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141303 Hastaneye giden
yollar yapılıyor

Pekyatırmacı halkla
istişarede buluşuyor

KOMEK ve ASEM’de 
telafi eğitimleri başladı 14 Grand Millennium Otel, 

önemli bir yatırım oldu

ZERDEÇAL, EKLEM 
AĞRILARINI HAFİFLETİYOR

BERA OTELLERİ 
KAPILARINI AÇIYOR

VALİ VAHDETTİN ÖZKAN 
GÖREVE BAŞLADI

Zerdaçalın içeriğinde bulunan curcumin, doğal 
bir antioksidan olmasının yanı sıra anti-inflama-
tuvar özelliği ile de ön beden ve ruh sağlığı için 
önemli bir rol oynuyor. Zade Vital’in bu doğrultu-
da ürettiği ürün, sağlık açısından oldukça önem 
taşıyor.

Bera Holding’e bağlı Bera Konya Otel 22 Haziran 
Pazartesi, Bera Alanya Otel’i ise 29 Haziran Pazar-
tesi ‘Yeni Normal Dönemi’ne hazır bir şekilde ko-
nuklarını ağırlamaya başlayacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imza-
sıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile 
Konya’ya atanan Vali Vahdettin Özkan Konya’ya 
geldi. Konya Valiliğine atanan Vali Özkan, Valilik 
önünde sade bir programla karşılandı. Vali Özkan 
kısa bir konuşmanın ardından Konya Valiliği göre-
vine başladı. 

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunmak, Bakanlığın Konya 
projelerini açıklamak ve Konya üzerine istişarelerde bulunmak üzere bugün memleketi Konya’ya geliyor

BİSİKLET ŞEHRİ KONYA İÇİN
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

“Konya Bisikletli Ulaşım 
Ana Planı” kapsamında 
Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi arasında imza-
lanan “Konya’da Bisikletli 
Ulaşımın Geliştirilmesi ve 
Teşvik Edilmesine Yönelik 
İkili İşbirliği Protokolü” 
hakkında da açıklamalarda 
bulunacak olan Bakan Ku-
rum, TOKİ Ardıçlı Sosyal 
Konut alanında inceleme 
yapacak. Ardından muhtar-
larla toplantıya katılacak. 
 n HABER MERKEZİ

KONYA PROJELERİNİ
YERİNDE İNCELEYECEK

Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum, Konya 
Projeleri Tanıtım Progra-
mı’na katılarak, burada bir 
konuşma yapacak. Konya’da 
yapılması planlanan on adet 
Millet Bahçesi projelerini 
de inceleyecek olan Kurum, 
Millet Bahçeleri projeleri 
hakkında bilgiler verecek. 
Bakanlığın koordinasyonun-

da çalışmalarına başlanan 
Alaeddin Bulvarı Cephe 

Rehabilitasyonu projesi-
ni yerinde ziyaret edip 

bilgi alacak. 

BAKAN KURUM KONYA’YA 
MÜJDELERLE GELİYOR

Konya ekonomisi için bü-
yük önem arz eden Sanayi 
Sitelerinin Taşınması ve 
Dönüşümü Projesi hakkın-
da da açıklamalarda bulu-
nacak olan Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum, 
Konya programında kentsel 
dönüşüm çalışmalarına da 
yer verecek. Bakan Kurum, 
Meram İlçesi Şükran 
Mahallesinde devam eden 
kentsel dönüşüm çalışma-
sını ziyaret edecek. Kurum, 
saha programında esnaf ve 
vatandaşla da buluşacak.

BİLİM MERKEZİ’NDE
AFET BİLİNCİ VERİLECEK

SOSYAL MESAFE İHLALİNİ 
BU CİHAZ İHBAR EDECEK

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli il bilim merkezi olma özelliğini taşıyan 
Konya Bilim Merkezi, yaptığı ulusal ve uluslararası etkinliklerle 

Konya’nın cazibe merkezi oluyor. Bilim Merkezi’nde, AFAD ile yapılan 
işbirliği çerçevesinde, Dünya Bankası desteğiyle afet farkındalık 

merkezi oluşturulacak. n HABERİ SAYFA  3’TE

Koronavirüs salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, 
ihtiyaca yönelik üretimini yaptıkları ürünlere bir yenisini daha ekledi. 
Öğrenci ve öğretmenler, sensörlü, sesli ve uyarı ışıklı ‘Sosyal Mesafe 

Koruyucu’ geliştirdi.  n HABERİ SAYFA  3’TE

Avrupa’nın
kirazı bizden

Konya’nın Toros 
Dağları eteklerinde 

yetişen kirazın 
büyük bölümü 
Almanya başla 

olmak üzere Avrupa 
ülkeleri, Rusya ve 
Arap ülkelerine 
gönderiliyor.
n HABERİ 
SAYFA 5’TE

ÖOnemli projelerin
müjdesini verecek



Zade Vital Zerdaçal İçeren
Takviye Edici Gıda

Zade Vital Kolajen İçeren 
Takviye Edici Gıda

ZADE VITAL 
DESTEK ÜRÜNLER 

Çoğu zaman enerji-
lerine yetişemediğimiz 
çocuklar, durağanlaştı-
ğında, günlük hareketleri 
azaldığında bir şeylerin 
yolunda gitmediği an-
laşılır. Çünkü sürekli 
oradan oraya koşuşan, 
anlatmaktan yorulmayan 
çocukları halsiz görmeye 
hiç alışık değiliz. Onların 
enerjilerini destekleyecek sağlıklı bir 
beslenmenin uygulanması oldukça 
önemlidir. Özellikle büyüme çağın-
da beslenmenin çok büyük önemi 
vardır.

 Vitamin ve çeşitli minerallerin 
eksikliği yorgunluk hissine sebep 
olabilir. B grubu vitaminler, D vita-
mini, çinko, demir gibi moleküllerin 
eksikliği çocuklarda halsizlik hissine 
sebep olabilir. Demir ve D vitamini 
eksikliği çocukluk döneminde kar-
şılaşılan problemlerden biridir. Bu 
dönemde eksikliklerin fark edilmesi 
oldukça önemlidir. Aksi durumda 
sağlıklı bir büyüme de gerçekleş-
meyebilir. Çocuklarda genel sağlığı 
korumak için güvenilir omega3 balık 
yağı desteği alınabilir.  

Çocuklarda yorgunluk hissinin 

birçok sebebi olabilir. 
Çocukların enerjilerini 
desteklemek için uyku dü-
zeni ve kalitesi önemlidir. 
Sağlıklı bir uyku çocuğun 
günü aktif geçirmesini 
sağlar. Uyuduğu yatak ve 
yastığın çocuk için uygun 
yapıda olması da uyku ka-
litesini etkileyen bir diğer 
etmendir. Uyuduğu oda 

mutlaka havalandırılmalıdır. Odanın 
sıcaklığı kontrol edilmeli ve çok 
sıcak/soğuk bir ortam olmamalıdır. 
Su tüketimi metabolizmanın düzenli 
işleyebilmesi için temel gereksinim-
lerdendir. Gün içerisinde yeterli su 
tükettiğinden emin olunmalıdır. 

Çocukların enerjisini yükseltecek 
ve performans gösterebilecekleri or-
tamlar sağlanmalıdır. Ebeveyn ilgisi 
çocuğa enerji vermek için en kolay 
ve en güzel yoldur. Çocukla fizik-
sel temas kurmak sarılmak, öpmek 
mutlu etmek enerjilerini arttırmayı 
sağlayabilir.

Çocuklarda görülen halsizlik his-
sinin temelinde yatan başka sebep-
lerde olabileceği unutulmamalıdır. 
Mutlaka bir doktor desteğine başvu-
rulması gerekir.

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Çocukluk Enerjisi !

Hareket sistemi, kaslar, 
kemikler ve eklemlerden 
oluşur. Hareket kapasitesi 
bu sistemin sağlığı ile 
doğrudan ilişkilidir. 
Sağlıklı kas, kemik ve 
eklemler sayesinde hareketli olabileceğimiz 
gibi, hareketli olduğumuz sürece bu sistemin 
daha sağlıklı olmasını sağlarız. 

Hareketli eklemler, serbest hareketlerini 
kaygan kıkırdak yüzeyleri sayesinde yaparlar. 
Bu yüzeylerde bozulma olduğunda hareket de 
kısıtlı ve ağrılı olacaktır. Travma, kilo, aşınma 
veya otoimmun hastalıklar bu yüzeylerde 
hasar oluşmasına neden olabilir.

Eklem sağlığını korumak için, eklem 
etrafı bağların ve eklemlerin sağlıklı 
olması önemlidir. Hayat boyu düzenli hafif 
egzersizler ve hareket hem bu yardımcı 
dokuların hem de eklemleri sağlamlaştırır ve 
güçlendirir. 

Eklem sağlığı için beslenme de büyük 
önem taşır. Sağlıklı ve dengeli beslenmek ve 
bol su tüketmek, eklemler için gerekli mikro 

besleyicileri sağlamak için çok önemlidir. 
Vitamin ve mineral eksiklikleri uzun 
dönemde sorunların ortaya çıkmasına 
neden olabilir.

Fazla kilolar da eklemlerin yükünü 
artıracağından, kıkırdak yapının 
bozulmasını hızlandırır. Kaybedilen 
her fazla kilo, eklemlerin biraz daha 
rahatlamasına yardımcıdır. 

Kronik eklem hasarı ile beraber, 
eklem aralığında prostoglandin denilen 

maddelerin artması ile, ağrı, ödem, kızarıklık, 
ısı artışı ve hareket kısıtlılığı meydana gelir. 
İnflamasyon adı verilen bu süreci rahatlatmak 
eklem ağrılarının tedavisindeki prensiptir. Bu 
amaçla, doğal takviyelerden yararlanmak da 
mümkün.  Özellik omega 3 yağ asitlerinin 
bu süreçte destekleyici olduğunu gösteren 
birçok çalışma mevcut. Yine zerdeçal 
da inflamasyonu azaltarak rahatsız edici 
bulguların azalmasına katkı sağlayabilir. 
Zerdeçaldaki ana biyoaktif madde olan 
curcumin, anti-inflamatuar özelliklere 
sahiptir. Direk olarak tüketildiğinde vücut 
tarafından kullanımı yetersiz olduğundan, 
farklı yöntemlerle emiliminin artırılması 
gerekir.  Biyoyararlanımı artırılmış zerdeçalın 
antiinflamatuar etkinliği, eklem sağlığı için 
güçlü bir destejkleyicidir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Eklem sağlığına 
Zerdeçal desteği

Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal (Curcuma 
longa) Zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan çok 
yıllık bir bitkidir. 

Anavatanı Güney Asya olmakla beraber Dün-
ya geneline yayılmıştır. Baharat olarak kullanı-
lan bitki kök tozu aynı zamanda renklendirici 
olarak da kullanılmaktadır.

 Zerdeçal yüzyıllardır Hint tıbbında  (Ayurveda) kullanılmıştır. Ge-
leneksel tıpta geniş bir kullanım alanına sahiptir. Halk hekimliğinde 
de yıllarca kullanılmıştır. 

Özellikle son yıllarda zerdeçal ile ilgili yapılmış birçok bilimsel 
çalışma mevcuttur. Teknolojik gelişme ile beraber inovatif ve fonksi-
yonel destek ürünleri üretilmiştir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Zerdeçal (Curcuma longa L.)

Zencefilgiller ailesi içerisinde bulunan ve kökleri Güney 
Asya’ya dayanan zerdeçal, otsu bir bitki türü... Zerdeçalın 
sindirim sistemini düzenlemeden eklem ağrılarını hafifletmeye 
kadar insan sağlığı üzerinde birçok faydası bulunuyor. Özellikle 
mevsim geçişlerinden kaynaklı ortaya çıkan eklem ağrılarını ağrı 
kesici ilaçlar yerine doğal ürünlerle minimize edebiliriz.

Zerdaçalın içeriğinde bulunan curcumin, doğal bir antioksidan 
olmasının yanı sıra anti-inflamatuvar özelliği ile de ön beden 
ve ruh sağlığı için önemli bir rol oynuyor. Yapılan klinik 
araştırmalarda da zerdeçalın, osteoartrit, romatoid artrit, IBS 
ve Alzheimer gibi hastalıklarda destek sağladığı vurgulanıyor.

Zerdeçal içeriğindeki etken maddeler sayesinde vücutta 
bir ağrı kesici görevi görerek kas ve eklem ağrılarının 
dindirilmesinde ve yorgunluktan kaynaklı ağrıların 
azaltılmasında kritik bir önem taşıyor. Ek olarak, çocuklarda 
da kasları güçlendirici ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici 
etkilere sahip olan zerdeçal, çocukların daha enerjik ve dinç 
olmalarına destek oluyor.
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19 HAZİRAN 2020

KOMEK ve ASEM’de 
telafi eğitimleri başladı

UCLG Eş Başkanı Altay 
Volkan Bozkır’ı tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezlerinde (ASEM) yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) nedeniyle ara 
verilen eğitimler yeniden başladı. 
Koronavirüs salgını kapsamında 
kısıtlamaların sonlandırılarak yeni 
normalleşmeye geçilmesiyle bir-
likte KOMEK ve ASEM’lerde ger-
çekleştirilecek telafi eğitimlerinde 
kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda 
ders yapmaları için gerekli tüm 
tedbirler alındı. 

DERSLER SOSYAL MESAFE 
KURALLARINA GÖRE İŞLENİYOR 

Tüm kurs merkezlerindeki 
sınıflar, sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına uygun şekilde düzen-
lenirken kursiyer ve eğitmenlerin 
derslerde maske kullanımı zorunlu 

hale getirildi. Ayrıca kursiyerlerin 
sağlık kontrolleri günlük ateş öl-
çümleri yapılarak sağlanırken, te-
neffüs planlaması ders aralarında 
yoğunluğa izin verilmeyecek şekil-
de yapılıyor. 

YAZ DÖNEMİNDE YETİŞKİN-
LERE YÖNELİK YENİ KAYIT OL-
MAYACAK 

14 Mart itibariyle ara verilen 
grupların telafi dersleri ile başla-
narak yeni kayıt alınmayacak KO-
MEK ve ASEM’lerde yarım kalan 
tüm eğitimlerin 1 Eylül’e kadar ta-
mamlanması planlanıyor. KOMEK, 
koronavirüs nedeniyle ara verilen 
süreçte tüm eğitmen ve persone-
lin desteği ile 3 milyon maske üre-
terek Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin koronavirüsle mücadelesine 
katkı sağlamıştı. n HABER MERKEZİ

Koronovirüs salgınına karşı sosyal mesafe riayet etmek amacıyla Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri sensörlü, sesli ve uyarı ışıklı ‘Sosyal Mesafe Koruyucu’ geliştirdi

Sosyal mesafe ihlalini 
bu cihaz ihbar edecek

Koronavirüse karşı tıbbi mal-
zeme ihtiyacının karşılanmasında, 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mes-
lek liseleri ile bilim ve sanat mer-
kezleri önemli rol oynadı. Meslek 
liseleri ile bilim ve sanat merkez-
leri, koronavirüs salgınının başla-
masıyla maskeden dezenfektana, 
siperlikten koruyucu önlüklere, 
hatta solunum cihazlarına varan 
bir ürün yelpazesi ile üretim ger-
çekleştirdi. Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
de koronavirüsle mücadelesine 
büyük katkı sağladı.  Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 
Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesi-
ne, yüz koruyucu siperlik, izole nu-
mune alma ünitesi, entübe kabini, 
sensörlü ve pedallı dezenfektan 
stantları üretimleri ile katkı sağla-
dı. Son günlerde Türkiye genelinde 
artan Koronovirüs salgınına karşı 
sosyal mesafe kurallarına dikkat 
çekmek amacıyla sensörlü, sesli ve 
uyarı Işıklı ‘Sosyal Mesafe Koruyu-
cu’ ürününü geliştirdiler.

‘FARKINDALIK OLUŞTURUYOR’
Geliştiren ürün hakkında bil-

gi veren Mehmet Tuza Pakpen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Tayyip Sarı, “Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesinde bulunan 
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, idarecileri, 

öğretmen ve öğrencileri ilk olarak 
sağlık çalışanları için yüz koruyucu 
siperlik, izole numune alma kabini 
ve entübe kabini ve dezenfektan 
stantlarının seri üretimini gerçek-
leştirdik. Hızlı Ar-Ge çalışmaları 
neticesinde projeleri ve üretim 
aşamalarını tamamı öğretmen ve 
öğrencilerin yaptığı ‘Sosyal Mesafe 
Koruyucu’ ürününün seri üretimi-
ne devam ediyoruz. Şu anda ön-
celikle sağlık çalışanlarımız olmak 
üzere, banka, restoran, Kurum ve 
kuruluşların taleplerini karşıla-
maya çalışılıyoruz. Tasarımından 
elektronik devresine, plastik aksa-
mında montajına tüm aşamaları 
okulumuzda öğretmen ve öğrenci-
lerimiz tarafından gerçekleştirilen 

sosyal mesafe koruyucu büyük ilgi 
görmekte olup, pandemi sürecin-
de sosyal mesafenin korunmasın-
da büyük rol oynayacağı benziyor. 
Bilgisayardan USB olarak besle-
nebilen, ayrıca batarya ile kablo-
suzda da kullanılabilen masaüstü 
kullanımına uygun ve modern di-
zaynıyla şimdiden büyük bir talep 
görmeye başladı. Sosyal mesafenin 
korunduğu alanlarda yeşil renkle 
aydınlatma veren, ürün sosyal me-
safenin ihlal edilmesinde öncelikle 
uyarı ikaz sesi ve yanıp sönen ye-
şil ışık daha sonra kırmızı ışık ve 
şiddetlenen uyarı sesi ile insanla-
rın sosyal mesafesinin koruması-
na yardımcı olmaktadır. Yoğun iş 
temposunda insanların farkında 

olmadan sosyal mesafeyi ihlal du-
rumlarında devreye giren elekt-
ronik sistem şimdiden büyük bir 
farkındalık oluşturuyor.” ifadelerini 
kullandı. 
‘KONYA PROTOKOLÜNE DESTEKLERİ 

İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ’
Mehmet Tuza Pakpen Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ça-
lışmalarına desteklerinden dolayı 
Konya Protokolüne teşekkür eden 
Sarı, “Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü Ar-Ge çalışmalarını her 
yönüyle desteklediği okulumuzda 
İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit 
Ali Büyük, okulumuzda yapılan 
çalışmaları yakından takip etmek-
te ve büyük önem göstermektedir. 
Ayrıca Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı,  İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Mustafa Yılmaz’a, 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar okulda yapılan 
üretim ve Ar-Ge çalışmalarına ya-
kından takip edip, desteklemekte-
dir. Okulda gerçekleştirilen her ça-
lışmaya ve gelişimine büyük katkı 
sağlayan yönetimini protokol kap-
samında MEB ile birlikte gerçek-
leştirilen Konya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü’ne başta Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükçü Bey 
ve işadamlarımıza öğrencilerim ve 
velilerim adına çok teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dünya Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) 
Eş Başkanı, Türk Dünyası Bele-
diyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Büyükelçi 
Volkan Bozkır için tebrik mesajı 
yayımladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili, 
TBMM Dışişleri Komisyonu Baş-
kanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ın 
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına 
seçilmesinden dolayı büyük bir 
memnuniyet duyduklarını belirten 
Başkan Altay, “BM’nin en önemli 
karar organının yönetimi ilk kez 
bir Türk vatandaşı tarafından üst-

lenilmiş oldu. Sayın Bozkır’ın böyle 
kritik bir göreve ezici çoğunlukla 
seçilmiş olması, Türkiye’nin ulus-
lararası alanda göstermiş olduğu 
başarıların açık bir tezahürüdür. 
Cumhurbaşkanımız öncülüğün-
de Türkiye’nin saygın konumunu 
ortaya koyan gurur verici tabloda 
Volkan Bozkır’ın görevini layıkıyla 
yerine getireceğine ve uluslararası 
işbirliği temelinde küresel sorunla-
rın çözümüne katkı sağlayacağına 
inancım tamdır. Bu önemli görev 
dolayısıyla Sayın Volkan Bozkır’ı 
kutluyor, yeni görevinde kendisi-
ne başarılar diliyorum.” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

Bilim Merkezi’ne AFAD farkındalık merkezi kuruluyor

Türkiye’nin TÜBİTAK destek-
li ilk bilim merkezi olma özelliği 
taşıyan Konya Bilim Merkezi’nin 
planetaryumu, bilimsel sergile-
ri, toplantı salonları, astronomi 
günleri, Bilim Festivali, ulusal ve 
uluslararası birçok etkinliklerle 
Konya’nın cazibe merkezlerinden 
ve yeni sembollerinden biri olma-
ya devam ediyor. Büyükşehir Be-

lediyesi’nin Konya’ya kazandırdığı 
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk 
Bilim Merkezi’ne yeni bir bölüm 
kazandırılıyor.  Bilim Merkezi içe-
rinde 6 adet farklı temalarda sergi 
galeri bulunuyor. Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
ve Dünya Bankasının desteği ile 
Konya Bilim Merkezinde 7 sergi 
olarak afet farkındalık merkezi ile 

bilim meraklıları ile buluşacak. 
Dünya Bankasının destekleri ile 
inşa edilecek merkez Eylül ayında 
bilim meraklıları ile buluşulması 
hedefleniyor. Kurulacak alan ile 
afetlere dikkat çekilecek. Afet bi-
lincini artırmaya yönelik çalışma-
lar gerçekleştirecek. Konya İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 
Yıldız Tosun, Bilgi Sistemleri Şube 

Müdürü Halil İbrahim Çiçekdağı 
ve AFAD Başkanlığından gelen 
heyet Konya Bilim Merkezinde ya-
pımı devam eden afet farkındalık 
merkezinde incelemelerde bulun-
du. Konya Bilim Merkezi yakın 
zamanda da yeni sergilerle Bilim 
Meraklıları ile buluşmaya devam 
edecek. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Ereğli Belediyesi haşereye 
karşı erken önlem alıyor

Yunak İlçe Tarım’da
devir teslimi yapıldı

Ereğli Belediyesi havaların 
ısınmasıyla birlikte tüm caddeler-
de, sokaklarda yürüttüğü ilaçlama 
çalışmaları ile sinek ve haşerelere 
karşı önlem alıyor. Ereğli Beledi-
yesi ekipleri, erken önlem alarak 
sinek ve haşere ile mücadelede 
başlangıç dönemini iyi değerlen-
dirip zararlı canlıların üremesinin 
önüne geçmeyi amaçlıyor. Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin Opruk-
çu, yaz aylarının gelmesiyle birlik-
te sıcaklıkların mevsim şartlarında 
seyretmeye başladığını ifade ede-
rek, “Bu noktada Ereğli Belediyesi 
olarak en başında sinek ve haşere-
lerle mücadeleyi sıkı tutarak hem-
şehrilerimizin huzursuz olmaları-
na engel olmak için gece gündüz 
ilaçlama çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Ayrıca çeşitli hastalık 
yapıcı mikropları taşımalarından 
dolayı hemşehrilerimizin sağlığını 
da tehdit eden bu zararlı canlıların 
çoğalmalarının önüne geçmek en 
önemli görevlerimizden birisidir. 

Korona virüs (Covid-19) salgının-
da gösterdiğimiz fedakar mücade-
leyi normalleşme süreci ile birlik-
te zamanlarını daha çok dışarıda 
geçirecek hemşehrilerimizin si-
nek ve haşerelerden korunması 
adına da sürdüreceğiz. İlaçlama 
çalışmalarımız belirli periyotlar-
da ara vermeden devam edecek. 
Bu noktada hemşehrilerimize de 
görevler düşüyor. Hemşehrileri-
mizin mahallelerde, cadde ve so-
kaklarda çöpleri rastgele çevreye 
bırakmamaları büyük önem arz 
ediyor. Çöplerin çöp konteyner-
lerine atılmasına özen göstererek 
sinek ve haşerelerin çoğalmasının 
önüne el birliği ile geçmiş oluruz. 
Bir diğer hususu da dile getir-
mek istiyorum, salgın hala tehdit 
oluşturmaya devam ediyor, nor-
malleşme sürecini tamamen bitti 
gözüyle değerlendirmeyelim ve 
lütfen maskemiz olmadan dışarı 
çıkmayalım, sosyal mesafe kural-
larına eksiksiz uyalım” dedi. n İHA

Yunak İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne getirilen Hasan 
Yaz, görevi eski İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Ömer Ali Ço-
mak’tan devraldı. Yunak İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürü Ömer Ali 
Çomak’ın tayininin Burdur Çavdır 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü-
ne çıkmasının ardından boşalan 
müdürlük görevine yine ilçe mü-
dürlüğünde görevli ziraat mühen-
disi Hasan Yaz, Konya Valiliği olu-
ru ve onayı ile getirildi. Yunak İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde 
devir teslim töreni düzenlendi. 
Müdürlük makamında yapılan tö-
ren çalışanlarının katlımı ile ger-
çekleşti. 

Müdürlük görevini devra-
lan Hasan Yaz, “Bu bir nöbet 
değişikliği, Allah inşallah bana 
da alnım açık, kendisi gibi yüzü 
ak bir şekilde nöbeti başka bir 
arkadaşa vermemi nasip eder” 

ifadesini kullandı. Görevinin ne 
kadar önem arz ettiğinin farkın-
da olduğunu dile getiren Hasan 
Yaz, “Mesai arkadaşlarımla, sivil 
toplum örgütleriyle, basınımızla, 
esnafımızla, halkımızla, üreticiyle, 
tüketiciyle el ele vereceğiz. Halkı-
mıza layık olabilmek için elimiz-
den gelen gayreti göstereceğiz. 
Çok çalışacağız, çünkü görevimiz 
daha çok çalışmak ve daha büyük 
işler başarmayı bizlere zorunlu kı-
lıyor” diye konuştu. Hasan Yaz’a 
yeni görevinde başarılar dileyen 
Ömer Ali Çomak ise “Hasan Yaz 
müdürüme görevi gönül rahatlı-
ğıyla devrediyorum. Yunak’taki 
yaptığımız hizmetleri arkadaşımız 
devam ettirecektir. Kişiler değişe-
bilir ama hizmet süreklidir” dedi. 
Konuşmaların ardından Hasan 
Yaz, Ömer Ali Çomak’a teşekkür 
plaketi ve çiçek takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

Bera Holding’e bağlı Bera Konya Otel 22 Haziran Pazartesi, Bera Alanya Otel’i ise 29 Haziran 
Pazartesi ‘Yeni Normal Dönemi’ne hazır bir şekilde konuklarını ağırlamaya başlayacak

Bera Otelleri kapılarını
misafirlerine açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, 
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının 
katkıları ve tüm sektör paydaş-
larının iş birliğiyle hazırlanan ve 
dünyadaki ilk örneklerinden biri 
olan ‘Güvenli Turizm Sertifikas-
yon Programı’na başvuran Bera 
Otelleri, hizmet kalitesini bu prog-
ram çerçevesinde daha da yukarı 
taşımak iddiasında. Bera Otelle-
ri Yönetimi; “Konaklama ve ye-
me-içme tesislerimizi ayrı kriterler 
çerçevesinde yerel ve uluslararası 
standartlarda denetlemeye açmış 
durumdayız. Güvenli Turizm Serti-
fikasının gerektirdiği hijyen, sağlık 
denetimi ve uygunluk değerlendir-
mesini kendimize temel referans 
olarak aldık” diyerek yeni döneme 
hazır olduklarını ifade ettiler.

ÖZTOKLU: YENİ DÖNEMDE FİYAT 
DEĞİL, GÜVEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Bera Alanya Genel Müdürü Ka-
zım Öztoklu, Türkiye’nin turizmde 
edindiği deneyim ve birikimleri ile 
gelişmelere kolay uyum sağlayan 
bir ülke olduğunu belirterek, yeni 
normalleşme döneminde turizm-
de fiyat değil, güvenin belirleyici 
olacağını söyledi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının Güvenli Turizm Serti-
fikasyonu için yakında TSE tarafın-
dan denetime gireceklerini belirten 
Kazım Öztoklu, “Hazırladığımız ön-
lem ve tedbirler ile misafirlerimize 
sağlıklı ve mutlu bir tatil yaşat-
mayı arzuluyoruz” dedi. Bu süreç 
içerisinde misafirlerimize daha iyi 
hizmet vermek adına departman 
müdürlerinden oluşan Pandemi 
İzleme Kurulu (PİK) kurduklarını 
söyleyen Kazım Öztoklu, PİK’in mi-
safirlerin beklentilerini karşılamak, 
hizmet kalitesini korumak için tüm 
süreci yöneteceğini ifade etti. 

PİK’in Dünya Sağlık Örgütü, 
Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve yerel otoritelerin res-
mi talimatları ve önerilerini, ilgili 
resmi ve uzman otoritelerin görüş-
lerini sürekli takip ederek gerekli 
olan tüm önlemlerin güncel bir 
şekilde uygulanmasını sağlandı-
ğını belirten Kazım Öztoklu, “29 
Haziran’da kapılarını misafirlerine 
yeniden açacaklarını hatırlatarak, 
çalışma arkadaşlarımızın, misafir-
lerimizin ve iş ortaklarımızın sağ-
lığını korumak amacıyla bir Hijyen 
Manifestosu hazırladık. Web site-

mizde yayınladığımız bu manifesto 
ile hijyen önlemlerini alarak, ha-
zırlıklarımızı tamamladık ve onları 
misafir etmek için sabırsızlıkla bek-
liyoruz” dedi.

Kazım Öztoklu son olarak; 
“Tüm Bera Alanya çalışanla-
rı hijyen konusunda eğitimlerini 
tamamlamış, iş başı öncesinde 
düzenli sağlık taramalarından ge-
çirilmiş olup, ilgili koruyucu ekip-
manları hazır halde 29 Haziran’ı 
beklemektedir. Misafirlerimizin, ai-
lelerinin, çalışma arkadaşlarımızın 
ve iş ortaklarımızın sağlığı bizim 
önceliğimiz olmaya devam edecek-
tir. Misafirlerimizin ‘Güneş, yeşil ve 
maviye olan özlemlerini biliyoruz. 
Bera Alanya ailesi olarak yeniden 
güzel ve sağlıklı günlere hazırız” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

BÜYÜKYILDIZ: ESKİ 
KONUKSEVERLİĞİMİZ, YENİ 

NORMALİMİZ İLE AÇILIŞA HAZIRIZ
22 Haziran Pazartesi tekrar mi-

safirleri ile buluşmaya hazırlanan 
Bera Konya Otel Müdürü Ahmet 
Büyükyıldız da açılış öncesi almış 
oldukları bir dizi önlem ve uygu-
lamaya dair bilgileri kamuoyu ile 
paylaştı. Büyükyıldız, “23 Mart 
tarihinde virüs yayılımını engel-
lemek; misafirlerimizin, çalışan-
larımızın ve ailelerinin sağlığını 

korumak amacıyla hizmetlerimize 
geçici olarak ara vermiştik. Bu süre 
içerisinde hem ülkemizdeki hem 
de dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip ettik. Kendi sektörümüzle 
ilgili alınması gereken tedbir ve 
önlemleri de bu zaman içerisinde 
daha detaylı olarak irdeleme fır-
satı bulduk. TC. Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın başlatmış olduğu 
Güvenli Turizm Sertifikası için baş-
vurumuzu geçtiğimiz haftalarda 
yaptık. Amacımız, konaklayacak 
tüm misafirlerimizin, çalışanları-
mızın ve otelimize gelen üçüncü 
şahıslar ile ailelerimizin de bulun-
duğu geniş bir kitlenin sağlığını 
korumaktır. Açılış öncesi hazırlık-
larımızı bu doğrultuda planlıyor, 
çalışmalarımızı titizlikle yürütüyo-
ruz. “Eski konukseverliğimiz, yeni 
normalimiz” ile açılışa hazırız diyen 
Büyükyıldız sözlerine şöyle devam 
etti: “Otel girişinden başlayarak 
misafirlerimizin temassız ateş ölçer 
ile ateşi ölçülerek kayıt altına alı-
nacak, giriş işlemini yapmak üzere 
sosyal mesafe kuralları dahilinde 
resepsiyona yönlendirilecektir. Ka-
yıt esnasında misafirlerimizden son 
14 günde bulundukları yerler, ken-
disi veya herhangi bir aile ferdinin 
Covid-19’a yakalanıp yakalanma-
dığına dair bilgileri içeren form ile 

kayıt altına alınmaktadır. Misafirle-
rimizin eldiven ve maske gibi koru-
yucu ekipmanlara ihtiyaç duyması 
halinde ücretsiz olarak bu konuda 
misafirlerimizin ihtiyacı giderile-
cektir. Covid-19 ile mücadele de en 
büyük silahımız kollektif bilincimiz 
olması nedeniyle otel içinde yer 
alan bilgilendirme afişleri, görseller 
ve videolar bu farkındalığımızı can-
lı tutmaya devam edecektir. Ortak 
kullanım alanları ile tüm katlarda el 
dezenfektanı ve el antiseptiği kolay 
ulaşılır olacaktır. Misafirlerimizin 
kişisel kullanıma ait eşyalar sterili-
ze edilip tek kullanımlık hale getiril-
miş, odalarda temas sonrası bulaş 
ve virüsün yayılmasını sağlayacak 
ürünlerin tamamı kaldırılmıştır. 
Özellikle klima sistemlerinin peri-
yodik bakımına, çamaşır, bulaşık 
makinesi vb. diğer araç ve gereç-
lerin sterilizasyonuna büyük önem 
verilmektedir. Açık büfe kahvaltı 
hizmeti bu süreçte sonlandırılmış 
olup yerine kişiye özel ve steril bir 
şekilde sunulan özel kahvaltı tabağı 
hizmetine başlanacaktır. Şeker, tuz 
ve baharat gibi ürünlerde tek kul-
lanımlık şekilde servise geçilmiştir. 
‘Yeni Normal’in getirdiği önemli bir 
uygulama ise odaların yeni misafi-
re hazırlanması döneminde prose-
dürler dahilinde detaylı bir hijyene 
tabii tutulmakta, odalar ULV cihazı 
ile dezenfekte edilerek asgari 12 
ila 24 saat arası bekleme süresi so-
nunda yeni müşterimizin hizmeti-
ne sunulmaktadır.”

Sürecin en önemli konulardan 
birisinin de personelin eğitim ve 
sağlığı olduğunu ifade eden Bü-
yükyıldız; “Her kademedeki per-
sonelimizin sağlık kontrolleri rutin 
olarak yapılmakta olup, müşte-
rilerimize bu süreçte maske ve 
siperlik ile hizmet verilecektir. 5 
Haziran 2020’de tüm çalışanları-
mıza ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Kılavuzu Eği-
tim’i verilmiştir. Bu bakış açısı ve 
değişmeyen ‘Bera Konukseverliği’ 
ile güvenli ve sağlıklı hizmeti su-
nabilmek bu süreçte değişmeyen 
hizmet anlayışımızdır olmaya de-
vam edecektir. Tüm misafirlerimizi 
Konya ziyaretlerinde gönül rahatlı-
ğı ile Bera Konya’yı tercih edebile-
ceklerini belirtmek isterim” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Taş Evler’in Ereğli Belediyesi’ne devri gerçekleşti
Ereğli ilçesinde, mezbelelik bir 

alan olarak risk oluşturan Taş Ev-
ler ve Kuzukuyu mahallesi ağaç-
landırma sahası Ereğli Belediye-
sine devredildi. Ereğli Belediyesi 
adına başkan Hüseyin Oprukçu 
ile İlçe Milli Emlak Müdürlüğü 
arasında Taş Evler ve Kuzukuyu 
mahallesi ağaçlandırma sahası-
nın devri için protokol imzalandı. 
“Bugünümüzü değil geleceğimizi 
düşünerek adım atıyoruz” diyen 

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, “Yoğun uğraşlar verdi-
ğimiz ve hala Ereğli’ye bu hizmeti 
yapmak adına engeller aşmaya 
çalıştığımız Taş Evleri resmen 
Ereğli Belediyesine kazandırma-
nın mutluluğu içerisindeyiz. Ayrı-
ca yeşile verdiğimiz değer çerçe-
vesinde Kuzukuyu mahallemizde 
de bir ağaçlandırma sahasını be-
lediyemize kazandırdık. Bir tarihi 
yansıtan, şu an harabe halde ve 

şehrimizin değerli bir yerinde bu-
lunan Taş Evler bir an önce mo-
dern bir yapıya kavuşmalıdır. Bu 
noktada biz hazırız, tüm ekipleri-
mizle Ereğli’de karanlık bir nokta 
kalmaması adına hemşerilerimiz 
için tehlike teşkil eden mezbele-
liği ortadan kaldıracağız. Bundan 
önce yapılamaz deneni yaptığı-
mız, şehrimizde huzuru bozan 
unsurları ortadan kaldırdığımız 
ve ağaç dikmenin bizim işimiz 

olduğu gerçeği malumdur. Taş 
Evler’de de Ereğlimize yakışanı 
yapacak ve gelecek nesillerimize 
güzel bir hizmeti daha armağan 
edeceğiz. Bu anlamda öncelik-
le hemşerilerimizin ve Ereğli’ye 
hizmet etme amacında olan her-
kesin desteğine ihtiyacımız var. 
Şimdiden Ereğli’miz ve hemşeri-
lerimiz adına hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum” dedi.
n İHA

Ahmet Büyükyıldız

Kazım Öztoklu
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Hüma Okulları LGS 
öğrencilerine başarı diledi

Seydişehir’de bekçilere
geliştirme eğitimi verildi

Hüma Okulları Kurucu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Birekul, Liselere Geçiş Sistemi 
(LGS) merkezi sınavında tüm öğ-
rencilere başarılar diledi. Dr. Bire-
kul, yaptığı açıklamada geçirilen 
bu zorlu süreçten öğrencilerin 
etkilenmemesi adına kurum ola-
rak her şeyi yaptıklarını ve sınava 
hazır olduklarını belirtti. Eğitim 
yılı boyunca öğretmenleriyle yüz 
yüze eğitim gerçekleştirerek, sal-
gın hastalık sürecinde ise canlı 
yayınlar ve Hüma Uzaktan Eğitim 
Merkezi(H-UZEM) ile öğrencileri-
nin başarıya ulaşması için gereken 
adımları son derece planlı bir şekil-
de icra ettiklerini belirten Birekul, 
“Eğitim bir süreçtir. Yaşadığımız 
olumsuz koşullar bu süreci etkile-
meye çalıştı ancak bakış açımız ve 
kriz anında kullanabileceğimiz sis-
temleri 6 ay öncesinden faaliyete 

geçirmemiz bizi oldukça rahatlattı. 
Öğretmenlerimiz de her halükar-
da öğrencilerimizin yanında oldu 
ve eğitimlerimize uzaktan da olsa 
devam ettik. Eğitimin her alanında 
var olma mücadelesi içinde önü-
müzdeki güzel günlere odaklan-
dık. Sınav ise bizim anlayışımızda 
bir son değil aksine bir başlangıç-
tır. Hüma Okulları öğrencilerine 
de eğitim yılı boyunca rehberlik 
kapsamında bu bilinci yerleştirdik. 
Bu nedenle sınava girecek olan 
tüm öğrencilerimiz başarıya ulaş-
mak niyetiyle büyük bir mutluluk 
içindeler. Öğrencilerimizi hayal et-
tikleri ve istedikleri yerde görmek 
bizim en büyük motivasyon kay-
nağımızdır” diyerek hem kendi öğ-
rencilerine hem de emeğini ortaya 
koyan tüm öğrencilere sınavda ba-
şarılar dilediğini ekledi. 
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Seydişehir’de görev yapan 30 
çarşı ve mahalle bekçisine, hizmet 
içi eğitim verildi. Polis Akademisi 
Başkanlığı tarafından 81 il ve il-
çelerinde bekçilerine yönelik ha-
zırlanan geliştirme eğitimleri Sey-
dişehir’de de İlçe Emniyet Müdür 
Vekili Kasım Özdemir tarafından 
verildi. Özdemir, göreve başlayan 
bekçilere, insan hakları, davranış 

ilkeleri, etkili iletişim, durdurma ve 
kimlik sorma, yoklama ve zor kul-
lanma, halkla ilişkiler, silah kullan-
ma konularında eğitim verildiğini 
bildirdi. Özdemir, eğitimde, atama 
ve adaylık süreçleri, özlük hakla-
rı, görev, yetki ve sorumlulukları 
hakkında da bilgi verilen bekçilerin 
eğitimin ardından sınava tabi tu-
tulduğunu bildirdi. n AA

Torosların kirazı
üreticiyi mutlu etti

Toroslar’daki kiraz bahçeleri 
üreticinin yüzünü güldürüyor. Ki-
razın yaklaşık yüzde 90’ı Almanya 
başta olmak üzere Avrupa Birliği ül-
keleri, Rusya ve Arap ülkelerine ih-
raç ediliyor Konya’nın Toros Dağları 
eteklerinde yetişen ve yurt dışında 
Türk kirazı olarak bilinen Ziraat 900 
cinsi kiraz, üreticinin yüzünü güldü-
rüyor.

İhracata yönelik kiraz yetiştiri-
ciliği yapılan Konya’nın Toros Dağ-
ları üzerine kurulu ilçesi Hadim’de 
geçmiş yıllara oranla kiraz fiyatının 
yükselmesi üreticiyi sevindirdi. İlçe-
de 39 bin dekar alanda yetiştirilen 
Ziraat 900 cinsi kirazların yaklaşık 
yüzde 90’ı Almanya başta olmak 
üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Rus-
ya ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. 
Kalibre ve kalitesine göre kilosu 
yaklaşık 10 lira olan kiraz, 20 liraya 
kadar alıcı buluyor. Bu sene ihracat 
yapan firmalar tarafından verilen 
fiyatların üreticilerin beklentilerini 
karşıladığı ifade edildi.

‘BU SENE KAZANIYORUZ’
İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi’n-

de kiraz üreticiliği yapan Fadimana 
Öğeç, kiraz hasadından ve fiyatlar-
dan memnun kaldığını söyledi. Ki-
raz yetiştiriciliğinin zahmetli bir iş 
olduğunu belirten Öğeç, “Bu sene 
iyi, beklediğimizi alıyoruz. Yurt dışı-
na ihraç ediliyormuş güzel gidiyor, 
fiyatları da uygun, bizce iyi. Şu anda 
kilosunu 17-18, hatta 20 liradan 
da veren varmış. İkinci elleri daha 
düşüğe alıyorlar. Kirazın bakımı 
eziyetli oluyor. Sulaması, ilaçlaması, 
sürülmesi gibi emeği var. Emeksiz 
olmuyor. Kirazın karşılığını bu sene 
alıyoruz. Geçen yıllarda biraz aşağı 
gidiyordu ama bu sene kazanıyo-
ruz” dedi.
‘KİRAZ HASADI 2 AY DEVAM EDECEK’

Hadim İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Erol İşcan ise hasadın 2 ay 
boyunca devam edeceğini söyledi. 
İşcan, “İlçemiz Hadim’de 900 met-
re rakımdan 2000 metre rakıma 
kadar kiraz üreticiliği yapılmakta ve 
yaklaşık 39 bin dekar alanda üretim 
gerçekleştirilmektedir. İlçemizde 
rakımın 900 metreye düştüğü Ala-
dağ bölgesinde hasat yaklaşık 20 

gün önce başladı ve hasadın son-
larına yaklaşıldı. Hadim bölgesinde 
ise kirazlar henüz yeşil. Hasat 15-
20 gün sonra başlayacak ve yak-
laşık 2 ay kadar daha devam ede-
cek. İlçemizde 18-19 bin ton kiraz 
hasadı bekliyoruz. Bu da dünyanın 
çeşitli ülkelerine dalından ihraç edi-
lecek. İlçemizden başlıca Avrupa 
ülkeleri, Rusya, Uzakdoğu’da ise 
özellikle Çin ve Güney Kore başta 
olmak üzere dünyanın 35-40 ülke-

sine ihracat yapılıyor. Fiyatların da 
geçen seneye nazaran biraz daha 
yüksek olmasını bekliyoruz. Aladağ 
bölgesinde de aynı şekilde geçen 
senekinden yüzde 30-40 oranında 
daha yüksek fiyatlarda alıcı buldu” 
şeklinde konuştu.
‘TÜRKİYE’NİN EN SON KİRAZ HASADI 

HADİM’DE YAPILIYOR’
İç piyasa ve ihracata yönelik en 

son kiraz hasadının Hadim ilçesin-
de yapıldığına dikkat çeken İşcan 
şunları kaydetti: “İlçemizde üretilen 
kiraz Türkiye’nin son turfanda kira-
zıdır. Hadim’den sonra Türkiye’de 
kiraz üretilen bir başka yer yok. 
Ayrıca ülkemizin geneli itibarıy-
la İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, 
Isparta ve Konya’da üretilen kiraz 
Avrupa ve Asya pazarında çok rağ-
bet görüyor. Güney Amerika ülke-
leri olan Şili, Meksika, Arjantin gibi 
ülkelerde de kiraz pazarını ele geçir-
meye başlamış durumda. Özellikle 
4-5 yıldır bakanlığımızın da yoğun 
çalışmalarıyla Asya pazarına girmiş 
durumdayız.”
n İHA

Konya’nın Toros Dağları eteklerinde yetişen ve yurt dışında Türk kirazı olarak bilinen Ziraat 900 cinsi kiraz, üreticinin yüzünü 
güldürüyor. Kirazın büyük bölümü Almanya başla olmak üzere Avrupa ülkeleri, Rusta ve Arap ülkelerine gönderiliyor

Yerköprü misafirlerini ağırlamaya başladı
Hadim ilçesinde derin vadisi 

ve doğal güzelliğiyle ziyaretçileri 
büyüleyen, yeşil ile mavinin bu-
luştuğu Yerköprü Şelalesi, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle uzun süre evden çıkma-
yan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Konya’ya 100, ilçe merkezine 
30 kilometre mesafede, Aladağ 
bölgesinde Göksu Nehri üzerinde 
yer alan Yerköprü Şelalesi, doğay-
la iç içe zaman geçirmek isteyen 
yerli ve yabancı turistlerin uğrak 
yeri durumunda bulunuyor. Ko-
vid-19 salgını kapsamında uygu-
lanan kısıtlamalar nedeniyle evde 
bunalan vatandaşlar, normalleş-
me süreciyle birlikte, 25 metre-
den akan buz gibi suyu ve doğal 
güzelliğiyle öne çıkan şelaleyi ge-
ziyor. 

Manzarasında fotoğraf çek-
tirmek ya da öz çekim yapmak 
isteyen birçok kişinin adeta sıra-

ya girdiği şelale, çevre düzenle-
mesinin ardından ziyaretçilerine 
çevresinde piknik yapma imkanı 
da sunuyor.

‘YEŞİL ALANI, DOĞAYLA İÇ İÇE 

OLMASI BENİ ADETA BÜYÜLEDİ’
Ziyaretçilerden Salih Yardım-

cı, Yerköprü Şelalesi’nin ailece va-
kit geçirmek için güzel bir mekan 
olduğunu söyledi. 

Salgın nedeniyle şehirde bu-
naldıklarını belirten Yardımcı, 
şunları kaydetti: “Konya merkez-
de ikamet ediyorum. Yerköprü 
Şelalesi’ne ilk defa geldim. Bu-

ranın suyu ve havasını çok be-
ğendik. Bundan sonra da vakit 
buldukça gelmeyi düşünüyoruz. 
Sessiz, nezih bir yer. Çocukların 
eğlenebileceği, vakit geçirebilece-

ği güzel yerler var. 
Özellikle yeşil alanı, doğayla iç 

içe olması beni adeta büyüledi. O 
yüzden herkese tavsiye ediyorum. 
Konya merkezde bu tarz yerler 
çok yok. Merkezden uzak olması-
na rağmen gelip görmeye değer.”

Ziyaretçilerden Mehmet Yıl-
maz ise 18 yaşından küçük oldu-
ğu için daha önce yaş sınırlaması-
na takıldığını ifade etti.

 Salgın nedeniyle evde ka-
palı kaldıklarını anlatan Yılmaz, 
“Yasaklar kalkınca buraya geldik. 
Yüzmek için uygun yerleri var. 
Herkesi buraya davet ediyorum, 
gelip görülmesi gereken bir yer. 
Çoğu insan burayı bilmiyor. Bu-
raya kendi aracımız ve imkanla-
rımızla geldik. İmkanı olmayanlar 
için Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve yakın ilçe belediyesi günübir-
lik otobüs turları düzenlese güzel 
olur.” diye konuştu. n AA
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Halasını tüfekle 
başından vurdu

7 yıl 6 ay hapis cezası 
bulunan kişi yakalandı

Konya’da bir ay önce cezae-
vinden çıktığı öğrenilen genç, tar-
tıştığı halasını başından vurarak 
ağır yaraladı. Olay, saat 14.30 sı-
ralarında merkez Meram ilçesi Ali 
Ulvi Kurucu Mahallesi 17102. So-
kakta meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, daha önceden ailevi so-
runlar yaşadığı belirtilen hala D.G. 
(47) ile yeğeni H.G. (25) arasında 
bilinmeyen bir nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın büyümesi üze-
rine H.G. halası D.G.’yi av tüfeği 
ile başından vurarak ağır yarala-

dıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Olay yerinde ilk mü-
dahalesi yapılan D.G. ambulansla 
Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Polis ekiplerinin takibiyle 
kaçan şüpheli H.G. yakalandı. 
Şüpheli H.G’nin yaklaşık 1 ay 
önce cezaevinden çıktığı öğrenil-
di. Hastaneye kaldırılan D.G.’nin 
durumunun ciddiyetini koruduğu 
belirtilirken, olayla ilgili soruştur-
ma sürüyor.. n İHA

Beyşehir ilçesinde, hakkında 
kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası 
kararı bulunan bir şahıs, saklandığı 
bağ evine yapılan operasyonla jan-
darma ekipleri tarafından yakalan-
dı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
7 yıl önce bir kişiyi bıçakla ağır yara-
ladığı ileri sürülen ve hakkında kas-
ten öldürmeye teşebbüs suçundan 
kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası 

bulunan 53 yaşındaki K.K’nin ilçe-
ye bağlı Çiçekler Mahallesi’nde bir 
bağ evinde saklandığını tespit etti. 
Beyşehir Sulh Ceza Mahkemesi’n-
ce verilen arama kararına istinaden 
adrese operasyon düzenleyen ekip-
ler, şahsı yakaladı. Beyşehir Devlet 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirilen K.K. daha sonra tutukla-
narak Seydişehir T Tipi Kapalı Ce-
zaevine teslim edildi. n İHA

Karaman’da cinayete kurban giden 19 yaşındaki Abdulhalil Özbek’in cenaze namazına 
Konya’da bulunan yüksek lisans öğrencisi köylüsü katılarak, mezar taşına adını yazdı

Öldürülen Afgan 
çoban defnedildi

Karaman’ın Çoğlu köyünde 150 
lira için cinayete kurban giden 19 
yaşındaki Afganistan uyruklu çoba-
nın cenazesi kimsesizler mezarlığı-
na defnedildi. Çoban Abdulhalil Öz-
bek’in cenaze namazına Konya’da 
yüksek lisans eğitimi gören köylüsü 
Kazımoğlu Hayatullah da katılarak, 
mezar taşına adını yazdı.

Konya’da otopsi işlemleri ta-
mamlanan Abdulhalil Özbek’in 
cenazesi, yakınlarının Karaman’da 
defnedilmesi talebi üzerine şehre 
getirildi. Özbek için Hamidiye Ma-
hallesi’ndeki şehir mezarlığı içinde 
cenaze namazı kılındı. Özbek’in 
cenaze namazına görevliler dışında 
Konya’da yüksek lisans eğitimi gö-
ren köylüsü Kazımoğlu Hayatullah 
katıldı. Namazın kılınmasının ar-
dından Özbek’in cenazesi mezarlık 
içinde bulunan kimsesizler mezarlı-
ğına defnedildi. Hayatullah, cenaze 
defnedildikten sonra mezar başında 

dua ederken, mezar taşına da Öz-
bek’in adını kendisi yazdı.

JANDARMA CİNAYETİ 
KISA SÜREDE AYDINLATTI

Karaman merkeze bağlı Çoğlu 
köyünde çobanlık yapan Afganis-
tan uyruklu 19 yaşındaki Abdulhalil 
Özbek’in biranda ortadan kaybol-

ması üzerine jandarma, AFAD ve 
köylüler arama çalışması başlattı. 
Özbek’in cesedi kaybolduktan bir 
gün sonra Sığırkuyusu mevkisin-
de koyun otlatan başka bir çoban 
tarafından 4 metre derinliğindeki 
kullanılmayan su kuyusunda bulun-
du. Yapılan incelemeler sonucunda 

çobanın tabancayla beş el ateş edi-
lerek öldürüldükten sonra cesedi-
nin 30 metre sürüklenerek kuyuya 
atıldığı tespit edildi. Olayın cinayet 
olduğunun anlaşılması üzerine jan-
darma, köyde Afganistan uyruklu 
çobanı tanıyan herkesin ifadesine 
başvurdu. Yapılan soruşturmalar 
sonucunda Afganistanlı çobanı öl-
dürdükleri belirlenen M.E. (20) ile 
M.C. (17) suç aleti tabanca ile bir-
likte yakalanarak gözaltına alındı. 
Zanlılar M.E. ve M.C.’nin jandar-
mada verdikleri ifadelerinde, çoban 
Abdulhalil Özbek ile 150 lira alacak 
verecek meselesinden tartıştıkla-
rını, tabanca ile beş el ateş ederek 
öldürdükten sonra 30 metre sürü-
yerek kuyuya attıklarını itiraf etti. İki 
cinayet zanlısı, İl Jandarma Komu-
tanlığında tamamlanan işlemlerin 
ardından çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanarak Karaman M Tipi Ka-
palı Cezaevine gönderildi. n İHA
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‘Özellikle Ekim ve Kasım aylarında daha da artacak!’
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut 

Gönülalan, son günlerde artan 
vaka sayılarının ikinci dalga olarak 
yorumlanmaması gerektiğini ifade 
ederek, vakalarda beklenen düzey-
de bir artış olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Umut Gönü-
lalan, Sağlık Bakanlığının yetkilen-
dirmesiyle Mart ayından bu yana 
pandemi hastanesi olarak görev 
yaptıklarını belirtti. 

Pandemi sürecinde Konya 
olarak oldukça başarılı mücadele 
verdiklerini ifade eden Gönülalan, 
“Ama tabii ki de normalleşmenin 
getirdiği bazı vaka sayılarında ar-
tışlar yaşanabiliyor. Ancak buna 
rağmen son derece başarılı olarak 
süreç sürdürülüyor. 

Medicana Konya Hastanesi ola-
rak bu normalleşme sürecinde biz 
tüm branşlarımızla hizmet verme-
ye devam ediyoruz. 

Bu süreçte pandemi hastala-
rımızla hiçbir şekilde temaslarını 
sağlamadan bize normal diğer şi-
kayetleri için başvuran hastalara 
da her türlü tanı, tedavi, ameliyat, 
anjiyo gibi gereken ihtiyaçlarına 
yönelik olarak tamamen daha steril 
ortamlarda pandemi hastalarından 
uzak tutarak hizmet vermeyi sür-
dürmekteyiz” dedi.

‘NORMALLEŞME SÜRECİNDE 
BEKLENEN BİR HASTA 

ARTIŞIYDI BU’
Son zamanlardaki vaka artış-

larının ikinci dalga olarak yorum-
lamaması gerektiğini ifade eden 
Doç. Dr. Gönülalan, “Normalleşme 
sürecinde beklenen bir hasta artı-
şıydı bu. Ancak tabii ki de bu süreç-
te pandemi halen bitmedi. Korona 
virüs hayatımızın bir gerçeği olarak 
uzun bir süre kalacak. 

Onun için mutlaka sosyal me-
safeye, maskeye ve hijyene önem 

vermemiz gerekiyor. Buna hasta-
ne ortamına gelirken de daha çok 
dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece 
hastaneler değil toplu alanlar, res-
toranlar, kafeler bu tür alanlarda 
sosyal mesafe ve maske kuralına 
uymak gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

‘ÜLKE ÇAPINDA BÜYÜK BİR 
SALGININ ÖNÜNE 

GEÇMEYİ BAŞARDIK’
Enfeksiyon Hastalıkları ve Kli-

nik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Doğaç Uğurcan da, Mart 
ayında Türkiye’yi etkisi altına alan 
korona virüsün herkesin alışık ol-
madığı bir durum olduğunu belirtti. 
Gerekli tedbirleri hızla alarak ülke 
çapında büyük bir salgının önüne 
geçmeyi başardıklarını kaydeden 
Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan, “Bunun da 
temel kuralı zaten bu sosyal mesa-
fe dediğimiz en az 1 buçuk metre-
lik mesafe kuralına uymak, maske 
takmak ve düzenli olarak ellerimizi 
yıkamaktan geçiyordu. Türk halkı 
olarak bunu biz aslında başardık. 
Ancak bir normalleşme sürecine 
girdik. Bunun mantığını tam ola-
rak anlamamız gerekiyor. Biz daha 
önce Mart, Nisan, Mayıs aylarında 
çok özenle dikkat ettiğimiz ve bu 

şekilde sayılarını bariz olarak azalt-
tığımız korona virüs salgınından 
normalleşme sürecinde de aynı 
mantığı kapmamız ve bu sorum-
lulukla hareket etmemiz gerekiyor. 
Biz normal günlük yaşantımıza 
devam ederken de sosyal mesafe, 
el yıkama ve özellikle maske kul-
lanma kurallarına dikkat edersek 
özellikle bu hastalığın solunum ve 
dolaşım yoluyla bulaştığı gerçeği-
ni idrak edip ona göre davranırsak 
sevdiklerimizi de korumuş oluruz. 
Çünkü benim hastalığım yok, ben 
gencim, ben bunu rahat atlatırım 
gibi düşünsek de etrafımızda biz-
den büyük kronik hastalığı olan 
birçok kişiye bulaştırma açısından 
davetiye çıkarıyoruz” diye konuştu.

‘KORONA VİRÜS ÖZELLİKLE 
EKİM, KASIM AYLARINDA 

TEKRAR ARTACAK’
Son 1-2 haftalık süreçte arttan 

vaka sayılarıyla rehavete kapılma-

nın ya da bir rahatlığa girmenin çok 
büyük kötü sonuçlara yol açabile-
ceğini kaydeden Uğurcan, “Bunla-
rın başında da artan ölümler, artan 
hastalıklar gelir. 

Korunma çok belli. 3 temel ku-
ralımızı bir kez daha hatırlatalım. 
Sosyal mesafe, 1 buçuk metre ku-
ralı, maske kullanmak ve düzenli 
olarak elleri su ve sabunla ya da 
dezenfektanlarla yıkamak bizim 
temel prensibimiz olmalı. Çünkü 
biz bu hastalıkla yaşamayı öğren-
meliyiz. Bu hastalık ülkemizi terk 
etmeyecek, tüm dünyayı da terk 
etmeyecek. Özellikle Ekim, Kasım 
aylarında tekrar artacak. Kış gel-
diğinde daha ağır seyredebilecek. 
Dolayısıyla bizim bu hastalıkla ya-
şamaya alışmamız gerekiyor. Ölüm 
oranlarını düşürmemiz ve belli bir 
seviyenin altında tutmamız için de 
lütfen sosyal mesafeye dikkat ede-
lim” şeklinde konuştu. n İHA

Minibüste 19 kilo 550 
gram esrar ele geçirildi

Uyuşturucudan gözaltındaki
3 kişiden 2’si tutuklandı

Aksaray’da polisin düzenledi-
ği operasyonda narkotik köpeğinin 
aramasında 19 kilo 550 gram esrar 
maddesi ele geçirildi. Operasyon 
Aksaray - Ankara karayolunda bir 
minibüse yönelik gerçekleştirildi. 
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla 
mücadele kapsamında yapılan çalış-
malar neticesinden Doğu illerinden 
Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı 
yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele (KOM) Şu-
besi ve Narkotik Suçlarla Mücadele 
(NSM) Şubesi ekipleri, sevkiyatın 
Aksaray üzerinden İstanbul plakalı 

bir minibüsle yapılacağı bilgisine 
ulaştı. Ekipler Aksaray - Ankara ka-
rayolunda pusuya yattı. Minibüsün 
gelmesi üzerine operasyon için düğ-
meye basan KOM ve NSM ekipleri 
minibüsü durdurarak sürücü A.E.’yi 
(32) gözaltına aldı. Minibüs içerisin-
de narkotik köpeği Bixi ile aramalar 
yapan polis ekipler çeşitli yerlere 
gizlenmiş 6 parça halinde toplam 19 
kilo 550 gram kubar esrar maddesi 
ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü 
çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu 
ve uyarıcı madde ticareti yapmak 
suçundan tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. n İHA

Karaman’da uyuşturucu ticareti 
yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 
3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Alınan 
bilgiye göre, Karaman İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şubesi ekipleri, H.Ö, H.S. ve 
M.C.G. isimli şahısların uyuşturucu 
ticareti yaptığı yönünde duyum al-
ması üzerine çalışma başlattı. Ekip-
ler düzenledikleri operasyonla 3 

şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 
Yapılan aramada ise bir miktar sen-
tetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Şüpheliler emniyetteki işlemleri ta-
mamlandıktan sonra adliyeye sevk 
edildi. Zanlılardan H.Ö. ile H.S. çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne 
gönderilirken, M.C.G. adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. n İHA



7 19 HAZİRAN 2020

19 HAZİRAN 2020 CUMAHAZIRLAYANLAR: SADIK GÖKCE - ANUŞ GÖKCE

CİLT: 2 • SAYI: 14

KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN
KATKILARIYLA

CENGİZ 
AYTMATOV
HAYATI VE ESERLERİ

211

Bu yıllarda Litaraturny Kırgısıztan dergi-
si editörlüğünü ve beş yıl boyunca Pravda’nın 
Orta Asya muhabirliğini yapmıştır. 1963 yı-
lında İlköğretmen, Devegözü, Cemile ve Selvi 
Boylum Al Yazmalım adlı hikâyelerden oluşan 
“Stepler ve Dağlardan Hikâyeler” adlı kitabıyla 
Lenin Edebiyat Ödülü’nü kazandı. İlk romanı 
Toprak Ana 1963’te yayınlandı. Yine aynı yıl 
Elveda Gül Sarı’yı kaleme aldı. 1964’te Kızıl 
Elma, 1969’da Oğulla Buluşma, 1970’te Beyaz 
Gemi romanını yazdı. 1972’de Asker Çocuğu 
hikâyesini,  1974’te Sultan Murat, 1977’de 
Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek hikâyelerini 
yazan Cengiz Aytmatov, 1980’de Kaleme al-
dığı Gün Olur Asra Bedel romanıyla edebiyat 
hayatının zirvesine çıktı.

Cengiz Aytmatov, başarılı bir edebiyatçı 
kimliğinin yanı sıra, insan ilişkileri ve yüksel 
temsil yeteneği sebebiyle Sovyet sisteminden 
itibar görmüş, çeşitli memuriyetlerde bulun-
muştur. 1978 yılında Yüksek Sovyet Prezidi-
um’u tarafından sosyalist İşçi Kahramanı ola-
rak ödüllendirilmiştir. 1983’te büyük Sovyet 
Edebiyat Ödülünü ikinci kez kazanmıştır. Sov-
yetler Birliği dağılmadan önce Gorbaçov’un da-
nışmanlığını yapmıştır. Avrupa’da 15 yıl SSCB 
ve daha sonra Kırgızistan temsilciliği yapmıştır. 
AB, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinde 
görev yapmıştır. 9 Haziran 2008’de Alman-
ya’nın Nürnberg şehrinde vefat etmiştir. Mekâ-
nı cennet olsun.

Eserleri:
Romanları: Gün Olur Asra Bedel, Elveda 

Gül Sarı, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Han’a 
Küsen Bulut, Beyaz Gemi, Toprak Ana.

Hikâyeler: Cemile- Sultan Murat,  Kızıl El-
ma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Ço-
cuğu- Deve Gözü, Yıldırım Sesli Manascı- Yüz-
yüze- Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek.

Tiyatro: Fuji-Yama (Kazak yazar Kaltay Mu-
hammedcanov’la birlikte) (Dişi Kurdun Rüyala-
rı, s.5)

Edebi kişiliği:
Cengiz Aytmatov’un edebi kişiliğinin oluş-

masında babaannesinden dinlediği masallar, 
ninniler, efsaneler çok etkili olmuştur. Manas 
Destanı başta olmak üzere, Kırgız Halk Edebi-
yatının bütün folklorik unsurlarını, atasözlerini, 
hikâyelerini eserlerine konu yapmıştır.

Cengiz Aytmatov, eserlerinde halk kültürü-
nü işlemesinin başlıca sebebi, T ürk milletine 
kimliğini unutturmamak ve onun bağımsızlık 
gücünü canlı tutmak isteğidir. Sovyet rejiminin 

Müslüman Türk halkına uyguladığı zulümleri, 
üstlerinin gözüne girebilmek için Türk aydınla-
rına isnat edilen suçlamaları ve yapılan işken-
celeri eserleri konu almış, bunu ustalıkla dile 
getirmiştir. Basılan eserlerinde bir kısmı devrin 
icaplarına göre sansüre uğramış, daha sonra 
rejimin biraz gevşemesinden sonra ayrı roman 
haline getirilmiştir. Eserlerini ilk önce Rusça, 
daha sonra Kırgız dilinde kaleme almıştır.
Elimizde bulunan eserlerinden bir kaçının tahlili:

Cemile’de, kocaları askere alındığı için am-
barlarda ve tarlalarda çalıştırılan küçük çocuk-
lar ve askerlerin hanımları, onların zor çalışma 
şartları, iktisadi, sosyal ve ruhi buhranlar, fırsat 
düşkünleri, ahlaki çöküntü konu edilir. Cemile, 
kocası askere alınan genç bir gelindir. Kayna-
nası onu dışarda çalıştırmak istemez. Ama on-
başı orduya aş gerek diyerek onu da tarlalarda, 
ambarlarda çok ağır işlerde çalıştırır. Bu arada 
köye gelen bir genç de ambarda çalışmaya baş-
lar ve bir birbirlerine aşık olurlar. Kocası cep-
heden dönmesine yakın aşığıyla birlikte köyden 
kaçan Cemile’yi herkes kınar, hatta kendisine 
yüz vermediği için kin besleyen Osman dahi 
namus havarisi kesilir.(Aytmatov, Cengiz, 
Cemile-Sultan Murat, s.16 v.d, Çev: Refik 
Özdek, Ötüken yay.1993/İST) Ama hiç kimse 
Cemile’yi yabancı gençlerle çalışmaya zorlayan 
sistemi sorgulamaz.

Sultan Murat’ta babaları askere alındığı 
için okuldan alınarak tarlada çalıştırılan, çift 
eken, harman kaldıran, bütün çalıştıkları ve yi-
yecekleri devlet tarafından elinden alınan, aç-
lıkla mücadele eden çocuklar ve aileleri konu 
edilir. Burada Komünizmin yargılanır, ken-
dilerine hiçbir fayda getirmediği, bazı kişileri 
zengin ettiği, bazılarını da köleleştirdiği dile 
getirilir. “…Sultan Murat için o hafta çok zor 
geçti. Annesi hastalandığı için evde kalarak 
kız kardeşine ve annesine bakmak Sultan Mu-
rat’a düştü. Evlerinin ne kadar yoksul duruma 
düştüğü o zaman gözüne çarptı. Babası askere 
gittiğinde on koyunları vardı, oysa şimdi bir 
tane kalmıştı. İkisini eti için kesmişler, öteki-
leri de savaş vergisi vermek ve borçlarını öde-
mek için kesmişlerdi. Bereket versin ki inek-
leri duruyordu… Sultan Murat’ın içi sızladı 
ve kendisinden utandı. Aksay komandosunu 
hazırlamak için gecesini gündüzüne katmış, 
evi ihmal etmiş ve bu acıklı duruma düşme-
sini fark etmemişti bile… (Aytmatov, Cengiz, 
Cemile-Sultan Murat,s.116 v.d, Çev:,Refik 
Özdek, Ötüken yay,1993/İST)
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10 Haziran ünlü yazar Cengiz Aytma-
tov’un ölüm yıldönümü idi. Ben de der-
gimizde bu büyük Türk büyüğünün fa-

aliyetlerine değinerek dergimizde yad etmek 
istedim. 

Hayatı
Cengiz Aytmatov, 1928 yılında Kırgızis-

tan’ın başkenti Bişkek’e bağlı Talas vadisinde 
yer alan Şeker köyünde doğdu. Babası Töre-
kul Aytmatov, annesi Nagima Hamzayevne 
Aytmatov’dur.  Annesi çeşitli memuriyetler-
de bulunmuş, dört çocuğunu kendi başına 
büyütmek zorunda kalmıştır.

İlkokulu kendi köyünde bitiren Cengiz 
Aytmatov, babaannesi Ayıkman Hanım’dan 
dinlediği ninniler, masallar ve efsanelerle 
büyümüştür. 10 yaşında yetim kalan Ayt-
matov, İkinci Dünya Savaşının zor şartları al-
tında çocuk yaşından itibaren çalışmaya baş-
lamıştır. Bu dönemde Köy Sovyeti Kolhozu 
sekreterliği ve vergi memurluğu yapmıştır. 
1946 yılında Kazakistan’ın Cambul kentinde 
Veteriner Teknik Okulu’nda eğitim görmeye 
başlamış, 1948 yılında da Kırgızistan Tarım 
Enstitüsü’ne devam etmiştir. 1953 yılında 
buradan veteriner olarak mezun olmuştur.

Cengiz Aytmatov’un babasının devlet 
düşmanı olarak yargılanıp kurşuna dizilme-
si hayatındaki bir dizi sıkıntıları da peşin-
de getirmiştir. Cengiz Aytmatov’un Devlet 
memuru olan babası 1937 yılında Stalin’in 
temizlik harekâtı esnasında kurşuna dizil-
miş, Çontaş mevkiinde katledilen 137 dilci 
aydınla birlikte bir tuğla fabrikası üzerlerine 
yıkılarak gömülmüştür. Olay, 1991yılında 
Kırgızistan Devlet Başkanlığına müracaat 
eden Babüre Kıdıraliyeva’nın ifadesi doğ-
rultusunda ortaya çıkmış, Kırgızistan Devlet 

Başkanı oraya bir anıt mezar yaptırarak 137 
kişinin isim ve künyeleri yazılmıştır. Töre-
kul’un ailesi defalarca babalarının akıbetin-
den haberdar olmak için Sovyet yetkililerine 
müracaat etmişlerse de hiç bir olumlu cevap 
alamamışlardır. Olaydan sadece Törekul et-
kilenmemiş, aile de cezalandırılmıştır. Dev-
let düşmanı, hain yaftasından kurtulamayan 
aile fertleri ve çocuklar istedikleri okula gi-
rememişlerdir. Cengiz Aytmatov’un, 1956 
yılında babasının cezasının yeniden görül-
mesi ve aklanması için Sovyet yetkililerine 
verdiği dilekçede, kendisinin bütün şartları 
yerine getirmesine rağmen yüksek lisansa 
alınmadığını, kız kardeşinin en yüksek pua-
nı almasına rağmen Moskova’daki okullarda 
okumasına izin verilmediğini yazmaktadır. 
Törekul’un aklanması Kırgızistan bağımsızlı-
ğına kavuştuktan sonra mümkün olmuştur. 
(Buran, Ahmet Prof. Dr., Kurşunlanan Tür-
koloji, s.151 v.d)

İlk hikayesi 1952 yılında Pravda gazete-
sinde yayınlanan “Gazeteci Cyuda”dır. Bunu 
1957 yılında yayınlanan” Yüzyüze” takip eder. 
1956-58 Yılları arasında Moskova’daki Gor-
ki Edebiyat Fakültesine devam eden yazarın  
“Cemile” adlı hikâyesi Novy Mir (Yeni Dünya) 
adlı dergide yayınlanır. Hikâyenin Fransız Şair 
Lois Argon 1958 yılında tarafından Fransız-
caya çevirip neşrinden sonra ünü yurt dışına 
taşmıştır. Aynı yılın sonunda Kruşçev’in anti 
Stalinist kampanyası sırasında Sovyet Komü-
nist Partisine ve Yazarlar Birliğine kabul edilir. 
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Elveda Gülsarı’da yazar, atı ölen yaşlı bir 
adam olan Tanabay’ın bir anda bütün hayatını 
gözünün önüne getirerek savaş yıllarını, çektiği 
sıkıntılarını, oğullarını, kızlarını, gelinlerini, Sov-
yet rejimine güvenip kolhozlarda canla başla 
çalışan, fakat yine da açlığın ve fakirliğin pen-
çesinde kıvranan Müslüman Türk halkının, ça-
resizliğini, aldatılmışlığını, pişmanlığını, kuşak-
ların farklılaşmasını, büyüklere saygı-sevginin 
kalmadığını v.s konu alır. Tanabay, II. Dünya 
savaşına katılmış, doğuda Japonların teslim 
olmasıyla cepheden geri dönmüş, demircilikle 
birkaç yıl meşgul olmuş, daha sonra can dostu 
Çora’yı kıramayarak bir kolhoza çoban durmuş, 
ailesiyle birlikte kıt kanaat yılkı atlarının bakımı, 
koyunların ve kuzukarın yetiştirilmesiyle öm-
rünü tüketmiş, emektar atı Gülsarı onun her 
sırrına her derdine ortak olmuştu. Komünist 
Partisi Gülsarı’yı isteyip ve alacağı hayvan sa-
yısını artırınca parti sekteteriyle ters düşmüş ve 
vatan hainliği damgası yemek üzereyken sade-
ce partiden çıkarılmakla yakayı kurtarabilmişti. 
Komünist partisinden atılan Tanabay, arkadaşı 
Çora’ya: “Ben senin dostun değilim. Bilmek is-
tiyorsan komünist de değilim” diyerek bütün 
bir ömrünü boşa geçirdiğini söyleyip pişmanlık 
duyuyordu. (Aytmatov, Cengiz, çev: Refik Öz-
dek, s.13,94, 180 v.d, Ötüken yay,1993/İST)

Yıldırım Sesli Manascı’da, Kırgızların Oyrat- 
Çungurları ile sava girişmeleri, Bozoy aşiretinin 
reisi ünlü yurt ustası Senirbay’ın yeni gelini 
Almaş’ın ölen kız kardeşi Ülken’in cenazesine 
katılmak için yapılan hazırlıkları konu alır. Kalp 
hastası olan Senirbay’ın cenazeye katılması-
na karısı izin vermez. Onu yatağına yatırır ve 
yanına oğlu Eleman’ı bırakır. İhtiyar Senirbay 
karısına “ Ben gidemiyorsam sen git. Bütün 
Bozoyları topla da git. Almaş ailesinin yanına 
tek başına varmasın. Ta uzaktan ağıt okumaya 
başlayın. Ölü için ağladığınızı çevredeki herkes 
duysun. Savaşta olduğu için katılamayan Koy-
çuman’ın ve hasta olduğum için katılamayan 
benim yokluğumu belli etmeyecek kadar yük-
sek sesle ağlayın. Herkes bilsin ki savaş kapımı-
zı çalmış olsa da biz insan olarak var oldukça, 
ölülerimizi gömmekten ve onlara ağlamaktan 
asla vazgeçmeyiz.” (Aytmatov, Cengiz, Çev: 
Refik Özdek, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüzyü-
ze- Deniz Kıyısında koşan Ala Köpeks.10 v.d, 
Ötüken yay.1993/İST) diyen yazar, ilk Türk 
devletlerinden beri süre gelen bir geleneğin 
temsilciliğini yapmıştır. Daha sonra Eleman, 
Çungar egemenliğine giren Türk boylarının yok 

olup gitmesini önlemek için annesinden dinle-
diği Manas destanını gençlere okuyan, Oyratlar 
tarafından başına ödül konulan ve bir hainin 
haber vermesi sonucunda yakalanan ve gözleri 
oyularak çöle salıverilen biri olacaktı.(s.18 v.d).  
Yazar burada destan metinlerine de yer ver-
miş, Rus yerine Oyrat ‘ı kullanarak meramını 
simgelerle ifade etmiş, bu arada Manas Desta-
nını yaşatmak için can veren aydınların emelle-
rine de hizmet etmiştir. Deniz kıyısında Koşan 
Ala Köpek’te ise yazar, insanların korkuları, 
heyecanlarıyla birlikte son derece bir fedakârlık 
örneği verir. Denize açılan birisi çocuk üç kişi, 
yaşamla ölüm mücadelesinde kendi canların-
dan vaz geçerek çocuğun yaşaması için büyük 
bir fedakârlık gösterirler. Sise kapılan kayıktaki 
kişiler içme suları çocuğa kalsın diye birer birer 
kendilerini denize atarlar. (Aytmatov, Cengiz, 
Çev: Refik özdek,  Yıldırım sesli Manasçı-Yüz-
yüze- Deniz Kıyısında koşan Ala Köpek, s.142 
v.d, ötüken yay, 1993/İST) Alaköpek dağında 
oturan Deniz Kızı Oymağından bir çocuk ve 
üç kişi avlanmak üzere denize açılırlar. Balık-
çılardan birisi çocuğun babası Emirayn diğeri 
de Emirayn’nın yeğeni Mılgın idi. Diğer kişi ise 
kürekçi Orhan Ata idi. Henüz küçük bir çocuk 
olan Krisik avlanmaya çok meraklı, aceleci biri-
siydi. Ogün deniz iyi olmasına rağmen şansları 
yaver gider, epey balık tutarlar dönüş yolunda 
kopkoyu ir sis tabakasının içinde kalırlar. Yazar, 
kitabında halk türkülerine, inanışlarına ve ata-
sözlerine de yer vermektedir.

Dişi Kurdun Rüyaları: 1986 yılında yayın-
lanan “Dişi Kurdun Rüyaları” adlı kitabında 
Cengiz Aytmatov, hem İnsanlar âleminin hem 
de hayvanlar âleminin sözcüsü konumundadır. 
Kurtlar bağımsızlığına düşkün hayvanlardır. 
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“Akbar, yabancı sürüler arasında onlara 
boyun eğerek yaşayacak bir yaradılışta değil-
di. Hür ve bağımsız olmayı her şeyden üstün 
tutardı. Ama zamana karşı gelinemezdi. Ve 
zaman, yöreye yeni gelen bozkurtlara güçleri-
ni, üstünlüklerini gösterme fırsatı verdi. Birçok 
amansız dövüşten sonra Isık- Göl dolaylarında 
fethettikleri toprakların kendilerine ait olduğu-
nu kabul ettirdiler…” (Aytmatov, Dişi Kurdun 
Rüyaları, s.15, Çev: Refik Özdek, Ötüken yay. 
Mart-2016/İST,22. basım) Burada Cengiz Ay-
tmatov, bağımsızlığına düşkün Türk Milletinin 
de esir yaşayamayacağını, zamanı gelince ba-
ğımsızlıklarına kavuşacaklarını bunun için de 
hazırlıklı olmalarını, milli benliklerini kaybet-
memelerini öğütlemektedir.

Cengiz Aytmatov Sovyet Rusya’nın Türk 
milletine yaptığı akıl almaz işkence ve beyin 
yıkama, baskı ve zulümlerini okuldan kovulan 
bir papaz öğrencisi Abdias’ın şahsında irdele-
mektedir. Orta Asya bozkırlarında bir tren yol-
culuğunda kaçakçılarla tanışır ve onların eline 
düşer. Uyuşturucu kaçakçıların eline düşen 
Abdias, para kazanma hırsıyla insanları zehirle-
melerine engel olmak ister. Kaçakçılar onu feci 
şekilde döverler. Tanrı’yı inkâr etmeye ve içki 
içmeye zorlanır. Abdias ne kadar işkence görse 
de Tanrı’yı inkâr etmez.  Zorla içirilen içkiyi de 
yutmaz, yere tükürür. Ayakları ve kolları gerdi-
rilerek tepe üstü saksavul ağacına bağlanır ve 
ölüme terkedilir. (S.256 v.d)  Dini rütiellerin 
yasaklandığını, milli duyguların yok edildiğini, 
Lenin’in emrine itaatten başka gerçek olmadı-
ğının insanlara baskıyla kabul ettirilmesi baş-
ka hangi imgelerle izah olunabilir ki.

Aytmatov bu eserinde çevre bilincine de 
önem verir. Rusların “Posta Kutusu Siteleri” 
yapmak uğruna sazlıkları nasıl ateşe verdikleri-
ni, börtü böcek ne kadar canlı varsa cayır cayır 
nasıl yakıldığını çarpıcı bir şekilde anlatır: “…
İlk tehlike belirtilerinden sonra kurtlar şaşırmış, 
oradan oraya koşmaya başlamışlardı. Kuş sü-
rüleri gölün üzerinde toplanmış, çığlık çığlığa 
öterek havada dönüp duruyorlardı. Sazlığın bü-
tün sakinleri, domuzlardan yılanlara kadar bü-
tün canlılar kaçacak, korku ve çaresizlik içinde 
sığınacak bir yer arıyorlardı. Kurtlar yavrularını 
birkaç defa bir yerden başka bir yere taşıdılar. 
Ama hayatlarında ikinci kıyamet de kopmuş, 
alevler etraflarını sarmıştı. Tek kurtuluş yolu 
gölden yüzerek kaçmaktı. Akbar ve Taşçaynar 
birer yavrularını dişleri arasına aldılar, diğer 
üçünü oldukları yerde bırakarak suya atladı-

lar. Ama gölün karşı kıyısına geldikleri zaman, 
bütün gayretlerine rağmen, ağızlarında taşı-
dıkları iki yavrunun boğularak ölmüş oldukla-
rını gördüler.” (S.264 v.d) Bu aslında boğulan 
kurtların yavruları değildir, topluca katledilen, 
sürgüne gönderilen, aydınları yok edilerek ge-
leceği elinden alınan bir milletin fertleridir.

Gün Olur Asra Bedel, Cengiz Aytmatov’un 
edebi kişiliğinin doruğa çıktığı ve ününün 
dünyaya yayıldığı en önemli eseridir.  Bir tren 
istasyonunda çalışan Yedigey Cangeldi, ölen 
can dostu Kazangap’ın cenazesini Ana-beyit 
mezarlığına götürmek için yola çıkar. Burada 
bir gün içinde Yedigen bütün geçmişini, mille-
tinin çektiği sıkıntılarını, savaş yıllarını, Boranlı 
eski istasyon Şefi Abu Talib Kuttubayevi ve 
onun başına gelenleri, Nayman Ana ve Man-
kurt efsanesini, gençliğini,  bir zaman tüneli 
içinde canlandırır. Ana-Beyit’e vardıkları za-
man, burada askerlerle karşılaşır, buranın Uzay 
Üssü olduğundan cenazenin gömülmesine izin 
vermezler. Orada görevli teğmenin Sarı- Özekli 
olmasına rağmen Rusça konuşmasını yadırgar. 
Neden Kırgızca konuşmadığını söyler. Teğmen 
bütün sorulara Rusça cevap verir ve onları ko-
var. Yedigey’in cenazeyi geri götürmeye gönlü 
el vermez ve dikenli tellerin dibine defneder.  
Cengiz Aytmatov, bu eserinde hem halk kül-
türün unsurlarını işlemiş, hem toprakları işgal 
edilen Türklerin din, inanç, örf ve ananelerini 
yerine getiremediklerini hem de Nayman Ana 
efsanesine yer vererek Türk halkının Ruslar ta-
rafından mankurtlaştırılmak istendiğini, bunun 
için sistemli bir şekilde baskı, sürgün ve işken-
ceye tabi tutulduğunu belirtmiştir. Daha önce 
öğretmen iken askere alınan ve ikinci dünya sa-
vaşında Almanlarla savaşırken esir düşen ve esir 
kampından kaçarak Yugoslavya’ya geçtiği için 
partizanlık ve casuslukla suçlanan Boranlı İstas-
yon Şefi Abu Talip Kuttubayev’in tutuklanması, 
“Özek İnfazı” adlı bir yazısından dolayı sorguya 
çekilmesi ve işkencelere dayanamayarak tren 
vagonundan atlayarak intihar etmesi v.s olaylar 
kurgu değil hakikatin ta kendisidir.

Cengiz Han’a Küsen Bulut:  Yazar burada 
halk arasında dolaşan mitleri toplayarak Kır-
gız Türk Halk Edebiyatının canlandırılması, bir 
milletin hafızasının güçlü tutulması konusunda 
tutuklu bulunan Boranlı İstasyon Şefi Abu Talib 
Kuttıbayev’ tutuklanarak sorgu odasına alınma-
sını, bundan hareketle Cengiz Han hakkında 
kuşaktan kuşağa süre gelen bir efsaneyi kitabına 
konu yapar.  
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ÇILE EY GARIP BÜLBÜL

FATMA 
TUTAK

Bülbülün çektiği dil belâsı denir; güzel 
sesiyle şakımasına, eşsiz nağmeler 
dillendirmesine atıftır bu.  Bilmez 

tabii karşısındakinin hamuru hırs, haset, 
bencillikle yoğrulmuş insanoğlu olduğunu. 
Şakır ha şakır şakır ha şakır en sonunda 
ne hikmetse aklı hinliğe daha çok çalışan 
insanın tuzağına düşegider... Bu atalar sö-
zünün bilinen manası... Bir de pek bilinme-
yen, şimdilerde azıcık gölgede kalmış ikinci 
manası var ki kısaca ondan da bahsetmek 
gerek.  Bu ikinci manada dil kelimesi bildi-
ğimiz konuşma organı anlamı dışına çıkar 
ve gönül lafzını karşılar. Farsça’da dil ‘gö-
nül’ demek olur; o zaman anlam nereye 
kayar? Bakın o zaman anlam derinleştikçe 
derinleşir. Aklımız erdiğince anlatmaya ça-
lışalım. Efendim malumaliniz atalarımızın 
bir zamanlar harikulâde eserler vücuda 
getirdiği Divan Edebiyatında çokça işlenen 
temalardan bir tanesi de bülbülün güle olan 
sonsuz, aynı zamanda masum aşkıdır.  Gül - 
bülbül temalı eserler çoğu zaman bülbülün 
çok sevdiği gülünün eşsiz güzelliğini daha 
yakından temaşa etmek arzusuyla gül da-
lına konması ve sipsivri bir dikenin kalbine 
batarak can vermesi şeklinde nihayet bulur.

 Ah minel aşk! Sonuç neredeyse her va-
kit aynıdır; aşk, taliplisinin elinden yavaş ya-
vaş her şeyini alır. Eni sonu elinde kuru bir 
can kalır hey hat! Aşk denen illetin gözünü 
diktiği esas cevher de bu kuru candır. 

Aşık oldur kim kılur canın feda cana-
nına 

Meyl-i canan etmesin her kim ki kıy-
maz canına 

derken ne de güzel ifade eder Fuzuli 
üstat... Konu üzerine bunca kelâm etmiş-
ken bir gül bülbül hikâyesi de biz anlatalım 
istedik üstatların affına sığınarak.  Elbette 
onların ki gibi olmaz amma anlatıversek 
ne çıkar canım? Hepimiz insan değil miyiz 
şunun şurasında... Neyse attık kendimizi er 
meydanına bari sözün burasını daha fazla 
uzatmadan geçelim hikâyeye...

Bülbül can sıkıntısıyla şakımakta ka-
fesinde. Sahibi delikanlı, hayran ki hayran 
bülbülcüğünün sesine. Bostandaki işleri bi-
tirir bitirmez yanına koşacak suyunu, yemi-

ni tazeleyecek her vakit olduğu gibi. Bülbül, 
kafesinin asılı olduğu çardaktan karşıdaki 
bostanı izlemekte. Özgürce uçuşan hem-
cinslerini, kelebekleri, arıları, sinekleri izle-
mekte azıcık haset karışmış bir hasretle. Bir 
de uzaklardan ama çok uzaklardan değil bir 
güzel bir latifin latifi gül kokusu gelmekte ki 
buruncuğuna onu asıl şakıtan bu nefis ko-
kudur esasen. Bir gidebilse bir görebilse bu 
kokunun sahibini ah bir yakından görebilse! 
Kokusu bunca güzel olanın kendisi nasıldır 
hak bile...

Delikanlı elinde yeni toplanmış lezzetli 
tohumlar ve taze meyvelerle kafese doğru 
yaklaşmakta. Yine elleriyle besleyecek bül-
bülcüğünü, o yedikçe mutlu olacak; müş-
fik gözleriyle sevecek incitmekten imtina 
ettiği başının üzerindeki kızıllığı, küçücük 
kanatlarını. Tam o anda koca konağın müş-
temilat kapısı açılıyor ve içeriden su dam-
lası narinliğinde güzelce bir kızcağız çıkı-
yor. Delikanlı gözlerinden evvel yüreğiyle 
sezdiği bilişle gayri ihtiyari başını çevirip 
o yöne bakıyor. Müşfik gözleri bu kez mef-
tun parıldayışlarda seyre dalıyor kolunda 
sepetle bostana seğirten güzelliği... Yüreği 
pır pır can kafesini parçalayacak, çıkacak, 
atılacak bostana seğirten güzelin saç teline 
bağlanıp sürüklenecek; o ne yana çekerse 
oraya doğru akacak, ağacak, savrulacak...

Bülbül yem yemeyi çoktan bırakmış, 
gözü kafesin açık kalan kapağında. Bir ce-
saretle önce delikanlının eline oradan bile-
ğine ve oradan da pırrrr... Bu beklenmedik 
özgürlüğün verdiği sersemlikle önce nere-
ye konacağını bilemez şaşmalarda bir iki 
yalpadan sonra yolunu doğrulayıp bostanı 
gölgeleyen ulu çınarın dallarından birine 
konuyor. Pır pırlayan kalbini derince soluk-
lanışlarda yatıştıradursun; delikanlı derin 
uykulardan uyananların esrikliğinde dal-
gınlığından sıyrılıp başına gelenlerin ayırdı-
na varıyor. 
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Söylemek istediklerini direk söyleyemediği 
için bir takım imgeler başvurur. Bu metin, Yeni 
Dünya Dergisinde yayınlanan “Gün Olur Asra 
Bedel” romanının bir parçasıdır. Yazar o zaman-
ki siyasi şartlardan dolayı bu metni kitabına ko-
yamamış, daha sonra ayrı bir roman olarak 1990 
yılında roman olarak bastırmıştır.

Eserde, Türkistan coğrafyasını hâkimiyeti al-
tına alan Cengiz Han’ın en büyük talihi seferler-
de sürekli bir bulutun başının üstünde dolaşma-
sı, ona kut getirmesi efsanesi anlatılır. Efsaneye 
göre İdil bölgesini fethe giriştiği sırada bir şaman 
gelerek başının üstünde bir bulut dolaştığını, 
bu bulutun ona kut getireceğini, ama muhafa-
za etmezse bütün talihinin tersine döneceğini 
söyler. (Aymatov,  Cengiz  Han’a Küsen Bulut, 
çev: Fatma ve Serdar Arıkan,s.36 v.d,Dora 
yay,2017/ İST, I. baskı) 

Cengiz Han sefere çıkacağı zaman bir emir 
yayınlar ve evli erkeklerin eşleriyle birleşmeleri-
ni yasaklar. Gebe kadın ve çocukların ayak-bağı 
olmalarını önler. Emre uymayanları da ölümle 
cezalandırır. Türk’ün töresinde zinanın bedeli de 
her iki kişinin de idam edilmesidir.

Cengiz Han’ın ordusunda görevli Yüzbaşı 
Erden ile Sancak nakışçısı Dolungan’ın bir be-
bekleri dünyaya gelir. Olayın duyulması üzerine 
her ikisi de Kağan’ın emriyle idam edilir: “Nakışçı 
Dolungan çadırından yaka paça alınarak Cengiz 
Han’ın huzuruna getirilir ve Noyanlar tarafından 
sorgulanır. Kimden gebe kaldığı sorulur. Dolun-
gan sevgilisinin ismini vermez. Yüzbaşı Erdene 
sevgilisine yapılan aşağılama ve işkencelere da-
yanamayarak öne atılır ve çocuğun kendinden 
olduğunu söyler. Bunun üzerine iki sevgili ölü-
me giderken birbirlerini yalnız bırakmadılar. Ha-
zırlanan devenin hörgücüne iki sevgili asılarak 
ıhdırılan deve ayağa kaldırıldı. Böylece iki sevgili 

asılarak idam edildi. (s.90 v.d)
 Kucağında çocukla bir başına kalan hizmet-

çi Altun, çocuğa sütanne bulmak için bozkırda 
epey yol kat eder, fakat hiç kimseyi bulamaz. So-
nunda çaresizce bir taşın üstüne oturarak kendi 
memesini verir. Memesinden gelen sütle doyan 
çocuk feryadı keser ve derin bir uykuya dalar. Bu 
arada İdil nehrine varan Cengiz Han, arkasından 
gelmekte olan beyaz bulut kümesinin kendisini 
terke ettiğinin farkına varır. (s.104.v.d).

Yazar, sınırsız bir güce ulaşan insanların 
her şeyi yapabileceğini, önüne çıkan her kim 
olursa olsun derhal yok edileceğinin sinyallerini 
verir: “Herkesin bir görevi vardı. Nihai olan ve 
tek ve ortak amaç olan Cengiz Han’ın dünyayı 
fethetme ülküsüne tam bir itaat ve uyum içinde 
hizmet etmeliydi… Bundan kaçınılmaz olarak 
çıkardığı mutlak sonuç ise kendisine sadece ik-
tidarının daha da güçlenmesi amacına hizmet 
edenin yararlı ve gerekli olduğu, bu amaca hiz-
met etmeyenin ise yaşama hakkının olmadığıy-
dı.” (s.57) Daha sonra Abu Talip Kuttubayev, 
işkencelere dayanamayarak tren vagonundan 
atlayarak intihar eder. 

Sonuç: Evet, Sovyet Rusya’nın dışında kendi 
kültürünü, inancını, milliyetini yaşatmak isteyen 
her millet, Sovyetler için yok olmaya mahkûm-
dur. Ama Cengiz Han’ı Gölgeleyen Bulut nasıl 
ondan vaz geçtiyse Rusları destekleyen güç de 
elbet tükendi, esir Türk toplulukları birer birer 
bağımsızlıklarına kavuştular ve kendi devlet-
lerini kurdular. Bedel ödeyenler mutlu günleri 
göremediler, ama onların çocukları, umudunu 
yitirmeyenler ve inatla Türk kimliğini muhafaza-
sı için canla başla çalışan, Cengiz Aymatov gibi 
velut aydınlar ve vatanseverler şafağın söktüğü-
nü, güneşin doğduğunu gördüler. Şehit ve gazi 
olanların hepsinin ruhları şad olsun.

ACZİMİN
        GİRYESİ

 

YÜREK SIZISI
İnsan  doğduğu  toprağı  özlemez   olur  mu?
Sevdiklerinin   yolunu   gözlemez   olur  mu?
Toprak sessiz, yollar ıssız, dostlar duygusuzsa,
Diyâr-ı   gurbette   yürek   sızlamaz  olur  mu?

Ahmet 
Sevgi

216

Gözleriyle takip etmeye çalıştığı bülbü-
lün izini koca çınarın orda kaybediyor. Vah 
vahlanıyor, tüh tühleniyor, kızıyor kendine; 
oysa neler hayal ederdi? İçinde bülbül ve 
nazlı güzelliğin geçtiği nice içli şakımalarda 
dillendirecekti kalbine işleyen büyük sevda-
yı... 

Seher yeli karanlığından sıyırdığı gün 
doğumuna taze gül kokularını taşıyıncaya 
dek çınarın dallarında gizleniyor bülbül. 
Yele bürünmüş rayihayı duyunca gayrı 
duramaz oluyor yerinde. Kokuyu takibe ko-
yuluyor. Uzaklardan ama çok uzaklardan ol-
mayan kokunun kaynağı meğer yan konağın 
bahçesi değil mi ola? Güneşin ıpıl ıpıl etek-
lerini üzerinde gezdirdiği, birbirinden güzel 
rengârenk güllerin arzı endam ettiği bir rüya 
bahçesi, masallarda olur denen cinsten bir 
muhteşem gülizar. 

Günler birbirini kovalarken bülbül, bah-
çenin her cephesine hâkim bir erik ağacının 
dalını mesken tutuyor. Gündüzleri güllerin 
üzerinde gezerek kokularını daha iyi duy-
mayı murat ediyor yorulunca konuyor erik 
ağacının dalcığına; dimağı eşsiz kokuların 
rayihasıyla esrik, şakıyor ha şakıyor.  Ara sıra 
kafesin bulunduğu çardağa uğrak veriyor. 
Kapağı açık kafesin içinde karnını doyuruyor; 
bir süre delikanlının yanında eğleşip az da 
bu iyi yürekli sahibin gönlünü aldıktan sonra 
dönüyor gülizara. Delikanlı onu yakalamaya 
yeltenmiyor tekrar. Varsın özgür olsun, var-
sın bari o mutlu olsun demesine yemliğini 
suluğunu boş koymuyor kafesin. 

Günlerin birinde iki dost bülbül ile deli-
kanlı; tatlı mı tatlı, şeker mi şeker söyleşirken 
bir ‘Gül-i rana’ bahsi geçiyor. Bülbülün kula-
ğına dahası kalbine nakşoluyor bu ad. Gül-i 
rana... Delikanlı onun nadirliğinden bahisle 
ne kadar nadide ve değerli olduğunu yal-
nızca mahir bahçıvanların elinde yetiştiğini 
ve yalnızca prenseslerin odalarını, vazoları-
nı süslediğini anlatıyor. Prenses diyor, vazo 
diyor; ne diyor?  İşte o Gül-i ranayı nereden 
bulmalı, nasıl elde etmeli, nasıl elde etmeli 
de nazlı güzele sunmalı diyor. O zaman belki 
şansım olur, bir ihtimal yüreğinde bana yer 
verir diyor ah diyor!  Hayal diyor hayal diyor 
hayal...

Bülbül güllerin üzerinde uçmaktan yor-
gun erik dalında nefeslenirken ihtiyar bah-
çıvanı görüyor. Güller arasında gide gele 
her birini itinayla gözden geçirişini, dikkatli 

bakmalarda titizlenişini seyrediyor. Fakat 
bahçıvanın yöneldiği en son yerde ki bu yer 
gül bahçesinin çayır çimenlerle çemberlen-
miş göbeğine tesadüf etmekte işte o yerde 
oturup kaldığını, kıpırdamadan hayran ba-
kışlarda bir nice belirsiz zaman geçirdiğini 
farkediyor. Pırlayıp o tarafta alıyor soluğu. 
Meraklı bakışlarda bahçıvanın tam arkasına 
düşen cepeheden,  omzunun üstünden yaşlı 
adamın gözlerini dikip de bir daha alamadı-
ğı şeye bakıyor.  O an görüyor çoğu fani gibi 
bugünece kendisinin de tesadüf etmediği şe-
tareti, melahati, letafeti...  Aman ya hak! Bu 
ne özenli yaratış. Bu ne sakınmadan, kısma-
dan, esirgemeden; deryalarca, ummanlarca 
ihsan ediştir ki bahçıvan gibi bülbülün de 
aklını alır, gönlünü çeler. 

Günlerdir gezdiği, gönlünü eğlemelerde 
seyran eylediği koca gülizarın şah sultanını 
bugünece nasıl olup da göremediğine hayıf-
lanıyor, kendini dövüyor bülbül. Ol vakitten 
sonradır ki şarkılarını o gülyüzlünün başı 
ucunda söylüyor. Adını delikanlıdan işittiği, 
şeklini şemailini görünce kendinden geçti-
ği, eşsiz kokusuyla yüreğini tutsak eden bir 
acaib Gül-i ranaya şakıyor olanca mahareti-
ni. O gül-i rana ki taç yaprakları bal sarısıyla 
başlayıp tan yeri kızıllığının her tonuyla gide 
gide güneş kızılına varan ebruli bir melez, 
ikinin tekleşmesinde zirve yapan tarifsiz bir 
güzellik abidesi... Günlerdir gezindiği bah-
çede beyazından pembesine kırmızısından 
morunu hatta mavisine tesadüf ettiği güller 
arasında bahçenin göbeğine kurulu tahtında 
gündoğumu yağan çiğle yıkanan, saba yeliy-
le kuruyan bir şah sultan...
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‘Tiryaki Sözleri’nin
GÖLGESİNDE

Ahmet 
Sevgi

Bülbül, yüreği Gül-i rana aşkıyla dolmuş 
habire şakımakta; delikanlı, yana yakıla sev-
diği ve fakat bir türlü açılamadığı sevdice-
ğinin umutsuz aşkıyla kavrulmakta... Yok 
mudur aşk derdinin bir devası, yeryüzünde 
mevcut değil midir aşk hastalığının ilacı. Ec-
zası bitmez mi ola ki aktarlar dağ bayır geze 
de toplayıp havanda döve...

Bülbül, yüreği Gül-i rana aşkıyla dol-
muş habire şakımakta; delikanlı, yana ya-
kıla sevdiği ve fakat bir türlü açılamadığı 
sevdiceğinin umutsuz aşkıyla kavrulmak-
ta... Yok mudur aşk derdinin bir devası, 
yeryüzünde mevcut değil midir aşk hasta-
lığının ilacı. Eczası bitmez mi ola ki aktarlar 
dağ bayır geze de toplayıp havanda döve...

Sabahın öğleye ağan saatinde bülbül 
yine aşkla başı hoş, kendinden geçmiş 
şakımaktayken o güne dek görmediği bir 
misafir uğrak veriyor gülizara. Hışırtılı, tül-
den eteği yerleri süpüren, burnu havada ki 
yere düşse dönüp bakmaz; saçları belinece 
uzun, omzunda rüzgârla uçuşan yeldir-
mesi her adımında havalanan bir sultan 
kızıdır bu.  Ardınca seğirten bahçıvanın 
yüzüne bakmadan parmağıyla gülleri işa-
ret ediyor. Kan kırmızısı daha yeni yeni aç-

makta olan taptaze güller bunlar. Nihayet 
bahçenin göbeğine ilerliyor adımları ey-
vah! Bu kez parmak ona çevriliyor… Gül-i 
ranaya. Bahçıvan itirazsız boyun eğişlerde 
elini göğsüne götürüyor. Aynı hızla yel gibi 
geçip konağın büyükçe kapısından içeri gi-
riyor sultan kızı. 

Az sonra ihtiyar bahçıvan elinde bir 
bahçe makasıyla güllerin yanında bitiyor. 
Kırmızılardan başlıyor dermeye. En son 
bülbülün sevdiceğine, Gül-i ranaya uzatı-
yor makası. Herşey bir göz açıp kapama-
sında olup bitiveriyor. Bülbül cesaretle 
pırlıyor olduğu yerden, soluğu sevdiğinin 
yanında alıyor. Sanırsın maşukun son ne-
fesine yetişmenin telaşında. Ol nazlı yari 
incecik, narin dalından kavrıyor daha bah-
çıvanın sepetine düşmeden ve olanca hı-
zıyla havalanıyor.

Eli çenesinde, derin düşünmelerde bu-
luyor bülbül delikanlıyı. Henüz ne olduğu-
nu anlamadan eski dostun avuçlarına bıra-
kıyor Gül-i ranayı. Sol kanadın altına isabet 
eden dikenin açtığı yara gönül yarası kadar 
yakmamakta canını lakin bir damla kan sı-
zıyor yaralı yerden ve Gül-i rananın balsa-
rısına damlıyor... Aşk bedel istiyor...

Fikir; uğradığı dimağın değil,
çıktığı dilin malıdır.

   (C. Şahabeddin)

DÜŞÜNCE
Düşünce meyvesi sanma ki ekenin olur,
Fikir  ortaksa  da  yazıya  dökenin  olur.
             (Ahmet Sevgi)
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1964’den sonra, Almanya’ya, beyaz eşya, 
kablo, elektrik, jilet, konserve ve tekstil işle-
rinde çalıştırılmak üzere Türkiye’den yoğun 
kadın işçi göçü oldu. Erkek işçilerimiz, erkek 
hayımlarında, bir göz odada, iki kişi kalırken, 
kadın işçilerimiz, kendi hayımlarında, bir 
odada dört kişi kalmak zorundaydılar. Ye-
mek, bulaşık ve temizlik için iş bölümü yapı-
lıyor, hafta sonları da çamaşırlar yıkanıyordu. 
Yirmi, otuz odalı hayımlarda, mutfak ve ban-
yo ortak kullanılıyordu. Zor bir hayattı. Yıllar 
hep böyle ev ile iş arasında geçip giderken, 
dertler, acılar ve hasret de katlanıp gidiyordu. 

Almanya’da, işçilerimizden istenen; en 
düşük ücrete, en yüksek verimdi. Daima en 
alttakiler olmak zorundaydılar. Almanların 
yapmadığı yer altı ve yer üstü en zor işler, pis 
işler, demir, kömür, maden işleri, şehirlerin 
alt yapılarının kurulması, her türlü sağlıksız 
temizlik işleri bizimkileri bekliyordu.  Nitelikli 
işlerle yöneticilik pozisyonları Almanların-
dı. 1. Dünya Savaş’ından sonra da binlerce 
Türk, “kalfa ve çırak” olarak Almanya’ya gel-
miş, bugüne sadece mezarları kalmıştır.                        

Türk işçileri, çalışkan, düzenli, dürüst, 
temiz, dakikti. Almanya soğuk, Almanlar 
soğuk, çalışkan disiplinli ve kuralcıydılar. 
Türkler, sıcak bir dostluk ve kendilerine ola-
ğanüstü olumlu bakan, bir toplum beklentisi 
içindeydiler. Ancak böyle bir kaynaşma ol-
madı. Bu durum işçilerimizde hayal kırıklı-
ğına sebep oldu.  Almanlarla aralarında din 
ve kültürel farklılıkları vardı. Türk işçilerinin 
sayıları arttıkça, Almanlar, yeni bir durum 
olduğunu fark etmeye başladılar. Onların 
gözünde belirli bir süre çalışmaya gelenler, 
GASTARBEİTER “misafir işçiydi.”  Misafir 
işçi gelir, çalışır, işi bitince de “raus” dışarı 

gider. Yani evine dönerdi. Yavaş yavaş “Al-
manya bir göç ülkesi değildir,” deniyordu 
resmi ağızlarca. Bu gelenler, “İşçi, misafir, 
farklı ve ötekiydiler.”  “Bir ömürlük” misafir 
işçi istemiyorlardı. Zaman geçtikçe de verimli 
işçi, uyumsuz misafir oldular. Halkın duygu 
ve düşünceleriyle, işverenlerin menfaatleri 
birbirine uymuyordu.                                                                                                                 

Türk işçilerinin dört temel problemi var-
dı. Türkçeden uzak kalmak, Almanca bil-
memek, memleketten haber alamamak ve 
Müslümanca yaşayamamak.  Gelirken tek 
düşünceleri, bir ev, bir tarla ve bir traktör 
alıp, geri dönmekti, fakat evdeki hesap çarşı-
ya uymadı. “Sürekli memlekete dönüş hayali, 
vardığı yerdeki yaşadığı şok, Almanya’yı asla 
kendi vatanı gibi görmese de gittiği yer saye-
sinde, birey olabilmiş, düzenli ekmek parası 
kazanmanın gururu ile yeni hayaller kurma-
ya başlamıştı.”  “Yedinci Adam” 

Günler geçtikçe, gurbetçilerimizi mem-
leket hasreti yakıp kavuruyor, sılada eş ço-
cuk ve akrabalar onlardan haber bekliyor-
du.  Gurbetin derdi, mihneti, ağırlığı hem 
gidenlerin hem de bekleyenlerin, yüreğine 
dinmez bir sızı düşürmüştü. Bu milletin ev-
latları buna benzer birçok acılar yaşamıştı 
ama bu göç çok faklıydı, “yaban ellerdi” gi-
dilen yerler. Onlardan tek istenen şey çalış-
maktı. Makine gibi çalışıyor, en ağır işlerin 
altından kalkıyorlardı fakat bekleyenleri var-
dı, sorumlulukları vardı, bir ailenin, belki bir 
köyün yükü onların sırtına binmişti. İş ve ev 
dışında, küçük alışveriş için markete, ekmek 
almak için fırına, bir de Türkiye’ye para gön-
dermek için postaneye gidilirdi. Uzun yıllar 
hayat böyle devam etti. 

DEVAM EDECEK
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2.Dünya Savaşı sonrası Avrupa Kıta-
sı harap haldeydi. En büyük hasar da 
Almanya’da olmuş, 50 milyon insan 

ölmüştü. Şehir ve sokak savaşları yapılmış, 
bütün binalar yıkılmış, şehirler harap olmuş, 
ülkede erkek nüfus kalmamıştı. “Trümmerf-
rau” denilen, “enkaz kadınları” el arabaları 
ile işe yarayan demirleri, tuğlaları bir kenara 
topluyorlardı. Toplanan bu malzemeler ileri-
de şehirlerin inşasında kullanılacak, Alman 
ev kadınlarının bu hizmetleri unutulmaya-
caktır.                                                                                                            

Almanya “doğu” ve “batı” olmak üzere 
fiilen ikiye bölünmüş, 1947 Marshall yardımı 
ile yeniden kalkınmaya başlamıştı. Mutlak iş 
gücüne ihtiyaç vardı. İspanya da iç savaşla yı-
kıntılar içindeydi. Yunanistan savaş sonrası iç 
savaşa girmiş, paramparça olmuştu. Yugos-
lavya da, işsizlik ve fakirlik had safhadaydı. 
Sosyalizm vadetmiş ama bir şey verememiş-
ti. Fas bölünmüş, çatışma vardı. İşverenlere 
ise acil işçi lazımdı.

Almanya öncelikle, aynı dine ve aynı 
kültüre sahip hristiyan ülkelerden işçi ge-
tirmek istiyordu. Bütün karışıklıklara ve iç 
savaşlara rağmen, önce İtalyanlar sonra İs-
panyollar geldiler. Zamanla ekonomileri dü-
zelmeye başlayan bu ülkelerin, vatandaşları 
için Almanya’da çalışmak cazibesini kaybetti. 
Bunun üzerine firmaların kendileri, işçi ara-
yışına çıktılar ve işçi getirmeye başladılar. 
2. Dünya Savaşı’nda sığınmacı olan Alman 
bilim adamlarından Prof. Baden’in ön ayak 
olmasıyla, erkek sanat okulu mezunu on bir 
Türk, Bremen ve Hamburg’a çalışmaya gitti.                                                                                 

1954 yılında Menderes döneminde Türk 
Alman ilişkileri gelişti. Yüz elli sanat okulu 
mezunu staj için Almanya ya gitti. Sonra, 
genç Türk işçileri kaçak yollarla Almanya’ya 
gitmeye başladılar. Genç bir nüfusa sahip 
olan Türkiye bu sırada, Almanya’ya anlaş-
ma teklif etti. Kültür ve din farkından dolayı, 
Türkler önce istenmedi. Alman Ekonomi Ba-
kanı anlaşma teklifini reddetti. NATO, Türk, 
ABD ilişkileri ve ABD’nin desteğiyle, Alman-
ya Dış İşleri Bakanı, 30 Ekim 1961’de Türki-
ye ile” İşgücü Alımı Anlaşmasını” imzaladı. 

Johnn Berger’in yazdığı ve Jean Mohr’un 

fotoğrafladığı “Yedinci Adam” kitabında, Jo-
hnn Berger, Almanya’dan gelen doktorların 
Türkiye’de işçi seçimini şöyle anlatır. “Tanı-
madığı insanların önünde çırılçıplak soyun-
malarını istemelerinin verdiği utanç, komut 
veren görevlilerin konuştukları anlaşılmaz 
dil, göğüslerine ve bileklerine keçe uçlu ka-
lemle yazılan sayılar, erkek gibi tulum giymiş 
kadınlar, kendisi gibi bir sürü insanın sessiz-
liği… Çoğunun yüzünde dinginlik ya da dua 
eden kimselerinkine benzemeyen dehşetli 
içe dönük bakış… Kapitalist dünyada, aşa-
ğılanmanın tüm çeşitlerini hak etmek için, 
yoksul olmak, yeterli bir sebepti.” 

Yıllar sonra bende, Münih yakınlarında 
Dachau toplama kampını ve burada insan-
lara yapılan uygulamaları görünce, şaşılacak 
bir şey olmadığını anladım. Ölüm kampında, 
duvarlara yazılan slogan, bilinçaltına işlenen 
düşünce şuydu. “Çalışmak özgürlüktür”. 450 
kişilik ilk işçi kafilesi Haydarpaşa Tren İstas-
yonundan Almanya’nın Düsseldorf kentine 
hareket etti. Bir yıl ikamet ve rotasyon şartı 
vardı. Aile birleşmesi ve sosyal haklar yoktu.                       

Almanya’ya geldiklerinde çalışacakları 
yerlere götürülen vatandaşlarımız, işlerinde 
yarışırcasına, ölesiye çalıştılar, firmalar çok 
memnundu. Makinalara alışmış ve verilen 
işe dört elle sarılmışlardı.  Alman işverenler, 
Türk işçilerini geri göndermek istemediler ve 
onların kontratlarını uzattılar. Üç yıl, beş yıl 
uzatma derken, ikametleri kalıcı olmaya baş-
ladı. Yıllar içinde, Almanya’ya olan Türk işçi 
göçü, artmaya devam etti. 1967’ e kadar bu 
sayı iki yüz kırk bini buldu. İşçilerimizi bekle-
yen en büyük güçlük barınma problemiydi. 
Çalıştıkları işe en yakın yerlerde, hayımlarda 
kalmak zorundaydılar. Hayımlar kimi yerler-
de, domuz damından bozma odalar, bazen 
üç beş metre karelik yurtlar veya altlı, üstlü 
barakalardı. Hayımlar, askeri kışlalar gibiydi. 
Güneş doğmadan işe gidiliyor, akşam hava 
karardıktan sonra geliniyordu. Gün ışığını 
görmeden yaşıyorlardı.

GİTTİLER… KALDILAR… 
DAL BUDAK SALDILAR…

ŞABAN
KUMCU
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Bu defa da köylerimizdeki “taş duvarlı gök-
delenleri” yazayım dedim. Hayatları bo-
yunca, her Allah’ın günü bin türlü sıkın-

tıya katlanıp, ertesi gün yine aynı sıkıntılarla yüz 
yüze kalacağını bile bile; akşam olunca yorgun 
argın evine gelip, elini ayağını yıkadıktan sonra, 
şöyle “sedire” yaslanıp bir ”oh!” çekmesiyle bü-
tün yorgunluklarını üzerlerinden atıverirler.  “İlle 
de evim, ille de evim” dedikten sonra yemeği de 
yiyip ardından demli bir çayın yudumlanmasın-
dan daha tatlı, daha mutluluk veren dünyada 
ne ola ki onlar için? Pekiyi bu rahat ve huzurlu 
yuvaların, bu hale gelmesine kadar ne gibi aşa-
malardan geçtiğini, nasıl bir yöntemle yapıldığı-
nı, ne sıkıntılarla bu yuvalara kavuşulduğunu hiç 
merak ediyor muyuz? Yoksa bizler de “TOKİ”, 
“Morgage”, “Site” “apartman”, “gökkafes”, 
“gökdelen”, “kule”, “kooperatif”, “kat”, “daire”, 
“kredi”, “hisse” “emlak” v.s. tabirlerin içinde 
kaybolup gidiyor muyuz? 

Gelin şimdi bu gibi sıkıcı tabirlerden sıyrılıp 
sizinle birlikte “taş duvarlı bir gökdelen” inşa 
edelim. İkimiz usta, bir kaçımız amele, bir kısmı-
mız çalışanların iaşesi için aşçı, bulaşıkçı, birile-
rimiz iskeleci, sıvacı oluverelim. Sonrada inşaatı-
mız için neler lazım bunları temin edelim. 

Öncelikle çok iyi “yuğlenmiş” iki kazma, iki 
bel küreği, bir tezgene, bir miktar “kırnap”, bi-
rer adet “şavkul”,  “metire”,   “balyoz”, “muylu”,  
“bayra”, “keskin keser”, “sivri” , “su terazisi”,  
“ikiyüzlü”, ikişer adet çekiç,  mala,  önlük, yete-
rince eldiven ve “mıh”,  gerekecek. 

Pencerelerin ve kapıların üstüne çakılmak 
üzere çok sayıda “palastır”, evin uzunluğuna 
göre en az 12 metre uzunluğunda 30 santimet-
re çapında dört adet kiriş, kirişi tutmak üzere15 
adet civarında direk, aynı sayıda başlık, evin 
üzerini kapatmak için 120–130 adet en az dör-
der buçuk metre uzunluğunda “ağaç”, ağaçların 
üzerine döşenmek üzere 35–40 eşek yükü “par-
dı”, pardının üzerine döşenmek üzere yine 35–40 
eşek yükü meşe yaprağı (barı), yaprağın üzerine 
“malıs” yapılarak serilmek üzere ve duvarların iç 
kısımlarının sıvanması için 10 römork elenmiş 
toprak, toprağa karıştırılmak üzere on “harar” 
saman, ve bu karışımı çamur haline getirmek 
için en az yüz teneke su, duvarın inşasında kul-
lanılmak üzere 30-35 römork “taş” ve “köşe” , 
iskele için yeterince tahta ve direk ve sair mal-
zeme, edevat, teçhizat ve avadanlığa ihtiyacımız 

olacaktır. Tabi bunların hepsinden önce inşaatı 
yapacağımız bir arsanın olması gerekmektedir. 

 Köylerimizde henüz tapu ve kadastronun 
geçmediği yıllarda muhtarlığın gösterdiği ve 
köylülerin de onay verdiği yerlere serbestçe in-
şaat yapmak mümkündü. 

İnşaat yapılacak arsanın üzerine binanın 
planını çizmek ustalarımızın görevidir. Zaten üç 
aşağı, beş yukarı köylerdeki evlerin planları hep 
aynıdır. Bu yüzden de bir standartlık söz konu-
sudur ve bu işlem ustalarımızı çok da uğraştıran 
ya da mimarlık mühendislik diploması gerekti-
recek bir işlem de değildir. Zaten onların hepsi 
hayat üniversitelerini bitiren kıdemli mimarlar 
ve mühendislerdir. Ameleler ise o okulda staj 
yapan öğrencilerdir. Duvar, bir iç ustası, bir de 
dış ustası olmak üzere iki usta ve en az iki adet 
olmak üzere amele tarafından yapılır. Dış ustası 
iç ustasına göre daha tecrübeli ve daha kıdemli 
bir usta olmak durumundadır. Ustalar, amelele-
rin aynı zamanda eğitmenleridirler. Amelelerin 
amaçları da ileri de usta olmaktır. Bu yüzden 
amelelerin ustalara karşı sonsuz saygıları ve ita-
atleri söz konusudur. İnşaatına başlayacağımız 
yapı; 140–150 metre kare civarında ve iki katlı“-
hanay” bir yapı olacaktır. 

Besmele ve dualar ile birlikte ilk işlem ola-
rak; minnezin kazılacağı sınırları belirleyen ipler, 
gönye ve kazıklar yardımıyla çekilir. Sınır çiz-
gilerinden itibaren iç kısma 60–70 santimetre 
genişliğinde olmak üzere ikinci bir ip çekilir. Bu 
iki ipin arası ortalama bir metre derinlikte kazı-
lır. Bu kazı binanın temel kazısıdır ve bu temele 
yöresel olarak “minnez” adı verilir. Daha sonra 
inşaatın iç minnezleri kazılır. İç minnezler, genel-
likle inşaatın cephe olacak tarafında ve köşelerde 
olmak üzere iki oda, bu iki odanın arasında ka-
lacak şekilde bir “çardak” (giriş, hol) ve bunların 
arka kısmı ise hayvan barınağı olacak şekilde 
planlanarak kazılır. Minnez kazma işlemi aşa-
ğı yukarı üç veya dört gün sürebilmektedir. Bu 
işlem bittikten sonra, önceden hazırlanmış olan 
taş, “harç” ve helikler yardımıyla duvar yapım 
işlemine geçilir. 

TAŞ DUVARLI GÖKDELENLER

TAYYAR 
YILDIRIM
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 “Harç”, inşaata yakın bir yerde kazılan topra-
ğın, saman ve su ile karıştırılarak elde edilen ça-
murun adıdır. Harç iki gün önceden “karılarak” 
bekletilir ve “kokması” sağlanır. Bu şekilde hazır-
lanan harç taşı daha iyi tutar ve sağlam bir yapı-
nın ortaya çıkmasında en önemli yardımcı mal-
zemedir. Bu malzeme aynı zamanda, ileride de 
sözünü edeceğimiz  “malıs” olarak da kullanılır. 

Ustalar amelelere “harç getir!” diye bağırma-
larıyla birlikte temele taş koyma işlemi başlamış 
olur. Temele genellikle büyük hacimli taşlar di-
zilir. Minnezin iç kısmına daha küçük ve biçimsiz 
taşlar, dışına ise daha büyük ve düzgün taşlar 
kullanılır. İç ve dış taşların arası “helik” ve çamur 
ile “beslenir.” Ustalar; “harç getir, helik getir; taş 
getir, köşe getir!” diyerek ameleleri ritmik ve bi-
raz da gür bir sesle sürekli olarak yönlendirirler. 
Bu arada ameleler ustanın ağzından çıkan sözleri 
pür dikkat takip etmek ve onun isteklerini tekrar-
latmamakla görevli sayarlar kendilerini. İstekleri-
ne anında cevap vermeyen ameleleri amele say-
maz ustalar. Bu şekilde minnez, taşlarla örülür ve 
toprak seviyesine gelinceye kadar bu işleme de-
vam edilir. Toprak seviyesine gelen duvar, artık 
“su basmanı” yapılmak üzere hazır hale gelmiş 
demektir. 

Su basmanı zeminden aşağı yukarı bir buçuk 
metre yüksekliğinde taş yapıdır. Su basmanının 

dış duvarları ve ara bölmeleri tamamen taştan 
yapılır. Çünkü üst duvarlar bu temelin üzerine 
yükselecektir. Bu yüzden de çok dayanıklı ya-
pılmak zorundadır. Su basmanı bittikten sonra 
duvarların üzerine “lente” vazifesi görmesi için 
“ikiyüzlü” denilen aletle “dörtlenmiş” “palastır-
lar” yerleştirilir. Palastırlar genellikle meşe ağa-
cından ve beş altı metre uzunluğundaki ağaç-
lardan yapılır. Bu malzemeler, duvarı meydana 
getiren taşların tamamının altlarındaki taşlara 
eşit ve orantılı bir şekilde baskı yapması için vaz-
geçilmez malzemelerdir. Su basmanını oluşturan 
çevre duvarların iç kısmında kalan alanın tamamı 
toprak, taş ve molozlarla doldurulur. Bu safha da 
bittikten sonra binamızın ilk katının duvarlarının 
inşasına geçme zamanı gelmiştir artık. Su bas-
manı yaklaşık olarak bir hafta içerisinde bitirilen 
bir işlemdir. 

Birinci kat yine su basmanına benzer bir yön-
temle fakat toprağın dışına da görüntü vereceği 
için, dayanıklılıkla birlikte estetik olmasına da 
özellikle dikkat edilerek yapılır.      Duvarın iç kıs-
mına, dış kısmı kadar “metanet” verilmez. Çün-
kü iç kısım sıvanacak ve “ak toprak” denilen bir 
tür kireçli toprak ile boyanacaktır. Ama dış kısım 
oldukça düzgün ve gösterişli olmalıdır. Çünkü 
evlerin dış kısımları genellikle sıvanmaz ve taş 
duvar olarak yapıldığı şekilde bırakılır.
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Çamur, taş, köşe, helik, ağaç, pardı, pa-
lastır, yaprak, toprak bu saydığım malze-
melerin tamamının insan gücüyle aşağıdan 
yukarıya taşınacak olması, ikinci katın yapı-
mının birinci kattan ne kadar zor olduğunun 
göstergesidir. Birinci katın yapımında inşaa-
tın duvarına yatay olarak uzatılan “kalaslar” 
vasıtasıyla ve “tezgene”ler yardımıyla çamur 
taşımak mümkün iken, ikinci kat için bunu 
söylemek zordur. Bu katın yapımında çamu-
run taşınması yalnızca kovalar yardımı ile 
yapılabilmektedir. Tıpkı birinci katta yapılan 
çalışmalar bu kısımda da tekrarlanır ve en az 
dört metre yüksekliğindeki taş duvarlar ta-
mamlanarak kirişleme, ağaçlama, pardılama, 
yapraklama, malıslama işlemlerine devam 
edilir. Malıslama işleminden sonra taş duvar-
ların üzerine, binanın kış şartlarından korun-
ması için “çelen vurulur” Çelen; aşağı yukarı 
bir metre uzunluğunda, kısmen düzgün, kol 
kalınlığındaki ağaç dallarından ve üzerlerine 
de meşe yaprağı konularak, onun üzerine de 
“malıs” ve toprak atılarak yapılan bir çıkıntı-
dan ibarettir... Ayrıca damın yapımı hafif öne 
doğru meyillidir. Bu meyil yağmur sularının 
aşağıya akmasını sağlamak amaçlıdır. Suyun 
aşağıya akmasını sağlayan eğimin en aşağı 
kısmına çelenden dışarıya doğru olmak üzere 
bir “oluk” yerleştirilir. Damın en fazla içeriye 
yağmur aldığı kısım oluğun konduğu kısım, 
yani “oluk boğazı”dır. 

Malısın üzerine oldukça fazla toprak atılır. 
Bunun sebebi damı kış şartlarının sonucu ola-
rak suyun aşağıya sızmasını engellemek için-
dir. Toprağın sıkıştırılması için “yuvak” deni-
len taştan yapılmış, silindir şeklinde ve her iki 
tarafında oyuklar bulunan bir araç kullanılır. 
Bu araç iki yanında bulunan oyuklar yardı-
mıyla yuvak ağacı denilen ve bazen ağaçtan, 
bazen de demirden yapılan “U” şeklindeki bir 
başka araç tarafından çekilerek yuvarlanır ve 
toprağın sıkışması sağlanır. 

Birinci kata ilaveten bu katın yapımında 
bazı farklılıklar göze çarpar. Malısın üzerine 
yirmi santimetreden az olmamak üzere top-
rak serilerek yağmur ve karın etkisinden aza-
mi ölçüde korunmaya çalışılır. Ayrıca çarda-
ğın dışa bakan kısmına “çıkartma” denilen ve 
şehirlerde “balkon” olarak bilinen bir uzantı 
inşa edilir. Alt kattaki bölümde hayvanlara 
ayrılan bölümlerin üst katları yatak odası ve 
kilerlik olarak ayrılır. Üst katlar; alt katın uzun 
yıllar boyunca kullanıldıktan yani çocukların 

evlenme yaşlarına gelmeye başladıkları yıl-
lara kadar kullanıldıktan sonra inşa edilirler. 
Temelden başlayarak, iki katlı bir evin ta-
mamlandığı nadiren görülen bir durumdur. 
Bunun sebebi de elbette maddi zorluklardır. 

Birinci katın yapımından itibaren hem aş 
evinin duvarının iç kısmına, hem de oturma 
ve yatak odalarının duvarlarının iç kısmına 
“muharı”  denilen baca delikleri konulur. Bu 
delikler duvarın içinde olmak üzere su bas-
manından başlar ve “hanay”ın en üstüne, 
yani “dam” a kadar devam ederler.  Bu ba-
calar hem sobanın dumanının, hem de ocak 
dumanının dışarıya çıkmasını sağlarlar. 

Evlerin birinci kat ara bölmeleri taştan, 
ikinci kat ara bölmeleri ise kerpiçten yapılır-
lar. Kerpiç, toprağı bol olan bir mahalden ka-
zılan toprağın su ve saman ile karıştırıldıktan 
ve en az üç gün mayalandıktan (kokutulduk-
tan) sonra kalıplar yardımıyla dökülen dik-
dörtgen prizma şeklindeki toprak kalıplardır. 
Tahtadan yapılan genellikle iki gözlü bir ka-
lıp, zemini düzgün olan bir yere yerleştirilir. 
Gözler çamur ile doldurulur ve üzeri de tahta 
mala ile sıkıştırılıp, düzeltildikten sonra kalıp 
yukarıya doğru çekilir. Hafif sert olarak ya-
pılan çamur kalıbın şekline göre dikdörtgen 
prizma şeklini alarak, olduğu yerde kuruma-
ya bırakılır. Kerpiçler kuruduktan sonra eşek 
ve sair taşıma araçları ile inşaatın bulunduğu 
yere taşınır ve ara bölmelerin bölünmesinde 
kullanılır. Bu işlem de bitirildikten sonra ön-
ceden elenmiş toprak yine saman ile karış-
tırılarak sıvalık çamur haline getirilir. İç du-
varların tamamı bu malzeme ile düzgün bir 
şekilde sıvanır. Sıvanın kurumasıyla birlikte 
“ak toprak” denilen malzeme daha önceden 
hazırlanan tenekelerin içinden “paçavralar” 
vasıtasıyla alınarak duvarlara sürülür. Bu 
sıva kuruduktan sonra duvar bembeyaz bir 
hal alır.Binamızın üst katından alt katına ve 
alt katından “hanay” katına dıştan ya da içten 
yapılmış olan “merduranlar” sayesinde inilir 
çıkılır. Yine binamızın damına dıştan ya da iç-
ten konulan merduranlar sayesinde inilir çıkı-
lır. İçten inilip çıkılan damlara mutlaka “depe 
deliği” konulması zorunludur.Sıvama işlemi 
ile birlikte, daha önceden siparişi verilmiş ve 
yaptırılmış olan kapı ve pencereler de yerleri-
ne monte edilir. Pencereler genellikle ahşap-
tan yapılmaktadır. Kapı ve pencereler duvara 
kenarlarında bulunan “söve”ler yardımıyla 
monte edilirler. 
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Binanın her iki köşesi ve evin cephesi istika-
metinde kalan bölümler birer oda, her iki oda-
nın arasına bir çardak ve bu üç bölümün arka 
tarafında kalan bölüm de hayvanların barınağı 
ve samanlık olarak ayrılır. Odaların duvarları-
nın iç kısmında belli noktalara “oyma” denilen 
girintiler konulur. Buralar sigaralık, fenerlik, 
iğnelik, mektupluk v.s adlarla anılan ve kulla-
nışlı olan bölmelerdir. Bunlardan başka evin 
geri kısımlarında bir yere, genellikle de sobanın 
arka kısmında kalan duvarın iç kısmına “göm-
me dolap” yapılmak üzere büyükçe bir girinti 
bırakılır. Ayrıca odanın gerisinde kalan ve giriş 
kapısının ters istikametine “abdestlik” denilen 
ve günümüz banyosu görevini gören bir bölme 
ayrılır. Abdestlik ile giriş kapısı arasındaki kısım 
ise “yüklük” olarak ayrılır. 

Pencereler, genellikle oturulduğunda man-
zaranın görülebilmesini sağlaması açısından 
alt kısımları göz hizasından aşağı bir seviyede 
yapılırlar. Eskiden cam ve çerçeve masrafından 
kaçınmak üzere küçük ölçülü olarak bırakılan 
pencereler, özellikle 30-35 yıl önceden başla-
mak üzere daha büyük ve evin içini ferahlatan 
ölçülerde yapılmaktadırlar.

Hayvan barınağı olarak ayrılan arka bölüm-
lere ise, öncelikle hayvanların yemlerini rahat-
lıkla yiyebilecekleri “hatıllar” yapılır. Hatıllar bir 
tarafı duvara yaslanır diğer tarafı da hayvanla-
rın yemlerini yiyebilecekleri bir şekilde taş ile 
yükseltilerek, içleri ve dışları “çamur harcı ile 
sıvanır. Hatıllardan başka bu bölümlere tavuk 
“tünekleri” ve  “folluklar” yapılır. Ayrıca hayvan-
ların “tersini” dışarıya atabilmek maksadıyla yan 
duvarlar üzerine 40X40 cm ebadında “delikler” 
bırakılır. Bu bölümde ayrıca “körpelik”, “buzağı-
lık” ve “samanlık” denilen kısımlar da bulunur. 

Yaklaşık olarak dört metre seviyesinde 
yükseltilen duvarların üzerine, su basmanında 
olduğu gibi palastırlar döşenerek duvar yapma 
işlemi son bulur. Duvarlar bir birleri ile “ağaç-
lar” vasıtasıyla buluşturulurlar. Öncelikle inşa-
atın arka kısmından ön kısmına doğru, inşaatı 
üçe bölecek şekilde ve binayı boydan boya kat 
eden iki adet kiriş yerleştirilir.   Bu iki adet kirişin 
altına yaklaşık olarak üçer metre arayla “direkler 
vurulur” Direkler kirişlere başlıklar vasıtasıy-
la monte edilirler.  Sıra kirişler arasının “ağaç-
lar” ile kapatılması aşamasına gelmiştir. Her 
oda yaklaşık olarak dörder metre genişliğinde 
altışar metre uzunluğundadır. Bu demektir ki 
en az dört buçuk metre uzunluğunda bir hayli 
“ağaç”’a ihtiyacımız vardır. Yöremiz, Toroslar 

kısmında genellikle çam, daha iç kısımlarda ise 
meşe ağaçları ile kaplıdır. Bu yüzden iç kısım-
larda daha ziyade meşe ağacı kullanılmaktadır. 
Evin üzeri yaklaşık olarak ellişer santimetre 
aralıklarla dizilen ağaçlarla kapatıldıktan sonra 
“pardılama” işlemine geçilir. 

“Pardı” genellikle bir veya bir buçuk met-
re uzunluğunda kol kalınlığındaki ağaç dal-
larıdır. Pardılar “ağaç”lara dikey olarak üzer-
lerine dizilir ve çiviler vasıtasıyla ağaçlara 
monte edilirler. Pardılama işlemi de bittikten 
sonra üzerine meşe yaprağı serilir. Meşe yapra-
ğı, üzerine atılacak toprağın veya malısın evin 
içine inmesini önlemek için kullanılır. İnşaatın 
çevresinden kazılan toprak, saman ve su ile 
karıştırılarak “malıs” hazırlanır. Bu malzeme 
kovalara doldurulur ve ip yardımıyla yukarıdan 
çekilerek, meşe yaprağının üzerine düzgün 
bir şekilde, açık yer kalmayıncaya kadar serilir 
ve kurumaya bırakılır.  Bir kaç gün bu şeklide 
bekletilmesinin birkaç tane faydası vardır. Bu 
vesileyle hem inşaat “nefes alacak”, “zemin 
oturacak”, hem de ustalar ve ameleler de bir-
kaç gün “soluklanmış”, dinlenmiş olacaklardır. 

Yeri gelmişken ustaların ustası ve mimar-
ların mimarı, dünyaca ünlü mimarımız Mimar 
Sinan ile ilgili bir hikâyeyi aktarmadan geçmek 
olmaz. Mimar Sinan, Edirne’de bulunan Seli-
miye Camii’nin temel kazısını kazıp su basma-
nını yaptıktan sonra ortadan kaybolur ve uzun 
süre görünmez. Aylar sonra tekrar inşaatın 
yanına gelir. Mimar Sinan’ın nerede olduğunu 
merak edenler ona “bu kadar zamandır nerede 
olduğunu” sorarlar. O da “Manisa’da bir baş-
ka Camii’nin inşaatı için orada bulunduğunu, 
buradan gitmesinin ve aylardır görünmeme-
sinin nedeninin de camiinin temelinin iyice 
oturmasını beklemekten ibaret olduğunu izah 
eder. 1568 yılında yapımına başlanan camii 
1574 Yılında bir Cuma günü ibadete açılmış-
tır. Mimar Sinan’ın bu hareketi, caminin 434 
yıldır, onca depreme ve tabiat afetlerine maruz 
kalmasına karşılık hala dimdik ve ihtişamlı bir 
şekilde ayakta durmasının nedenleri hakkında 
ipuçları vermektedir.  Bu kısa bilgiden sonra in-
şaatımıza kaldığımızdan yerden devam edelim. 

İnşaatın birinci katının kaba işçiliği bu şe-
kilde sona erdirilmiş bu arada bir güzel dinle-
nilmiş ve iştahla “hanay” kısmının inşaatına 
başlama zamanı gelmiştir. “Hanay” kısmı için 
duvarın her iki kısmına; emniyetli bir şekilde is-
kelelerin kurulmasından sonra inşaatın asıl zor 
kısımlarının yapılmasına geçilir.
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Kapıların emniyeti; arkalarına yapına çeşitli 
mekanizmalar sayesinde sağlanır. Bunlardan 
birisi de “falak” sistemidir. Falak özellikle bina-
nın dış kapısın arkasına monte edilen bir sis-
temdir.  Kapılar dışarıdan “dillengeç” denilen 
mekanizmalar sayesinde emniyete alınır ve ki-
litlenirler. Bunlardan başka kapıların arkasına, 
“küsük”, “sürgü”, “küskü”, “mandal” ve sair 
adlarla adlandırılan emniyet sistemleri de kulla-
nılır.  İnşaatımız tamamlanmış ve iç mefruşatı-
nın döşenmesine hazır bir hale getirilmiştir. Bu 
durum aşağı yukarı 40 ila 45 günlük bir zaman 
dilimi içinde gerçekleşmiştir. İnşaat süresince 
ustaların, amelelerin ve diğer çalışanların iaşesi 
inşaatı yaptırana aittir. Onların yemek ve çay 
gibi ihtiyaçları hep inşaatı yaptıran tarafından 
temin edilir. Hem sabah kahvaltısı, hem öğle 
yemeği, hem de akşam yemeği buna dâhildir. 
Ustalar ve ameleler inşaat süresince “yevmiye” 
ile çalışırlar. Taş duvarların yapımı, “kirişlerin 
ve direklerin vurulması” ağaçların ve pardıla-
rın döşenmesi, “malısın atılması”, duvarların 
sıvanması genellikle yevmiye ile yapılan işler-
dendir. Ama komşu katkısı ile köy gençlerinin 
katkısı ve yardımı ile yapılan işler de mevcut-
tur. Mesela pardının dağdan kesilip getirilmesi, 
bunun için lazım olan eşeklerin temini, topra-
ğın dama atılması ve benzeri işler de “imece” 
usulüyle yapılan ve “bugün bana, yarın sana” 
diye tabir edilen işlerdendir. Bunlardan başka, 
köyde bulunan bütün komşular mutlaka belli 
öğünlerde yemek veya çay hazırlayıp inşaatta 
çalışanlara ikram etmeyi de ihmal etmezler. 

Bir köy evinin yapımında, yukarıda bahse-
dilen işlemler günümüzden 30 yıl kadar önce 
sıkça başvurulan işlemlerdi. Günümüzde, köy-
lerde bile gökdelenler yükseliyor. Artık beton 
yığınları her yanımızı sarıyor. Evlerimizde ne 
toprak kokusu var, ne de ayaklarımız uzatıp 
rahat rahat dinlenebileceğimiz; “kazık yastıklı”, 
yün minderli odalar mevcut. Herkesi bir tamah 
sarmış ki ayırabilene aşk olsun. Bir evi olan 
ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü istiyor. 
Hâlbuki Yunus Emre bakın ne diyor.    

Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi? 

Mal da yalan, mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan. 

Elbette şu sözü de unutmamak lazım. 
“Dünyada mekân, ahrette iman...” 
Hoşça yaşayın. 

KONYA
Zengin mirası var, geçmişi uzun
Dünyada bilinen bir şehir Konya
Yer görmek isteyen Konya’yı gezin
Gezmeye gelinen bir şehir Konya

Anadolu şehri çok şirin bir yer
Selçuklu, Osmanlı eserleri var
Burda yaşayanlar bulur çokça kâr
Yerleşip, kalınan bir şehir Konya

Mevlâna yolunda sürülür izi
Sadreddin Konevî, Şems-î Tebrizî
Gezilir yaylası, ovası, düzü
Gidilir yolunan bir şehir Konya

Meram Tepesi’nden bakın bir kere
Sırçalı, Karatay, İnce Minare
Derde ortak olmuş, bulmuş çok çare
Bilinir halinen bir şehir Konya

Tahıl ambarıdır ekin ekilir
Buğdayı harmana gelir, dökülür
Unu yapmak için buğday çekilir
Ekmeği alınan bir şehir Konya

Çiftçi tarlasını vaktinde sular
Bereketli toprak verimle dolar
Fazla ürününü dışarı salar
Çalışır kolunan bir şehir Konya

Düzenli yapılır hep yapıları
Ürünleri marka var tapuları
Dünyaya açılmış tüm kapıları
Gelişmiş ilinen bir şehir Konya

Doğu’dan, Batı’dan gelenler gelir
Kuzey’den, Güney’den inenler bilir
Meralarda koyun, kuzu yayılır
Geçilir belinen bir şehir Konya

Camileri, hanlar hep tarih kokar
Alaaddin Tepesi, gelenler çıkar
Âşıklar, ozanlar türküler yakar
Sazlarda telinen bir şehir Konya
  
Şevki Çobanoğlu Konya’ya âşık
Selçuklu başkenti oluyor ışık
Kültürde, sanatta, ilimde beşik
Söylenir dilinen bir şehir Konya

Şevki Çobanoğlu 
(03.04.2011)
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Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
   • Lise mezunu 
   • 40 yaşını aşmamış
   • Alüminyum üretim
     konusunda tecrübeli 
   • Askerlikle sorunu olmayan

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR

Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 
Selçuklu/KONYA

0332 501 12 12

SÜREKLİ DÖKÜM MAKİNE 
OPERATÖRLERİ 

EL HADDE OPERATÖRLERİ / 
OP. ADAYLARI ALINACAKTIR   

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

ŞÜKAYNAKÇI ( GAZALTI KAYNAK VE 
ELEKTRİK KAYNAK BELGELERİ OLAN)

ÜCNC PROGRAMCILARI,
CNC TORNA TEZGAH OPERATÖRLERİ
Ü KAYNAKÇI VE CNC OPERATÖRLERİ 

35 YAŞINI GEÇMEMİŞ OLAN
ÜENGELLİ ELEMAN (ÇAY VE 

TEMİZLİK İŞİNE BAKACAK) ALINACAKTIR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

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 

- DENEYİMLİ SATIŞ PAZARLAMA 
ELEMANI

- CNC OPERATÖRÜ
- KAYNAKÇI

- VASIFSIZ BAY ELEMANLAR
ELEMANI (22-35 YAŞ ARALIĞINDA) 

ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

ZAYİ
Geçici Koruma 
Kimlik Belgemi 

kaybettim, 
hükümsüzdür. 

Yusuf El-Arruk 
No: 

99535892808

ELEMANLAR ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere:

 -  FORKLİFT OPERATÖRLERİ
 -  AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ

-ÇAY VE TEMİZLİK PERSONELİ
ALINACAKTIR

Ereğli Yolu Konimsan Sanayi Turanoğlu Sok. No : 5  Karatay –KONYA

355 0 555TEL:

*DEPO VE LOJİSTİK KONUSUNDA EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ
*MS OFFİCE PROGRAMLARINI İYİ DERECEDE KULLANABİLEN
*İNSAN İLİŞKİLERİ KUVVETLİ, İLETİŞİM BECERİLERİ YÜKSEK,
 TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN, PLANLAMA YAPABİLEN
*SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM KANALLARINI ETKİN ŞEKİLDE
 KULLANABİLEN
*DEPO DÜZEN, TERTİP VE TEMİZLİĞİNİN KONTROLÜ
*MALZEMELERİN TALİMATLAR /MEVZUAT VE ETİKET/
SERTİFİKA BİLGİLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
*GELEN-GİDEN MALZEMELERİN DÖKÜMAN VE FİZİKSEL
KONTROLÜ, KAYDI VE TAKİBİ
*HATALI ÜRÜN İADE İŞLEMLERİNİN TAKİBİ
*AKTİF ARAÇ KULLANABİLEN
*STOK SAYIMI YAPILMASI, MALZEMELERİN MİKTAR TAKİBİ
VE GEREKLİ TALEPLERİNİ OLUŞTURMASI
*25-35 YAŞ ARASI

FABRİKAMIZ DEPO BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZEERE;

BAY ELEMAN
ALINACAKTIR...

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

Görüşme Adresi / Depo Adresi : FEVZİ ÇAKMAK 
MAHALLESİ SILA CADDESİ KOBİSAN

3 SANAYİ SİTESİ NO: 71/E KARATAY / KONYA

TEL: 0332 355 06 29

ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - KUM KÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

ESAS NO : 2019/ 711
Mahkememizin 2019/711 Esas sayılı dosyasında davacı SİNCAP GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ 

SAN. ve TİC. A.Ş.’nin konkordato davasının duruşması, 30/09/2020 günü saat 09:00’da Mahkememizin 
duruşma salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Konkordato talebine itirazı olanların, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı 
olarak Mahkememize bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri, itirazların da duruşmada 
değerlendirileceği tebliğ ve ilan olunur.

T.C.
KONYA

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: 1174734

 

ESAS NO : 2019/ 472
Mahkememizin 2019/472 Esas sayılı dosyasında davacı ASFORA TARIM GIDA A.Ş.’nin 

konkordato davasının duruşması, 23/09/2020 günü saat 09:20’de Mahkememizin duruşma 
salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Konkordato talebine itirazı olanların, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce 
yazılı olarak Mahkememize bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri, itirazların da 
duruşmada değerlendirileceği tebliğ ve ilan olunur.

T.C.
KONYA

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: 1174738



Derbent’te pozitif ya da 
takipli hasta bulunmuyor

Derbent ilçesinde, alınan 
önlemler ve halkın kurallara uy-
ması sonucu pozitif korona virüs 
hastası olmadığı, temaslı ya da 
takipli hiçbir vakanın bulunma-
dığı öğrenildi. Derbent Kayma-
kamlığı bünyesinde faaliyetlerini 
sürdüren Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünün kadın kursiyer-
leri, pandemi süresince şu ana 
kadar yaklaşık 8 bin 500 adet ko-
ruyucu maske üreterek, Derbent 
Kaymakamlığı Sosyal Vefa Des-
tek Grubunda görevli personeller 
vasıtasıyla ücretsiz olarak halkın 
kullanımına sunulmasına katkı 
sağladı. İlçede pazar yeri, mar-
ketler, kahvehaneler, lokantalar, 
fırınlar ve berberlerin sıkı deneti-

mi ve kurallara uyulması sonucu 
kadar pozitif koronavirüs vakası 
görülmediği, şu an için ilçe gene-
linde temaslı ya da takipli hiçbir 
hastanın bulunmadığı öğrenildi. 
Derbent Kaymakamı Yakup Pa-
paker, “İlçemizde korona virüs 
vakası yaşanmaması bizim için 
çok sevindirici. Pandemi süre-
cinde vaka olmaması için tüm 
birimlerimizle önlemleri en üst 
seviyede almaya gayret ediyoruz. 
Ayrıca Derbentli kadınlarımızın 
maske üretimi konusunda takdi-
re şayan emekleri bu gayretin en 
güzel sonucu olduğunu görüyo-
ruz. Tüm birimlerimize ve Der-
bent halkına hassasiyetleri için 
teşekkür ediyorum” dedi.n İHA

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ettiği Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Hüyük ilçesinde yapılması planlanan projelerle ilgili sunum yaptı

Projelerini Bakan
Kurum’a sundular

Hüyük ilçesinde hayata geçi-
rilmesi planlanan projelerin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nda masaya 
yatırıldı. Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklama-
da, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Tahir Akyürek ve Gülay Samancı, 
AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muam-
mer Karaaslan ve belediye meclis 
üyeleri ile birlikte bir heyet halinde 
Ankara’da Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum’u ziyaret ettiklerini 
belirtti. Ziyarette, Bakan Kurum’dan 
heyet olarak Hüyük’ün projeleri-
ne destek istediklerini vurgulayan 
Başkan Çiğdem, “Hüyük’te hayata 
geçirilecek olan sulama projeleri, 
millet bahçesi, ilçe merkezi ve ma-
hallelerimizdeki TOKİ konutları, 
sahil düzenlemesi gibi bölgemizin 
önemli projeleri için destek talebin-
de bulunduk. Hüyük’ün baştan sona 
tüm sorunlarını Konya milletvekille-
rimiz, ilçe başkanımız ve ilçe başkan 
vekilimiz ile belediye meclis üyeleri-
mizle beraber bakanımızla paylaştık. 

İnşallah yılmadan, bıkmadan, usan-
madan bütün sorunları bakanımızın 
desteği ile beraber çözüme kavuştu-
racağız” dedi.

AK Parti Hüyük İlçe Başkanı 
Muammer Karaaslan da, Hüyük’ün 
sorunlarının çözümüne yaptığı katkı 
ve desteklerden dolayı Bakan Ku-
rum’a teşekkür ederek, “Bundan 

sonraki süreçte de ilçemizin sorun-
larının çözülmesi noktasında arayı 
kapatmak için gece gündüz koştur-
maya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Öte yandan, Hüyük Belediye 
Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyoğlu 
Belediye Başkanlığı döneminde bir-
likte mesai yaptığı Kültür ve Turizm 

Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan’ı da makamında ziyaret 
ederek, Hüyük için hazırlanan proje-
leri istişare edip değerlendirdiklerini 
belirtti. Çiğdem, ziyarette Hüyük’ün 
kültür ve turizm konularında görüş 
alışverişinde bulunduklarını vurgu-
layarak, Demircan’a teşekkür etti.
n İHA

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1173450

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 30.06.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 30.06.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu 
ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde 
bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8- Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 2569
İlan olunur.

İlçesi Mah. Ada Parsel m²’si Hisse Vasfı İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli İhale 
Saati

Meram Karahüyük 23590 15 675,00 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 
Taks: 0,25 Kaks: 0,50 Kat Adedi: 2 236.500,00 TL. 7.095,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.40

Meram Karahüyük 23590 16 708,50 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 
Taks: 0,25 Kaks: 0,50 Kat Adedi: 2 248.000,00 TL. 7.440,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.50

Plan Notları : Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin eklerinden 
görülebilir.

Not : Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşla istişare ediliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı kontrollü sosyal 
hayatın başlamasıyla mahalle zi-
yaretlerine devam ediyor. Başkan 
Pekyatırmacı, ilçede bulunan 6 dış 
mahalleyi ziyaret ederek vatandaş-
larla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, tüm dün-
yayı etkisi altına alan koronavirüs 
sürecinde ülkemizde uygulanan 
“Kontrollü Sosyal Hayat”ın başla-
masıyla mahalle ziyaretlerini sür-

dürmeye devam ediyor. Geçtiği-
miz hafta 8 mahallede ziyaretlerde 
bulunan Başkan Pekyatırmacı bu 
hafta ise Küçükmuhsine, Başaraka-
vak, Tepekent, Selahattin, Akpınar 
ve Ulumuhsine mahallelerinde zi-
yaretlerde bulundu. Sosyal mesafe 
ve maske kurallarına hassasiyet 
göstererek vatandaşlarla bir araya 
gelen, Başkan Pekyatırmacı ziya-
retlerde vatandaşların talep ve öne-
rilerini dinledi.

Vatandaşlar tarafından yoğun 

ilgiyle karşılanan Başkan Pekyatır-
macı, “Küçükmuhsine, Başaraka-
vak, Tepekent, Selahattin, Akpınar 
ve Ulumuhsine Mahallelerimizde 
hemşehrilerimizin talep ve öneri-
lerini dinleyerek planlama da olan 
çalışmalarımız hakkında bilgi pay-
laşımında bulunduk. Bizler mas-
kelerimizi takarak, sosyal mesafe 
kurallarına ve hijyen kurallarına 
uyarak ziyaretlerimizi gerçekleştiri-
yoruz. Hemşehrilerimizin de bu ko-
nuda yüksek hassasiyetle kurallara 

riayet etmesini istiyoruz. Unutma-
malıyız ki tedbirlere uyarak virüse 
karşı mücadelemizi sürdürebiliriz. 
Bu ziyaretlerde ilgi ve hoş sohbet-
lerinden dolayı tüm hemşehrileri-
me teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Ziyaretlerinde Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer 
ve teşkilat yöneticilerinin yanı sıra 
Selçuklu Belediye başkan yardımcı-
ları eşlik etti. n HABER MERKEZİ
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Şehir Hastanesi’ne giden yollar düzenleniyor
Karatay Belediyesi, yapımında 

artık son aşamaya gelinen ve hiz-
mete girmek için gün sayan Kon-
ya Şehir Hastanesi’nin giriş yolla-
rının yapım çalışmalarına devam 
ediyor. Karatay Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerinin böl-
gedeki çalışmalarını yerinde in-
celeyen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Bölgemizi sağlık 
alanında bir üs haline getirecek 
Konya Şehir Hastanesi’ne vatan-
daşlarımızın ulaşımının rahat ve 

sorunsuz olması için çalışıyoruz” 
dedi.

Karatay Belediyesi tarafın-
dan ilçenin genelinde alt yapısı 
tamamlanmış yerlerdeki yol ya-
pım, bakım ve onarım ile asfalt 
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 
Bu kapsamda Fen İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler, Konya’ya 
kazandırılan ve yapımında artık 
son aşamaya gelinen Konya Şehir 
Hastanesi’nin giriş yollarının ya-
pım çalışmalarına devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da hizmete girmesiyle 
birlikte Konya Şehir Hastanesi’ne 
gelecek vatandaşların hastaneye 
girişlerini kolaylaştıracak yol ya-
pım çalışmalarını yerinde incele-
di.

ŞEHİR HASTANEMİZ KONYA’YI 
VE BÖLGEMİZİ SAĞLIKTA BİR ÜS 

HALİNE GETİRECEK
Fen İşleri ekiplerinden bölge-

de yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi aldıktan sonra çalışmaları 

değerlendiren Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, İç Anado-
lu’yu sağlıkta üs haline getirecek 
Konya Şehir Hastanesi’nin Kara-
tay’da yapılması dolayısıyla ayrıca 
mutlu olduklarını belirtti.

Başkan Hasan Kılca, “Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ‘en büyük haya-
lim’ dediği ve ülkemizin birçok 
ilinde yapılarak hizmete girmeye 
başlayan şehir hastanelerinin en 
güzellerinden biri de Konyamıza 

yapılıyor. Hastanenin bir an önce 
hizmete girmesi adına çalışma-
lar hızla devam ediyor ve herkes 
üzerine düşeni yapıyor. Konya 
Şehir Hastanemiz, bölgeye cid-
di anlamda hizmet verecek ve 
bu bölgeyi sağlıkta bir üs haline 
getirecek. Bu güzel yatırımın Ka-
ratay’da yapılması da bizler için 
ayrıca bir mutluluk kaynağı. Biz-
ler de Karatay Belediyesi olarak 
hükümetimizin sağlık yatırımla-
rının en önemli halkalarından bi-

risi olan Şehir Hastanesi’ne katkı 
sunmak için hastanenin giriş yol-
larını yapıyoruz. Çünkü hemşeh-
rilerimizin hastaneye rahat ve so-
runsuz bir şekilde ulaşımı önemli. 
Yaklaşık 2 kilometrelik bu yolda 
şu anda ekiplerimiz altyapısını 
yapıyor. Önümüzdeki günlerde 
de asfaltlama çalışması yaparak 
çalışmamızı tamamlamış olaca-
ğız. İlçemize hemşehrilerimize 
hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya’ya yapılan önemli yatırımlardan olan Grand Millennium Otel’de seyahat acente yetkilileri bir araya geldi. TÜRSAB Konya 
Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, Grand Millennıum Otel’in Konya için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı

Grand Millennium Otel, 
önemli bir yatırım oldu
Grand Millennium Otel, düzen-

lediği toplantı ile seyahat acente 
temsilcilerini bir araya getirdi.  Otel 
binasında düzenlenen toplantı-
ya Grand Millennium Otel Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yavuz Türkel, 
TÜRSAB Konya Bölge Temsil Ku-
rulu Başkanı Özdal Karahan, TÜR-
SAB Konya Bölge Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve çok sayıda seyahat acen-
tesi yetkilileri katıldı. 
“KONYA’NIN BU ŞEKİLDE KAPSAMLI 

BİR OTELE İHTİYACI VARDI”
TÜRSAB Konya Bölge Temsil 

Kurulu Başkanı Özdal Karahan, 
etkinlikte yaptığı konuşmada, Kon-
ya’nın önemli bir yatırıma daha 
sahip olduğunu ifade ederek, “Ote-
limize harcanan emeğin karşılığını 
girdiğimiz an görmüş olduk. Kon-
ya’ya önemli bir yatırım yapılmış 
oldu. 

Konya olarak önemli organizas-
yonların hepsinde zaten böyle bir 
otele ihtiyacımız da vardı. Ayrıca 
sosyal mesafe kurallarına göre ha-
zırlanmış bir toplantı gerçekleştir-
dik. 

Sektör olarak ise bizim çok ça-
buk normalleşmemiz gerekiyor. 
Biran önce normalleşelim ki işimiz 
ve faaliyetlerimiz devam etsin. 
Pandemi sürecinde en fazla sıkıntı 
yaşayan sektörlerden biriyiz. Ama 
maalesef her şey istediğimiz gibi 
olmuyor birden bire normalleşemi-

yoruz. Şuanda bizim görmüş oldu-
ğumuz da şu; önümüzdeki dönem-
de en fazla faaliyet kültür turlarında 
olacak gibi gözüküyor. İnşallah 2. 

Bir dalga ile karşılaşmayız eğer kar-
şılaşacak olursak bu seneyi komple 
kapatmış oluruz. Umudumuz ikinci 
dalganın olmaması” diye konuştu. 

“OTELİMİZİ KONYALILAR İ
ÇİN İNŞA ETTİK”

Grand Millennium Otel Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yavuz Türkel 
ise oteli tüm Konyalılar için inşa 
ettiklerini dile getirerek, “Progra-
mımıza katılma nezaketi gösteren 
bütün seyahat acente yetkililerine 
teşekkür ediyorum. Biz otelimizi 
tüm Konyalılar için yaptık. Otelimi-
zin yapımında emeği olan herkese 
de teşekkürlerimi iletiyorum. İnşal-
lah hem Konya’mız hem de ülke-
miz için hayırlara vesile olur” dedi. 
Konuşmaların ardından TÜRSAB 
Konya Bölge Temsil Kurulu Başka-
nı Özdal Karahan, Grand Millenni-
um Otel Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Türkel’e hediye takdiminde 
bulundu. n DURAN ÇÖLCÜ

Türkiye Kamu-Sen Konfede-
rasyonuna bağlı sendikaların genel 
başkanları, genel merkez yönetim 
kurulu üyeleri ve il başkanlarının 
katılımıyla, video konferans yön-
temiyle Yüksek İstişare Kurulu 
toplantısı gerçekleştirdi. İstişare 
toplantısında, ülkede kamuoyunu 
yakından ilgilendiren konular ile 
kamu görevlileri ve emeklilerinin 
mali ve özlük haklarına ilişkin geliş-
meler değerlendirilirken, önümüz-
deki döneme yönelik yeni stratejiler 
belirlendi. 

Bu çerçevede konfederasyo-
nunun görüşlerini içeren Türkiye 
Kamu-Sen Yüksek İstişare Kurulu 
Toplantısı sonuç bildirgesini açık-
layan Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, toplantıda 
alınan 10 maddelik kararı duyurdu. 
Doğrul şunları söyledi,“ Kovid-19 
salgınında vatandaşlarımızın sağlı-
ğı uğruna mesai mefhumu gözet-
meksizin hayatlarını ortaya koyan 
başta sağlık çalışanlarımız olmak 
üzere kamu hizmetlerinin kesin-
tisiz bir biçimde sağlanması için 
cansiperane mücadele veren tüm 
kamu görevlilerine teşekkür edi-

yoruz. Dünyanın yeni bir evreye 
girdiği bu dönemde çalışanlarımı-
zın hak ve menfaatlerinin korunup 
geliştirilmesi yolundaki sendikal 
mücadelemiz çok daha büyük bir 
önem kazanmış, tüm toplumun ka-
derini etkileyecek raddeye ulaşmış-
tır. Bu noktada kamu görevlilerini 
temsil edecek yetkili sendikaların 
vereceği samimi mücadele gele-
cekteki yol haritamızda belirleyici 
bir rol oynayacaktır. Türkiye Ka-
mu-Sen ve Bağlı sendikalarımız bu 
yılki yetki sürecinden de büyüye-
rek çıkacaktır. Türkiye Kamu-Sen 

‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan 
süreçte de Türk memur sendika-
cılığının öncüsü olacaktır. Terörle 
mücadelede her zaman kahraman 
ordumuzun ve devletimizin yanın-
da olacağımızı bir kere daha ve ka-
rarlılıkla vurguluyoruz. Kamudaki 
her türlü ayrımcılığa son verilmesi-
ni istiyoruz. Evrensel sendikacılığa 
uygun, uluslararası sözleşmelerde 
tanınan hakları içeren, adil, de-
mokratik ve çağdaş bir sendika ve 
toplu sözleşme kanunu hazırlan-
ması gerektiğine inanıyoruz. Vergi 
adaletsizliğinin çözülmesi, 3600 ek 

gösterge uygulamasının tüm me-
murları kapsayacak şekilde genişle-
tilerek hayata geçirilmesi, bütün ek 
ödemelerin emekli maaşı hesabına 
esas alınması, kamuda liyakatin ge-
çerli olması, mülakat uygulamasına 
son verilmesi, bütün güvencesiz 
sözleşmeli personelin kadroya ge-
çirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfı 
personelinin genel idare hizmetleri 
sınıfına geçirilmesi, memurlara ek 
zam  yapılması konularındaki talep-
lerimizde ısrarcıyız. Toplu sözleşme 
sürecinin kamu görevlileri lehine 
bir sonuç doğurmadığı ve yetkili 
konfederasyonun sorunlara çözüm 
üretme noktasındaki yetersizliği 
memur ve emeklilerin acil çözüm 
bekleyen sorunlarının bir an önce 
sonuca kavuşturulmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Kamu görevlileri-
nin acil çözüm bekleyen sorunla-
rının hazırlanacak bir ‘Memur Pa-
keti’ içinde TBMM’de yasalaşarak 
çözüme kavuşturulmasını istiyo-
ruz. Salgın sürecinin ilerleyişinden 
bağımsız olarak mücadelemizden 
taviz vermeyecek, bütün iletişim ve 
mücadele kaynaklarını kullanaca-
ğız.”  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti İl Başkanı Angı 
Karapınar’ı ziyaret etti

Sarayönü’nde iş yerlerinde 
Kovid-19 denetimi yapıldı

Karapınar’da öğrenciler 
yeni bir proje ile tanışıyor

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı 
ve il yönetim kurulu üyeleri, yeni 
atanan Karapınar İlçe Başkanı Yu-
suf Zengin ve yönetim kurulu üye-
lerine ziyarette bulundu. Angı, Ka-
rapınar’ın önemli bir ilçe olduğunu 
belirterek, “İktidarımız döneminde 
önemli hizmetler yaptık. Bundan 

sonra da hizmetlerimiz sürecek. 
Yeni Başkan Yusuf Zengin ve yö-
netim kurulu üyesi arkadaşlarımıza 
başarılar diliyorum. Bayrak yarışını 
daha yükseklere taşıyacaklarına 
inanıyorum.” dedi. Yusuf Zengin 
ise Hasan Angı’ya ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti. n AA

Sarayönü ilçesinde koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleriyle ilgili olarak 
normalleşme sürecinde yeniden 
açılan iş yerlerinde denetim ger-
çekleştirildi. Sarayönü Kaymakam-
lığınca oluşturulan denetim kurulu 
tarafından gerçekleştirilen eş za-
manlı denetimlerde, İçişleri Bakan-
lığı tarafından belirlenen kurallara 
uyulup uyulmadığı kontrol edildi.  
Denetim ekipleri, ilçe genelinde 

hizmet veren marketleri, otel ve 
konaklama yerlerini, ticari taksileri, 
mesire alanlarını, parkları, kıraat-
haneleri, fırınları, berber, güzellik 
salonu ve kuaförleri denetledi. Ger-
çekleştirilen denetimler sırasında 
işletme sahiplerine uymaları gere-
ken kurallar konusunda bilgi verildi. 
Belirlenen kurallara uymadığı tespit 
edilen iş yerleri hakkında cezai iş-
lemler uygulandı. n AA

Karapınar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün, ‘KOP ile okutan 
çocuk atölyeleri’ projesinin kabul 
edildiği belirtildi. Karapınar Bele-
diyesi, KTO-Karatay Üniversitesi, 
Karapınar Milli Eğitim Müdürlüğü 
ortaklığıyla KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı’ndan “KOP ile 
Okutan Çocuk Atölyeleri” proje-
sinden destek almaya hak kazan-
dığı kaydedildi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İbrahim Önal, yaptığı 
açıklamada, atölyenin, bünyesin-
de kurulacak “çocuk ve yetişkin 
kitap atölyesi, trafik eğitim par-
kuru, drama atölyesi, el becerileri 
ve ahşap atölyesi, hobi bahçeleri 

alanlarıyla cazibe merkezi haline 
getireceklerini bildirdi. Önal, atöl-
yelerde aile eğitimleri ve öğretmen 
eğitimlerini de planlayarak ilçenin 
sosyal yaşam alanı ihtiyacına katkı 
sağlamayı ümit ettiklerini vurgula-
yarak, “Projenin hazırlanmasında 
emeği geçen öğretmenlerimize ve 
desteklerinden ötürü KOP İdaresi 
Başkanlığı, Karapınar Belediyesi 
Başkanlığı ve Karatay Üniversitesi 
Rektörlüğüne teşekkür ediyorum.” 
dedi. Protokol, KOP Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkan Yardımcısı Mu-
rat Karakoyunlu ile Karapınar İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal 
tarafından imzalandı. n AA

‘Kamudaki her türlü ayrımcılığa son verilsin’



Cavcav: Konyaspor iyi başladı ama oyundan düştü

Konyaspor’un rakibinde çok önemli eksikler

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat 
Cavcav, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig’e 
galibiyetle başladıklarını hatırlatarak, bu 
hafta Hes Kablo Kayserispor’u yenerek 
son 6 haftaya rahat girmek istediklerini 
söyledi. Murat Cavcav, yaptığı açıkla-
mada, yaklaşık 3 ay sonra tekrar baş-
layan Süper Lig’de geride kalan hafta 
İttifak Holding Konyaspor’u yendiklerini 
hatırlatarak, şöyle konuştu: “Ne mental 
olarak ne fizik olarak futbolculardan bı-
raktıkları gibi bir performans beklemek 
hayalcilik olurdu. Biz de bu durumun 
dezavantajını yaşadık. Rakibimiz maça 
iyi başladı, süre ilerledikçe onlarda da 
düşüş oldu. İki takım da bu yüzden 90 
dakikayı tam anlamıyla iyi geçiremedi. 
Kazandığımız, böyle bir dönemden gali-
biyetle döndüğümüz için mutluyuz.”

Ligde 31 puanla 12. sırada ve düş-
me hattının 6 puan üstünde yer aldıkla-
rını anımsatan Cavcav, Hes Kablo Kay-
serispor’la 20 Haziran Cumartesi günü 

yapacakları maçın önemine dikkati çek-
ti. Zor bir karşılaşma oynayacaklarını 
vurgulayan Cavcav, “Şimdi önümüzde 
Kayserispor maçı var. Çok önemli bir 
maç daha yaşayacağız ama takımımıza 
inancım ve güvenim tam. Kayseri’den 
de üç puanla dönerek ligin son bölümü-

ne daha güvende ve rahat girmek istiyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

“ALTYAPIMIZIN OYUN İÇİNDE 
BU KADAR ETKEN OLMASI BİZİ AYRICA 

GURURLANDIRIYOR”
Murat Cavcav, İttifak Holding Kon-

yaspor maçında altyapıdan yetişen 

oyuncuların galibiyete doğrudan etki 
etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini 
dile getirdi. 

Oyuncu değişikliği sayısının 5’e 
çıkmasının avantajını da kullandıklarını 
anlatan Cavcav, şunları kaydetti: “Maçta 
yeni kuralın da meyvesini aldık. Maçta-
ki neredeyse 5 oyuncu değişikliğimiz 
de oyuna olumlu yönde etki etti. Hatta 
ikinci golümüzün asisti ve sahibi oyu-
na sonradan giren iki oyuncumuz oldu. 
Genç oyuncumuz Berat’ın golüyle ka-
zanmak da bizi ayrıca mutlu etti. Berat, 
altyapımızla boşa övünmediğimizi en 
kritik dakikalarda gösterdi. Oyuna giren 
5 oyuncunun üçü de altyapımızdandı. 
Altyapımızın oyun içinde bu kadar et-
ken olması bizi ayrıca gururlandırıyor. 
Altyapımızdan gençlerimizin zamanla 
sürelerinin de sorumluluklarının da ar-
tacağına inanıyoruz. Bu maçta Berat, 
Soner, İlker, yarın başka maçta Gökhan, 
Rahmetullah, Arda sahada olacak ve ye-
tiştiği kulüp için ter dökecek.” n AA
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Süper Lig’in 28. haftasında saha-
sında Demir Grup Sivasspor’u ağırla-
yacak olan temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da Gençlerbirliği maçında 
kart cezalarını çeken Ömer Ali Şahiner 
ve Nejc Skubic formalarına kavuşuyor.

TFF Süper Lig’in 28. Haftasında DG 
Sivasspor’la Pazar günü Konya Büyük-
şehir Belediyesi Stadyumu’nda karşı-
laşacak olan Anadolu Kartalı’nda zorlu 
maç öncesi Ömer Ali Şahiner ve Nejc 
Skubic’in takıma dönecek olması yüz-
leri güldürüyor. Son olarak 14 Mart’ta 
Fenerbahçe karşılaşmasında sahada 
olan iki oyuncu o maçta kırmızı kart 
görüp Gençlerbirliği karşılaşmasında 
oynayamamışlardı. Sivassspor maçı 
ile kadrodaki yerlerini alması bekle-
nen iki oyuncuda teknik direktör Bülent 
Korkmaz’ın şans vermesi durumunda 
oynayabilecekler. Ligin 27. haftasında 
Gençlerbirliği ile oynanan karşılaş-
mada Nejc Skubic’in yerine Ali Turan, 
Ömer Ali Şahiner’in yerine ise Paolo 
Hurtado forma giymişti.
ÖMER ALİ VE SKUBİC’TEN 5 GOLE KATKI

İttifak Holding Konyaspor’un dene-
yimli futbolcuları Ömer Ali Şahiner ve 
Nejc Skubic bu sezon eski performans-
larından uzak bir görüntü çiziyorlar. 
Bu sezon iyi oynadığı karşılaşmalarda 
bir türlü sonuca gidemeyen Anadolu 
Kartalı’nda şu an itibariyle oyundan 
çok sonuç önemli olmaya başladı. 
Ateş hattının 1 puan üzerinde yer alan 
Yeşil-Beyazlılar için tehlike çanları da 
çalıyor. 

Pazar günü 21:00’de Sivasspor’u 
ağırlayacak olan İH Konyaspor’da, 
Sivasspor mesaisi de sıkı bir şekilde 
devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlara 
nazaran gol yollarında skora katkı ya-
pan Skubic 24 maçta yalnızca 2 asist 
yaparken Ömer Ali Şahiner ise sadece 
3 gol katkısında bulundu. Fenerbahçe 

karşılaşmasında kırmızı kart görerek 
cezalı duruma düşen iki oyuncu da Si-
vasspor maçı ile tekrardan sorumluluk 
almak istiyor. 

SKUBİC VE ÖMER ALİ 11 SARI 3 DE 
KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gençlerbirliği karşılaşmasında kart 
cezalarından dolayı kadroda yerini ala-
mayan Skubic ve Ömer Ali bu sezon 11 
sarı ve 3 kırmızı kart gördü. Başarılı sağ 
bek Skubic, 24 karşılaşmada 7 sarı kart 
ve 1 kırmızı kart görürken, Ömer Ali ise 
bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 4 sarı 
kart ve 2’de kırmızı kart gördü.

SELİM AY FORMA BEKLİYOR
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor ligin 28. haftasın-
da Pazar günü sahasında Sivasspor’u 
ağırlayacak. 

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz 
hafta Gençlerbirliği maçında yedek 
kulübesine çekilen deneyimli stoper 
Selim Ay’ın Sivasspor maçında kadro-
daki yerini alıp almayacağı ise merakla 
bekleniyor.

Koronavirüsü nedeniyle ertelenen 
liglerin yeniden başlamasıyla birlikte 
Konyaspor’unda ligde kalma yolundaki 

zorlu periyodu başlamış oldu. Ligler 
ertelenmeden önce başarılı bir perfor-
mansla kadrodaki yerini sağlamlaş-
tıran Selim Ay’ın pandemi sonrası ilk 
karşılaşma olan Gençlerbirliği müsa-
bakasında bir anda yedeğe çekilmesi 
ise Konyasporlu bir bölüm taraftarın, 
tepkisini çekmişti. Başkent deplasma-
nında Uğur Demirok’un partneri olarak 
Marin Anicic’i sahaya süren Bülent 
Korkmaz’ın Sivasspor karşısında ise 
Anicic’i mi yoksa Selim’i mi sahaya 
süreceği merakla bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un evinde ağırlaya-
cağı Sivasspor’da önemli eksikler oldu-
ğu belirtildi. Sivasspor Teknik Direktörü 
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş, 
Hakan Arslan, Emre Kılınç, Yatabare 
ve Fernando gibi isimlerin Konyaspor’a 
karşı forma giyemeyeceğini söyledi. 

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, “İH. Konyaspor maçında da 
elimizden gelen tüm mücadeleyi göste-
rip puan ya da puanlarla dönmeye çalı-
şacağız” dedi.

Sivaspor, hafta sonu deplasman-
da oynayacağı İH. Konyaspor maçının 
hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay, antrenman sonrası 
resmi internet sitesine açıklamalarda 
bulundu.

“MUTLAKA KAZANMAMIZ 
GEREKİYORDU”

İlk olarak, pazartesi günü sahala-
rında oynadıkları Denizlispor maçını 
değerlendiren Çalımbay, karşılaşmada 
istedikleri oyunu oynayamadıklarını 
söyledi. Ligdeki bütün takımların yüzde 
100 hazır olmadığını kaydeden Çalım-

bay, “Doğru dürüst bir hazırlık dönemi 
geçiremedik bu süreçten dolayı. Maçla-
ra başlarken bütün takımlar bulunduğu 
konumdan daha düşük tempoyla oyna-
dı. Hakikaten istediğimiz gibi olmadı 
ama rakip 10 kişi kalınca ikinci yarı 
daha iyi oynadık. Bir sürü de pozisyon-
larımız vardı. Kaleye kadar geldik son 
paslarda değerlendiremedik ama bizim 
için bu maç çok önemliydi, mutlaka ka-
zanmamız gereken bir maçtı. Hazırlık 
döneminden sonraki ilk maça benziyor 
ama hazırlık dönemini biz tam hazırlık 

dönemi gibi yapamadık. Hazırlık maçı 
yapabilseydik bir iki tane o zaman 
oyuncularımızın da hepsi hazır olurdu. 
Maç temposunu da kazanmış olurlardı. 
Daha iyi daha güzel maç olabilirdi. Her 
şeye rağmen galip geldiğimiz için çok 
mutluyuz çünkü kolay bir maç olma-
dığını biliyorduk. Denizlispor bundan 
önceki maçlarda çıkıştaydı” ifadelerini 
kullandı..

“KADRO SIKINTIMIZ VAR”
Pazar günü deplasmanda karşıla-

şacakları Konyaspor maçını değerlen-

diren Çalımbay, “Konyaspor maçı çok 
önemli. Buradaki tek sıkıntı sakatları-
mız fazla olması. Büyük ihtimalle Mert 
Hakan Yandaş oynamayacak. Hakan 
Arslan oynayamayacak, Fernando 
Andrade’nin, Mustapha Yatabare’nin 
ve Ziya Erdal’ın durumları belli değil, 
Emre Kılınç cezalı. O yüzden de kadro 
sıkıntımız var. Onun dışında bir sıkın-
tımız yok. Konyaspor’da da elimizden 
gelen tüm mücadeleyi gösterip puan 
ya da puanlarla dönmeye çalışacağız” 
diye konuştu. n SPOR SERVİSİ

Dönüş zamanı!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor Pazar günü evinde Sivasspor’u ağırlayacak. 

Hurtado dışında eksiği bulunmayan Anadolu Kartalı, Ömer Ali ve Skubic’in dönüşü ile birlikte 
daha da özgüvenli olacak. Gençlerbirliği maçında kesik yiyen Selim’in durumu ise merak konusu

TFF Süper Lig’de 
28. Hafta heyecanı

TSYD Konya, Mehmet 
Gazel’i unutmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya şubesi yöne-
tim kurulu, 23 yıl önce yaşamını yitiren gazeteci Mehmet 
Gazel’in ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 
Konya basınına uzun yıllar başarıyla hizmet veren Gazeteci 
Mehmet Gazel’i unutmadıklarını ve unutmayacaklarını be-
lirten TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, yönetim 
kurulu adına yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Konya basınının unutulmaz ismi, Derneğimiz üyesi , 
başarılı gazeteci Mehmet Gazel’i 23 yıl önce elim bir trafik 
kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yeni 
Meram Gazetesiyle birlikte yıllarca Hürriyet Gazetesi ve 
DHA Konya temsilciliği görevini başarıyla sürdüren, değerli 
insan, başarılı gazeteci Mehmet Gazel’i rahmetle anıyor, 
Gazel ailesinin ve sevenlerinin acısını bir kez daha paylaşı-
yoruz.”  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de 28. hafta bugün yapılacak tek maçla baş-
layacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
ligde maçlar seyircisiz oynanacak. Haftanın açılış maçında 
ligde kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, şampi-
yonluk yarışındaki Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Türki-
ye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 
28. hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün: 21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir 
(Eryaman)

Yarın: 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği 
(Büyükşehir Belediyesi Kadir Has), 21.00 Yukatel Deniz-
lispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk), 21.00 BtcTurk Yeni Malat-
yaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21 Haziran Pazar: 18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Re-
cep Tayyip Erdoğan), 21.00 Galatasaray-Gaziantep FK 
(Türk Telekom), 21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir 
Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Haziran Pazartesi: 21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trab-
zonspor (Bahçeşehir Okulları), 21.00 Fraport TAV Antal-
yaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 27 16 8 3 62 29 33 56
2.M. BAŞAKŞEHİR 27 16 8 3 52 25 27 56
3.DG SİVASSPOR 27 15 7 5 48 29 19 52
4.GALATASARAY 27 14 8 5 44 22 22 50
5.BEŞİKTAŞ 27 13 5 9 41 34 7 44
6.A. ALANYASPOR 27 12 7 8 44 27 17 43
7.FENERBAHÇE 27 12 7 8 48 35 13 43
8.GÖZTEPE 27 10 7 10 32 33 -1 37
9.GAZİANTEP FK 27 8 9 10 37 42 -5 33
10.ANTALYASPOR 27 8 9 10 31 44 -13 33
11.Y. DENİZLİSPOR 27 8 7 12 26 35 -9 31
12.GENÇLERBİRLİĞİ 27 8 7 12 35 45 -10 31
13.KASIMPAŞA 27 8 5 14 40 51 -11 29
14.Ç. RİZESPOR 27 8 4 15 28 44 -16 28
15.İH KONYASPOR 27 5 11 11 22 35 -13 26
16.YENİ MALATYASPOR 27 6 7 14 39 42 -3 25
17.ANKARAGÜCÜ 27 5 9 13 24 46 -22 24
18.HK KAYSERİSPOR 27 5 7 15 29 64 -35 22

3 aylık 
aradan sonra 
heyecanla bek-
lediğimiz haf-
tayı hüsranla 
kapattık.

Maç kad-
rosu ve ilk 
yarım saatlik 
oyunu izleyince 
takım artık baş-
ka bir hüviyet 
kazanmış demeden dura-
mamıştım. Öyle ki Shengelia 
ve Anicic hariç tüm oyuncu-
lar dikkatli ve istekli bir oyun 
sergiliyordu.Kanat atakları, 
bindirmeler ve gol arayışı 
bizleri fazlasıyla ümitlendir-
mişti. Ama işte gelmeyen 
gol hep bir yanımızı eksik 
bırakmaya yetti. 

Gol futbolun olmazsa 
olmazı, ve bu golü ben for-
vetim diyen herkes atamıyor 
işte. 

Bajic, Thuram, Erdon ta-
kımın gol ayaklarıyken bizim 
gözümüz Milaseviç’te, Jev-
toviç’te. İşte bu eksiklik bizi 
şimdi ateş çemberinin daha 
da içine attı. 

Ligin 2. Yarısının ilk 8 
haftalık bölümünde çoğu 

maçlarımızı 
direkt rakiple-
rimize yaptık, 
bundan son-
raki süreçte 
rakipler biraz 
daha dişli ola-
cak. Bu cende-
reden nasıl çı-
kacağımızı hep 
beraber kara 
kara düşünme 

vakti geldi çattı.
2 yıl önce yine düşme 

korkusunu iliklerimizde his-
sederken takımda Sergen 
hoca, Etoo, Jahoviç vardı ve 
O ekibin arkasında da ‘sizin 
gücünüz bizim tutkumuz’ 
diyen taraftarı vardı. Bu güç 
o dönem takımı ligde tut-
muştu. 

Şimdi bu sac ayağını 
oluşturma vakti yönetimde. 
Yönetim, hoca ve oyuncular 
omuz omuza vererek bizi 
tekrar ayağa kaldırmak ZO-
RUNDALAR. 

Yiğit düştüğü yerden 
kalkarmış.

Biraz daha çaba biraz 
daha özveri ve biraz daha 
hırs istediğimizi almaya elbet 
yetecektir. Kalın sağlıcakla…

YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR

spor@konyayenigun.com
UFUK DİŞBUDAK



KORKMAZ’IN ŞANSSIZLIĞI!
Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen deneyimli 
teknik adam Bülent Korkmaz, şanssızlığı ile öne çıktı. Göztepe maçı haricinde takı-

mın başında sahaya çıktığı bütün maçlarda üstün olan taraf Konyaspor olurken, 
sadece Fenerbahçe maçında 3 puan kazanıldı. İyi oyuna rağmen özellikle Kayse-
rispor, Malatyaspor ve Gençlerbirliği maçında kaybedilen puanlar camiayı üzdü

Süper Lig’in yeniden başlangıç haftasında dep-
lasmanda Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan İttifak 
Holding Konyaspor’da gözler Pazar günü oynana-
cak Sivasspor maçına çevrildi. Yeşil Beyazlılar’ın 
mutlak kazanmak zorunda olduğu mücadelenin ha-
zırlıkları da devam ediyor. Gençlerbirliği maçında 
iyi oynamasına rağmen mağlup olan Yeşil Beyaz-
lılar’da hayal kırıklığı hakim. Sezon başından beri 
pek çok maçta şanssız bir şekilde puan kaybeden 
Anadolu Kartalı’nda, bu şanssızlık Bülent Korkmaz 
döneminde zirveye çıktı. 

ŞANSSIZLIĞIN BÖYLESİ
Aykut Kocaman’ın görevinden ayrılmasının 

ardından Konyaspor’un başına geçen Bülent Kork-
maz, ilk sınavını Gençlerbirliği maçında verdi. 
Takımı ile sadece 2 antreman yapma fırsatı bulan 
Korkmaz, bu maçta etkisini hissettiremedi. Kon-
yaspor bu mücadeleyi 3-1 kaybederken kötü bir 
futbol ortaya koymuştu. 

Daha sonraki süreçte ligde kalma mücadele-

sindeki direkt rakipleri ile karşılaşan Yeşil Beyazlı-
lar bu fırsatı değerlendiremedi. 

KAYSERİ HAYATA DÖNDÜ
Göztepe maçı sonrası Kayserispor deplasma-

nına çıkan Konyaspor iyi bir oyunla maçın hemen 
başında öne geçmişti. İlk yarının son bölümünde 
farkı ikiye çıkaran Anadolu Kartalı, bu üstünlüğü ko-
ruyamadı ve mücadele 2-2 tamamlandı. Özellikle 
Thuram’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyo-
nun gol olmayıp devamında maçın 2-2’ye gelmesi 
taraftarı kahretti. 

Maçı kazanıp alt sıralardan uzaklaşma şansı 
elde eden Konyaspor, beraberlikle hem 2 puandan 
oldu hem de rakibine ligde kalma adına umut ver-
di.

MALATYA’DA FİŞİ ÇEKEMEDİ
Kasımpaşa ile 0-0 sona eren iç saha maçının 

ardından Yeni Malatya deplasmanına çıkan Kon-
yaspor, ilk yarının sonunda 1-0 öne geçerken rakibi 
de 10 kişi kaldı. Her şey 3 puan için müsait hale 

gelmişken önce rakibine beraberlik imkanı sağla-
yan Anadolu Kartalı, daha sonra Serkan’ın kırmızı 
kartı ile sayısal eşitliği de armağan etti. 

Bu maçta da 2 puanı sahada bırakan Konyaspor 
şanssızlığını Fenerbahçe galibiyeti ile kırsa da, 
Gençlerbirliği maçında hastalık yeniden nüksetti. 

KAZANACAĞI MAÇI VERDİ
Ankara’daki zorlu maçta rakibine karşı iyi bir 

oyun ortaya koyan Konyaspor, önce şanssız bir gol 
ile geriye düştü. Beraberliği sağladıktan sonra öne 
geçmek için pek çok fırsat yakalayan Yeşil Beyaz-
lılar, bunları değerlendiremediği gibi rakibine gol 
fırsatı vererek 1 puandan da oldu. 

Böylelikle Bülent Korkmaz’ın şanssızlığı devam 
etmiş oldu. Göreve geldiğinden beri oyun anlamın-
da takıma pozitif etki eden Korkmaz, bu durumu 
sonuçlara bir türlü yansıtamadı. Deneyimli teknik 
adamın yeni hedefi Sivasspor. Alınacak bir galibi-
yet Konyaspor’u yeniden hayata döndürecek.
n SPOR SERVİSİ
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