla yap-
tırıp zararını kendisi karşıladı.

Bir gün de sabah erken saatlerde 
bir genç geldi. Saat almak istiyordu. 
Çeşitlere bakıp birini beğendi. (80 
lira dedim) Bana 100 lira verdi ama 
kasada bozuk para yok. Komşulara 
sordum, bozduramadım. Müşteriye 
(bozuk para yok, istersen saati bırak 
sonra al, istersen paranın üstünü 
sonra al) dedim. Olur, ben paranın 
üstünü sonra almaya gelirim dedi. 
Bu arada (Öğrenci misin?) diye de 
sordum, (Evet Yatılı Okula yeni gel-
dim) dedi ve gitti. O gün ikindi saatle-
rinde, Şerafettin Camiin kubbelerine 
kurşun dökme işini yapan, ustamın 
arkadaşı İstanbullu Müteahhit geldi. 
O gece kaldığı otelde, cebinden 500 
liranın kaybolduğunu üzüntüyle an-
lattı. Ustam, (Senin oğlan yapmaz 
onu, başkasıdır) derken Müteahhit 
(Gece otele yatılı okul için bir çocuk 
daha gelmiş) deyince, ustam fırladı 
hemen (senin parayı alanı buldum) 
diyerek. Beraber otelleri dolaştık, 
ama o genci bulamadık. Akşam polis 
gelip bana (Hadi bir de okula gide-
lim) dedi. Yatılı okulun öğrencileri o 
günlerde sıcak olduğu için bahçede 
yatırdı; tam yatacakları sırada vardık. 
Bizi o gün gelen talebelerin bölümü-
ne götürdüler. O talebeyi yatakta gö-
rür görmez tanıdım. Polis battaniyeyi 
üzerinden aldı, çorabı da ayağında 
duruyordu. Çorabı çıkarınca paralar 
da çıktı ortaya. O çocuk okuldan atıl-
mıştı o zaman. Bir iki defa mahkeme 
oldu ama Müteahhit davasından vaz-
geçti, konu kapandı.

Kazım Altıoklar, Faik Altıoklar, 
Ragıp Altıoklar, Sadi Altıoklar Usta-
mın tavla arkadaşlarıydı. Her gün 
dükkâna uğrar, akşam oynadıkları 
tavlanın kritiğini yapıp; yenmişlerse 
ustayı kızdırırlardı. Yenen de yeni-
len de mutlaka gelirdi. Meşhur Fort 
Mehmet ve Ağabeyli İbrahim amca 
da bu ekiptendi. Bunlar birbirlerini 
görmeden duramazdı. Hatta Altıok 
kardeşler Anıt civarına kendileri için 
yaptırdıkları beş katlı bir apartma-
na bir de çekme kat yaptırıp, ustam 
Adil Özselçuk’u da götürdüler. Bir 
kış günü ben ustamın buradaki evi-
ne gitmiştim, akşam yemeğini yedik. 
Hava kötüydü, Ustam beni salmadı, 
“burada yat” dedi. Ben ilk defa kalo-
riferli bir evde o gün kalmıştım.

M.GÜDEN: Bugünlerin günde-
mi dünyayı saran Korona virüs. Sizin 
çocukluk, gençlik dönemlerinizde 
de bu tür salgınlar olur muydu?

R.KICIKOĞLU: 1952 yılında 
Konya’da Asya gribi diye bir salgın 
türemişti. Bütün halk gribin ateşiyle 
yanıp kavruldu. Çok ağır bir hasta-
lıktı. Yakalananlar en az 3-4 gün ağır 
ateşler içinde baygın bir şekilde ya-
tıyordu. Çok şükür ölen olmadı ama 
herkes o ağır hastalığı yaşadı. Hasta-
lığa tutulmayan belki tek kişi ise ben 
oldum. Bizim evde herkes hastalanıp 
iyileştikten sonra ben “hastalanma-
dım” diye sevinirken yatağa düştüm. 

Ateşim 41-42 dereceye vardı. Ayak-
larımdan ter aktığını hatırlıyorum. 
Rahmetli anneannem, ben hastala-
nınca sarımsağı tahta havanda ezip 
sirkenin içine attıktan sonra bahçede 
yüksekçe bir yere yıldız görmesi için 
koymuş. Gece getirip bana zorla içir-
di. Bir saat sonra gözümü açmaya 
başladım, anneannemin sarımsaklı 
sirkesi yavaş yavaş ateşimi almıştı. 
Yıldız görmesini açıklamak gerekir-
se; zannederim yapılan yemek veya 
karışımın dinlenmesi amacıyla geçen 
süreye deniyordu.

M.GÜDEN: Dükkân merkezi bir 
konumda olunca sosyal hayatın ol-
duğu kadar siyasetin de nabzı orada 
atar. Miting meydanı da hemen kar-
şınızdadır. Var mı böyle hatıralar?

R.KICIKOĞLU: Bizim dükkân 
Hükümet Meydanına nâzır bir yer-
de olduğundan, siyasi partilerin mi-
tinglerini de rahatça izleyebiliyorduk. 
1953 yılıydı, memleket 1954 seçim-
lerine hazırlanıyordu. Cumhurbaşka-
nı Celal Bayar hükümet meydanında 
bir mitinge geldi. Cebinden bir Ye-
nice sigarası çıkarıp havaya kaldırdı 
(Bakın bu sigara şimdi 20 kuruş, biz 
gelince bunu 10 kuruş yapacağız) 
dedi. Halbuki zaten DP iktidardaydı, 
niye bu vaadi verdi bilmem. (Güle-
rek devam ediyor) Bak sor ne oldu, 
seçimden sonra 20 kuruşluk Yernice 
40 kuruşa çıktı.

Bir gün de Demokrat Parti’den 
ayrılıp Millet Partisi’ni kuran Osman 
Bölükbaşı, Konya’ya geldi. Dinleme-
ye gelenlerin sayısı Bayar’dan çok 
fazlaydı. Bölükbaşı’da çok iyi hatip-
ti, herkes pür dikkat dinliyor, arada 
bir de coşuyordu. Bizim dükkândan 
miting alanı ‘kasket denizi gibi’ gö-
rünüyordu. Bölükbaşı bir ara susup 
meydana baktı, baktı, (Konyalılar, 
başağınız çok ama daneniz yok) dedi. 
Bu sözü, kendini dinlemeye gelenle-
rin çokluğuna rağmen oylarının azlı-
ğını işaret etmek için söylemişti. 

Bir başka gün Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü 
miting yaptı. O yıllarda Konya Şeker 
Fabrikası yapılıyordu. İnönü (O yapı-
lan fabrika değil, kontrplaktan yapı-
lan büyük bir barakadır. İnanmayın, 
Konya Ovasında pancar yetişmez) 
dedi. Ben çocuk halimde (Vay be, 
yazıklar olsun, demek fabrika diyee 
Konya’yı kandırıyorlar) demiştim. 
Ama gelin görün ki, bir sene sonra 
Konya Şeker Fabrikası açıldı ve gü-
nümüzde Türkiye’nin en büyük fab-
rikalarından biri oldu.

Sonradan öğrendim ki; 1948 yı-
lında İnönü iktidardayken Konya’ya 
bir heyet gönderip (Konya Ovasında 

pancar yetişir mi yetişmez mi?) diye 
bir araştırma yaptırmış. Heyet de 
(Konya’da pancar yetişmez) diye bir 
rapor vermiş.

1950’de Demokrat Parti İkti-
dara gelince Başvekil Adnan Men-
deres, Bahri Dağdaş adında cevval 
bir adamı ‘Ziraatı geliştirmek üzere’ 
Konya’ya göndermiş. Dağdaş Ça-
rıklar civarındaki sulu tarım alanın-
da çizmeleri ayağına çekip, köy köy 
gezerek halkı pancar ekmeye teşvik 
etmiş. Ve Konya’da muazzam bir 
pancar yetişmiş. Bu vesileyle de Kon-
ya Şeker Fabrikası kurulmasına karar 
verilmiş. Bahri Dağdaş daha sonra 
Konya Şeker Fabrikası’nda Müdürlük 
yaptı, milletvekili seçildi, devlet baka-
nı oldu. Allah rahmet eylesin.

M.GÜDEN: Spora ne zaman ve 
nasıl başladınız?

R.KICIKOĞLU: Ben 13 yaşın-
daydım, Kebapçı Şükrü’nün yanında 
çalışan Mustafa ağabey vardı, Kon-
yaspor kulübünü o kurdu ve Bedes-
tendeki gençleri de bu takıma aldı. 
Bende girdim. Ama ustama (kulübe 
girdim) filan demedim. Akşamları 
‘sinemaya gidiyoruz’ diye çıkardık. O 
zaman Meram Yeni Yolun üzerinde 
henüz altgeçit yoktu. Orada bir bari-
yer bekçisi vardı, onun kulübesinde 
soyunup, elbiselerimizi orada bıra-
kır ve Meram’a kadar koşarak gider 
gelirdik. O zaman Konyaspor 2.Kü-
medeydi. Ben iyi koşuyordum. Birisi 
bana (Pazar günü Gül Kupası Yarışı 
var, gel sen de yarış) dedi. Ayağıma 
normal bir lastik ayakkabı alıp gittim. 
Bin 500 metre yarışlarına Sabri Se-
ven rahmetlinin ambargo koyduğu 
yıllarmış o zaman. Yarış başlayınca 
fırladım ve herhalde 10 metre kadar 
önde bitirdim. Aynı gün öğleden son-
ra da 3 bin metre yarışı vardı. Yine 
Sabri Seven ve Şevket Büyükışıkgil 
ile yarıştık. Burada da üçüncü oldum. 
Sonbaharda da kış yarışları yapıldı. 
Meram’dan başlayıp, İplikçi Camiin 
önünden dönülecek, Anıt’ın orada-
ki çeşmede bitecekti. Askeriye’den 
yarışa çok sporcu katılırdı. Askeri 
arabalarla Meram’a gittik. Okulun 
önünden yarış başladı. Fidanlığı ilk 
20’nin arasında geçtim, Aşkan’da ilk 
10’un içine girdim. Şimdiki Meram 
altgeçidini ilk beş içinde geçtim. İp-
likçi Camiini de aynı beşli ile geçtik. 
Zaferde bir hamle yapıp finişe 37 da-
kika 13 saniye derece ile üçüncü ola-
rak girdim. Ama sonraki zamanlarda 
aynı parkuru 32 dakikada koştum. 
Yarışı üçüncü bitirdikten sonra sevi-
neceğim yerde beni bir korku kap-
ladı. Çünkü sabah evden çıkarken 
babamlar bana bir börek tepsisi ver-
mişlerdi. Ben yarıştan hemen sonra 
koşarak, Şerafettin Camiin oradaki 
Dağlı Ahmet amcanın fırınına gel-
dim. Börekler yapılmış beni bekliyor. 
Aldım doğru Saman Pazarındaki evi-
mize koştum. Babam, beni görünce 
(Ne oldu, yüzün kıpkırmızı olmuş) 
dedi. Koşarak geldiğimi söyledim. 
(Niye geç kaldın) dedi, (Çok sıra vardı) 
dedim. Yarışa girdiğimi söyleyeme-
dim. Sonra aynaya baktım, yüzüm 
hala pancar gibiydi.

Sonra bizi Kayseri’ye Türkiye 
Kros Şampiyonasına çağırdılar. Tabi 

benim spor yaptığımdan babamın da 
ustamın da halen haberi yoktu. Bir 
gün Konya Atletizm Ajanı olan Kir-
kor Özararat dükkâna gelip, ustadan 
benim için izin aldı. Ustam (Vay gidi 
vay, bizim bundan hiç haberimiz yok) 
dedi. Sonra Ustam da babamdan izin 
aldı ve ben 6 kişilik takımla ilk Türki-
ye şampiyonama gittim. Çok yüksek 
bir katılım vardı. Ben o yarışta altıncı 
oldum. Konya takımından en iyi de-
receyi ben yapmıştım. Puanlamada 
da Konya takımı birinci olup Türkiye 
Şampiyonu olmuştu. 

Bizim yarışlardan bir gün önce 
cumartesi akşamı da Güreş Türkiye 
Şampiyonası yapılmıştı. Ben Yaşar 
Doğu, Gazanfer Bilge, Celal Atik’i 
ilk defa orada görüp izledim. Cihan 
şampiyonlarını görmek bende büyük 
sevinç uyandırmıştı.

Bu şampiyonayla birlikte artık 
sporculuğumu ustam da babam da 
öğrenmişti. Yarışlara gizli katılama-
ma gerek kalmamıştı. 5 bin, 7 bin 
500 ve 10 bin metre kros yarışla-
rında o sene beni kimse geçemedi. 
Toplam 9 kupa kazandım. O zaman 
kupları 19 Mayıs Töreni sırasında 
topluca verirlerdi. Ben peş peşe ödül 
almaya gitmekten utanıyordum. O 
gün birkaç ödülümü İsmail Serim ar-
kadaşım almıştı benim yerime.

Ertesi yıl İsmail Serim beni 
Yolspor’a çağırdı. Rahmetli, Tirit 
Tevfik namıyla maruf Tevfik Türk-
kan Yolspor’un Antrenörüydü. Biz 
İsmail Serim ile atletizm takımın-
daydık; birlikte bütün madalyalara 
da adet el koymuş gibiydik. Ertesi yıl 
da beni Kirkor Özararat’ın antrenör-
lüğünü yaptığı Konya İdmanyurdu 
istedi. İsmail Serim Yolspor’da kaldı, 
ben İdmanyurdu’na gittim.

Şimdiki Zafer Çarşısı o yıllarda İd-
manyurdu Çarşısıydı, üst katta Loka-
lin de üzerinde sporcuların kalacağı, 
dinleneceği, duşunu alacağı bir tesis 
vardı. Akşamları futbolcular olmazdı. 
Biz gelir orada soyunur, eşofman-
larımızı giyip antrenmana giderdik. 
Dönüşümüzde de burada duşumu-
zu alır, dinlenirdik. Rahmetli Tevfik 
Türkkan burada bize bir de çay ikram 
eder öyle yollardı. O yıllarda Tirit ho-
camız Lokalin de işletmecisiydi.

M.GÜDEN: Milli Takıma ne za-
man seçildiniz? 

R.KICIKOĞLU: Dünya Şampi-
yonu İranlı Bağban Bahşi’nin de yer 
aldığı İran Milli Takımı yanılmıyor-
sam 1956 yılında Konya’ya geldi. 
Bin 500 metrede Ekrem Koçak, 3 bin 
metrede Cahit Önel, 5 bin ve 10 bin 
metrede Osman Coşgil bizim takım-
dan hatırlayabildiğim büyük isimler-
di. Ben de onlarla beraber yarıştım. 
10 bin metre de o gün ben üçüncü 
oldum.  Bağban Bahşi her zamanki 
gibi şampiyon olmuştu ve 30 dakika-
nın altında koşmuştu. Osman Coşgil 
ikinci olurken ben yarışı 33 dakikada 
bitirip üçüncü olmuştum. İlk milli ya-
rışım buydu.

İki sene İdmanyurdu’nda yarış-
tım. Ancak bu sırada sanatımı iler-
letmek için İstanbul’a gitmek hep 
aklımdaydı. Bu arada Şen Saatçi 
Mukadder Nalçacı’da İstanbul’a git-
meye niyetliydi ve bana (Gel benim 
dükkânı sana devredeyim) dedi. 
Ama ben de İstanbul’a sevdalıydım. 
Neticede dört arkadaşımızla 1956’da 
İstanbul’a gittik. Yanımda Adnan 
Sürmegöz, Orhan Ketenci ve Ömer 
Koç vardı. Trene bindik İstanbul’a 
vardık. Beşiktaş’ta bekar odası bulup 
orada kaldık. Ertesi gün Sirkeci’ye gi-
dip gözlükçüleri saatçileri dolaştım. 
İstanbul’un meşhur ustası Ziya Aksu 
beni hemen işe aldı. Adnan Sürme-
göz Beyoğlu’nda terzihaneye başladı, 
Orhan Ketenci bir hafta sonra Kon-
ya’ya döndü. 

Ben Ziya ustanın yanında bir 
sene kadar çalıştıktan sonra ayrılıp 
Türkiye Zais Gözlüklerine girdim. 

Burada çalı-
şan Türk bir 
ben vardım. 
Geri kalan 
E r m e n i , 
Yahudi ve 
R u m ’ d u . 
U s t a m ı z 
Kosta Co-
kaz Milli 
sporcu ol-
d u ğ u m u 
öğrenince beni Kurtuluşspor’a gö-
türdü. Burada bizim Orhan Arda ile 
karşılaştık. Bana tekrar lisans çıkar-
tıldı. İkinci defa milli formayı da bu-
rada giydim. Dolmabahçe stadında 
Fenerbahçe-Galatasaray maçı vardı. 
Bu maçtan önce biz Almanya milli 
takımıyla yarıştık. Ben 10 bin metreyi 
33 dakikanın altında koşarak altıncı 
oldum. Bu dereceden sonra Kurtu-
luşspor bize daha çok ilgi göstermeye 
başladı, eşofmanımız, ayakkabımız 
bollaştı.

Zais’te Müslüman olan tek kişi 
ben olduğum için Ramazan’da oruç 
tutan da sadece bendim. Ama çalı-
şanların hiçbiri benim yanımda ye-
mek yemez, bir şey içmezdi. Evinde 
bir gün mevzu açılmış, patron (Kon-
yalı biri var,  oruç tutuyor) demiş. 
Hanımı da buna çok sevinmiş, (ben 
de Aksekiliyim, o benim hemşerim-
dir, iftara çağır) demiş. Beni evlerine 
evine iftara çağırmışlardı.

Zais’te çalışırken bana bir ustalık 
sertifikası vermişlerdi. Bu sertifika 
benim bugün halen dükkânımda 
asıldır. Şimdilerde benim dükkâna 
gelen Zais pazarlamacıları bu sertifi-
kayı görünce hayrete düşüp, (Kim bu 
1950’lerde bizim firmada çalışan?) 
diye soruyorlar.

Bir başka hatıram; Ben İstanbul’a 
gitmeden önceki yıllarda Konya’da-
ki gözlükçüler astigmat camlarını 
takamadıklarından çerçeveyi paket-
leyip İstanbul’a gönderirler, orada 
yapılır gelirdi. Ben Zais’te astigmat 
camlarını takmayı öğrendim. Sonra 
izin için Konya’ya geldiğimde ustam 
Adil Özselçuk’a astigmat camlarının 
takılma metodunu gösterdim. Ustam 
da Konya’daki diğer gözlükçülere bu 
metodu gösterdi. Böylece Konyalı 
gözlükçüler benim sayemde astig-
mat camlarını da takar olmuştu.

M.GÜDEN: Peki Zeki Müren’de 
sizi gördü mü?

R.KICIKOĞLU: (Gülüşmeler bit-
tikten sonra) Gördü ya… Ustamız 
Kosta Cokaz Zais gözlüklerinden 
ayrılıp Beyoğlu’nda Lünet Optik’i 
kurdu ve hem sporculuğum, hem 
de işimdeki başarımdan dolayı beni 
bırakmayıp kendi dükkânına götür-
dü. Burada çok seçkin müşterilerimiz 
vardı. Konsoloslar, sanatçılar, İstan-
bul sosyetesi hep bize gelirdi. Mesela 
Zeki Müren gözlüğü çok severdi ve 
bütün gözlüklerini bizden alırdı. Kos-
ta Cokaz’ın yanında yaklaşık 4 sene 
çalıştım. Beyoğlu’nda Fransız kon-
solosluğunun karşısındaki dükkânı-
mız uğrak yeri gibiydi. Konya’dan 
İstanbul’a çalışmak için gelenler de 
bana uğrardı. Önce yatacak yer bulur 
sonra iş ayarlardık. Böyle çok arka-
daşlarımız oldu. Konya’dan gelenler 
sayesinde orada kendimize özgü yeni 
bir çevremiz de oldu. Askere kadar 
Kosta’nın yanında çalıştım.

Ustam bana 20 kuruş tramvay 
parası verir, Sirkeci’deki Doğu İşha-
nı’nda bulunan gözlük camı depola-
rına gönderirdi. Ben ara yollardan ko-
şarak tünelden, Kazancı yokuşundan 
ve Galata köprüsünden geçer, camı 
alır getirirdim. Tramvaya binmezdim 
ama tramvaydan da erken döner-
dim. (Gülerek) Kâr ettiğimi zannet-
me, gelince de 20 kuruşu ustama 
geri verirdim. Bunda atletizm sporu 
yapmamın etkisi vardı, benim için iyi 
bir antrenman olurdu.

DEVAM EDECEK

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Recai Kıcıkoğlu
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Yeşil kıyafet getirmiş
Yeryüzüne bahar.
Çiçek açmış yürekler 
Aşka kadar...
Yeni sevdalar peşine düş-
müş
Yaşlısı genci...
Yeniden artmış umutsuz-
ların direnci.
Ben de 
Yağmurdan kardan sıy-
rılıp
Çam gibi durdum yoluna
Ve dört mevsim yeşilim sana
Yeni bir macera aramıyorum
Mesela,
Bir prensesten aşk mektubu
Ecelerden iltifat,
Dünya güzelinden sevda beklemiyo-
rum.
İşim yok benim
Düşlerinde bir Düşes’in
Yeşeren dallarla birlikte
Bugün sen daha çok Ayşe’sin. 

--- 0 --- 
Umutlar, hayaller, düşler, sevdalar,  

yürek yangınları...  
Sonuçta kavuşmak olsa da olmasa 

da bu yangınlar sönse de sönmese de 
ücra bir köşede, hep inceden inceye 
esen bir rüzgâr bekleriz hep... İçimizde 
bir kenarda bekleyen közü harlayacak, 
ondan bir kıvılcım çaktıracak, uzaklar-
daki sevgilimize doğru, kıvrım kıvrım 
bir duman yükseltip ona selam gönde-
recek... 

İşte o ateşin kıvılcımları ve dumanı 
şeklinde yükseliyor şairin şiirleri gökyü-
züne, yeryüzüne, sevenlere, sevilenle-
re... Kimi zaman bir sevdalının selamı, 
kimi zaman sitemi, kimi zaman da bir 
daveti oluyor adeta o şiirler.

“Bugün sen daha çok Ayşe’sin” 
isimli şiir kitabı, şairin üçüncü kitabıdır. 
Yazıma giriş yaptığım ve sadece ilk bö-
lümünden bir parçasını aldığım şiir, kita-
bın ismine kendi ismini vermiş.  Şair, o 
şiiri ikinci şiir kitabına koymayı unutmuş. 
“İyi ki de unutmuşum. O şiir üçüncü ki-
tabıma isim oldu” diyor.

Kitabın önsözünü yazan, Selçukya 
Kültür Sanat Derneği Başkanı Sayın Av. 
Fatma Şeref Polat Hanımefendi; “... Evet, 
yaşadıkları dönemin şanlı hükümdarları 
unutulsa da Leyla ile Mecnun’un, Ferhat 
ile Şirin’in, Tahir ile Zühre’nin hikâyeleri 
bize kadar geldi, kıyamete kadar da gi-
decek, ne kadarı gerçek bilinmese de...  
Ama bizim de bildiğimiz gerçek bir aşk 
hikâyesi var hem de çağdaş, Ayşe ile 
Hasan!” diyerek aslında kitaba isim olan 
cümle ile ilgili de ipuçları veriyor adeta. 

1967 yılında Konya’da doğdu. 
Henüz dokuz aylıkken geçirdiği bir 
rahatsızlık sonucunda her iki ayağını 

da kullanamaz duruma 
geldi. Hiç okula gitmedi. 
Okuma yazmayı evde ai-
lesinin yardımıyla öğren-
dikten sonra hikâyelerin 
ve romanların dünyasına 
büyük bir iştahla daldı. 
1985 yılından itibaren de 
şiir yazmaya başladı.

Şiirleri çeşitli gaze-
telerde yayınlandı. Kon-
ya’nın tanınmış kültür 
adamlarından Rahmetli 

Feyzi Halıcı kendisine özel bir alâka gös-
terdi. Çağrı’da şiirlerini yayınladı. Uzun 
yıllar bakkallık yaptı. 2009 yılında Bağ-
Kur’dan emekli oldu. Emeklilikle birlikte 
bakkallığı bıraktı. Şu an bir gazetede 
köşe yazarlığına devam ediyor.

1994 yılında “Kırık bir Aşkın Göz-
yaşları”, 2018 yılında “Dün, Bugün ve 
Sen” isimli kitaplarını yayınladı.

Şair; kitabının kapak sayfası ile il-
gilide çok hoş bir hikâyeden bahseder. 
Kapağın ön bölümünde erguvan rengi 
motifler mevcut. Arka kapakta ise bir 
serçe...

Burada Ayşe erguvan ağacını, Ha-
san ise serçeyi temsil ediyormuş.  Şöyle 
anlatıyor şair: “Bizim konuşmamızda; 
‘Bir gün ayrılırsak ben seni ne ile hatır-
layayım” dedi. Karşı’da da bir serçe su 
içiyordu. Ben de, ‘Beni serçe ile hatırla’ 
dedim. ‘Neden?’ diye sordu.  ‘Serçeler 
benim gibi vefalı olurlar, bir de her yer-
de varlar, nereye gidersen git beni sana 
unutturmazlar’ dedim. Sonra ona, ‘Ben 
seni neyle hatırlayayım?’ diye sordu-
ğumda, o da hiç düşünmeden ‘erguvan 
ağacı’ dedi. Nedenini de şöyle açıkladı: 
‘Erguvan, senede sadece bir ay çiçek 
açar, on bir ay yoktur. Bir ay da olsa 
beni hatırlamanı isterim. Çünkü senin 
erguvanları çok sevdiğini biliyorum.’ 
Şiirlerimde bu iki imgeyi genellikle kul-
lanırım.”

Yazıma konu olan Şair; edebiyat, 
özellikle de şiir yolunda, sevgi yolunda 
hiçbir engel tanımayan, kendisini, hiç 
okul görmemesine rağmen gayet iyi ye-
tiştirmiş, dilimizi oldukça iyi kullanabilen, 
şiir konusunda ders verebilecek yete-
nek ve bilgiye sahip, meramını dizelerle 
olsun, düz yazılarla olsun mükemmel 
bir şekilde anlatabilen, tanımaktan onur 
duyduğum, insan yönüyle de sanatçı 
kişiliğiyle de herkese örnek olabilecek 
bir şahsiyet olan Hasan Ukdem Karde-
şimdir.

Hayallerine bir an önce kavuşabilir-
sin, umutlarına tez zamanda ulaşabilir-
sin inşallah. Hedeflerine emin adımlarla 
ulaşıyor olduğunu zaten hep birlikte 
görmekteyiz. 

Allah, yolunu açık etsin Kardeşim.

“BUGÜN SEN DAHA ÇOK AYŞE’SIN” 

Karatay Belediyesi bu yıl da çanta-kırtasiye malzemesi desteği verecek. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını vurguladı 

‘Çocuklarımızın başarısı 
ülkemizin başarısıdır’

Karatay’daki bütün okulların 
eğitim kalitesi ile başarısının yüksel-
tilmesi, öğrencilerin çok daha rahat 
ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabil-
mesi için bugüne kadar her türlü 
desteği veren Karatay Belediyesi, 
bu kapsamda ilçenin dört bir yanın-
da birçok yatırımı hayata geçirdi. 
Yenilikçi, milli ve manevi değerleri 
içeren projeleriyle pek çok kesimden 
takdir toplayan Karatay Belediyesi, 
geçtiğimiz eğitim ve öğretim dö-
neminde başlattığı çanta-kırtasiye 
malzeme desteğini bu yıl da verecek 
ve öğrencilerin hediyeleri, okulların 
başladığı ilk gün masalarında ola-
cak. Eğitime dair yaptıkları her yatı-
rımın ülkenin geleceğine yapıldığını 
belirten Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Öğrencilerin geleceğe 
hazırlanması adına ne gerekiyorsa 
Karatay Belediyesi olarak yapmaya 
devam edeceğiz. Çünkü onların her 
bir başarısı bu ülkenin başarısı ve 
ilerlemesi olacaktır” dedi.  Fiziki ve 
altyapı belediyecilik çalışmalarıyla 
ilçeyi farklı bir noktaya taşıyan Ka-
ratay Belediyesi, eğitime yönelik ya-
tırımlarıyla da Karatay’ın eğitimdeki 
başarısına önemli katkılar sağlıyor. 

Karatay Belediyesi, bu kapsam-
da yenilikçi olduğu kadar milli ve 
manevi değerlere sahip birçok pro-
jeye imza atarak ilçenin akademik 
kalitesinin artması için de yoğun bir 
çaba harcıyor. 

MINI MINI BIRLER’IN ÇANKA 
KIRTASIYE MALZEMELERI BU YIL DA 

“BELEDIYE AMCA”DAN
2019-2020 Eğitim-Öğretim Dö-

nemi’nde ailelerin eğitim yükünü 
azaltmak amacıyla Karatay’da bi-
rinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere 
okul çantası, beslenme çantası ve 
kırtasiye malzemesi desteği veren 
Karatay Belediyesi, söz konusu pro-
jeyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim 
Dönemi’nde de ailelerin yanında 
olacak. 

Pandemi dolayısıyla geç de olsa 
eğitime merhaba diyecek olan mini 
mini birler, okulların başlayacağı ilk 
günde Karatay Belediyesi’nin hedi-
yesi okul çantalarını ve çantaların 
içerisinde okula başlayan bir öğ-
rencinin ihtiyaç duyabileceği tüm 
kırtasiye malzemesini sıralarında 
bulacak. 

YAVRULARIMIZIN 
HEYECANINA ORTAK OLMAK

 BAMBAŞKA BIR DUYGU 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 
bu yıl da Karatay’daki bütün ilko-
kullarda eğitim hayatına ‘merhaba’ 
diyecek 8 bini aşkın öğrenciye çanta 
ve kırtasiye malzemesi desteği vere-

ceklerini söyledi. 
Başkan Hasan Kılca, “İlçemizde-

ki bütün ilkokullarda eğitim hayatı-
na başlayan birinci sınıf öğrencileri-
mizin tamamının, yani 8 bini aşkın 
öğrencimizin çanta ve kırtasiye ih-
tiyacını bu yıl da Karatay Belediyesi 
olarak bizler karşılıyoruz. Bu proje-
mizi geçtiğimiz eğitim ve öğretim 
döneminde başlatmıştık. Gerçekten 
de çocuklarımız kadar bizleri de 
mutlu eden ve heyecan duyduğu-
muz bir projemiz oldu. Salgın do-
layısıyla yeni eğitim dönemi biraz 
gecikti ama bu yıl da yavrularımızın 
heyecanı ve coşkusuna ortak olmak 
istedik. Bu gerçekten bambaşka bir 
duygu. İlçemizdeki 8 bini aşkın öğ-
rencimizin hediyeleri okulların ilk 
gününde sıralarında bekliyor olacak. 
Öğrencilerimizin eğitimlerine ve ge-
leceğe hazırlanmalarına bir katkımız 
olduysa ne mutlu bize” ifadelerini 
kullandı. 
KARATAY BELEDIYESI, ILÇEYE YENI 

BIRÇOK OKUL KAZANDIRDI 
Karatay Belediyesi, öğrencile-

rin söz konusu ihtiyaçlarına katkı 
sunmanın yanı sıra birçok eğitim 
yuvasını da ilçeye kazandırdı. 31 
Mart 2019’da yapılan Yerel Seçim-
lerin hemen ardından Hamzaoğlu 
Mahallesi’ne 24 derslikli ortaoku-
lu, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne 24 
derslikli ilkokul ile Köprübaşı Ma-
hallesi’ne de 8 derslikli bir anaoku-

lunun temelini atan ve bu okulla-
rı tamamlayarak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne teslim eden Karatay 
Belediyesi, Konya’nın derslik ihti-
yacına önemli katkı sağlamış oldu.  
Karatay Belediyesi, öğrencilerin çok 
daha kaliteli ve sağlıklı mekanlarda 
eğitim görmeleri için Hamzaoğlu ve 
Doğuş Mahallelerine de iki anaokulu 
kazandırıyor. Her iki projede de artık 
sona yaklaşıldı ve söz konusu okullar 
da yeni eğitim-öğretim döneminde 
öğrencilere kapılarını açacak. 

EN KIYMETLI YATIRIMLARIMIZ
 EĞITIME YÖNELIK PROJELERIMIZDIR 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, ilçeye kazandırdıkları yeni 
okul projelerinin Karatay Belediyesi 
olarak en çok değer verdikleri yatı-
rımlar olduğunun altını çizdi. 

Söz konusu hizmetleriyle tek he-
deflerinin çocukların kaliteli mekân-
larda eğitim alabilmeleri olduğuna 
vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, 
Karatay Belediyesi olarak bugüne 
kadar eğitime büyük destekler ver-
diklerini, önemli projelere imza at-
tıklarını aktardı. Hasan Kılca şunları 
söyledi: “Eğitimin, eğitimcinin ve 
gelecek nesillerimizin iyi bir dos-
tu olan Karatay Belediyesi olarak 
okullar inşa ediyoruz, okullarımızın 
ihtiyaçlarını ve eksikliklerini gideri-
yoruz. Eğitim kalitesine katkı sundu-
ğumuz bu çabalarımızla geleceğin 
Türkiye’sinin daha güçlü temellerle 

inşasına destek oluyoruz. 20 milyon 
TL’lik yatırım bedelle Hamzaoğlu 
Mahallesi’ne 24 derslikli ortaoku-
lu, Fevzi Çakmak Mahallesi’ne 24 
derslikli ilkokul ve Köprübaşı Ma-
hallesi’ne de 8 derslikli bir anaoku-
lunu tamamladık ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze teslim ettik. Bu 
yatırımlarımızın yanı sıra 2 de ana-
okulunun yapımına başlamıştık. Bu 
okullarımız da son aşamada ve yeni 
eğitim öğretim döneminde yavrula-
rımız için hazır olacaklar. Hedefimiz, 
ilçemizdeki eğitimin kalitesinin daha 
da yükselmesi. Öğrenciye, eğitime 
ve öğretime yapılan her yatırımın 
bu şehrin, insanının ve ülkenin ge-
leceğine yapılmış bir yatırım oldu-
ğunun farkındayız. Bu anlayışıyla da 
Karatay Belediyesi olarak elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz.” 

ILÇEDEKI OKULLARIN 
IHTIYAÇ VE EKSIKLIKLERI 

KARATAY BELEDIYESI’NDEN
2020-2021 Yeni Eğitim ve Öğ-

retim Dönemi’nde okulların eğitime 
hazır hale gelmesi için de yoğun 
bir çaba gösteren Karatay Beledi-
yesi, bir yandan ilçeye yeni okullar 
kazandırırken diğer bir taraftan da 
okulların eksikliklerinin tamamlan-
ması için de çalışıyor.  Bu kapsamda 
Karatay Belediyesi Fen İşleri ile Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipleri, okul bahçelerinin asfaltlan-
ması, bahçelerinin ve duvarlarının 
onarımı ve yeniden düzenlemeleri 
gibi birçok desteği de sunuyor. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ilçedeki bütün eğitim yuvala-
rının ihtiyaçlarının karşılanması için 
gereken desteği vermeye hazır ol-
duklarını kaydetti. 

Hasan Kılca, “Karatay Belediye-
si olarak bir yandan ilçemize yeni 
okullar kazandırırken bir yandan da 
okullarımızın çevre düzenlemeleri 
yapıyoruz, eksiklikleri gideriyoruz 
ve ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Bu 
bağlamda Fen İşleri ile Park ve Bah-
çeler Müdürlüğümüze bağlı ekiple-
rimizle okullarımızın bahçelerinin 
asfaltlanması, çevre düzenlemesi, 
sosyal ve spor alanlarının eksiklik-
lerinin giderilmesi için çalışıyoruz. 
yenilikçi, milli ve manevi değerlere 
bağlı birçok projemizle, okul inşaat-
larımızla, okullarımızın ve yavrula-
rımızın ihtiyaç duyduğu birçok şeyi 
ortaya koyarak hedefimiz, ilçemizde 
eğitimlerine kaldıkları yerden de-
vam edecek çocuklarımızın ve okul 
idarecilerimizin eğitimden başka bir 
şeye odaklanmaması. Biz eğitimin 
ve eğitimcilerimizin daime yanında 
olmaya devam edeceğiz” dedi.  
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Bizi dışladılar, 
iş vermediler 

Yeşilçam filmlerinin kötü 
oyuncusu olarak bilinen ve bine 
yakın filmde rol alan Türk sine-
masının emektar oyuncusu İhsan 
Gedik, yeni jenerasyona sitem 
ederek “Bizi tamamen dışladılar, 
iş vermediler” dedi.

Yeşilçam filmlerinin “kötü 
oyuncusu” olarak bilinen ve me-
sai yaptığı dönemde çok sayıda 
filmde rol alan 78 yaşındaki 2 
çocuk babası İhsan Gedik, Kon-
ya’nın Hüyük İlçe Belediye Baş-
kanı Mehmet Çiğdem’in daveti 
üzerine Hüyük ilçesine gitti. 

Çavuş Mahallesinde sanatçı-
lara ait kerpiç evlerin bulunduğu 
Sonsuz Şükran Köyü’nü ziyaret 
eden İhsan Gedik, ilçede iştirak 
ettiği bir söyleşiden önce gazete-
cilere yaptığı açıklamada, Yeşil-
çam’da bine yakın filmde rol aldı-
ğını anımsattı. 

Sinemaya başlangıç hikaye-
si anlatan İhsan Gedik, ilk önce 
teknik çalışan olarak girdiği sine-
ma dünyasında, daha sonra bir 
arkadaşının üstlendiği rolü ya-
pamaması üzerine sinemanın bu 
alanında serüveninin başladığını 
ifade ederek, “Memduh Ün var-
dı patronumuz. İlk önce teknik 
olarak girdim. Bir arkadaş rolü 
yapamadı, yani iki tane yumruk 
atacaktı, atamadı. ‘İhsan, git bir 
ceket giy’ dedi. Dedim, ‘Abi ce-
ketim yok.’ ‘Bul bir tane ceket, 
gel’ dedi. Ceketi giydim tabi kar-
şımda da dev gibi bir adam var: 
Ayhan Işık. Ama ne yaptım, o za-
man boyum kısaydı, gene de kısa 
da. Takozlar vardı bizde, 10’luk, 
20’lik takozları yere koydum ki 
Ayhan abinin dengesine geleyim 
diye. Boy olarak yapacağım iş ne? 
Kabadayıca geleceğim, yumru-
ğu sallayacağım. Bir daha koya-
cağım, ben yerde, hemen orada 
yevmiyemizi aldık tabi. Sinemaya 
öyle başladım” dedi.

“YENI JENERASYONDA 
HERKESIN GRUBU VAR”

Sinemaya teknik olarak girse 
de arkadaşları içerisinde biraz ak-
tif ve kabiliyetli olmasının rolleri 
kapmasında mükafatını gördüğü-
nü anlatan Gedik, her insana na-
sip olmayacak çok sayıda sinema 
filmi çevirmesine rağmen Yeşilça-
ma neden veda ettiğini şu şekilde 
anlattı: “Yani anlayış kabiliyeti 
bu. Sinema dediğin zaman, fazla 
kültüre gerek yok. Yeter ki, için-
den gelsin, yaşayabil. Yaşadığın 
zaman o işte muvaffak oluyorsun. 
Biz muvaffak olduk. Ne var ki, se-
neler geçti 1978-1979’larda ben 
sinemayı bıraktım. Memlekete 
gittim. Allah’tan öyle oldu da, ço-
luk çocuğa girdim. Benim aile du-
rumum iyiydi. Çiftçi çocuğuyum 
ben. 100 metre yer sattım, kah-
ve açtım. Sonra hanımı istedim, 
vermediler. Kaçırdım, İstanbul’a 
geldim. Allah razı olsun Fatma 
Girik analık yaptı, beni evlendirdi. 
Bir hafta kadar uğraştı, o zaman 
yıldırım nikahı zor kıyılıyordu. 
Şimdi iki tane çocuğum var. Ben 
okumadım, iki çocuğumu okut-
tum. Ne var ki, mutluyum. Yani 
onları okuttum.” Duayen oyuncu 
Gedik, sinemayı bıraktıktan sonra 
artık o günlerin kendisi için geride 
kaldığını, ilerleyen yaşına rağmen 
yazdığı kitapları satarak geçimini 
sağladığını da söyledi. n İHA
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FETÖ operasyonunda 
10 kişi gözaltına alındı

Sistemdeki hatalı izolasyon 
girişi zor anlar yaşattı

Konya’da Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü 
üyelerine yönelik yürütülen soruş-
turmalar kapsamında, 3’ü muvaz-
zaf asker 7’si askeri öğrencilikten 
ayrılmak üzere 10 kişi hakkında 
yakalama kararı çıkarıldı. Konya 
merkezli 5 ilde düzenlenen ope-
rasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
üyelerine yönelik yürütülen soruş-
turmalar devam ediyor. Soruştur-
malar kapsamında; FETÖ/PDY Si-
lahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/
ankesör) hattan askeri personelin 
mahrem hizmetler abisi/imamı 
tarafından ardışık arama yöntemi 
ile arandığı tespit edilen 3’ü mu-
vazzaf asker, 7’si askeri öğrenci-

likten ayrılan olmak üzere toplam 
10 şüpheli hakkında soruşturma 
başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 
talimatı ile 08/09/2020 tarihinde 
Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı 
yapılan operasyonda 4 şüpheli ya-
kalanarak gözaltına alındı. Konya 

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube 
Müdürlüğüne götürülen şüpheli-
lerin adli işlemleri sürüyor. Diğer 
şüpheliler hakkında ise arama, el-
koyma ve yakalama çalışmalarının 
devam ettiği öğrenildi.
n İHA

Konya’da Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü 
üyelerine yönelik yürütülen soruş-
turmalar kapsamında, 3’ü muvaz-
zaf asker 7’si askeri öğrencilikten 
ayrılmak üzere 10 kişi hakkında 
yakalama kararı çıkarıldı. Konya 
merkezli 5 ilde düzenlenen ope-
rasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
üyelerine yönelik yürütülen soruş-
turmalar devam ediyor. Soruştur-
malar kapsamında; FETÖ/PDY Si-
lahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/
ankesör) hattan askeri personelin 
mahrem hizmetler abisi/imamı 
tarafından ardışık arama yöntemi 
ile arandığı tespit edilen 3’ü mu-
vazzaf asker, 7’si askeri öğrenci-

likten ayrılan olmak üzere toplam 
10 şüpheli hakkında soruşturma 
başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 
talimatı ile 08/09/2020 tarihinde 
Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı 
yapılan operasyonda 4 şüpheli ya-
kalanarak gözaltına alındı. Konya 

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube 
Müdürlüğüne götürülen şüpheli-
lerin adli işlemleri sürüyor. Diğer 
şüpheliler hakkında ise arama, el-
koyma ve yakalama çalışmalarının 
devam ettiği öğrenildi.
n İHA

Tahliye kanalında 
erkek cesedi bulundu 

Selçuk Üniversitesi’nde iki 
akademisyen açığa alındı 

Konya’da tahliye kanalında su 
içerisinde erkek cesedi bulundu. 
Olay, gece saatlerinde merkez 
Karatay ilçesi Sakyatan Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Sakyatan Mahalle-
si’nde yol kenarında bulunan tah-
liye kanalında su içerisinde ceset 
ihbarı üzerine adrese jandarma ve 

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfa-
iyesi Su Altı Arama Ekipleri sevk 
edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, 
su içerisinden henüz kimliği tespit 
edilemeyen bir erkek cesedi çıka-
rıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere 
morga kaldırılırken olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) 
görevli iki akademisyenin, arala-
rında yaşandığı öne sürülen taciz 
ve şantaj iddialarından dolayı açı-
ğa alındığı bildirildi. Üniversitenin 
internet sitesinden yapılan açıkla-
mada, “Basın organları ile sosyal 
medyada çıkan, Selçuk Üniversi-
tesinin ve toplumumuzun etiğiy-
le uyuşmayan haberler üzerine 
kamuoyunu bilgilendirmek ama-
cıyla bir basın açıklaması gerekli 
görülmüştür.” ifadesi kullanıldı. 
Üniversitede görevli iki öğretim 

üyesi arasında yaşandığı iddia edi-
len olayın, savcılığa intikal ettiği, 
rektörlük tarafından da ivedi şe-
kilde idari soruşturma başlatıldığı 
aktarılan açıklamada, bahsi geçen 
kişilerin görevden uzaklaştırıldığı, 
hukuki sürecin devam ettiği kay-
dedildi. Selçuk Üniversitesinde 
görevli akademisyen Ö.G.H, ça-
lıştığı fakültenin bölüm başkanı 
Prof. Dr. H.S.Ç’nin cinsel saldırı, 
tehdit, hakaret ve şantajlarına 
maruz kaldığını iddia ederek, şi-
kayetçi olmuştu. n AA

Seydişehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında, salgının başından 
beri yoğun şekilde maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimlerine devam ediyor

Seydişehir’de gece 
gündüz denetim

Afgan uyruklu kişi cinayete kurban gitmiş

Seydişehir Belediyesi, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele 
kapsamında, salgının başından beri 
yoğun şekilde maske, sosyal mesa-
fe ve temizlik denetimlerine devam 
ediyor. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, yaptığı açıklamada, tüm iş 
kolları ve yaşam alanları için belir-
lenen tedbirlere uyulması için gece 
gündüz çalışan zabıta ekiplerinin, 
son günlerde özellikle düğün ve ni-
kah yapılan alanlarda denetimleri-
ni aralıksız sürdürdüğünü aktardı. 
Merkez ve kırsal mahallelerde daha 
rahat ve sağlıklı bir şekilde hastalı-
ğın atlatılması için Kovid-19 dene-
timlerinin sıklaştırıldığını belirten 
Tutal, “Kaymakamlığımız tarafın-
dan oluşturulan denetim ekipleri ile 
birlikte zabıta ekiplerimiz özellikle 
düğün ve nikah yapılan yerlerde 

maske, sosyal mesafe ve temizlik 
konularında vatandaşlara uyarılarda 
bulunuyor.” ifadesini kullandı. Be-

lediye Başkanı Tutal, açıklamasında 
şunları kaydetti: “Salgının başından 
beri Seydişehir’de zabıta ekiplerimiz 

alışveriş merkezleri, pazar yerleri, 
kuaför ve güzellik merkezleri, inter-
net kafeler başta olmak üzere, toplu 
taşıma araçlarında, taksi durakların-
da, piknik alanlarında, çay bahçele-
rinde denetlemelerine devam etti. 
Kovid-19’la ilgili dezenfektan, mas-
ke, sosyal mesafe ve salgına karşı 14 
kural afişleri gibi gerekli önlemlerin 
alınıp alınmadığını kontrol etti. Ko-
vid-19 salgınıyla mücadele kapsa-
mında içerisinde bulunulan kontrol-
lü sosyal hayat döneminde temizlik, 
maske ve mesafe kurallarının yanı 
sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları 
için belirlenen tedbirlere uyulması 
konusunda da denetimlerine devam 
eden zabıta ekiplerimiz denetimler 
sırasında maskesi olmayan vatan-
daşlara da maske dağıttı.”
n AA

Konya’da, hakkında kayıp baş-
vurusunda bulunulan Afganistan 
uyruklu kişinin, öldürülerek su ku-
yusuna atıldığı ortaya çıktı. Merkez 
Karatay ilçesi Şatır Mahallesinde 
tarım ürünleri üzerine faaliyet gös-
teren iş yeri sorumluları, sulama 
işinde çalışan Afganistan uyruklu 
Aziz Samadi (23) için 31 Ağustos’ta 
kayıp başvurusunda bulundu. İş yeri 
yetkilileri, 3 gün sonra bölgedeki 

bir sulama kuyusunda Samadi’nin 
cesedine ulaştı. İl Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro 
Amirliği ekipleri, kuyudan çıkarılan 
Samadi’nin, çok sayıda bıçak darbe-
si alarak yaşamını yitirdiğini belirle-
di. Olayla ilgili soruşturma başlatan 
polis, maktul ile aynı iş yerinde çalı-
şan Afganistan uyruklu İhsan N (23) 
arasında husumet bulunduğunu 
belirledi. İş yerinden ayrılarak kent 

merkezinde çalışmaya başladığı 
öğrenilen İhsan N. polis ekiplerince 
gözaltına alındı. Cinayet sırasında 
İhsan N’ye yardım ettiği belirlenen 
kardeşi Akif N. (19) de Çumra ilçe-
sinde yakalandı. Emniyete götürü-
len zanlılardan İhsan N’nin, “Arka-
daşlarına beni taciz ettiğini söylemiş 
ve bu nedenle aramızda husumet 
oluştu. İş yerinden de ayrıldım. Ora-
da çalışmaya devam eden kardeşimi 

arayarak, Aziz Samadi’nin yol gü-
zergahını öğrendim. Tarla yolunda 
beklerken motosikletle geldiğini gö-
rünce taş atıp düşürdüm. Ardından 
defalarca bıçakladım. Cesedi de su 
kuyusuna attım.” şeklinde ifade ver-
diği öğrenildi. İşlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen İhsan N, çıkarıl-
dığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 
Akif N. ise adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı. n AA
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Emirgazi ve Halkapınar’da yol ağı genişliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

2020 yılı yatırım programı kap-
samında Halkapınar ve Emirgazi 
ilçelerine 23,6 kilometre mahalle 
yolu kazandırdı. Böylece, Yeni Bü-
yükşehir Yasası sonrası Emirgazi 
ve Halkapınar’a yapılan mahalle 
yolu uzunluğunun toplamı 129 
kilometreye ulaştı. Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir 
Yasası kapsamında mahalle yol-
larının standartlarını yükseltmeye 
devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ma-
halle yollarının standardını yük-
seltmek için hummalı çalışma 
gerçekleştirdiklerini belirterek, 
mahalleleri ilçeler ve diğer mahal-
lelerle daha kaliteli yollarla birbiri-
ne bağladıklarını söyledi.
ÇOK DAHA GÜZEL BİR ŞEHİR İÇİN 

BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ
Emirgazi ve Halkapınar il-

çelerine 2020 yatırım programı 
kapsamında 23,6 kilometre ma-
halle yolu planlandığını kaydeden 
Başkan Altay, “Yatırım planımız 
kapsamında Halkapınar İlçemizde 
8,5 kilometre uzunluğundaki Kör-
lü-Seydifakılı Yolumuzu tamam-
layarak hizmete açtık. Emirgazi 
İlçemizde 7 kilometrelik Demirci 
Yaylaları yolunu da tamamladık. 
Emirgazi İlçemizdeki Başin-Kolak 
Mahalleleri arasındaki 8,1 kilo-
metrelik yolun yapımı için de ça-
lışmalarımız başladı. Emirgazi ve 
Halkapınar ilçelerimize Yeni Bü-
yükşehir Yasası sonrası yaptığımız 
mahalle yolu uzunluğu 129 kilo-
metreye ulaştı. 

Çok daha güzel bir şehir inşa 
etmek için ekiplerimiz ilçe beledi-
yelerimizle birlikte yoğun şekilde 
çalışıyor. İlçelerimiz için hayırlı ol-
sun.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, tarım-
sal sulamada kullanılan elektrik üc-
retlerini Meclis gündemine taşıdı. 
Gıda üretiminin tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de oldukça önemli 
olduğuna değinen Kara, gıda üreti-
mi için gerekli olan en önemli un-
surun da tarımsal sulama olduğunu 
vurguladı. “Kullanılabilir su kaynak-
larının sınırlı olması ve tarımsal su-
lamada kullanılan dizel pompaların 

yerine elektrikle çalışan pompaların 
kullanımı ile çiftçilerimizin karşı kar-
şıya kaldığı elektrik tüketimi borçları 
giderek artmıştır” diyen Kara, şöy-
le devam etti, “Tarımsal sulamada 
kullanılan elektrik çiftçilerimiz için 
hayati önem taşımaktadır. Tarımsal 
sulama faturalarında kullanım bede-
linin yanı sıra ek vergi ve fon kesinti 
kalemleri de yer almaktadır.” 

TRT PAYI KALDIRILACAK MI?
Kara konuyla ilgili Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e 
şu soruları sordu; “Tarımsal sula-
mada kullanılan elektrik bedeline 
ait faturalarda yer alan vergilerin 
kaldırılmasına yönelik bir düzenle-
me planlanmakta mıdır? Tarımsal 
sulama alanında kullanılan elekt-
rik bedeline ait faturalarını düzen-
li ödeyen çiftçilerimiz için destek 
mahiyetinde faturalarına yansıtılan 
fonların kaldırılması konusunda bir 
çalışma planlanmakta mıdır? Sa-

nayi sicil belgesine sahip işletmeler 
ve OSB’lerin muafiyete tabi olduğu 
%2’lik TRT payının tarımsal sula-
mada kullanılan elektrik bedeline 
de yansıtılmaması için çiftçilerimi-
zin lehine alternatif bir düzenleme 
yapılması planlanmakta mıdır? Ta-
rımsal sulamada kullanılan elektrik 
bedelinin hasat sonrası dönemde 
ödenebilmesine ilişkin bir çalışma 
yapılması planlanmakta mıdır?”
n HABER MERKEZİ

Başarılı öğrencilere 
bilgisayar hediye ettiler

Yelbeği’ndeki dev Türk 
bayrağı ilgi çekiyor

Akşehir Belediyesi, üniversite 
sınavında Türkiye genelinde de-
rece yapan öğrencilere ödül verdi. 
Akşehir Kültür Merkezi’nde Eylül 
ayı olağan Belediye Meclisi top-
lantısı öncesi gerçekleştirilen ödül 
törenine, Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, Belediye Meclisi üyeleri, 
başarılı öğrenciler ve aileleri ka-
tıldı. Üniversite sınavında başarı 
elde ederek, Türkiye genelinde ilk 
3 bin kişi arasına giren 3 başarılı 
öğrenciye ödül verdiklerini belir-
ten Akkaya “Her sene olduğu gibi 
ilk 3 bine giren öğrenci kardeşle-
rimizi ödüllendiriyoruz. Belediye 
Meclisimiz adına, Akşehir halkımız 
adına bu gençlerimizi tebrik ediyor 
başarılarının devamını diliyorum. 
İnşallah Akşehir’imizi, Nasreddin 
Hoca’nın torunlarını bugün oldu-

ğu gibi bundan sonra da en gü-
zel şekilde temsil etmeye devam 
ederler.” dedi.  Akşehir Belediyesi 
olarak her zaman eğitime destek 
verdiklerini ve bu desteklerin ar-
tarak devam edeceğini aktaran 
Akkaya, iyi eğitim almış bireylerin 
Türkiye’nin geleceğini şekillendi-
receğini vurguladı.

Konuşmaların ardından üni-
versite sınavında Türkiye 473’ün-
cüsü olarak ODTÜ Bilgisayar Mü-
hendisliğini kazanan Yunus Emre 
Keleş’e, Türkiye 1142’ncisi olarak 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesini kazanan Mevlit Şahin’e ve 
Türkiye 1262’ncisi olarak Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesini kaza-
nan Emine Karakaya’ya notebook 
bilgisayar armağan edildi.
n AA

Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş, çiftçilerin sözleşmeden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadığını be-
lirterek, “Ürün çiftçimizin elinde kaldı. Çiftçimiz şuan çok dertli malını nasıl muhafaza edip bekletecek” dedi

Başkan Akbaş: Patates 
üreticisi sıkıntıya düştü!

Çumra Ziraat Odası Başkanı 
Süleyman Akbaş, patatesle ilgi-
li açıklamalarda bulundu. Çumra 
bölgesinde patates haşatının baş-
ladığının bilgisini paylaşan Akbaş, 
çiftçilerin sözleşmeden kaynaklı 
bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi. 
Tonaj fazlası ürünlerin fabrikalar 
tarafından geri çevrildiğini belirten 
Akbaş, sözlerine şöyle devam etti, 
“Ürün çiftçimizin elinde kaldı. Çift-
çimiz şuan çok dertli malını nasıl 
muhafaza edip bekletecek. İmkan-
lar malum ortada. Devletimizden 
derhal bununla ilgili ihracatın açıl-
masını bu kalan ürünün dış piyasa 
da değerlendirilmesini talep ediyo-
ruz. Bu konu ile ilgili girişimlerimiz 
sürmektedir ve gerekli makamlara 
çiftçimizin mağduriyetini aktarmış 
bulunmaktayız. Tabiki ülke olarak 
zorlu sınavlar veriyoruz.  Ülkemiz 
hem dış politikada aşması gere-
kenler sorunların üstünü ısrarla 

gittiğini görüyor ve takdir ediyoruz. 
Gerek koronavirüs süreci gerek Ak-
deniz sahasında ki enerji durumu 
gerekse de Libya Suriye gibi sorun-
larla mücadele etmekte ve karar-

lığını göstermektedir. Bu süreçte 
bizde çiftçilerimizin sorunlarını dile 
getirmeliyiz. Ülkemizin ve devleti-
mizin Ne kadar zorlu bir süreçten 
geçtiğinin farkındayız. Hep birlikte 

olduğumuz takdirde aşamayacağı-
mız engel yoktur. Bu tonaj fazlası 
ürünümüzün tarla da kalacağına 
gerek iç gerekse dış piyasada haket-
tiği değeri bulması gerekmektedir. 
Bu koronavirüs sürecinde gördük 
ki gıda çok önemli bir yere sahip-
tir. Gecesinde gündüzünde hiç ara 
vermeden tarlasından, bağından, 
bahçesinden, ahırından kopma-
yan üretime ısrarla devam eden, 
sofraların boş kalmaması için ken-
di hayatından bile feragat devam 
eden bu çiftçimizi takdir etmemek 
elde değildir. Bu nedenle çiftçimi-
zin yaşadığı mağduriyeti devletimiz 
kanalı ile mutlaka çözüme kavuş-
masını beklemekteyiz. İnanıyorum 
ki vermiş olduğumuz raporlar çer-
çevesinde bir çözüm yolu üretmek 
için ciddi adımlar attık. İnşallah 
sonucunu da alabilirsek çiftçimizin 
yüzünü güldüreceğiz.”  
n HABER MERKEZİ

Konya’da bir mahallede dalga-
lanan 150 metrekarelik Türk bay-
rağı, vatandaşların ilgisini çekiyor. 
Bozkır ilçesinde ilçeye bağlı Yelbe-
ği mahallesinde bulunan dev Türk 
bayrağı, kilometrelerce uzaklıktan 
görülebiliyor. Bayrağı gören vatan-
daşlar, bu alanda fotoğraf çekmeyi 
de ihmal etmiyor. Yelbeği Mahalle 
Muhtarı Ömer Çelik, yaptığı açık-
lamada, 42 metre uzunluğundaki 
direkte dalgalanan bayrağın 150 
metrekare olduğunu söyledi. Çelik, 
hayırsever köylülerden Seyfullah 

Gökmen tarafından 70 bin liraya 
yaptırılan bayrağın büyüklüğüyle 
dikkat çektiğini belirterek, “Bayra-
ğımız dikildikten sonra şanlı bayra-
ğımızın güzel dalgalanışı ile video 
ve fotoğraf çekilmek isteyen vatan-
daşlar tarafından büyük ilgi uyan-
dırıyor. Bu bayrağın mahallemize, 
ilçemize ve ilimize kazandırılarak 
Toros dağlarında şanlı bayrağımı-
zın dalgalanmasında emeği olan 
hayırseverimize teşekkür ederim.” 
dedi.
n AA

Tarımsal elektrik bedelleri Meclis gündeminde

Süleyman Akbaş 
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

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

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

• TERCİHEN MESLEK LİSESİ 
   MAKİNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
   OPERATÖR OLARAK
   YETİŞTİRİLECEK ELEMANLAR                   (10 KİŞİ)•  TORNACI (1 KİŞİ) 
•  KAĞIT POŞET MAKİNESİ
   OPERATÖRÜ (4 KİŞİ) 
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

• GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1 KİŞİ)

• VASIFSIZ ELEMAN (10 KİŞİ)    ALINACAKTIR

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

Abdullah Çimen Özfatihler
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
3CNC OPERATÖRLERİ
3GAZALTI VE ELEKTRİK 

KAYNAKÇILARI
3ÜNİVERSAL TORNACI

3DEPOCU
3ELEKTRİKÇİ VE BOBİNAJCI

3OTOMASYONCU

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır.

Adres: 4.O.S.B 404 nolu sk. No:2 
Selçuklu / KONYA

ARANIYOR

Tel: 444 75 92

KİRALIK 
BÜRO

Hacıveyiszade Camii Karşısı
Belediye İşhanında
2+1 iş yeri bürosu

0542 275 19 58
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
F Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
F Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
F Askerlik ilişkisi olmayan

ARANIYOR

0 332 345 03 08

VASIFLI VASIFSIZ ELEMAN
F İlaçlama makinesinde çalışabilecek
F Askerlik ilişkisi olmayan
F 40 yaşını aşmamış erkek adaylar

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28 

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYEBAY VARDİYA ŞEFİ
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• PLASTİK ENJEKSİYON 

MAKİNASINDAN ANLAYAN
• EN AZ 5 - 10 YIL DENEYİMİ OLAN
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

VASIFSIZ BAY ELEMAN
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• SİGARA KULLANMAYAN

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

* BÜRO İŞLERİNDE GÖREV ALACAK 
TECRÜBELİ SEKRETER,

* TECRÜBELİ SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN ŞOFÖR,

ALINACAKTIR.

0 332 322 65 51

* PVC KAPI PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK VASIFLI 

VE VASIFSIZ ELEMANLAR,

Müracatlar Şahsen şirketimiz adresimiz olan 
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Özel Organize 

Sanayi 10670 Sokak No:16 Karatay/Konya
adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;

 “Dalları Batı’da, kökleri Doğu’da, 
Medine’de, Şam’da… Zeytinin yeşili ve 
barışın beyazıyla, İspanya’sı, Portekiz’i ve 
Fransa’sıyla rengarenk açan narin bir nar 
çiçeği. …...Merkezinde insan olan, su 
ile hayat bulan, aşk ile yoğrulan, ilimle 
kavrulan, taşı ve ahşabı zarif, mütevazi 
bir sanata dönüştüren. ……. Beş yüz 
küsur yıldır ise, tozlu kitapların arasında 
unutulup kuruyan bir narçiçeği, Endü-
lüs.”       Prof. Lütfi Şeyban, Endülüs

 “1609’da Kral 2. Felipe bizi ülkemiz 
İspanya’dan sürmeye karar verdi…
Alikante Limanı’nda çok insan vardı…
Çocuklar ve gençler ağlıyorlardı, kadınlar 
susuyorlardı ve hiçbir şey yapamayan 
kocalarına bakıyorlardı…Gökyüzü griy-
di ve çok güçlü esen rüzgar, bir cenaze 
şarkısı söylüyordu…Hepimizin arkasın-
da  çok büyük bir tarih var, beş yüz yıllık 
bir tarih,  Elhamra’yı, Kordoba’yı, Seviy-
ya’yı, Gırnata’yı yaratan bir tarih… İbni 
Rüşt’ün, İbni Haldun’un Medeniyeti… 
Müslümanların, Hıristiyanların ve Muse-
vilerin yaşadığı hoşgörü tarihi… Şimdi 
hepsi kayboldu, önümüzde çok kızgın 
bir deniz ve gizemli bir gelecek… Çabuk 
gemilere, diyordu fanatik din adamı ve 
nöbetçiler bize vuruyordu…

Çocuklar her seferinde daha yüksek 
sesle ağlıyorlardı ve insanlar bağırıyordu.

Allahaısmarladık Endülüs… 
Allahaısmarladık Kastiyya…                                                            
Allahaısmarladık Valencia… Allahaıs-
marladık evim… Köyüm… Tarlam… 
Nehrim…                Allahaısmarladık 
Endülüs… Allahaısmarladık kalbim…”  
Akif Emre

 “710 yılında neredeyse Kuzey 
Afrika’nın tamamını ele geçirmiş olan 
Müslümanlar, Emevi Halifeliği’nin, Ku-
zey Afrika Valisi Musa B. Nusayr, 711 
yılında, yedi bin kişilik bir orduyla, Tarık 
Bin Ziyad’ı İspanya’ya göndermişti. Tarık 
Bin Ziyad sonradan kendi adını alacak 
olan, Cebelitarık Boğazı’ndan geçmiş, 
1492’ye kadar, İspanya’da yedi yüz yıl 
hüküm sürecek olan, İslam Devleti’nin 
temelini atmıştır. Tarık Bin Ziyad, karaya 
ayak basar basmaz, askerlerine şu tarihi 
sözleri söylemiştir: “Arkanızda düşman 
gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman, 
nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için 
ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düş-
manın silahı, teçhizatı ve erzakı boldur. 
Size silah olarak, düşmanın elinden ala-
caklarınız vardır.”

712 yılında Toledo, Cordoba, Archi-

dor ve Libre, ertesi yıl da Zaragoza, Ara-
gon, Leon, Liedia kentleri fethedilmiştir. 
756 yılına kadar İspanya’da yirmi bir vali 
iş başına gelmiş, valiler döneminde fetih 
hareketleri hız kesmeden devam etmiş-
tir. 732 yılında, Tour ve Poıtıers arasında 
bir ovada Fransızlara karşı aldıkları ye-
nilgiyle, Avrupa’ya olan ilerlemeleri dur-
durulmuştur. 755 yılında Abbasilerin, 
Emevi Hanedanlığına son vererek, hane-
dan mensuplarını sıkı bir takibe almaları 
sonucunda, Emevi sülalesinden gelen 
Halife Hişam’ın torunu 1. Abdurrahman 
canını kurtarmak için Endülüs’e geçti. 
Yemenlilerin ve Berberilerin desteğini 
alarak İşbiliye ve İlbire’yi kontrol altına 
aldı. Daha sonra da Kurtuba’ya giderek 
756 yılında Endülüs Emevi Devleti’ni 
kurdu. (756- 929) Emirlik dönemi, (929-
1031) Halifelik dönemleridir. En parlak 
dönemi, 3. Abdurrahman (912-961) 2. 
Hakem (961-976) dönemleridir. 756 yı-
lından 1031’e kadar 275 yıl süren emirlik 
ve halifelik dönemleri Endülüs Emevi 
Devleti’nin bütün ihtişamıyla, İspanya’ya 
tam hâkim olduğu yükseliş dönemidir. 
Yöneticilerin bitmez tükenmez siyasi 
hırsı, dini ve mezhebi iç çatışmaları so-
nucunda, bu büyük devlet yıkılmıştır.

Endülüs Emevi Devleti’nin enkazı 
üzerine birçok devlet kuruldu.1031’den 
başlayıp, 1492’ye kadar süren dö-
nemin hikayesi de manidar ve ders 
vericidir. Endülüs tarihinde; sırasıyla, 
(1031-1090) “Mülükü’t Tavaf” dönemi, 
(1090-1147) Murabıtlar dönemi, (1147-
1229) Muvahhitler dönemi ve nihaye-
tinde, (1238-1492) Gırnata Beni Ahmer 
Emirliği’yle, Endülüs’te İslam hakimiyeti 
sona ermiştir. Beş yüz yıl süren iktidar-
ları döneminde, yöneticilerin kavmiyetçi 
ve mezhebi tarafgirlikleri, iç çatışmaları 
ve siyasi zafiyetleri hiç bitmemiştir. Bu 
günlerde de bir benzerini yaşadığımız, 

dini ve mezhebi çatışmaları 
göz önüne getirdiğimizde, 
tarihin adeta tekerrür ettiği-
ne ve hiç ders alınmadığına 
şahit olmaktayız. Müslü-
man toplumlar olarak, bir 
tarih bilincine sahip olma-
dığımız açıktır. 711-756 / 
756-1031/ 1031-1492 ve 
sonrası dönemleri en ince 
ayrıntılarıyla değerlendire-
bilmek; Müslümanlara bilinçlenme im-
kânı verecektir.

1492’den 1609 yılına kadar, yüz-
yıldan fazla süren dönem; Hıristiyan 
hâkimiyetinde yaşayan Müslümanlar 
kendilerine “Müceddenler” diye adlan-
dırıyorlardı. Hıristiyan İspanyollar Mü-
cedden Müslümanlara, küçümsemek 
ve aşağılamak anlamında, Morisko 
diyorlardı. 

İspanyolca ’da Moro; Müslüman 
halk arasından “vaftiz edilmemiş olan 
kafir, zındıklar” anlamını taşımaktadır. 
Hıristiyanların “reconquista” dedikle-
ri olaylarla beraber, Katolik orduların 
Müslümanları ya din değiştirmeye ya 
da İspanya’yı terk etmeye zorlamaları, 
İspanya Tarihi’nin en karanlık dönemi-
dir. Müceddenlerin Tarihi, gerçek ma-
nada; toplum içinde Hristiyan kimliği, 
evlerde gizli mekanlarda Müslüman 
kimliği olmak üzere “çift kimlikli” yaşa-
mak zorunda kalan gizli Müslümanların 
tarihidir. Hıristiyan krallar, 1501 yılında 
Müslümanların evlerinden topladıkları 
beş bin cilt kitabı şehir meydanında yak-
mışlardır. Bu dönem, yüz yıllar boyunca 
süren, bir zulüm, sindirme, sürgün ve 
yok etme dönemidir.

Öncelikle Arapça konuşmak, Arap-

ça isim koymak, çocukları 
sünnet ettirmek, kadınla-
rın tesettüre girmesi, İsla-
mi usullere göre kesimler 
yasaklandı. Küçük çocuk-
lar manastırlara yerleştiri-
lip, Hristiyan terbiyesiyle 
yetiştirilmeye başlandı. 
Ramazan ayında gündüz 
vakti kendisine sunulan 
domuz etini yememesi, 

ağzından “Allah”, “Muhammed” la-
fızlarının çıkması, yatak odasında haç 
bulundurmaması, gibi saymakla bitme-
yen birçok sebepten dolayı “Engizisyon 
Mahkemeleri’ne” sevk edildiler. Burada 
para cezası, mallarının elinden alınması, 
kürek mahkumluğu veya yakılarak öldü-
rülme gibi cezalara tabi tutuluyorlardı. 
Avrupa Tarihi’nin en büyük soykırımı 
Endülüs’te yapıldı. Binlerce Müslüman 
sokaklarda yakılarak öldürüldü. Bütün 
bu cezalar, Müslümanların asimile edi-
lebilmesi için yeterli olmadı.

Kanuni Sultan Süleyman zamanın-
da Osmanlı İmparatorluğu’nun ulaştığı 
güçle, Barbaros Hayreddin Paşa, Tur-
gut Reis, Piyale Paşa, Salih Paşa gibi 
Türk denizcileri, çok sayıda Müslüman’ı 
Kuzey Afrika’ya, nakletti. Bu yardımlar 
geride kalanların dinlerine daha çok bağ-
lanmalarını sağladı. 

1609 yılında başlayan sürgünler 
sırasında, İspanya’dan çıkarılan Müslü-
manların sayısı üç yüz bini bulmuştur. 
Büyük çoğunluğu Fas, Cezayir, Tunus, 
Selanik, Belgrad, Saraybosna, İzmir, 
İstanbul, Adana, Şam, Trablusgarp 
gibi, Osmanlı Eyaletlerine ve şehirlerine 
yerleştirildiler. Bütün Osmanlı Ülkesi, 
yeryüzünde dini bağnazlıklar yüzünden 

sürülen, zulüm gören Müslümanların, 
Yahudilerin, Ortodoksların, Katoliklerin 
sığındığı, rahat ve huzur içinde yaşadık-
ları ve ibadetlerini serbestçe yaptıkları 

topraklardı. Sayısız ayaklanmalar, şiddet 
ve zulümlerle süren, Endülüs Müslü-
manlarının tarihi, İslam Tarihi’nin en ibret 
verici bir bölümüdür. İspanyollar, Müs-
lümanları yabancı olarak görüyorlardı, 
oysa onlar yabancı değil binlerce yıllık 
Endülüslülerdi ve Endülüs Medeniyetini 
kurmuşlardı. O coğrafyanın adı Endü-
lüs’tü ve onlar orada doğmuştu.

“İspanya’da yenilenme, Barbar 
kavimler vasıtasıyla kuzeyden değil, 
Müslüman fatihler vasıtasıyla güneyden 
geldi. Bu gelişme, bir fetih olmanın çok 
daha öncesinde bir medeniyet hamle-
siydi. Bu sayede İspanya’da 8. ve 10. 
yüzyıllar arasında bütün Orta çağ bo-
yunca Avrupa’nın bilinen en zengin ve 
en parlak medeniyeti doğup gelişti. Bu 
dönemde kuzeydeki halklar din savaş-
ları yüzünden parçalanmakta ve kana 
susamış vahşi (barbar) sürüleri halinde 
hareket etmekte iken, Müslüman İs-
panya toplumu otuz milyonu aşmakta, 
o dönem için çok büyük olan bu nüfus 
yapısı içinde her ırk ve din gurubu ahenk 
içinde hareket etmekte ve toplum çok 
canlı bir nabız atışı sergilemekteydi. 
Bu verimli atmosfer içinde bütün fikir-
ler, bütün gelenekler ve yeryüzünde o 
ana kadar ortaya konmuş olan bütün 
buluşlar, sanatlar, bilimler, endüstriler, 
yenilikler ve klasik dönemin disiplinleri 
bir arada bulunuyordu. Bu farklılıkların 
birbiriyle karşılaşmasından yeni buluşlar 
ve yaratıcı yeni enerjiler doğmaktaydı.”    
” Vincent Blasco Ibanez,  İspanyol dü-
şünür ve edebiyatçı.” Prof. Lütfi Şeyban, 
Endülüs 

Üstad Sezai Karakoç, “Endülüs’ün 
Feryadı” yazısında; “Koca Endülüs’ten 

geriye bir toz toprak bulutu içinde çığ-
lık atan kadınlar ve çocuklar, kaçışan 
hayaletler ve çağın kulağında asırlarca 
çınlayan feryatlar uğultusu kalmıştı” diye 
yazar. Endülüs’ün o trajik çağ şairlerinin 
en büyüklerinden Ebu’l Beka Salih b. 
Şerif’in, Endülüs’ün düşüşünden önce 
Sultan 2. Bayezid’e sunduğu, Feryad-
namesi’ni de (1486-1487) Üstad, bize 
şöyle tercüme eder… 

 “Çıkan iner, kalkan düşer, her yük-
selişin var bir sonu,

Niçin bunca gurur maldan, mülkten, 
addan sandan ey insanoğlu.

…………..
Zamanın faciaları çeşit çeşit türlü 

türlüdür, o ne zengin facia bezirgânı;
İki burçlu bir kaleyse o, sevinç bir 

burcu, hüzün bir burcu,
………….
Belensiye’ye bir sor, Mürsiye’nin 

hali nicedir?
Şatibe’nin başına gelenler? Ceyyan 

ne oldu?
Toprağı buram buram bilgi tüten 

Kurtuba,
Bilginlerinin adı ta uzaklarda çınla-

yan Kurtuba’ya ne oldu?
Nerede Hıms’ın o ışıklı, o aydınlık 

bahçeleri, güneşi tazeleyen bahçeleri
Tükendi mi çılgın çılgın akan şeker 

gibi tatlı nehirlerin suyu?
………..
Ey ibret dolu geçmişten ibret alacak 

yerde, günübirlik işlere dedikodulara bat-
mış kişi,

Sen uyu bakalım, ama zaman için 
ne demek dinlenmek ne demek uyku.

…………
Yürekli, utanan, alçalmadan korkan, 

kardeş için can veren kimse kalmadı mı 
yeryüzünde?

Hakkın yardımcısı, hak peşinden 
giden, kendini hakka adamış tek kişi yok 
mu?

…………
Alçalışın örtüsü kalın bir gece gibi 

sarmış dört yanlarını,
Başsız, şaşkın, olup bitene hayretle, 

gözleri büyümüş, bakışları korkulu.
…………
Daha ne anlatayım, yüreklerin eri-

mesi için bir tanesi yeter anlattıklarımın,
Eğer o yüreklerde İslam’dan ve 

imandan bir eser varsa elbet ey Allah 
dostu…”

Sezai Karakoç, İslam’ın Şiir Anıtla-
rından, Diriliş İstanbul, 1985 s. 85

ENDÜLÜS ZARİF NARÇİÇEĞİMİZ

haber@konyayenigun.com
ŞABAN KUMCU
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Ereğli’de minibüsten 31 kişi çıktı! 742 sürücüye 313 bin TL ceza!
Ereğli ilçesinde jandarmanın 

uygulama yaptığı noktada durdur-
duğu bir minibüsten 31 kişi çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
24 Ağustos’ta Türkmen Mahalle-
si’nde yaptığı trafik kontrolünde 
bir minibüsü durdurdu. Tarım 
işçilerinin bulunduğu minibüste 
yapılan kontrolde sürücüyle birlik-
te 31 kişinin olduğu tespit edildi. 
Jandarma, minibüs sürücüsünün 
yolcu kapasitesini arttırmak için 
koltukları söktüğünü belirledi. Sü-
rücüye 8 bin 177 TL ceza kesildi. 
Durdurulan minibüsten 31 kişinin 
çıkma anları jandarma tarafından 
trafik kazalarına ve korana virüs 
salgınına dikkat çekmek amacıyla 
sosyal medyada paylaşıldı.
n İHA

Konya’da yapılan trafik de-
netlemelerinde 742 sürücüye 
muhtelif maddelerden olmak 
üzere 313 bin 648 TL ceza ke-
sildi. 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü ekipleri il genelinde dene-
timlerine devam ediyor. 

Yapılan denetimlerde 148 
sürücüye hız sınırı ihlali, 171 
sürücüye cep telefonu ile konuş-
mak, 217 sürücüye kırmızı ışık 
ihlali, 79 sürücüye park yasağı, 
19 sürücüye işaret levhaları-
na uymamak ve 108 sürücüye 
muhtelif maddelerden olmak 
üzere toplam 313 bin 648 TL 
para cezası kesildi. 23 aracın ise 
trafikten men edildiği bildirildi.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni bestecilerin yetişmesini sağ-
lamak ve milli ve manevi değerleri 
müzik yoluyla gelecek nesillere ak-
tarmak amacıyla Mefâhir-i Ecdâd 
Beste Yarışması düzenliyor. Yiğitlik 
- Kahramanlık Türküsü ile Fetih ve 
Mehter Marşı olmak üzere 2 katego-
riden oluşan yarışmanın son başvu-
ru tarihi ise 20 Kasım 2020.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni bestecilerin yetişmesini sağ-
lamak, milli ve manevi değerle-
ri müzik yoluyla gelecek nesillere 
aktaracak eserlerin ortaya çıkması 
amacıyla beste yarışması düzenliyor. 
Yiğitlik - Kahramanlık Türküsü ile 
Fetih ve Mehter Marşı olmak üzere 
2 kategoriden oluşan ve bütün bes-
teciler katılımına açık olan Mefâhir-i 
Ecdâd Beste Yarışması’na her bes-
teci iki kategorinin her birinden 3’er 
olmak üzere en fazla 6 eserle katıla-
bilecek. Türk müziği içinde bugüne 
kadar aktarılan kahramanlık türkü-
leri ve marşların, askeri ve Hakanî 
müziğin toplum gündemine gelme-
sine ve bu alanda yeni çalışmaların 

yapılmasına katkı sağlayacak yarış-
maya, 20 Kasım Cuma günü mesai 
saati bitimine kadar başvuru yapa-
bilecek. Her eserin süresinin 7 daki-
kayı geçmeyeceği yarışmada her iki 
kategoride birincilere 10 bin, ikin-
cilere 7 bin 500, üçüncülere 5 bin 

TL ödül verilecek. Yarışmada başarı 
ödülü alanların tespit edilmesinin 
ardından eserler 10-17 Aralık 2020 
tarihlerinde Konya’da yapılacak “Hz. 
Mevlâna’nın Uluslararası Vuslat Yıl-
dönümü” dönemindeki konserlerde 
icra edilecek. Ayrıca Konya Büyük-

şehir Belediyesi, 2021 yılı Mayıs-Ha-
ziran döneminde seçilen eserleri 
albüm olarak hazırlayacak ve yayım-
layacak. Katılımcılar ayrıntılı genel 
katılım koşullarına www.konya.bel.
tr adresinden ulaşabiliyor.
n HABER MERKEZİ

‘Basın, kamu hizmetine
 önemli katkılar sunuyor’

Eğitimci-yazar Dinç’ten
Başkan Tutal’a ziyaret 

Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle Haziran ayında Konya Valiliği 
görevine atanan Vahdettin Öz-
kan’a gündem değerlendirme top-
lantıları sürüyor. İletişim Başkanlığı 
Konya Bölge Müdürü Abdurrah-
man Fidancı, Basın İlan Kurumu 
Müdürü Ümit Mert, TRT Haber 
Konya Temsilcileri Özgür Kara-
çal ve Hasan Muhammed Ağalar, 
Konya Valisi Vahdettin Özkan ile 
değerlendirmelerde bulundu. Pan-
demi kuralları kapsamında Valilik 
makamında gerçekleşen toplantı-
da, İletişim Başkanlığı Konya Bölge 
Müdürü Abdurrahman Fidancı ve 
diğer yetkililer yürütülmekte olan 
basın yayın faaliyetlerinin yanı sıra 
kurumsal olarak yaptıkları çalış-
malar hakkında Vali Özkan’a bilgi 
verdi. İstişareden duyduğu mem-
nuniyetini dile getiren Vali Özkan, 
Konya’nın köklü bir basın geçmişi-
ne sahip olduğuna dikkat çekerek, 
basın mensuplarının hayatın her 
alanında insanlarımızı bilgilen-

dirdiklerini ve her türlü zorlukta 
görevlerini yerine getirdiklerini 
söyledi. Birçok basın kuruluşunun 
haber yaparken hakikatin peşinde 
olması ve kamuoyunu doğru bilgi-
lendirmesi gerektiğinin altını çizen 
Vali Özkan, basının aynı zamanda 
kamu hizmetine önemli katkılar 
sunduğunu ve şehrin gelişme-
sinde de önemli rol üstlendiğini 
söyledi. Göreve geldiği günden 
buyana pandemiyle mücadeleye 
yoğunlaştıklarını, bununla birlikte 
değişik vesilelerle basınla bir ara-
ya geleceklerini belirten Vali Öz-
kan, basınla işbirliğine her zaman 
açık olduklarını ifade ederek, basın 
kuruluşlarının talebi halinde ku-
rumlar, faaliyet ve görev alanlarına 
ilişkin teknik ve istatistiki konu-
larda basına bilgi verebileceklerini 
sözlerine ekledi. Toplantı sonunda 
İletişim Başkanlığı Konya Bölge 
Müdürü Abdurrahman Fidancı, 
Vali Özkan’a kurumsal yayınlardan 
takdim etti. n HABER MERKEZİ 

Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı’nda belediye çalışmalarını değerlendiren Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
“Hacı Akif, Evsat, Esentepe ve Beytepe Mahallelerinde bu kış doğal gaz konforunu yaşamaya başlayacak” dedi

Beyşehir bu kış gaz 
konforu yaşayacak
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 

Bayındır, Eylül ayı olağan meclis 
toplantısında belediyenin yaptığı 
çalışmalar hakkında hep birlikte 
kararlar alarak değerlendirmelerde 
bulundu.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Yaşam Merkezinde yapılan Eylül 
ayı meclis toplantısında, meclis 
üyeleri ve belediyenin birim mü-
dürleri ile bir araya gelen Başkan 
Bayındır, ilçede yapılan hizmetleri 
emin adımlar ile hep birlikte yerine 
getirmeye devam edeceklerinin al-
tını çizdi.

Başkan Bayındır konuşmasın-
da, “Şehrimizde sözünü verdiğimiz 
çalışmaları emin adımlar ile bir bir 
yerine getiriyoruz. Bu manada ça-
lışmalarımızı hep birlikte koordine 
olarak ve üst düzey görüşmeler ya-
parak devam ettiriyoruz. Şehrimizi 
ilgilendiren doğalgazla ilgili mesa-
fe iyi gidiyor. Şuan yüksek basınçlı 
boru hattındaki döşemeler hemen 
hemen bizden tarafı bitti bu sene 
şimdilik cips fabrikasının vanasın-
dan bağlayacaklar bir daha ki yıla 
ise bütün mahallelerin devreye 

gireceği şekilde hazırlıyorlar. Yeni 
Mahalle’nin kalan bölümü olmak 
üzere 2020 yatırım planlarında yer 
alan Hacı Akif, Evsat, Esentepe ve 
Beytepe Mahallelerinde bu kış do-
ğal gaz konforunu yaşamaya başla-
yacak.

BEYŞEHİR BELEDİYESİ GÜNLÜK 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 

Bayındır meclis toplantısında, Be-
lediyenin günlük çalışmalarının 
devam ettiğini vurgulayarak, üre-
ten belediye mantığı ile devam 
edeceklerini söyledi. Başkan, “Bir 
yandan parke işlerini bütün belde-
lerde, mahallelerde devam ettiriyo-
ruz. Üretim kendimizin, maşallah 
arkadaşlarda güzel işler çıkarıyor. 
Stokta çokça parke var ekip sayı-

sı yönünde sıkıntılarımız var ama 
normal her yere ya da her mahalle-
ye 10’ar kişi koysan bu işin içinden 
çıkılmaz derli toplu ve bölge bölge 
çalışmalar yaparak emin adımlarla 
ilerliyoruz. Onun haricinde sathi 
asfaltalar kaplamaları devam edi-
yor. Bahçelievler ve Müftü mahal-
lesindeki hemşehrililerimiz, toz 
yutmasın, çamur olmasın diye ça-
lışmalarımızı bu bölgelerde sürdü-
rüyoruz. Akabinde doğalgazın ge-
çeceği yerlerin hesabını yaparak bu 
bölgeleri tamamen bitinceye kadar 
beklemeye alıyoruz. Yine bu bölge-
lerde de yama ve tamir çalışmaları 
yaparak vatandaşlarımızın mağdu-
riyetini gideriyoruz. Bu konuda çok 
şikayet alıyoruz ama alt yapı çalış-
maları bitene kadar bu mantıkta 
devam edeceğiz. Devletimizin, be-
lediyemizin ve sizlerin bütçelerini 
bu alanlara tekrar kazılacağını bile 
bile boşa harcamanın bir lüzumu-
nun olmadığını düşünüyorum. Bu 
konuda ısrarla anlayış bekliyorum. 
Tüm hemşehrilerime anlayışından 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Eğitimci-yazar Mustafa Dinç, 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal’ı makamında ziyaret 
ederek, kaleme aldığı “Göç” isim-
li kitabını hediye etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Tutal, eğitimci-yazar Mus-
tafa Dinç’e teşekkür ederek çalış-
malarında başarılar diledi. Kendi 
hayatından esinlenerek hikaye 
tarzında yazdığı “Göç” isimli kita-
bını Başkan Tutal’a takdim eden 
Dinç, şunları kaydetti: “Küçük yaş-
larımdan itibaren yazmaya hevesli 
olmam dolayısıyla ajandama bu 
tür yazılar yazıp, hikayeler oluştu-
ruyordum. Askerlik yıllarımda da 
profesyonel anlamda kitabıma gi-
riş yaptım. Kitabımın ismini, dünya 
üzerinde yaşanan savaşlar, maddi 
sıkıntılar, daha iyi eğitim almak 

gibi nedenlerle yaşanan göç hi-
kayelerinden esinlenerek yazdım. 
Özellikle kaybedilen değerlerin 
göçü, bizim en öncelikli konumuz 
oldu. İnsan sürekli göç halindedir. 
Anne karnına düştüğü andan iti-
baren ölünceye kadar bir yolculuk, 
bir arayış içindedir. Milli ve manevi 
değerlerimize sahip çıkma düşün-
cesiyle yazmaya başladığımız ve 
bugün itibariyle hayata geçirdi-
ğimiz kitabımızı sizlerle paylaş-
maktan büyük mutluluk duyduk. 
Belediye olarak Seydişehir’in de-
ğerlerine sahip çıkan ve bu değer-
leri yaşatan çalışmalarınızı, güzel 
hizmetlerinizi muhabbetle takip 
edip takdir ediyoruz.” Konuşma-
ların akabinde Başkan Tutal, yazar 
Dinç’e hediye takdim etti.
n AA

Değerler müzik yoluyla aktarılacak 

Adil Bayındır
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Patlamadan 2 gün sonra Beyrut’a 
gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 
mevkidaşı Mişel Avn, Lübnan Başba-
kanı Hassan Diyab ve Meclis Başkanı 
Nebih Berri ile bir araya geldi. Lübnan 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçek-
leşen görüşmenin ardından açıklama-
larda bulunan Macron, sokaklardaki in-
sanların öfkeli olduğunu hissettiklerini 
anlatarak “Yolsuzlukla mücadele için 
hızlı siyasi girişimler başlatılmalı. 
Lübnan yıllardır ekonomik kriz sı-
kıntısı yaşıyor. Bu krizin çözümü için 
siyasi girişim gerekiyor.” ifadelerine 
yer verdi.

Daha sonra Fransa’nın Beyrut Bü-
yükelçiliği resmi konutunda basın top-
lantısı düzenleyen Macron, Lübnan’lı 
yöneticilerle görüşmelerinde açık bir 
dil kullandığını, onlardan da sorularına 
şeffaf cevaplar beklediğini belirtti. Eylül 
ayının başında Lübnan’a geri dönece-
ğini bu büyük sıçramanın yapılabilece-
ği kanaatinde olduğunun belirten Mac-
ron “büyük sıçrama” ifadesine açıklık 

getirmedi…
Fransa’nın başkenti Paris’te 

2018’de düzenlenen Lübnan’a des-
tek konferansı CEDRE ‘de vadedilen 
yardımların, elektrik, su ve kurumlar-
da yapılacak reformlar ile yolsuzlukla 
mücadelenin gerçekleştirilmesini bek-
lediğini kaydeden Macron, ‘Lübnan’da 
yeni bir siyasi düzenin inşa edilmesi 
gerektiğini’ vurguladı.

Ziyareti esnasında yetkililerle bir 
araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron yaptığı açıklama-
larda ziyaretinin, “Fransa halkının 
Lübnan halkıyla dayanışma içinde 
olduğu mesajını vermek”, “yaralılar 
ile hayatını kaybedenlerin yakınları-
nın yanında olmak” ve “patlamanın 
nedenine ilişkin bir açıklama duy-
mak” gibi hedefleri bulunduğunu ifade 
etmesi Arap medyasını rahatsız etti. 
Macron’un yaptığı açıklamalardan ve 
üslubundan rahatsız olan Arap basını,  
Fransa Cumhurbaşkanının açıklama-
sında “sömürgeci zihniyetin yattığı” 

nitelemesinde bulun-
du… 

Arap sosyal medya 
kullanıcıları, Macron’un 
“Lübnan’da yeni bir 
siyasi düzenin inşa 
edilmesi gerektiği” yö-
nündeki gibi çeşitli açık-
lamalarını ve patlamanın 
ardından sergilediği tutu-
mu eleştirdi.

İngiltere’de yaşayan Filistinli tarihçi 
Beşir Nafi, Twitter hesabında Mac-
ron’un ziyareti hakkında:  “Fransa, 
bir süredir Emmanuel Macron gibi 
emperyalist yanını frenleyemeyen 
bir cumhurbaşkanı görmemişti.” 
ifadelerini kullandı. Nafi, “Adam (Mac-
ron),utanmadan Lübnan siyasi ha-
yatı için yeni bir döneme girmekten 
bahsediyor. Felakete uğramış Bey-
rut’a yaptığı kısa ziyarette Lübnan 

hala Fransız sömürge-
siymiş gibi davranıyor.” 
yorumunu yaptı.

Yemenli aktivist Ye-
mani bin İslam es-Sa-
limi, “21. yüzyılda 
yaşıyoruz. Dünya artık 
daha güçlü. Sömürge 
zamanları geçti. Ancak 
Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un 

zihninde devam ediyor.” ifadelerine 
yer verdi. Salimi, “Macron, Lübnan’da 
siyasi, ekonomik, toplumsal rejim 
değişikliğinden bahsediyor. Lübnan 
hala Fransız sömürgesiymiş ya da 
kendine bağlı bir köymüş gibi davra-
nıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli gazeteci Abdulkadir Fa-
yiz ise, “Macron, ülke içi krizleri ve 
uluslararası başarısızlığını bir ke-
nara bırakıp sanki Lübnan, Fransız 

sömürgesiymiş gibi davranıyor. 
Rejim değişikliğinden, yeni bir si-
yasi dönemden ve yeni Lübnan’dan 
bahsediyor.” ifadelerini kullandı. 
Fayiz, “Bölgedeki rolü büyük ölçüde 
gerileyen Fransa, Beyrut felaketini, 
bölgede yeniden konumlanmak için 
kullanıyor gibi.” tespitinde bulundu.

Mısırlı aktivist Nur ed-Din de 
“Macron, yeni Lübnan’dan, daha iyi 
bir ekonomiden bahsediyor. Sanki 
Lübnan, Fransız sömürgesi.” ifadele-
rine yer verdi…

Arap medyasının en azından bir 
kısmının infialini anlamak mümkün 
değil. Sahi niye rahatsız oluyorlar ki? 
1516 yılında Mercidabık zaferiyle Ya-
vuz Sulta Selim tarafından yönetimi 
Osmanlı’ya geçen Lübnan, Osmanlı-
nın mağlubiyeti ile sonuçlanan Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa ile 
temasa geçen Marunîler ve İngiltere 
ile temasa geçen Sünniler arasındaki 
hangi ülkenin sömürgesi altına girelim 
düellosu sonunda Fransa’nın baskın 

politikasıyla sömürgesi altına girme-
miş miydi?  

Lübnan halkı belki bilmiyordu ama 
en azından ülkenin okumuş yazmışları 
1943 yılında Fransa’nın görsel sömür-
geden kurtulduklarını sanırken gerçek-
te sömürgenin yönetim kanalıyla de-
vam ettiğinin farkında değiller miydi?..

 Şimdi Osmanlı’nın zayıf zamanın-
da hemen fırsatı ganimet sayan yaban-
cı güçlere kucak açan Lübnan’ın sözde 
aydınları ve kanaat önderleri neden 
soruyorlar acaba Fransa Cumhurbaş-
kanının pervasız açıklamalarını (!)…

Biz de Osmanlı torunu olarak böl-
geyi ziyaret ettik ama sömürmek için 
değil dün olduğu gibi bu günde kar-
deşliğimizi göstermek için. Dün geldiği 
gibi bugünde 45 saatlik 4.139,1 Km’lik 
yolu kateden Fransa Cumhurbaşkanı 
acaba neden bunca zahmete katlandı?  
(2)

Gelecek yazımız, Lübnan’ın coğ-
rafi sınırları ve Haçlıların bölgedeki 
hakimiyetleri hakkında olacaktır.

FRANSA CUMHURBAŞKANI’NIN BEYRUT AÇIKLAMALARI

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Okuryazarlık temel 
bir insan hakkıdır ve ya-
şam boyu öğrenmenin 
ilk basamağını oluş-
turmaktadır. Bireylerin 
hayatlarını dönüştüre-
bilmesi, diğer insanlarla 
sosyalleşebilmesi ve 
insani gelişimini ta-
mamlayabilmesi için 
okuma yazma bilmesi 
gerekmektedir. Okuma 
yazma enstrümanı kişinin sağlığını 
korumasına, gelirini artırmasına ve 
sosyalleşmesine imkân sağlamak-
tadır. Okuryazarlık düzeyinin yüksek 
olması insanların ve toplumların ya-
şam kalitesini yükseltirken, cehalet ise 
ancak iyi bir yaşam kalitesinin önünde 
aşılmaz bir duvar gibi yükselmekte ve 
toplumsal alandan dışlanmaya ve şid-
dete sebep olmaktadır. Dünyadaki 15 
yaş ve üstü okuma yazma bilmeme 
oranı 1970 ile 2005 yılları arasında yarı 
yarıya düşmüş olsa da, hâlâ dünya ça-
pında 758 milyon yetişkin insan oku-
yamıyor ya da kendini ifade edecek 
basit bir cümleyi yazamıyor. Gençlerin 
bir kısmı ve yetişkinlerin büyük bir 
bölümü temel okuma yazma becerile-
rinden yoksun, yetişkinlerin önemli bir 
bölümü ancak temel düzeyde okuma 
yazma becerisine sahip ve fonksiyo-
nel olarak okuryazar değil, ancak ba-
sit cümleleri okuyup yazabiliyor fakat 
kısa metinleri yazmada başarısız ol-
maktalar. Okula gittiği hâlde okuryazar 
olmayan yetişkinler mevcut ne yazık 
ki! Dünyanın birçok yerinde, okuma 
yazma bilmeyenlerin üçte ikisini hâlen 
dramatik olarak genç kızlar ve kadın-
lar oluşturmaktadır. Herkes için daha 
sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek 
için okuryazarlık temel aşamadır. Ge-
leceği yazmak ve okumak ya da gele-
cekte söz sahibi olabilmek için okuma 
yazma bilmek şarttır. 2015 yılı Dünya 
Eğitim Formuna katılan ülkeler, 2030 
yılına kadar, tüm genç ve yetişkinlerin, 
özellikle kızların ve kadınların, kabul 
edilen fonksiyonel okuma-yazma ve 
aritmetik yeterlilik seviyelerine ulaş-
masını sağlamayı ve onların yetişkin 
öğrenme, eğitim ve öğretim olanak-
ları ile donatılmış olmasını taahhüt et-

mektedirler. Geleneksel 
anlamda, okuryazarlık 
kavramı alfabe aracı-
lığı ile basit metinleri 
okuyup yazabilme ve 
temel aritmetik işlemleri 
yapabilme becerisi ola-
rak tanımlanmakta ve 
geçmişi yazının icadına 
kadar uzanmaktadır. 
Okuryazarlık oranındaki 
kısa zamanda gerçekle-

şen ilk hızlı yükseliş ise endüstri devri-
mi ile birlikte kâğıdın ve baskı masraf-
larının ekonomik ve kolay ulaşılması 
sonrasında görülmektedir. Geçmiş-
ten günümüze geleneksel okuma 
yazma öğretimi sürecinde önemli 
gelişmeler kaydedilse de, günümüz-
de gerçekleşen teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda, artık yeni okuryazarlık 
kavramları ile karşı karşıya bulunmak-
tayız. Okuryazarlık kavramının önüne 
iletişim, medya, bilgisayar, kültür, 
çevre, sağlık, finans vb. birçok kavram 
getirilerek yeni okuryazarlık kavramları 
çeşitlenmektedir.  Nasıl ki, paranın 
saniyeler içindeki dolaşım hızının 
maksimum düzeylere çıktığı ülkelerde 
ekonomik büyüme ve zenginlik varsa, 
günümüz bilgi toplumunun ilerlemesi 
ve gelişmesi için de bilimsel bilgiyi 
üretme ve bu bilginin baş döndürücü 
bir hızla paylaşımı ve dolaşımı saye-
sinde mümkün olacaktır. Bunu başa-
rabilen toplumlar bilim ve teknolojiyi 
hızlı bir şekilde büyütme ve ilerletme 
başarısını yakalayacaktır.  Bilginin hızla 
dolaşması ve diğer insanlarla paylaşı-
mı ancak okuryazarlıkla mümkündür. 
Okuma yazma bilmeyenlerin bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki sürekli 
gelişmelerden yararlanabilmesi ve 
okuma yazma bilenler kadar hızlı bilgi 
alışverişinde bulunabilmesi mümkün 
olmamaktadır. Sosyal medya ağla-
rında metin yazarak mesajlaşması, 
internet üzerinden iletişimin giderek 
daha geniş bir alanda kullanılması, 
kişilerin daha fazla sosyal paylaşımlar 
yapmasına ve daha kısa zamanda 
siyasal birliktelikler kurmasına ve ülke 
ve dünya sorunları üzerinde daha hızlı 
görüş bildirmelerine ve siyasal katılım 
sergilemelerine imkân sağlamaktadır.

DÜNYA OKUMA YAZMA GÜNÜ 

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Kulu ilçesinde tır ile motosikletin 
çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında, motosiklette bulu-
nan 4 yaşındaki çocuk hayatını kay-
betti, sürücü ise yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Al-
paslan Mahallesi yakınlarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
B.Y.’nin kullandığı motosiklet Anka-
ra yönünden Konya istikametine gi-
den ismi belirlenemeyen sürücünün 
kullandığı tırla çarpıştı. Çarpışmanın 
şiddetiyle motosiklet devrilirken, 
sürücü B.Y. ve arka koltukta oturan 

4 yaşındaki Çağatay Miraç Gürbüz 
yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk 
edilen ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 
4 yaşındaki Çağatay Miraç Gürbüz 
yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. Motosiklet sürücüsü B.Y.’nin 
ise hastanede tedavisinin sürdüğü 
öğrenildi. Kazanın ardından tır sü-
rücüsü ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

“Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek genelgeye göre restoran, kafe, otel ve buna benzer tüm yeme-içme ya da eğlence 
yerlerinde saat 24.00’ten sonra müziğe izin verilmeyecek, toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmayacak

Ayakta yolcu olmayacak,
müzikler çalmayacak

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Ba-
kanlığı Koronavirüs Bilim Kuru-
lunun tavsiye kararı ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı doğrultusunda valiliklere 
“Kovid-19 Tedbirleri” konulu ek 
genelge gönderdi. Genelgede, 
kontrollü sosyal hayat döneminde 
salgınla mücadelenin genel pren-
sipleri olan temizlik, maske ve me-
safe kurallarının yanı sıra her bir 
faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı 
belirlenen tedbirlere uyum ve et-
kin denetim mekanizmalarının bü-
yük önem taşıdığı kaydedildi.

Farklı tarihlerde yayımlanan 
genelgeler ile belirli dezavantajlı 
gruplara yönelik veya kamuya açık 
bazı alanlarda herkese maske tak-
ma zorunluluğu getirildiği, şehirler 
arası ve şehir içi yolcu taşımacılığı-
na ilişkin düzenlemeler yapılarak 
hangi durum ve şartlarda şehir 
içi toplu taşıma araçlarının ayakta 
yolcu alabileceğinin belirlenme-
sinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurul-
larına verildiği hatırlatıldı. Ayrıca 
lokanta, restoran, kafe ve benzeri 
işletmelerin müzik faaliyetlerine 
kısıtlama getirildiği de vurgulandı.

Gelinen aşamada, başta fiziki 
mesafe kuralı olmak üzere alınan 
tedbirlere yeterince riayet edilme-
mesinin, hastalığın yayılım hızını 
artırması ve toplum sağlığını riske 
atması nedeniyle dün Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığında gerçekleştirilen Kabine 
Toplantısında 81 ili kapsayacak şu 
kararların alındığı belirtildi:

“Ülke genelinde (meskenler 

hariç olmak üzere) tüm alanlar-
da (kamuya açık alanlar, cadde, 
sokak, park, bahçe, piknik alanı, 
sahiller, toplu ulaşım araçları, iş 
yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşla-
ra istisnasız maske takma zorunlu-
luğu getirildi.

Minibüs/midibüsler ile koltuk 
kapasitelerinde herhangi bir sey-
reltme ve kaldırılma yapılmayan 
otobüsler gibi iç hacim bakımın-
dan fiziki mesafe kurallarının uy-
gulanamayacağı şehir içi toplu 
ulaşım araçlarında, ayakta yolcu 
alınmasına kesinlikle müsaade 
edilmeyecek. Bunların dışında 
kalan raylı sistem araçları (met-
ro, tramvay vb.), metrobüsler ve 
koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/
kaldırılmış otobüsler gibi ayakta 
yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım 

araçlarında fiziki mesafe kuralları-
na aykırı olmayacak şekilde hangi 
oranda/sayıda ayakta yolcu alına-
bileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha 
kurulları tarafından tespit edile-
cek. Raylı sistem araçları (met-
ro, tramvay vb.), metrobüsler ve 
koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/
kaldırılmış otobüslerde ayakta 
alınabilecek yolcu sayısını belirtir 
levha/tabela herkesin görebileceği 
şekilde asılacak ve ayaktaki yol-
cuların durabileceği yerler fiziki 
olarak işaretlenmek suretiyle ilanı 
sağlanacak. Restoran, kafe, otel ve 
buna benzer tüm yeme-içme ya da 
eğlence yerlerinde saat 24.00’ten 
sonra müzik yayınına (canlı mü-
zik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü 
yayın dahil) hiçbir şartta izin veril-
meyecek. Mülki idare amirlerinin 

koordinasyonunda kolluk birimleri 
ve yerel yönetimler bu konuda ge-
rekli tüm tedbirleri alacak.  Vatan-
daşların toplu olarak bulunduğu/
bulunabileceği yerler (pazar yer-
leri, sahiller vb.) ile kafe, restoran 
vb. yeme içme ve eğlence me-
kanlarında Sağlık Bakanlığı Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile 
İçişleri Bakanlığının ilgili genelge-
lerinde belirtilen koronavirüs sal-
gınıyla mücadele amacıyla alınan 
tedbirlere ve belirlenen kurallara 
uyulması hususundaki denetim-
lerin süreklilik taşıyacak şekilde 
etkinliğinin artırılmasına yönelik 
gerekli tedbirler vali ve kayma-
kamlarca alınacak.

Koronavirüsle mücadele kap-
samında alınan tedbirlere riayet 
etmeyen gerçek ve tüzel kişilere 
(işletmeler vb.) uygulanan idari 
para cezalarının tahsili konusunda 
vali/kaymakamlarca gerekli has-
sasiyet gösterilecek.Vali/kayma-
kamlarca yukarıda belirtilen esas-
lar çerçevesinde gerekli kararlar, 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
27’nci ve 72’nci maddeleri uyarın-
ca ivedilikle alınacak. Uygulamada 
herhangi bir aksaklığa meydan ve-
rilmeyecek ve mağduriyete neden 
olunmayacak. Alınan kararlara 
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun ilgili maddeleri gere-
ğince idari işlem tesis edilmesi ve 
konusu suç teşkil eden davranış-
lara ilişkin Türk Ceza Kanununun 
195’inci maddesi kapsamında ge-
rekli adli işlemler başlatılacak.” 
n AA

Kazada 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MEDAŞ gecikmeleri 
önlemek için çalışıyor

MEDAŞ, her yıl elektrik mü-
hendisleri ve elektrikçiler ile yaptığı 
toplantılarından birini özel gün-
demli olarak video konferans yön-
temiyle gerçekleştirdi. Toplantının 
gündemi, en fazla revizyon yapı-
lan enerji müsaadesi ve projelerin 
müellifleriyle revizyon sebepleri-
nin görüşülmesi olarak belirlendi. 
MEDAŞ yetkilileri; bu süreçlerde 
MEDAŞ kaynaklı bir eksiklik olup 
olmadığını ve yapılacak iyileştir-
melerle ilgili önerilerinin bulunup 
bulunmadığını sordu. Söz alan 
elektrik mühendisleri e-imza gibi 
yenilikçi MEDAŞ uygulamaların-
dan memnuniyetlerini ifade ettiler. 
Özellikle enerji talepleri ve proje 
onaylarının aynı gün içerisinde 
saatlerle ifade edilen sürelerle so-
nuçlanıyor olmasının beklentilerini 
aştığını belirttiler. MEDAŞ Genel 
Müdürü Erol Uçmazbaş; “MEDAŞ 
olarak süreçlerimizi iyileştirme ça-
bası içerisindeyiz.  Aynı duyarlılığı 
siz değerli çözüm ortaklarımızdan 
da bekliyoruz. Bize yapılan enerji 
müsaadesi ve proje onaylarında 
değişiklik gerekmesi durumunda, 

hem biz hem sizler boşuna uğ-
raşmış oluyorsunuz. Hele ki üçten 
fazla revizyona uğrayan projeler 
oluyor ki, bu durumu mutlaka orta-
dan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü 
revizyonlar nedeniyle gecikilen her 
işlem, bir üretim tesisine daha geç 
elektrik vermemiz anlamına geli-
yor. Bu çerçevede, biz MEDAŞ ola-
rak tüm içtenliğimizle işlerin daha 
kaliteli ve hızlı ilerlemesi için gayret 
gösterirken, sizlerden de beklen-
timiz işi bir kerede bilemediniz en 
fazla iki kerede bitirmek için gerekli 
çabanın gösterilmesidir.” dedi. 
n HABER MERKEZİ
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‘Mütercimler, imam hatiplilerden özür dilemeli!’
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 

(TİMAV) Genel Başkanı Abdul-
lah Ecevit Öksüz, bir televizyon 
programında imam hatiplilere 
yönelik sözleri dolayısıyla, Erol 
Mütercimler hakkında gerekli 
yasal süreci başlatacaklarını bil-
dirdi. Türkiye İmam Hatipliler 
Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı 
Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, 
Mütercimler’in ifadelerinin, had-
dini ve maksadını aşan ifadeler 
olduğunu belirtti. TİMAV olarak 
Mütercimler’i kınadıklarını ifade 
eden Öksüz, “İlgili kişi bu ifadele-
ri ile ancak ve ancak kendisini ve 
zihniyetini tarif etmiştir diyoruz. 
İmam hatip öğrenci ve mezunları 
hakkında sarf ettiği bu çirkin söz-

lerinden dolayı Mütercimler, bu 
milletten ve imam hatiplilerden 
derhal özür dilemelidir. Ayrıca 
Mütercimler’in haddi ve ahlak sı-
nırını aşan bu sözlerinden dolayı 
hukuk nezdinde hesap vermesi 
için TİMAV olarak gerekli yasal 
süreçleri başlatacağımızı da ka-
muoyunun bilgilerine arz ederiz.” 
değerlendirmesini yaptı. Öksüz, 
açıklamasında şunları kaydetti: 
“Kimin mütercimi olduğuna dair 
ipuçları veren bu kişi ve zihniyet-
lere hatırlatırız ki; bin yıl sürecek 
dediğiniz 28 Şubat nasıl tarihin 
kara sayfalarında yerini aldıy-
sa, failleri nasıl toplum, hukuk 
ve vicdanlarda layık olduğu yeri 
bulduysa, bin yılları on yıl dahi 

süremediyse, 28 Şubat’ın hain 
iş birlikçileri 15 Temmuz’da biz-
zat millet tarafından hadleri bil-
dirilerek zelil duruma geldiyse, 
bundan sonra da bu tür emelleri 
olanlar yine aziz milletimizden 
gerekli cevaplarını her platform-
da alacaklardır.” İmam hatip me-
zun ve mensuplarının ahlak ve 
donanımını milletin çok iyi bildi-
ğini vurgulayan Öksüz, açıklama-
sında şu ifadelere yer verdi: “Hiç 
kimse bu milleti veya bu milletin 
bir kesimini aşağılama, karalama 
ve benzeri çirkinliklerle yaftalama 
hakkına sahip değildir. Bu millet, 
haddi aşanlara hadlerini bildire-
cek güce, milli iradeye ve karar-
lılığa sahiptir. İmam hatip camia-

sına yöneltilen bu kirli ithamlara, 
bugüne kadar olduğu gibi bugün 
de en güzel cevabı milletimiz ve 
insanlık adına ürettiğimiz hizmet 
ve değerlerle vermeye devam 
edeceğiz. Camiamızın, insanlık 
tarihi kadar kadim geçmişi; bu 
türden aşağılık iftiraların tarihin 
çöplüğünde yerini aldığını ve ala-
cağını bize göstermektedir. Cahil-
ce ve hangi amaca hizmet ettiği 
kamuoyunca malum olan böylesi 
bir cüretin, amacına ulaşama-
yacağına olan inancımızı bir kez 
daha teyit ediyor ve hukuki, sos-
yal ve içtimai manada karşılıksız 
kalmayacağını da kamuoyunun 
bilgilerine bir kez daha arz ediyo-
ruz.” n AA

Selçuklu Müftülüğü Buhara 
Mahallesinde Selçuklu Müftülüğü-
ne bağlı Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an 
Kursu için çalışmalara başladı. 
Selçuklu Müftülüğü Hafızlık Yatılı 
Kur’an Kursu ile Hafız İmam Hatip 
Ortaokulu iş birliğiyle öğrencilerin 
hizmetine sunulacak. Konya Yeni-
gün Gazetesine özel açıklamalarda 
bulunan Selçuklu Müftüsü Nusret 
Karabiber proje hakkında bilgi ver-
di. Karabiber, “Selçuklu Müftülü-
ğümüze bağlı olarak evlatlarımızın 
öğrenim hayatını daha kaliteli bir 
hale getirmek için, Buhara Mahal-
lemizde temel atma aşamasında 

olan Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu-
muz 3 bin 600 m arsa üzerine ya-
pılacak olup, 4 katlı inşa edilecek 
kursumuzun her katının bin metre-
kare kullanım alanının olması plan-
lanmaktadır. Selçuklu İlçemize ka-
zandıracağımız bu kursumuz Hafız 
İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle 
öğrencilerimizin hizmetine sunula-
caktır. Kursumuzun binası tamam-
landığında 60’ı yatılı olmak üzere 
toplamda 300 öğrencimize 256 
kişilik yemekhanesi ve 300 kişilik 
mescidiyle hizmet verecektir. Bah-
çesi ve oyun sahasıyla aynı zaman-
da öğrencilerimizin sosyal etkinlik 

alanları da planlanmıştır. 
Yapılacak olan kursumuzda ilk 

aşamada 5. Sınıfa yeni başlayan 
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri-
mizden 60 öğrenci alınarak hafızlı-
ğa hazırlanacak, bu öğrencilerimiz 
6. Sınıfta ise hafızlıkla birlikte diğer 
derslerini alarak yıl içerisinde hafız-
larını tamamlayarak bir üst sınıfa 
geçmiş olacaklardır. 7. Sınıfta ise 
hafızlığını bitirmiş öğrencilerimize 
akademik alanda başarı sağlanma-
sı için Türkçe, Matematik, Fen ve 
Sosyal dersleri özel öğretmenler ta-
rafından desteklenecektir. 

Aynı zamanda bu öğrencileri-

miz Arapça, Fıkıh, Hadis, Tefsir gibi 
mesleki dersleri de alanında uzman 
hocalarımız tarafından alarak yetiş-
tirileceklerdir. 8. Sınıfta ise öğren-
cilerimizin Hafızlık İhtisas Progra-
mı düzenlenerek öğrencilerimizin 
hafızlık ve mesleki alanda en iyi 
şekilde yetişmeleri sağlanarak hafız 
öğrencilerimizin en başarılı Lisele-
ri kazanmaları programlanmıştır. 
Yapmış oldukları desteklerden ve 
yapacakları yardımlardan dolayı 
hayırsever kardeşlerimize teşekkür 
ediyor ve desteklerini bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Yüz yüze eğitim için
teknik hazırlıklarımız var’

24 ilde bulunan 49 
taşınmaz özelleştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Microsoft İş Birliğinde Düzenlenen 
Mesleki Gelişim Programı Dijital 
Sertifika Töreni’nde, öğretmenle-
rin teknolojik becerilerini geliştir-
me konusunda kararlı olduklarını 
söyledi. Bakanlık ile Microsoft iş 
birliğinde, düzenlenen “Yazılım 
Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Ge-
lişim Programı” kapsamında şim-
diye kadar 53 eğitim programı 
gerçekleştirdiklerini, 6 bin 100 
öğretmenin bundan yararlandığını 
ve 4 bin 448 öğretmenin sertifika 
almaya hak kazandığını belirten 
Selçuk, bu sayıları artıracaklarını 
ifade etti.  Dijital dünyaya uyum 
sağlamanın eğitim için önemli ol-
duğuna işaret eden Selçuk, “Bulut 
bilişim, büyük veri, blok zinciri ve 
iş zekası gibi eğitim alanlarını gün-
deme getireceğiz. Öğretmenlere 
bu müjdeyi şimdiden verebiliriz. 
Bu alanlarda da yeni eğitimler 
açılacak.” diye konuştu.  Öğret-
menlerin kendilerini yenilemeleri 
gerektiğine dikkati çeken Selçuk, 
öğretmenlerin eğitimlere başvu-
rularının yüksek olduğunu aktardı. 
Salgın sürecinde ödün vermeden 
çalışan öğretmenlerin başarı hika-
yelerine şahit olduklarına değinen 
Selçuk, Türkiye’nin dünyaya ör-

nek olacak uygulamalar yaptığını 
vurguladı. Bakan Selçuk, öğret-
menlere verilen eğitimler her ne 
kadar bireysel ve mesleki boyutta 
görünse de bunların her alana fay-
dası olacağını kaydetti.  Microsoft 
Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırım-
larından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Erdem Erkul da 
Türkiye’nin diğer ülkelere nazaran 
uzaktan eğitimde daha hızlı hare-
ket ettiğine dikkati çekerek, bunun 
gelecekte dünyayla rekabette nasıl 
bir artıya dönüşeceğinin görülece-
ğini anlattı. Öğretmen Yetiştirme 
ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. 
Dr. Adnan Boyacı ise program kap-
samında, 1’inci fazın sona erdiğini 
kaydederek, öğretmenlere yönelik 
yazılım, kodlama eğitimlerini sür-
düreceklerini dile getirdi. Konuş-
maların ardından Bakan Selçuk, 
çevrim içi bağlantıyla öğretmen-
lere dijital olarak sertifikalarını tak-
dim etti.

Bakan Selçuk, basın mensup-
larının uzaktan eğitim sürecinde 
yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin 
sorusu üzerine de “Birtakım teknik 
hazırlıklarımız var, çok kısa süre 
içerisinde gereken açıklamalar ya-
pılacak. Merak etmeyin.” değer-
lendirmesinde bulundu. n AA

KONPADER Başkanı Ahmet Bestil, pancar üreticileri olarak pancar hasadı 
yapılmadan taban fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini söyledi

Pancar üreticisi 
taban fiyatı bekliyor

Konya Pancar ve Tarım Üretici-
leri Derneği (KONPADER) Başkanı 
Ahmet Bestil, pancar üreticileri 
olarak hasat zamanının yaklaşma-
sı sebebiyle pancar hasadı yapıl-
madan taban fiyatlarının açıklan-
masını beklediklerine dikkat çekti.  
Bestil, “Şeker Pancarının yüzde 
35’inin üretildiği Konya Ovasında 
pancar yetiştiricileri olarak yakla-
şan pancar hasadı öncesinde taban 
fiyatlarını üreticiler olarak bekle-

mekteyiz. 
 Kovid-19 Pandemisinde ge-

rek şekeri ile gerek kolonyasıyla, 
gerekse dezenfektanı ile stratejik 
bir ürün olduğunu ispatlayan şe-
ker pancarımızın hasadına Konya 
Ovası’nda başlamak üzereyiz. Ma-
alesef bugüne kadar pancar fiyat-
larının taban ücreti açıklanmamış-
tır. Bizler Şeker Pancarı üreticileri 
olarak biran evvel şeker pancarı-
nın taban fiyatının açıklanmasını 

ve önümüzü görmek istiyoruz. As-
lında pancar taban fiyatları kanun 
gereği bir önceki yılın ekim ayının 
sonuna kadar yapılması gerekiyor. 
Geçen sene de Ağustos ayında 
açıklandı. Bu sene de şuana kadar 
bu konuda herhangi bir açıklama 
yapılmadı. Biliyorsunuz ki girdilere 
oldukça yüksek oranlarda zamlar 
geldi. Özellikle çiftçilerimiz kul-
lanmış olduğu tohum, gübre, ilaç 
gibi bütün girdilere, tarımda kulla-

nılan malzemelere önemli oranda 
zamlar geldi. Dolayısıyla bunları 
karşılayabilecek bir zammın pan-
car taban fiyatına yapılması çiftçi-
ni en yüksek beklentisidir. Ancak 
sektörde durum biraz farklı sey-
rediyor. Pancar üreticileri olarak 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dan çiftçilerimizi sevin-
direcek bir rakamın açıklamasını 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESADÇAĞLA

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
(ÖİB), Konya dahil 24 ilde bulunan 
49 taşınmaz “satış” yöntemiyle 
özelleştirilecek. Özelleştirme sü-
reçlerine yönelik ÖİB’in yatırımcı-
lara ilişkin ilanı Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre, Adana, 
Aydın, Ankara, Erzincan, Tunceli, 
İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kon-
ya, Afyonkarahisar, Gümüşhane, 
Van, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, 

Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Kahra-
manmaraş, Tokat, Antalya, Kayse-
ri, İzmir ve Muğla’da bulunan bazı 
taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden 
fazla teklif sahibinden kapalı zarfla 
teklif alma, görüşme ve pazarlık 
usulüyle yapılacak. Gerekli görül-
düğü takdirde ihaleler, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif 
sahiplerinin katılımıyla açık artır-
mayla sonuçlandırılabilecek.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Müftülüğü’nden örnek proje

Abdullah Ecevit Öksüz

Ahmet Bestil

Nusret Karabiber
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Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, 
şimdiki adıyla Süper Lig’de geride 
kalan 62 sezonda 32’si Türk, 12’si ya-
bancı olmak üzere toplam 44 futbolcu 
“gol kralı” unvanını kazandı. Gala-
tasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile gol 
kralı unvanını en fazla alan futbolcu 
olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray 
formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda 
en fazla skor üreten futbolcu rekorunu 
halen elinde bulunduruyor. Ligin ilk 
gol kralı Galatasaraylı Metin Oktay, 
son gol kralı ise Trabzonspor’dan Nor-
veçli futbolcu Alexander Sörloth oldu.

METİN OKTAY’IN REKORU
Lig tarihinde en fazla gol kralı 

olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun 
efsane isimlerinden Metin Oktay’a ait. 
Aynı zamanda ligin ilk gol kralı olan 
“Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay, 
1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-
1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezon-
larında toplam 6 kez bu unvanı alarak, 
adını altın harflerle tarihe yazdırdı. 
Metin Oktay’ı 5 kezle Tanju Çolak, üçer 
kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman 
ve FETÖ firarisi Hakan Şükür izliyor.

EN ÇOK KRAL 
GALATASARAY’DAN ÇIKTI

Ligin en çok gol atan toplam 44 
futbolcusu 17 ayrı takımdan çıktı. Ga-
latasaray 17 kezle en çok bu unvana 
sahip futbolcuyu kadrosunda bulundu-
ran takım oldu. Şampiyonluk yaşayan 
diğer takımlardan Fenerbahçe 15, 
Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor 
ise dörder kez ligin en çok gol atan 
futbolcusunu kadrosunda barındırdı. 
Bunun yanı sıra, Samsunspor, Eski-
şehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, 
Adanaspor ve Kayserispor ikişer, 
Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, 
Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor 
ve Alanyaspor da birer kez gol kralı 
çıkardı.

TANJU ÇOLAK TARİHE GEÇTİ
Lig tarihinin geride kalan 62 sezo-

nunda, gol kralları içinde en fazla skor 
üreterek bu unvanı yakalayan futbolcu 
Tanju Çolak. Tanju Çolak, 1987-1988 
sezonunda Galatasaray formasıyla 39 
gol atarak, Metin Oktay’a ait 38 gollük 
rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine geç-
ti. Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı 
gol kralı unvanına 3 ayrı kulüpte ulaşa-
rak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 
1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 
Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-
1991’de Galatasaray, 1992-1993’te de 
Fenerbahçe formasıyla gol kralı oldu.

YABANCI KRALLAR
Lig tarihinde şimdiye dek 12 ya-

bancı futbolcu, 13 kez gol kralı unva-
nını yakaladı. Galatasaray forması 
giyen Boşnak Tarık Hodzic, 1983-1984 
sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde 
en çok gol atan ilk yabancı futbolcu 
olmayı başardı. Trabzonspor’un Gürcü 
futbolcusu Şota Arveladze, 1995-1996 
sezonunda rakip fileleri 25 kez hava-
landırarak, gol krallığına ulaşan ikinci 
yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. 
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu 
Alex de Souza, 2006-2007 sezonunda 
tahta çıkarken, aynı zamanda sarı-la-
civertli takımın ilk yabancı gol kralı 
unvanını aldı. 2010-2011 sezonunda 
da tacı takan Brezilyalı yıldız, Türki-
ye’de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı 
olma başarısı gösterdi. Galatasaray’ın 
Çek golcüsü Milan Baros, 2008-2009 

sezonunda 20 golle zirveye adını yaz-
dırdı. Ligin 2009-2010 sezonundaki 
gol kralı, 21 golle Kayserispor’un Por-
tekizli futbolcusu Ariza Makukula oldu. 
Süper Lig’de 2013-2014 sezonunda 
Sivasspor’un Faslı futbolcusu Aatıf 
Chahechouhe, 17 golle krallık tacını 
taktı.

2014-2015 sezonunda Bur-
saspor’un Brezilyalı oyuncusu Jose 
Fernando Viana De Santana “Fer-
nandao”, 22 golle zirvede yer aldı. 
2015-2016’da Beşiktaş’ın Alman gol-
cüsü Mario Gomez, 26 golle bu unvanı 
elde etti. Ligde 2016-2017 sezonunda 
Alanyaspor’un Brezilyalı forveti Vag-
ner Love, 23 golle gol krallığına ulaştı. 
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda 
Galatasaray’ın Fransız futbolcusu 
Bafetimbi Gomis, 29 golle en skorer 
yabancı oyuncu olma başarısı göster-
di. Ligde 2018-2019  sezonunun ilk 
yarısında Kasımpaşa’da, ikinci devre-
sinde de Galatasaray’da forma giyen 
Senegalli Mbaye Diagne, 30 golle 
sezonu zirvede bitirdi. Süper Lig’de 
geçen sezon Trabzonspor’da oynayan 
Norveçli Alexander Sörloth, kaydettiği 
24 golle gol krallığı yaşadı.

EN ÇOK GOL ATAN 
YABANCI DİAGNE

Süper Lig’de 2018-2019 sezonun-
da gol krallığına ulaşan Mbaye Diag-
ne, lig tarihinde bir rekora imza attı. 
Ligde forma giydiği 29 maçta 30 kez 
ağları havalandırarak gol krallı olan 
Diagne, bir sezonda en fazla gol atan 
yabancı futbolcu unvanını aldı. Sene-
galli futbolcu, sezonun ilk yarısında 
Kasımpaşa forması altında 20, ikinci 
devre görev yaptığı Galatasaray’da ise 
10 gol üretti. Daha önceki rekor, 2017-
2018 sezonunda Galatasaray forması 
altında 29 gol kaydeden Fransız futbol-
cu Bafetimbi Gomis’e aitti.

PAYLAŞILAN KRALLIKLAR
Ligin geride kalan 62 yıllık tarihin-

de gol krallığı 3 kez paylaşıldı. 1975-
1976 sezonunda Fenerbahçeli Cemil 
Turan ile MKE Ankaragücü’nden Ali 
Osman Renklibay 17’şer golle, 1979-
1980’de Bursasporlu Bahtiyar Yorul-
maz ile Altaylı Mustafa Denizli 12’şer 
golle ortak gol kralları oldu. 2001-
2002 sezonunda ise Beşiktaşlı İlhan 
Mansız ile Galatasaray formasıyla 
mücadele eden FETÖ firarisi Arif Er-
dem 21’er golle bu unvanı paylaştı.

GOL ORTALAMASI EN YÜKSEK
 VE EN DÜŞÜK KRALLAR

Lig tarihinde oynadığı maç başına 
attığı gol sayısı açısından en başarılı 
gol kralı Metin Oktay oldu. Galatasa-
raylı futbolcu, 1962-1963 sezonunda 
forma giydiği 26 maçta 38 gol atarken, 
maç başına 1,46 gol ortalamasına 
ulaştı ve en başarılı isim olarak tarihe 
geçti. Gol ortalaması en düşük krallar 
ise 1979-1980 sezonunda zirveyi pay-
laşan Bursasporlu Bahtiyar Yorulmaz 
ile Altaylı Mustafa Denizli oldu. Top-
lam 30 maçta 12’şer gole imza atan 
her iki futbolcu da maç başına 0,4 or-
talama tutturdu.

“YEDEK KRAL” SEMİH ŞENTÜRK
Süper Lig’in 2007-2008 sezonu 

gol kralı Fenerbahçeli Semih Şentürk, 
ilginç bir şekilde tacı taktı. Sezonu 17 
golle tamamlayarak, kariyerinde ilk 
kez bu unvanı alan Semih, birçok maç-
ta oyuna sonradan girmesine rağmen 

attığı kritik gollerle takımına büyük kat-
kı yaptı ve adı “nöbetçi golcü”ye çıktı. 
Semih, adı geçen sezonda ligde çeşitli 
zaman dilimleri içinde toplam 27 maç-
ta forma giydi. Bunlardan 17’sinde ilk 
11’de sahaya çıkan Semih, toplam 17 
gol attı.

BURAK YILMAZ, TRABZONSPOR 
VE GALATASARAY’DA TACI TAKTI

Sergen Yalçın ile birlikte “Dört 
büyükler”de oynayan iki futbolcudan 
biri olan Burak Yılmaz, iki ayrı takımda 
birden bu unvanı aldı. Milli futbolcu, 
2011-2012 sezonunda Trabzonspor 
formasıyla 34 maçta 33 gol, 2012-
2013’te de Galatasaray formasıyla 30 
maçta 24 gol atarak, krallık tacını taktı.

SON 7 YILDA YABANCILAR 
ZİRVEYE ÇIKTI

Süper Lig’de son 7 sezonda 
yabancı futbolcular gol krallığına 

ulaştı. Ligde 2013-2014 sezonunda 
Sivassporlu Aatıf Chahechouhe, 2014-
2015 sezonunda Bursasporlu Fernan-
dao, 2015-2016 sezonunda Beşiktaşlı 
Mario Gomez, 2016-2017 sezonunda 
Alanyasporlu Vagner Love, 2017-2018 
sezonunda Galatasaraylı Bafetimbi 
Gomis ile 2018-2019 sezonunda yine 
Galatasaraylı Mbaye Diagne ve 2019-
2020 sezonunda Trabzonsporlu 
Alexander Sörloth gol krallığı tacını 
taktı.

İLK KEZ 21 TAKIM
Bu hafta oynanacak karşılaşma-

larla başlayacak Süper Lig’de sezon 
ilk kez 21 ekiple oynanacak. Türkiye 
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu-
nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını etkilerini göz önüne alarak tüm 
profesyonel liglerde küme düşmeyi 
kaldırmasının ardından, Süper Lig’in 

63. sezonunda 21 takım mücadele 
edecek.  MKE Ankaragücü, Hes Kab-
lo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor 
geçen sezonu küme düşme hattında 
bitirmelerine rağmen, alınan kararla 
bu sezon da Süper Lig’de yollarına de-
vam edecek.

31 SEZON 18 TAKIMLA OYNANDI
Süper Lig’de geride kalan 62 se-

zonun 31’i 18 takımla, 20’si 16 ekiple, 
4’ü 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 
ekiple, biri de 22 takımla oynandı. 
1988-1989 sezonunda 19 ekibin yer 
aldığı Süper Lig’de Samsunspor kafi-
lesini Malatya deplasmanına götüren 
otobüsün kaza yapmasının ardından, 
Samsunspor lige devam edemedi ve 
sezon 18 takımla tamamlandı. 

2009-2010’da 18 takımla oy-
nanmaya başlanan lig, Osmanlıspor 
(Ankaraspor) ile MKE Ankaragücü 

arasındaki ilişkinin sportif rekabeti 
engelleyici, müsabakaların ve ligin 
dürüstlüğünü, kamuoyunun ligin dü-
rüstlüğüne ilişkin algısını zedeleyecek 
nitelikte olması gerekçesiyle, Osman-
lıspor’un TFF 1. Lig’e düşürülmesiyle 
5. haftadan itibaren 17 takımla devam 
etti.

İKİ SEZON LİGDEN 
DÜŞME OLMADI

Süper Lig tarihinde Milli Lig adıy-
la oynanan ilk sezon 1959 ve 1961-
1962’de ligden düşen takım olmamış-
tı. 1961-1962 sezonunda Vefa, Ankara 
Demirspor ve Şekerspor düşme hattın-
da yer aldıkları için o yılki statü gereği 
baraj maçlarına çıktı. Ancak ligin 22 
takımla oynanma kararının alınma-
sıyla bu üç takım sonraki sezon aynı 
kulvarda mücadele etti. Statü gereği 
1959-1960 sezonunda Altınordu, bir 
sonraki yıl ise Altay ve Altınordu sezo-
nu küme düşme hattında bitirmelerine 
rağmen oynadıkları baraj maçlarıy-
la ligde kaldı. 1989-1990 sezonunda 
5 takımın düştüğü Süper Lig’de 39 
sezonda üçer, 14 sezonda ikişer, 3 
sezonda dörder ve 2 sezonda birer ta-
kım lige veda etti.

3 TAKIM DANIŞTAY 
KARARIYLA LİGDE KALDI

Süper Lig tarihinde daha önce 3 
takım Danıştay kararıyla lige döndü. 
1963-1964 sezonunda 4-1 kazandığı 
Kasımpaşa maçında şike yaptığı id-
diasıyla ligden düşürülen Karşıyaka, 
1965-1966 sezonunda Danıştay ka-
rarıyla Süper Lig’de mücadele etme 
hakkı kazandı.

 1965-1966’da lige veda eden Şe-
kerspor, o sezon ilk yarısını 1-0 önde 
tamamladığı Beykozspor maçının dev-
re arasındaki olaylar nedeniyle tatil 
edilmesi ve tekrar oynatılması nede-
niyle itirazda bulundu.

 Danıştay tarafından itirazı haklı 
bulunan Şekerspor, 1967-1968’de tek-
rar lige alındı. 1984-1985’te Orduspor 
karşısında cezalı futbolcu oynattığı 
gerekçesiyle puan silme cezası alan 
ve lig bitiminde küme düşme hattın-
da yer alan Denizlispor, Danıştay’a 
itirazda bulunarak bir sonraki sezon 
tekrar Süper Lig’de mücadele etme 
hakkı kazandı.

TÜRKİYE KUPASI’NI 
KAZANDI, SÜPER LİG’E ÇIKARILDI

1980-1981 sezonunda, o zamanki 
adıyla 2. Lig’de (TFF 1. Lig) yer alan 
ve Türkiye Kupası’nı kazanan MKE 
Ankaragücü, yapılan değişiklikle Sü-
per Lig’e çıkarıldı. Bu nedenle 1981-
1982 sezonu 17 takımla oynandı. Lig-
den 4 takımın düşmesinin planlandığı 
1985-1986 sezonunda ise Bursaspor, 
sezonu sondan 4. bitirmesine rağ-
men ligde yoluna devam ettirildi.

MAÇLAR OYNANIRKEN 
2. LİG’DEN 1. LİG’E ÇIKTILAR
1986-1987 sezonunda küme dü-

şen Bursaspor ile Kocaelispor, ligde 
şike yapıldığı iddiasıyla açtıkları dava-
yı kazandı. 

Maçlar başlamasına rağmen 28 
Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından yayımlanan Türkiye Ligleri 
ve Federasyon Kupası statüsündeki 
değişikliklerle, Bursaspor ile Kocae-
lispor yollarına Süper Lig’de devam 
etti. n AA

Süper Lig’in ‘kralları’
Süper Lig tarihinde geride kalan 62 sezonda 32 Türk, 12 yabancı 

olmak üzere toplam 44 futbolcu gol kralı oldu. Gol kralları 17 değişik 
takımdan çıkarken, en fazla gol kralını Galatasaray çıkardı. En çok 

golle, Tanju Çolak (39), en az gollü krallar ise 12’şer kez rakip ağları 
havalandıran M. Denizli ve B. Yorulmaz oldu

2018-2019 sezonunda kaydettiği 30 golle zirveye çıkan 
Senegalli Diagne, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu 
unvanını aldı. Gol krallığı 3 kez iki oyuncu arasında paylaşıldı. 

Paylaşılan krallıkların birinde ise Konyalı 
spor adamı Ali Osman Renklibay’ın ismi yazıyor
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Konyaspor Basket parkeye iniyor
Tahkim Kurulu’nun kararından sonra 

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde 
yoluna tekrardan devam edecek olan 
Konyaspor Basket, yeni sezon hazırlık-
larına ilerleyen günlerde başlayacak. 
Öncelikle takımdaki baş antrenör prob-
lemini çözüme kavuşturmak isteyen 
Konyaspor Basket sonrasında transfer 
çalışmalarına start verecek. 

Koç konusunda belirli isimlerle gö-
rüşen Konyaspor Basket henüz anlaş-
ma sağlayamadı Yeşil-Beyazlılar, Lige 
katılım payını geç ödediği gerekçesiyle 
TBL 2. Lig’e düşme tehlikesi yaşamıştı. 
Konyaspor Basket sonrasında Tahkime 
gitmiş uzun uğraşlar sonucu tahkim ku-
rulundan istediği kararı almıştı. Geçen 
sezon maliyetli bir kadro kurmasına 
rağmen istediği sonuçları alamayan Dev 
Kartallar bu sezon daha düşük bir bütçe 
ile yoluna devam etmesi bekleniyor. 
Geçtiğimiz sezona şampiyonluk parola-
sıyla başlayan ancak sonrasında ilk 8’in 
içine girmekte zorlanan Yeşil-beyazlılar 
24 maç sonunda aldığı 12 galibiyet ve 12 
mağlubiyetle sezonu 9. sırada tamamla-
mıştı. 

FEDERASYON KUPASINDA 
BOY GÖSTERECEK

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde 
mücadele edecek olan temsilcimiz Kon-
yaspor Basket, ilk maçına Federasyon 

Kupasında çıkacak. 27 Eylül- 4 Ekim tarih-
leri arasında Ankara’da düzenlenecek olan 
TBL Federasyon Kupası’nda Konyaspor 
Basket C grubunda yer alacak.  Dev Kartal-
lar, Manisa büyükşehir Belediyesi Anado-

lu Basket ve Bakırköy Basket ile karşılaşa-
cak. Konyaspor Basket’in ilk resmi maçına 
Bakırköy Basket karşısında çıkacak. Türki-
ye Basketbol Ligi’nin ise 16 Ekim’de başla-
ması planlanıyor. n SPOR SERVİSİ

Liglerin başlamasına kısa bir süre 
kalmasının ardından Konya, sporu da ha-
reketlenmeye başladı. Geçtiğimiz sezon 
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 
temsilcilerimiz Akşehirspor, Sarayönü 
Belediyespor ve Konya Ereğlispor’un ar-
dından pandemi nedeniyle noktalanan 
ligde Akşehirspor sezonu 5. sırada 37 
puanla tamamlarken, Konya Ereğlispor 
19 puanla 10. Sarayönü Belediyespor ise 
17 puanla 14. sırada tamamlamıştı. Koro-
na virüs nedeniyle sonlandırılan liglerde 
Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla bu 
sezon Bölgesel Amatör Lig’de 5 Konya 
temsilcisi yer alacak. 

Geçen sezonu Konya Amatör Küme 
Süper Grup’ta geçiren ve sezonu şampi-
yon olarak tamamlayan Gölyazı Beledi-
yespor Bölgesel Amatör Lig’e direkt ola-

rak yükselirken TFF kararıyla Çatalhüyük 
Çumra Belediyespor’da Bölgesel Amatör 
Ligi’ne alınmıştı. 

AKŞEHİR İYİ BİTİRDİ
Geçen sezonu Bölgesel Amatör Lig’de 

geçiren Akşehirspor sezonu iyi bir noktada 
tamamladı. 22 hafta sonunda 5. Sırada 
yer alan Kırmızı-Beyazlılar, yen sezonda 
bu başarısının üstüne koymak istiyor. 22 
hafta sonunda 9 galibiyet 10 beraberlik 
ve 3 yenilgi alan Akşehirspor, 37 puan 
toplamıştı. 3 yenilgi ile ligin en az yenilgi 
alan 2 takımından biri olan Akşehir ekibi 
performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti

EREĞLİ VE SARAYÖNÜ UCUZ 
ATLATTI

Bölgesel Amatör Lig ekiplerimizden 
Konya Ereğlispor ve Sarayönü Beledi-
yespor geçen sezonu ucuz bir şekilde 

atlattı. Ligde sıkıntılar yaşayan Konya 
Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor ligi 
istedikleri noktada bitiremeseler de ligde 
kaldıkları için mutluluk yaşadılar. Konya 
Ereğlispor 22 hafta sonunda 3 galibiyet 9 
beraberlik ve 10 yenilgi ile 19 puan top-
layarak sezonu 19 puanla tamamlarken, 
Sarayönü Belediyespor ise yıllardır mü-
cadele ettiği ligde küme düşme tehlikesi 
yaşadı. Yeşil-Siyahlılar sezonu 4 galibiyet 
5 beraberlik ve 13 yenilgi ile 17 puan top-
layarak son sırada tamamlamıştı.

KONYA’DAN 5 TAKIM
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de 

Konya’yı 5 takım temsil edecek. Akşe-
hirspor, Konya Ereğlispor, Sarayönü Bele-
diyespor’un yanı sıra Konya Amatör Küme 
Süper Grup’u şampiyon tamamlayan 
Gölyazı Belediyespor ve Türkiye Futbol 

Federasyonu kararıyla Çatalhüyük Çumra 
Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’de yer 
alacak 18 Grup’ta oynanacak olan maçlar 
261 takımın mücadelesine sahne olacak. 
Öte yandan Konya’dan 5 takımın Bölgesel 
Amatör Lig’de mücadele edecek olması 
Konya futboluna da olumlu yönde yansı-
yacak. Konyaspor’un pilot takımı olarak 
faaliyetini sürdüren 1922 Konyaspor’un 
TFF 2. Lig’de yer alması bu sezonda Böl-
gesel Amatör Lig’de yer alacak temsilci-
lerimizin olası TFF 3. Ligi’ne yükselmesi 
ciddi anlamda Konya, futboluna ve genç 
futbolcular ciddi katkılar sağlaması bek-
leniyor.

Öte yandan Bölgesel Amatör Lig’in 
gruplandırma şekli ve ne zaman başlaya-
cağı konusundaki kararlar ilerleyen gün-
lerde verilecek. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatörde
5 Konya temsilcisi
Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda 5 Konya temsilcisi yer alacak. Akşehirspor, Konya Ereğlispor ve Sarayönü Beledi-

yespor’dan sonra Gölyazı Belediyespor ve Çatalhüyük Çumra Belediyespor’da yeni sezonda Konya’yı Bölgesel Amatör Lig’de 
temsil edecek. Yeni sezonda temsilcilerimizden 1 takımın TFF 3. Lig’e yükselmesi Konya futboluna ciddi katkılar sağlayacak Yavru Kartal’ın maçları  

naklen yayınlanacak

Milli motosikletçi 
İspanya’da birinci 

Milli Judocular 
hazırlıklara devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Misli.com ile TFF 
2. Lig ve TFF 3. Lig’in isim sponsorluğu için sözleşme im-
zalayacak. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan 
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yarın 
yapılacak imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir ve De-
mirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirö-
ren katılacak. Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan 
temsilcimiz 1922 Konyaspor’un maçları da canlı olarak ya-
yınlanacak. n SPOR SERVİSİ

Dünya Supersport 300 Şampiyonası’nda Türkiye’yi 
temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspan-
ya’da ikinci sırada tamamladığı dördüncü etap ilk yarışını 
kazanan Rodriguez Nunez’in diskalifiye edilmesiyle, bi-
rinciliğe yükseldi.Türkiye Motosiklet Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, İspanya’nın MotorLand Aragon 
pistinde 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı bi-
rinci sırada bitiren İspanyol Victor Rodriguez Nunez’in takı-
mı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymadığı gerekçesiyle 
diskalifiye edildi. Yarışta Kawasaki motosikletin kurallara 
uygun olmadığı gerekçesiyle Yamaha takımının yaptığı iti-
raz sonrası, 2R Yarış Takımı’nın aldığı sonuçlar iptal edildi. 
İspanyol Nunez, 31. sıradan başladığı yarışı 1. sırada bitir-
mişti. Dünya Supersport 300 Şampiyonası’nda Türkiye’yi 
temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Nunez’in diskalifiye edilme-
si sonucu yarışta birinci ilan edilirken, pilotlar klasmanında 
da 98 puanla 3. sıraya çıktı. n AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni normal-
leşme döneminde 25 Ağustos’ta ikinci kamplarına başlayan 
Kadın ve Erkek Olimpik Judo Milli Takımı, Erzurum Palan-
döken Kayak Merkezi’nde kondisyon, motorik performans 
ve teknik ağırlıklı antrenmanlarına devam ediyor. n AA

Ekrem yeni sezonda 1922 Konyaspor forması giyecek
TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 

1922 Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları 
sürüyor. Genç bir kadro kuran Yeşil-beyaz-
lılar başarılı olmanın planlarını yapıyor. 
Öte yandan son olarak Konyaspor kampın-
da yer alan Ekrem Kayılıbal’da ilerleyen 
günlerde takıma geri dönecek. Sezon ön-
cesi Konyaspor kampına davet edilen Sey-
di Kayasoy ve Güray Gazioğlu öncesinde 
1922 Konyaspor’a gönderilirken, Ekrem 
Kayılıbal’ında ilerleyen günlerde takı-
ma dönmesi bekleniyor. Seydi Kayasoy 
1922 Konyaspor’da antrenmanlara de-
vam ederken, Güray Gazioğlu ile de yol-
lar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ekrem 
Kayılıbal hakkında düşünceleri aktaran 
1922 Konyaspor Sportif Direktörü Mesut 
Erçetin, “Ekrem Kayılıbal Konyaspor’da 
kampa devam ediyor. Seydi Kayasoy takı-
mımıza geri döndü. İki futbolcumuzda biz-
leri katkı sağlayacak isimler ama A takım 
bizim için olmazsa olmazımız. Ekrem’in 
Konyaspor’da kalması hem bizim için 

hem de Ekrem için büyük bir gurur. Ekrem 
geri dönerse de hayır demeyiz. Ekrem’in 
durumu henüz belli değil. Altyapımızda 
iyi oyuncular var. Onların performansları 
bizleri mutlu etti.” şeklinde konuşmuştu.

SEYDİ VE GÜRAY 
GÖNDERİLMİŞTİ

İttifak Holding Konyaspor’un pilot takı-
mı olan 1922 Konyaspor’dan sezon başın-
da kampa davet edilen Seydi Kayasoy ve 
Güray Gazioğlu hakkında teknik heyetten 
olumlu rapor gelmemişti. Anadolu Kartalı 
deneyimli stoper Ali Turan ile sözleşme 
uzattıktan sonra stoper fazlalığından do-
layı kampa davet edilen genç savunmacı 
Seydi Kayasoy 1922 Konyaspor’a gön-
derilmişti. Güray Gazioğlu hakkında ise 
teknik heyetten olumlu rapor gelmemesi 
Güray’ın Yavru Kartal’a dönmesini sağla-
mıştı. 1922 Konyaspor’a döndükten sonra 
Yeşil-beyazlılarla anlaşamayan başarılı 
futbolcu TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerin-
den Amedspor ile anlaşmaya varmıştı. 

EKREM KAMPI İYİ GEÇİRDİ
Konyaspor ile antrenmanlara çıkan 

1922 Konyaspor’un genç futbolcusu Ek-
rem Kayılıbal Anadolu Kartalı ile iyi bir 
kamp dönemi geçirdi. Genç yaşına rağ-
men ilerleyen yıllarda Konyaspor için 
önemli bir futbolcu olması beklenen Ek-
rem Kayılıbal’ın ilerleyen günlerde 1922 
Konyaspor’a dönmesi bekleniyor. 20 
yaşında olmasına rağmen güçlü fiziğiyle 
dikkat çeken başarılı futbolcu sağ bek ve 
sağ kanat mevkiilerinde forma giyebili-
yor. Konyaspor’un sağ kanadında Samuel 
Eduok ve Levan Shengelia gibi isimlerin 
olması sağ bekte ise Nejc Skubic, Savaş 
Polat ve gerektiğinde Ömer Ali Şahiner 
ve Ali Turan gibi isimlerin olması Ekrem 
Kayılıbal’ın forma rekabetinde sayısal 
anlamda fazlalılık olacağından dolayı 
genç futbolcu ilerleyen günlerde 1922 
Konyaspor’a dönerek yeni sezonda orada 
devam etmesi muhtemel görünüyor.
n SPOR SERVİSİ



Amir sezon başlamadan form tuttu

TFF Berzan Tekbaş için 
başsağlığı mesajı yayınladı

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’un genç oyuncusu Amir 
Hadziahmetovic Bosna Hersek’in UEFA 
Uluslar Ligi’nde oynadığı 2 maçta da 90 
dakika sahada kaldı ve yüksek formu ile 
alkış topladı. 

SEHİC VE MİLOSEVİC YEDEK
Futbolda UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci 

haftasına 8 maçla devam edildi. UE-
FA’nın milli takım düzeyindeki organizas-
yonunun ikinci haftasında önceki gün A, 
B ve C  liglerinde 8 karşılaşma oynandı. 
Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında 
İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella’nın 
attığı golle deplasmanda Hollanda’yı 1-0 
mağlup etti. Türk hakem Cüneyt Çakır’ın 
yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen 
Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takı-
mının Polonya’ya evinde 2-1 mağlup ol-
duğu karşılaşmada gol attı. Temsilcimiz 
Konyasporlu futbolcular Milosevic ve Se-
hic yedek kalırken Amir Hadziahmetovic 
ise 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor-
lu Alexander Sörloth ise ülkesi Norveç’in, 
Kuzey İrlanda deplasmanında 5-1 galip 
geldiği karşılaşmada 2 kez ağları sarstı. 
Gaziantep FK forması giyen Rumen oyun-
cu Alexandru Maxim de takımının Avus-
turya’yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig’de 
forma giyip Uluslar Ligi’nde ağları sarsan 
bir diğer isim oldu.

AMİR PİYASASINI YÜKSELTTİ
Konyaspor’un Boşnak oyuncusu Amir 

Hadziahmetovic, ülkesinin Uluslar Ligi’n-

de oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada 
kalarak uluslararası piyasasını yükseltti. 
Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic’in ye-
rine milli takıma davet edilen Amir, ilk 
olarak ülkesinin İtalya ile 1-1 berabere 
kaldığı maçta iyi oyunu ile dikkat çekmiş-
ti. Bu formu ile önceki gün oynanan Po-
lonya maçında da ilk 11’de sahaya çıkan 
maç boyunca sahada kaldı. Ülkesi adına 
iki önemli maçta forma giyen genç oyun-
cu uluslararası piyasasını yükseltti. Uzun 
süredir Konyaspor forması giyen Amir 
Hadziahmetovic’in Avrupa takımlarının 
scoutları tarafından izlendiği biliniyor. 

Konyaspor’un diğer Boşnak oyuncu-
ları Milosevic ve Sehic ise Polonya ma-
çında süre alamadı. İtalya maçında ise 
Sehic ilk 11’de maça başlamış, Milosevic 
ise sonradan oyuna dahil olmuştu. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF), Konyaspor’un 19 yaş altı takım 
kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş’ın tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi 
dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinde yayım-
lanan mesajda, “Haziran ayında Alan-
ya’da denize girerken boğulma tehlikesi 
geçiren Konyaspor’un 19 yaş altı takımı 
kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş’ın 2,5 
aydır hastanede verdiği yaşam savaşını 
kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Merhum Mustafa Berzan Tekbaş’a 
Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri 
ve Konyaspor camiasına başsağlığı di-
leriz” denildi.

SİVASSPOR DA UNUTMADI
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 

Sivasspor, Konyaspor’un alt yapısında 
oynayan 19 yaş altı takım kalecisi Mus-
tafa Berzan Tekbaş’ın, tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetmesi dolayı-
sıyla başsağlığı mesajı yayımladı. 

Kulübün sosyal medya hesabında 
yer alan mesajda, “Hayatını kaybeden 
genç sporcuya Allah’tan rahmet, ailesi 
başta olmak üzere Konyaspor camia-
sına başsağlığı ve sabır diliyoruz.” ifa-
delerine yer verildi.  Konyaspor’un alt 
yapısında oynayan 19 yaş altı takım ka-
lecisi Mustafa Berzan Tekbaş, Alanya’da 
denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir 
hastanede tedavi görüyordu. n AA

Süper Lig temsilcimiz ittifak Hol-
ding Konyaspor’da 12 yıldır forma 
giyen Selim Ay, Yeşil-Beyazlılarla 
karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. 
2008 yılında Konyaspor altyapısında 
oynamaya başlayan Selim Ay, 2 yıllık 
altyapı macerasından sonra A takıma 
yükselmişti. 10 yıldır ise Konyaspor A 
takımında forma giyen başarılı futbol-
cu Yeşil-beyazlı yönetimle görüşerek 
yollarını ayırdı. Konyaspor’dan ayrı-
lan başarılı stoper Çaykur Rizespor ile 
anlaşmaya vardı. Görev verildiği süre 
boyunca elinden geleni yapan başarılı 
isim yedek kaldığında da sorun yara-
tan isim olmuyordu.

AYRILIK BEKLENMİYORDU
Konyaspor’daki kariyerine son 

veren Selim Ay’ın ayrılığı camiada 
beklenmiyordu. Konyaspor taraftar-
ları yeni transferin yanı sıra takımdan 
gitmesi beklenen Serkan Kırıntılı ve 
Paolu Hurtado gibi isimlerin ayrılığı-
nı beklerken Selim ay ile anlaşılarak 
yolların ayrılması camiada şok etkisi 
yarattı. Yıllardır takımda olan ve ta-

raftarın sevgisini kazanan Selim Ay, 
takımdaki neşesi ve kişiliğiyle de 
sevilen bir isim olarak takımda yer 
alıyordu.

TARAFTARLAR HAK VERDİ
İttifak Holding Konyaspor’un 

yollarını ayırdığı Selim Ay hakkında 
taraftarların ayrılığın doğru olduğunu 
savunurken bir yandan da hüzün ya-
şandı. Selim Ay’ın performansından 
memnun olmayan taraftarların dahi 
bu ayrılıkta hüzünlendiği ve duygu 
dolu mesajların atıldığı Selim Ay, 
Konya’dan ayrıldı. Konyaspor’la alt 
ligde mücadele ederken en dibi gö-
ren başarılı futbolcu Konyaspor ile 
Süper Lig’de mücadele ederek bunun 
yanı sıra Avrupa kupalarında da şans 
bularak Yeşil-Beyazlılarla en yükseği 
de gördü. Başarı ve başarısızlıkta her 
anlamda takımda bulunan Selim Ay, 
Konyaspor’un 2 yıl önceki ligde kalma 
savaşında önemli bir sorumluluk aldı.

SELİM: GÖZLERİM YAŞLI
İttifak Holding Konyaspor’la söz-

leşmesini fesheden Selim Ay takım-

dan ayrıldıktan sonra sosyal medya 
hesabından bir veda mesajı yayım-
ladı. Selim Ay mesajında şu ifadele-
ri kullandı: “ Konya ve Konyaspor’a 
olan duygularımı ilk defa kelimelere 
dökerken zorlanıyorum ve gözlerim 
yaşlı. Futbola başladığım futbolu tanı-
dığım bu kulüpte bu şehirde yıllardır 
ailem oldunuz, acı tatlı birçok anımız 
oldu. Şimdi evladınız için, kardeşiniz 
için yeni bir maceraya atılma vakti. 
Ne zaman sıkıntılı bir süreç olsa yine 
tüm kalbimle sizinle olacağım. Her 
zaman kalbimdesiniz. Dualarınızı ek-
sik etmeyin. Hakkınızı helal edin.”

ÇAYKUR RİZESPOR İLE ANLAŞTI
Konyaspor ile karşılıklı anlaşarak 

yollarını ayıran Selim Ay Karadeniz 
ekibi Çaykur Rizespor ile anlaşma-
ya vardı. Özellikle Teknik Direktör 
Stjepan Tomas’ın istediği Selim Ay, 
Konyaspor’da aldığı ücretin oldukça 
fazlasını Rizespor’da alacak. Anadolu 
Kartalı’nda cüzi bir miktarda oynayan 
deneyimli stoper kısa süre içinde Ri-
zespor ile antrenmanlara başlayacak.

STOPER TAKVİYESİ YOLDA
Selim Ay’ın takımdan ayrılmasın-

dan sonra İttifak Holding Konyaspor 
1 stoper takviyesi ile kadrosunu 
güçlendirecek. Bu sezon yoğun maç 
fikstüründen dolayı sayısal anlamda 
stoper eksikliği yaşamak istemeyen 
Yeşil-Beyazlılar hem sakatlık hem de 
mevcut korona virüs salgınından ötürü 
risk almak istemiyor. 

Mevcut kadroda yer alan Uğur De-
mirok, Marin Anicic, Abdülkerim Bar-
dakçı ve Ali Turan’ın olması sayısal 
anlamda eksiklik yaratırken, Anadolu 
Kartalı’nın stopere oyuncu alması için 
harekete geçtiği öğrenildi. Gelecek 
sezondan itibaren kademeli olarak 
gelecek olan yabancı kısıtlamasını 
da dikkate alacak olan Konyaspor’un 
yerli stoper transfer etmesi bekleni-
yor. Ortaya atılan ilk iddia ise Adil 
Demirbağ. Adana Demirspor’un genç 
stoperi ile ilgilenen Anadolu Kartalı, 
bugün oyuncu ile ilgili son hamlesini 
yapacak. 
n SPOR SERVİSİ

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor ile özdeşleşen isimlerden olan Selim Ay, 
şok bir kararla takımdan ayrıldı. Taraftarlar bu gidişi hüzünle karşılansa da ayrılık destek bul-
du. Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalayan Selim ise gözyaşları içinde ayrıldığını söyledi

RPS

En farklı skorlara 
Konyaspor damgası

Bu hafta başlayacak olan Sü-
per Lig’in tarihinde takımların bir-
birine tarihi farklar attığı pek çok 
maç oynandı. Süper Lig’in en farklı 
skorunu 10-0 ile Beşiktaş alırken, 
temsilcimiz Konyaspor ise hem fark 
atan hem de fark yiyen takım olarak 
tarihe geçti. Adana Demirspor’u 
8-0 yenen, Ankaragücü’ne ise 8-0 
yenilen Konyaspor, ilginç karakteri-
ni Süper Lig tarihine de yansıttı.

Bu sezon 63 yaşına gire-
cek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol 
Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper 
Lig’de en farklı skorlu galibiyeti 
Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlı-

lar, 62 sezonu geride kalan ligde, 
1989-1990’da İstanbul’da Adana 
Demirspor’u 10-0 yenerek tarihi 
galibiyete imza attı. Beşiktaş’ın en 
farklı skorlu galibiyetiyle lig tarihin-
de, 8 ve daha farklı skorlu sonuçla-
nan toplam 8 maç yapıldı.

 Bu galibiyetlerden 2’sinde Ga-
latasaray, diğerlerinde ise Beşik-
taş, Göztepe, Sarıyer, MKE Anka-
ragücü, Konyaspor ve Bursaspor’un 
adları bulunuyor. Öte yandan, ligde 
son 23 sezonda yapılan maçların 
hiçbirinde takımlar birbirlerine 8 ve 
daha farklı skorlu üstünlük kurama-
dı. n SPOR SERVİSİ

1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 0
1967-68 Göztepe-Feriköy 9 1
1959-60 Galatasaray-Altınordu 8 0
1991-92 Konyaspor-Adana Demirspor 8 0
1992-93 MKE Ankaragücü-Konyaspor 8 0
1992-93 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0 8
1995-96 Bursaspor-MKE Ankaragücü 8 0
1996-97 Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor 8 0

  Sezon       Maç              Sonuç

Şimdi yazacakları-
ma bir çok yönetim yan-
daşı kızacak ama bunları 
yazmak zorundayım.

Birileri artık bunlara 
dur desin. Kimse o bi-
rileri Konyaspor’umuzu 
kurtarsın.

Bu duyacaklarınıza 
susup yazmamak bu ta-
kıma bu şehre ihanettir... 
Bunları bilipte susanlar 
da ihanetin ta kendileridir...

Takımda bazı futbolcular alacakla-
rı için takımı birer birer fifaya vermeye 
hazırlanıyorlar...

Bülent Korkmaz ise para konuları 
ve transferler için yönetimle tartışıyor...

Bu kararda kim etken alınan karar 
tek taraflı mı karşılıklı mı bilinmiyor 
ama Konyaspor ilk 3 hafta lige istediği 
gibi başlayamazsa Bülent Korkmaz 
istifayı düşünüyor...

Bilindiği üzere Konyaspor öyle 

veya böyle kamp yap-
madı hiç hazırlık maçı 
oynamadı. Futbolda 
sezon öncesi rakımı 
yüksek bol oksijenli bir 
yerde futbolculara yük-
leme yaparsın ki sezonu 
en az sakatlıkla ve oyun-
dan düşmeden tamam-
lasınlar...

Hadi bu durumu 
göz ardı ettik takımın 

idman sürelerinin 1 saat olduğu konu-
şuluyor... Hal böyle ise bu dar kadro ile 
Konyasporlu futbolcular 90 dakikayı 
ve dahası lig tarihinin en sık ve uzun 
maratonunu nasıl tamamlayacaklar...

Soruyorum şimdi daha ne kadar 
bu takımın yok oluşunu yitip gitmesini 
seyredeceğiz. Elimizden birşey gelmez 
ki dediğinizi duyar gibiyim;

Biz kısık sesleriz belki ama ses 
çıkartalım en azından uysal koyun ol-
madığımızı bilsinler... 

TAKIM UÇURUMA SÜRÜKLENİYOR BEYLER UÇURUMA...

spor@konyayenigun.com
ALİ DOLAPÇI
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