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SİNDİRİM SORUNUNA 
DOĞAL DESTEL

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Türkiye’nin ilk sağ-
lıklı yaşam markası 
Zade Vital, ihtiyaç-
larınıza göre 4 farklı 
yeni probiyotik ürün 
serisiyle karşınız-
da. Markanın yeni 
çıkardığı probiyotik 
serisi, gün boyunca 
sindirim sistemini 
düzenlemeye yar-
dımcı oluyor. 

ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

İstanbul Sözleşmesi’nden 
biran önce kurtulmalıyız!
Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya İl Başkanı Mustafa Özerdem, İstanbul 
Sözleşmesinden kurtulmamız gerektiğinin altını çizerek bunun bir beka meselesi 
olduğunu kaydetti. Ayasofya Camii ile ilgili yargı kararının da bir an evvel 
uygulanması gerektiğine vurgu yapan Özerdem, İstanbul Sözleşmesinden 
çekilmenin, Ayasofya Camiinin ibadete açılması kadar önemli olduğunun altını 
çizdi. n HABERİ SAYFA 13’TE

Hizmet için 
toplandılar

İmar çalışmaları 
kesintisiz sürüyor

Yerli tohum 
umut veriyor 

‘Korona, aile 
yapımızı değiştirdi’

Mahalle ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında muhtarlarla istişare-
ler gerçekleştiren Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı ve Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu 
Mahalle muhtarları ile bir araya 
geldi. Toplantıda yapılacak 
hizmetler istişare edildi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘İmar Planı Revizyon ve İmar 
Uygulama’ çalışmalarını aralık-
sız ve hız kesmeden sürdüren 
Meram Belediyesi, 2 milyon 
324 bin metrekarelik bir alanda 
daha 18. Madde uygulamasını 
tamamlayarak tapuların dağıtı-
mına başladı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuk Üniversitesi’nin Eskişe-
hir Osmangazi Üniversitesi ve 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştır-
ma Enstitüsü ile birlikte farklı 
buğday türlerinin yapısından 
melez olarak ürettiği tohum, 
verim, kalite ve sağlık açısın-
dan umut veriyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Koronavirüslü aylar ve gün-
lerde yaşanan değişimleri ele 
alan Konya Aydınlar Ocağı 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
“Korona pek çok geleneği 
bitirdi. Bu sırada kimsenin kim-
seye gitmemesi yadırganmıyor 
artık” dedi. n HABERİ SAYFA 11’DE
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KÜÇÜKBAŞ 
YILI OLACAK 

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar da yavaş yavaş görücüye çıkmaya 
başladı. Bu yıl koronavirüse bağlı olarak insanların birarada olmaktan kaçınması ve hac 

ibadetinin yapılamaması nedeniyle küçükbaşa talebin çok olduğu belirtiliyor
BU YIL KÜÇÜKBAŞ 
RAĞBET GÖRÜYOR

Kurbanlıkta geçtiğimiz yıllarda daha be-
reketli olduğu için büyükbaş hayvanlar 
tercih ediliyordu. Ancak bu yıl büyük-
baştan ziyade küçükbaşın talep gördüğü 
öğrenildi. Küçükbaş kurbanlıklara ilginin 
fazla olmasında koronavirüs nedeniyle 
insanların birarada olmaktan kaçınma-
larının yanında hac ibadetinin yapılama-
masının da etkili olduğu ifade ediliyor.

KORONA ÖNLEMLERİ 
ŞİMDİDEN ALINIYOR 

Kurban Bayramı öncesinde, hazırlıklarını ta-
mamlayan besiciler, steril ortamlarda hay-
vanlarını alıcılara gösteriyor. Besi çiftlikleri 
ve çardaklara girmeden önce dezenfektan 
uygulanıyor. Bu alanlara girişlerin maskesiz 
yapılmasına izin verilmiyor. Ayrıca aynı 
anda çok sayıda vatandaşın çardağa ya da 
çiftliğe girişine izin verilmiyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE
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CAMİLERDE CUMA 
NAMAZI KILINMADI! 

ALİ ŞEKER BUGÜN 
TOPRAĞA VERİLECEK

TARIMIN ÖNEMİ BİR 
KEZ DAHA ANLAŞILDI

12 Eylül 1980 darbesi

Başarılı işadamı Hakk’a yürüdü

Başkan Altay çiftçilerle buluştu 

Demokrasi ve darbeler 
tarihine ışık tutan yazı 
dizileri bugünden itibaren 
Yenigün’de yer almaya 
başladı. Yazı dizisinin 
ilk misafiri olan ve 1980 
darbesini kaleme alan 
M. Tanzer Ünal, 12 Eylül 
darbesine zemin hazırla-
yan sürece ışık tuttu. Ünal, 
darbeyle birlikte yaşanan 
zorlu süreci anlattı. 

Beyaz et sektörünün 
Türkiye’deki önemli 
isimlerinden Akşeker 
Grup’un kurucusu Ali 
Şeker, İstanbul’da vefat 
etti. Konya İş dünyasının 
ve kırmızı et sektörünün 
duayen ismi merhum 
Şeker’in cenazesi bugün 
Hacıveyis Camii’nde 
11:30’da Üçler Mezarlı-
ğı’nda toprağa verilecek.

Altınekin ilçesinde hasat yapan çiftçilerle biraraya 
gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, pandemi sürecinde ülkeler için stra-
tejik olanın tarımsal üretim olduğunun bir kez daha 
anlaşıldığını söyledi.
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Meram’da imar çalışmaları kesintisiz sürüyor

‘İmar Planı Revizyon ve İmar 
Uygulama’ çalışmalarını aralıksız 
ve hız kesmeden sürdüren Me-
ram Belediyesi, 2 milyon 324 bin 
metrekarelik bir alanda daha 18. 
Madde uygulamasını tamamlaya-
rak tapuların dağıtımına başladı. 
Bahçeşehir ve Harmancık Ma-
hallelerinde toplam 1145 maliki 
ilgilendiren bölgede 850 imar par-
seli ürettiklerini belirten Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“İmar ve mülkiyet sorunu ilçenin 
gündeminden düşene kadar bizim 
en önemli gündemimiz olmaya 
devam edecek” diye konuştu.

18. Madde çalışmalarına ara-
lıksız ve hız kesmeden devam 
eden Meram Belediyesi, uygula-
malarını tamamladığı mahalleler-
de vatandaşlara tapu dağıtımları-
na devam ediyor. 

Belediye, bu çerçevede Bah-
çeşehir Mahallesinin büyük bölü-
münü, Harmancık Mahallesinin 
ise bir kısmını kapsayan 2 milyon 
324 bin metrekarelik bir alanda 
tamamladığı çalışmalar neticesin-
de 1145 maliki ilgilendiren 850 
imar parseli üretti. Tapu dağıtım-
ları, Meram Belediye Meclis Salo-
nunda Belediye Başkanı Mustafa 

Kavuş’un da katıldığı programla 
başladı.
TAPULAR DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Meram’ın çevre, hizmet ve ya-
şam kalitesini artırmak amacıyla 
başlattıkları imar planı revizyon 
ve imar uygulama çalışmalarına 
kesintisiz ve hız kesmeden devam 
ettiklerini belirten Başkan Musta-
fa Kavuş, bu kapsamda son olarak 
Bahçeşehir ve Harmancık Mahal-
lelerinde toplam 232 hektarlık 
alanda daha uygulamayı tamam-
ladıklarını ifade etti. 

Uygulama neticesinde, kuze-
yinde Antalya Çevre Yolu ve Sel-

basan Çayı, doğusunda ise Hasan-
köy Caddesinin arasında kalan 2 
kata imarlı bölgede 333 kadastro 
parselinin uygulamaya girdiğini ve 
1145 maliki ilgilendiren 850 adet 
imar parsel ürettiklerini söyleyen 
Başkan Kavuş, “Uygulama sonu-
cunda, var olan 3 camiye ilave ola-
rak 2 cami alanı, hali hazırdaki bir 
okul yerine ilave olarak yaklaşık 33 
bin metrekarelik 4 okul alanı, yak-
laşık 4 bin metrekarelik pazar yeri, 
yaklaşık 12 bin metrekarelik spor 
alanı ve toplam 6 bin 200 metre-
karelik 15 park alanını daha ilçe-
mize kazandırdık” diye konuştu.

KAVUŞ: KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 
İMAR REVİZYONLARINDA ÖNEMLİ 
ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ
Meram’ın en önemli sorunla-

rından biri olarak gördükleri kent-
sel dönüşüm ve imar revizyonların-
da önemli çalışmaların altına imza 
attıklarını hatırlatan Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Hem bu-
günün hem geleceğin Meram’ını 
inşa etmenin yolu ilçemizin imar 
ve mülkiyet sorununu tamamen 
bitirmekten geçiyor. Bunun bi-
linciyle aralıksız çalışıyoruz. Hızlı 
gelişme sürecimizin önünde en 
büyük engellerden biri olarak gö-

rünen bu sorun, ilçemizin günde-
minden tamamen çıkıncaya kadar 
da bu çalışmalara artan bir gayretle 
devam edeceğiz. İmar ve mülkiyet 
konusu, rahat ve konforlu bir yaşa-
mın, hizmeti hemşehrilerimin hak 
ettiği şekilde alabilmelerinin adeta 
ön koşulu. Bu ön koşul önümüz-
de tırmanmamız gereken dik bir 
yamaç gibi duruyor. O yamacı aş-
tığımız gün hizmetler, yokuş aşağı 
koşmak kadar kolay ve peşpeşe ge-
lecektir. İnşallah hemşehrilerimizin 
de desteği ve özverisiyle o günlere 
hepbirlikte kavuşacağız.”
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı 
Kılca’dan Karapınar’a ziyaret

Akşeker’in kurucusu
Ali Şeker vefat etti

Konya’da bir kişi 
bıçaklanarak öldürüldü

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka’yı ziyaret 
etti. Ziyarette Karatay Belediye 
Başkanı Kılca ve Başkan Yaka kar-
şılıklı fikir alışverişinde bulundu. 
Başkan Yaka, ilçeye kazandırılan 
ve planlanan yatırımlar hakkında 
bilgi verdi.

Belediye Başkanı Yaka, Ka-
ratay Belediye Başkanı Kılca’ya 
ziyareti için teşekkür ederek, yö-
resel el dokuma halısı hediye etti. 
Başkan Kılca ise Karatay’ın sim-

gesi olan Mevlana türbe maketi 
ve “Alem Dönüyor Minyatürlerle 
Mevlevihaneler” kitabını takdim 
etti. Başkan Yaka, “Karapınar 
şantiye görünümünde. Yerel yatı-
rımlarımız, Büyükşehir Belediyesi 
yatırımları ve devlet yatırımları 
devam ediyor. Önümüzdeki yıl-
larda daha farklı bir Karapınar gö-
receğiz.” dedi. Ziyarete AK Parti 
İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Başkan 
Yardımcısı Halil Aker ve Belediye 
Meclisi üyeleri de katıldı.
n AA

Beyaz et sektörünün Türki-
ye’deki önemli isimlerinden Ak-
şeker Grup’un kurucusu Ali Şe-
ker, İstanbul’da vefat etti. Beyin 
kanaması sonucu uzun süredir 
tedavi gördüğü İstanbul Maslak 
Acıbadem Hastanesi’nde hakkın 
rahmetine kavuşan Ali Şeker, 53 
yaşındaydı. Konya İş dünyasının ve 
kırmızı et sektörünün duayen ismi 
Ali Şeker’in cenazesi 10 Temmuz 
Cuma günü 11:30’da Hacıveyis Ca-
mii’ndenE Üçler Mezarlığı’nda top-
rağa verilecek. Konya Yenigün Ga-
zetesi olarak Merhum Ali Şeker’e 

Allah’tan rahmet, Şeker ailesine ise 
baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n HABER MERKEZİ

Karatay ilçesinde hurdacılık 
yaptığı iddia edilen bir kişi, bı-
çaklanarak öldürüldü. Olay, saat 
02.30 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Mu-
allim Ferit Uğur Sokak’ta yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, 47 yaşında-
ki Mehmet Gülme, kimliği henüz 
belirlenemeyen kişi ya da kişiler 
tarafından bacağından bıçaklan-
dı. İhbar üzerine olay yerine po-

lis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, 
Mehmet Gülme’nin hayatını kay-
bettiğini belirledi. Olay yerinde 
inceleme yapan polis ekipleri, ka-
çan şüpheli ya da şüphelileri ya-
kalamak için çalışma başlattı. Öte 
yandan, Mehmet Gülme’nin akli 
dengesinin yerinde olmadığı ve 
daha önce hastanede tedavi gör-
düğü belirtildi. n İHA

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar da yavaş yavaş görücüye çıkmaya başladı. Bu yıl koronavirüse bağlı olarak 
insanların birarada olmaktan kaçınması ve hac ibadetinin yapılamaması nedeniyle küçükbaşa talebin çok olduğu belirtiliyor

Büyükbaştan çok
küçükbaşa ilgi var

Kurban ibadetini yerine getir-
mek isteyenler, şimdilerde pazarlar 
kurulmamış olsa da besi çiftlikle-
ri ve çardaklara giderek alacakları 
kurbanlıklara bakıyor. Kurbanlıkta 
geçtiğimiz yıllarda daha bereket-
li olduğu için büyükbaş hayvanlar 
tercih ediliyordu. Ancak bu yıl bü-
yükbaştan ziyade küçükbaşın talep 
gördüğü öğrenildi. Küçükbaş kur-
banlıklara ilginin fazla olmasında 
koronavirüs nedeniyle insanların 
birarada olmaktan kaçınmalarının 
yanında hac ibadetinin yapılama-
masının da etkili olduğu ifade edi-
liyor. 

Kurban Bayramı öncesinde, 
hazırlıklarını tamamlayan besiciler, 
steril ortamlarda hayvanlarını alıcı-
lara gösteriyor. Besi çiftlikleri ve çar-
daklara girmeden önce dezenfektan 
uygulanıyor. Bu alanlara girişlerin 
maskesiz yapılmasına izin verilmi-
yor. Ayrıca aynı anda çok sayıda 
vatandaşın çardağa ya da çiftliğe 
girişine izin verilmiyor. Kurban edi-
lecek hayvan beğenildikten sonra iş 
pazarlığa kalıyor. Pazarlık yapılırken 
de sosyal mesafe kurallarına riayet 
ediliyor. Kurallara uygun bir şekil-

de yapılan pazarlıkta el sıkışılmıyor. 
Pazarlık tamamlandıktan sonra ise 
kesim için randevu alınıyor. 

KÜÇÜKBAŞ’A TALEP ARTTI
Geçtiğimiz yıllara göre bu sene 

küçükbaş hayvanlara talebin artı-
ğına dikkat çeken Kocaöz Besicilik 
Sahibi Yusuf Kocaöz, “Küçükbaş 
hayvanlara olan talep bu sene ön-
ceki yıllara göre daha fazla. Vatan-
daşlar yaşanan pandemi sebebiyle 
hisseli kurban kesimlerinden uzak 
duruyor. Bu yıl haccın olmaması da 
küçükbaş hayvana talebi artırdı. Sa-
tışlarımız geçtiğimiz yıl bu zaman-
lara göre yüzde 25 arttı. Bizler bu 
yıl küçükbaş hayvana talebin arta-
cağını bekliyorduk. Beklentilerimiz 
karşılandı. Vatandaşlar küçükbaş 
hayvanda işlerinin daha hızlı ve 
seri bitmesinden dolayı tercih edi-
yor. Pandemi sebebiyle vatandaş-
lar küçülmeye gittiler, onun etkisi 
ile de kurban işini daha az maliyet 
ile halletmeye gayret ediyor. Bizler 
geçtiğimiz yıllarda da işletmemizde 
yoğunluk olmaması adına rande-
vu sistemi ile çalışıyorduk. Bu yıl 
da aynı şekilde randevulu şekilde 
çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 

Randevu saati öncesinde yoğunluk 
olmaması adına kesim yapmayaca-
ğız. Çiftliğimizde COVİD -19 karşı 
tedbirleri artıracağız. Kesim hizmeti 
gerçekleştirecek personellerimizin 
kesim öncesinde ateşlerini ölçece-
ğiz. Gerekli testlerini yaptıracağız. 
Kuzu fiyatlarımız bin 250 TL’den 
başlayarak bin 850 TL’ye kadar çı-
kıyor.  Keçilerimiz de 800 TL’den 
başlayarak bin 250 TL’ye kadar satı-
şa sunuluyor. Şimdiden Türk İslam 
Aleminin Kurban Bayramını tebrik 
ederim. Umarım en kısa sürede Ko-
ronavirüs belasından kurtuluruz” 
ifadelerini kullandı.

BÜYÜKBAŞ ZAMLANDI
Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl 

büyükbaş hayvan fiyatlarında yüz-
de 30’luk artış yaşandığına dikkat 
çeken Kasap Mehmet Ali Kavak da, 
“Bu yıl da Koronavirüs salgının ol-
ması sebebiyle randevulu bir şekil-
de vatandaşlarımızın gönül rahatlığı 
ile kurbanlarının kesimlerini ger-
çekleştirmek amacıyla tüm önlem-
lerimizi aldık.  Her yıl olduğu gibi bu 
yılda da büyükbaş hayvanlara va-
tandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu 
sene koronavirüs sebebiyle Haccın 

olmaması kurbanlıklara talebi artır-
dı. Bu yıl yaşanan zamlar ve yurtdı-
şından Türkiye’ye gelecek hayvan-
ların bayramdan sonra ülkemize 
gelecek olması sebebiyle büyükbaş 
hayvan fiyatlarında artışlar söz ko-
nusu. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre 
büyükbaş hayvan fiyatlarına yüzde 
30 zam geldi. Büyükbaş hayvanlar 
şu anda 8 bin TL ile 25 TL kadar 
hayvanlar mevcut. Vatandaşların 
mağduriyet yaşamaması adına bir 
an önce kurbanlarını almalarını tav-
siye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘2 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMALI’
Kurban olacak hayvanın nasıl 

anlaşılacağını da anlatan Kavak , 
“Hayvanın kurban sınıfına girmesi 
için öncelikle 2 yaşını doldurması 
gerekiyor. Ağzında alt diş dediği-
miz 2 dişin düşerek yerine büyük 
ve tek bir dişin çıkmasıdır. Biz buna 
‘kapak’ atmış deriz. Bazı hayvanlar, 
17-18 aylıkken dişini dökebilir. Bu 
durum o hayvanın beslenmesiyle 
alakalıdır. Bazı hayvanlarda 2 yaşı-
nı geçmesine rağmen dişini atmaz. 
Bizim buradaki her hayvan “apak’ 
bozmuştur” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Selçuklu’ya yapılacak olan hizmetleri istişare ettiler
Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı 
Selçuklu Mahalle Muhtarları ile bir 
araya gelerek istişarelerde bulun-
du. Mahalle ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında muhtarlarla istişareler 
gerçekleştiren Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve 
Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı, Selçuklu Mahalle muh-
tarları ile bir araya geldi. Başkan 
Pekyatırmacı ve Kaymakam Yam-
lı, muhtarlarla sohbet ederek ma-
hallelerinin sorunlarını dinleyerek 
çözümler üretti.

Selçuklu Belediyesi Nikah Sa-
lonunda yapılan toplantıya Selçuk-
lu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, 
Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra 
Selçuklu Belediyesi Başkan yar-
dımcıları, İlçe Emniyet Müdürü ve 
Jandarma komutanı ile İlçe Sağlık 
Müdürü katıldı.

PEKYATIRMACI: BU SÜREÇTE 
ÖRNEK BİR İŞBİRLİĞİ SERGİLEDİK

Selçuklu’nun tüm kurum-
larının örnek iş birliğinin salgın 
sürecinde de net olarak görüldü-
ğünü ifade eden Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 
“Süreci hep beraber yaşıyoruz ve 
en az zararla birlikte atlatacağız, 
bunun için gayret ediyoruz. Sü-
recin başından itibaren Selçuklu 
Kaymakamlığıyla beraber ilçede 
oluşturulan vefa destek grubu ha-
kikaten çok önemli bir vazifeyi icra 
etti. Ben bütün görev alan emek 
veren arkadaşlarımıza, ayrı ayrı 
teşekkür etmek istiyorum. 662 bin 
nüfusu olan bir yerde bütün ihti-
yacı olanlara ulaşmak onların ihti-
yacını anında çözebilmek kolay bir 

iş değil. Burada çok büyük özveri 
ile gayretli bir çalışma yürütüldü. 
Bütün görev alan arkadaşları-
mıza, öğretmenlerimize, sağlık 
çalışanlarımıza, jandarmamıza, 
polisimize, belediyeden burada 
görev alan bütün arkadaşlarımı-
za ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Hakikaten hiçbir aksaklığa yer 
vermeden görevlerini ifa etti-
ler. Muhtarlarımız da burada en 
önemli vazifeyi üstlenmiş oldular. 
Mahallelerimizde bu organizeyi 
sağlayan faktör muhtarlarımızdı. 
Muhtarlarımız bizim ulaşama-
dığımız birçok kişiye de bireysel 
olarak ulaştılar. Hemşehrilerimi-
zin ihtiyaçlarına anında ve yerinde 
cevap verdiler. Aslında çok önemli 
bir birlik beraberlik örneğini bu 
süreçte göstermiş olduk” şeklinde 
konuştu.

Muhtarla olan istişare top-
lantılarını pandemi sürecinde de 
telekonferans yöntemiyle devam 
ettirdiklerinin altını çizen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı: “ Ülkemizin sağlık alt yapısı-
nın ne kadar güçlü olduğunu hem 
insan kaynağı noktasında hem de 
fiziki alt yapı olarak gerek hastane-
lerimiz gerekse ulaşım imkanları 
noktasında ne kadar güçlü oldu-
ğumuzu gördük bu sayede.

Sadece ülke içersinde değil 
ülke dışından da bir çok yere el 
uzatma imkanımız oldu. Bundan 
sonra daha çok çalışarak daha çok 
üretmemiz gerekiyor. bu pandemi 

sürecini bir fırsata dönüştürmemiz 
gerekiyor bunun için de her türlü 
imkanımız var. Bizler daha ileri-
ye gitmemiz için neler yapılabilir 
bunların çabası içersindeyiz. Biz 
bu süreçte belediye olarak zorunlu 
yapmamız gereken işleri faaliyet-
leri en iyi şekilde yürütme gayre-
tinde olduk. Bazı planlamalarımızı 
ve işlerimizi ertelemek zorunda 
kaldık ama Haziran ayının başın-
dan itibaren yeni normale dön-

meyle birlikte hem belediyecilik 
faaliyetleri noktasında yatırımlar 
noktasında yeni normal önlemle-
rimizi alarak bütün planlamaları-
mızı yaptık ve takibini yapıyoruz. 
Haziran ayı başlangıcında taşra 
mahallelerimizi üç haftalık bir 
süre zarfında ziyaret ettik orada 
muhtarlarımız ve hemşehrileri-
mizle birlikte olduk geçen hafta-
dan itibaren de merkez mahalle 
ziyaretlerimize başladık . Bu zi-
yaretlerle belediyemizin yapmış 
olduğu çalışmaları yerinde gö-
rürken muhtarlarımızın ve ma-
halle sakinlerimizin bizden istek 
ve talepleri varsa onları da almış 
oluyoruz. Belediye olarak yapmak-
la zorunlu olduğumuz hizmetlerin 
dışında her noktada ihtiyaçları 
gidermek ve problemleri çözmek 
için elimizden gelen gayreti göste-
riyoruz” ifadelerini kullandı.

YAMLI: VEFA EKİPLERİYLE BİR 
ÇOK İLDE YAPILAMAYANI 

SELÇUKLU’DA YAPTIK
Pandemi sürecinde Selçuklu 

Belediyesinin büyük bir özveri ile 
çalıştığını belirten Selçuklu Kay-
makamın Ömer Hilmi Yamlı, “İlçe 
sakini olarak bu süreçte belediye-
nin hiçbir hizmetinde aksaklık ol-
madı. 

Eksik personelde olsa Allah’a 
şükür her hizmet anında çok güzel 
şekilde yerine getirildi. Bir de bu 
süreçte Vefa Sosyal Destek Grup-
larında birçok noktada nerede sı-
kışırsak, ‘Başkanım bu nasıl yapa-
lım?’ dediğimizde ikinci defa talep 
ettiğimi hatırlamıyorum. Başkanı-
mıza tüm halkımız adına teşekkür 
ediyorum. Bu süreçte gerçekten 
çok güzel bir şekilde işin içinden 
çıktık bir kurum ne kadar kuvvet-
li olursa olsun bir birlik olmadan 
yapılacak bir iş değildi. Değil Kon-
ya’da Türkiye’de bile bizim ulaştı-
ğımız insan kitlesine birçok vilayet 
ulaşamadı. 100 bine yakın kişinin 
talebini yerine getirdik ve Allah’a 
şükür talepleri olumlu şekilde ye-
rine getirdik yani gittiğimizde kişi 
ne istiyorsa onu ulaştırabildik. Bu 
konuda ben sayın belediye başka-
nın şahsına ve tüm belediye çalı-
şanlarımıza ayrıca teşekkür ede-
rim” şeklinde konuştu.

‘İNSANLARIMIZ YENİ NORMALLE 
NORMAL HAYATI KARIŞTIRDI’
Dünyayı sarsan korona virüs-

le ilgili muhtarlara bilgilendirme 
yapan Selçuklu İlçe Sağlık Müdü-
rü Saliha Acar, “Mart ayından bu 
yana virüsle mücadelemizi sürdü-
rüyoruz. Burada sizlere de büyük 
işler düşüyor. Halkı bilgilendirmek 
ve uyarılarda bulunmak için muh-
tarlarımız önemli bir görevi üstle-
niyorlar” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Karatay’da ilaçlama
gece gündüz sürüyor

Selçuklu haşereyle
mücadeleye ara vermiyor

Karatay Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 
ilaçlama çalışmalarını merkez ma-
halleler ile merkeze uzak mahalle-
lerde belirlenen program dâhilinde 
sürdürüyor. Bu kapsamda ilaçlama 
ekipleri; yeşil alan, ağaç, çöp kon-
teynırlarında ve bütün mahalle ile 
sokaklarda haşereye karşı sabah 
erken saatlerden gece geç saatlere 
kadar ilaçlama çalışması gerçek-
leştiriyor.

Söz konusu çalışmayla doğaya 
ve insan sağlığına zararlı canlıların 
üremesinin de önüne geçen ekip-
ler, ilaçlama çalışmalarında Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından önerilen 
ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruh-
satlandırılan onaylı, insan sağlığına 
uygun ilaçları kullanıyor. Vatan-

daşlardan gelen tüm ilaçlama ta-
leplerini karşılayan ilaçlama ekip-
leri, halkın özellikle de çocukların 
sağlığını korumak amacıyla erişkin 
haşerelerin barınma alanları olan 
bütün parklar, bahçeler ile rögar-
lar ve mazgalları da düzenli olarak 
ilaçlıyor.

Çalışmalarda ilçe genelindeki 
bütün açık ve kapalı pazar yerlerini 
de ihmal etmeyen Karatay Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, doğada yaşayan kuş, 
arı ve sokak hayvanları gibi canlı-
lar zarar görmemesi için çok titiz 
bir şekilde hareket ediyor. Belli bir 
periyot dahilinde yapılan ilaçlama 
çalışmaları Eylül ayı sonuna kadar 
devam edecek.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, ilaçlama 
ekipleri sağlıklı ve temiz bir çev-
re için tüm ilçede periyodik olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu 
Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan 7 ilaçlama 
ekibi tüm ilçede haşerelere karşı 
mücadele ediyor. Ekipler tarafından 
periyodik olarak ilçede bulunan tüm 
mahallelerde olumsuz hava koşul-
ları hariç haftalık ilaçlama çalışma-
sı yapılıyor. Saat 06.00-10.00 ve 
18.00-23.00 arasında yapılan ilaç-
lama çalışmalarında Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından onaylı doğanın denge-
sini bozmayacak ve insan sağlığına 

zarar vermeyecek biyosidal ürünler 
kullanılıyor. ULV ilaçlama makine-
leri ile donatılan araçlarla 6’sı mer-
kezde, 1’i de dış mahallelerde ol-
mak üzere toplam 7 ilaçlama ekibi, 
ilçede bulunan tüm mahalle, cadde 
ve sokakları periyodik olarak ilaç-
lıyor. İlaçlama ekipleri rüzgarlı ve 
yağışlı havalar dışında Selçuklu’da 
her mahallede haftada en az bir kez 
ilaçlama gerçekleştiriyor. İlaçlama 
sırasında ise anons yapılarak uya-
rılan ve kronik hastalığı olan vatan-
daşların ilaçlardan etkilenmemesi 
için kapı ve pencerelerini kapatması 
isteniyor. n HABER MERKEZİ

Altınekin ilçesinde hasat yapan çiftçilerle biraraya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
pandemi sürecinde ülkeler için stratejik olanın tarımsal üretim olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi

‘Çiftçimizin emeği
bereketli olsun’

Uluslararası Tarım Şehirleri 
Birliği Başkanı ve Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Altınekin’de hasat kaldıran 
çiftçilerle bir araya gelerek hasada 
eşlik etti. Konya’nın buğday ve tahıl 
üretiminde Türkiye’de bir numa-
ra olduğunu belirten Başkan Altay, 
Büyükşehir Belediyesi olarak tarım-
sal üretime destek olmaya devam 
edeceklerini söyledi. Başkan Altay, 
“Çiftçilerimizin emeği bereketli ol-
sun. Hem fiyat açısından hem mah-
sul açısından bol, kazançlı bir yıl 
diliyorum. Özellikle pandemi döne-
minde gördük ki ülkeler için stratejik 
olan tarımsal üretim. Tarım arzının 
garantisi çok önemli. Biz Konya ola-
rak Türkiye’de tarım arzını garanti 
etmek için tüm çiftçilerimizle birlik-
te çalışıyoruz.” dedi.

Uluslararası Tarım Şehirleri 
Birliği Başkanı ve Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Altınekin’de hasat kaldıran 
çiftçilerle bir araya geldi. Konya 
Ovası’nda çok yoğun bir çalışma ol-
duğunu, çiftçilerin kıştan beri emek 

verdiği ürünleri almaya başladığını 
dile getiren Başkan Altay, çiftçinin 
bu yıl bereketli bir dönem geçirdi-
ğini söyledi. Başkan Altay, “Yağış-
lar iyi, çiftçimizin ürünü iyi. Konya, 
buğday üretiminde, tahıl üretiminde 
Türkiye’de bir numara. Neredeyse 
üretilen ürünün yüzde 10’u Konya 
Ovası’nda yetiştiriliyor. Çiftçimizin 
büyük emeği var. Konya birçok açı-
dan öne çıkmış bir şehir. Bir sanayi 
şehri, turizm şehri ama asıl bu top-
raklarda ürettiğimizle gelirimizi elde 
ediyoruz. Tüm çiftçilerimiz bugün 
buğday ve tahıl hasadıyla başlayan 
süreçte aslında yıl sonuna kadar ha-
sada devam edecekler. Mısır, buğ-
day, arpa üretiminde Türkiye’de bir 
numarayız.” dedi. 
HEM FİYAT AÇISINDAN HEM MAHSUL 

AÇISINDAN BOL KAZANÇLI BİR YIL 
GEÇMESİNİ DİLİYORUM 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak üretime destek olmaya de-
vam edeceklerinin altını çizen Baş-
kan Altay sözlerine şöyle devam etti: 
“Sulanabilir alanların artırılmasıyla 
ilgili çalışmalar yapıyoruz. Fide des-

teklerinde bulunuyoruz. 
Çiftçimizin üretim yelpazesini 

genişletmek adına çalışmalar yürü-
tüyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan 
vatandaşlarımızın kazancının artı-
rılması. Bunun için ilçe belediyele-
rimizle birlikte Konya Büyükşehir 
olarak çiftçimize her zaman destek 
olacağız. Hasat döneminin hayırlı 
olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin 

emeği bereketli olsun. Hem fiyat 
açısından hem mahsul açısından 
bol, kazançlı bir yıl geçmesini diliyo-
rum. Özellikle pandemi döneminde 
gördük ki ülkeler için stratejik olan 
tarımsal üretim. Tarım arzının ga-
rantisi çok önemli. Biz Konya olarak 
Türkiye’de tarım arzını garanti et-
mek için tüm çiftçilerimizle birlikte 
çalışıyoruz. İnşallah bu yıl da çok 
bereketli bir yıl geçireceğiz. Hayırlı, 
uğurlu olsun.” Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın buğday taban 
fiyatı olarak açıkladığı 1.650 liranın 
ovada çok büyük bir mutluluk oluş-
turduğunu kaydeden Başkan Altay, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiftçiye 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
etti. Biçerdöverle hasat yapan çift-
çilere de eşlik eden Başkan Altay’ın 
ziyaretinde Altınekin Belediye Baş-
kanı Muharrem Dere, AK Parti İl 
Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Tığ-
lıoğlu, Yavuz Selim Özkan, Zehra 
Ceylan ile AK Parti Altınekin İlçe 
Başkanı Mustafa Hançerli de bulun-
du.
n HABER MERKEZİ
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Nasreddin Hoca Şenliğinde arabalı sinema etkinliğine yoğun ilgi
61’inci Uluslararası Akşehir 

Nasreddin Hoca Şenliği kapsa-
mında düzenlenen arabalı sinema 
etkinliği yoğun ilgi gördü. Akşehir 
Perşembe Pazarı alanında gerçek-
leştirilen etkinliğe, Akşehir Beledi-
ye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı Yahya 
Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim 
Öncel’de katılırken, etkinliğin ol-
duğu alana araçları ile gelen va-
tandaşlar kurulan dev ekranda Ak-
şehirli oyuncu ve yönetmen Emre 
Çaltılı’nın çekimlerini Akşehir’de 
gerçekleştirdiği “Hayatta Olmaz” 
filmini izledi. Filmi izleyenlere Ak-
şehir Belediyesi tarafından gazoz 
ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Film gösterimi öncesinde bir 
konuşma yapan Akşehir Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, “Biz de bil-

diğiniz gibi pandemi tedbirlerine 
uygun olarak bir Nasreddin Hoca 
şenlik programı hazırladık. Maya 

çalma programı, sanal ortamdaki 
yarışmalar, resim, fotoğraf yarış-
maları, sergiler, havai fişek, yine 

Sultandağlarına yansıttığımız lazer 
gösterileriyle şenliğimiz devam 
ediyor. Hemşehrimiz Emre Çaltı-

lı’ya ait olan Hayatta Olmaz filmi-
ni izleyeceğiz. Daha önce bu filmi 
kültür merkezimizde ücretsiz ola-

rak hemşehrilerimize izletmiştik. 
Yaklaşık 300’ün üzerinde araçla 
katılım var, teşekkür ediyoruz. Se-
neye inşallah dolu dolu alışa geldi-
ğimiz konserler, çocuk ve yetişkin 
tiyatroları, eşek yarışları, gülmece 
parkındaki sanatsal etkinlikler yine 
halk oyunları gösterileriyle inşallah 
buluşacağız. Pandemi sürecini göl-
gelemeyelim, hassasiyet göstere-
lim, vebal altında kalmayalım. Bu 
etkinlikleri olabildiğince daralttık, 
hassasiyetle değerlendirdik. Süreç; 
normale dönerse belki konser et-
kinliklerimizi yine düzenleyebiliriz. 
Hepinize katılımlarınızdan dolayı 
teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyo-
rum” dedi.

Araçları içerisinde dev ekranda 
film izleme keyfini yaşayan katılım-
cılar etkinliği beğendiklerini ifade 
etti. n İHA

Seydişehir KOMEK’te 
inşaat çalışması başladı

Bakırcılar’dan Selçuklu
Zabıta’ya teşekkür ziyareti

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve Belediye Meclis 
Üyeleri, inşaat çalışmaları yeniden 
başlayan KOMEK binasında ince-
lemelerde bulundu.  Başkan Tutal, 
çalışmalar hakkında yetkililerden 
bilgi aldı. 

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan yer tahsisi yapılan ve inşaat 
çalışmaları devam eden Komek 
binası tasarruf tedbirleri kapma-
sında durdurulmuştu. Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Tasarruf Tedbirlerin kaldırılması 
ve Koronavirüs salgını normal-
leşme süreci ile KOMEK İnşaat 
çalışmalarının yeniden başladığını 
kaydetti.

Konya Büyükşehir ve Seydişe-

hir belediyelerinin işbirliğiyle yapı-
lacak Seydişehir KOMEK binasının 
sosyal ve kültürel mekanlar anla-
mında önem arz ettiğin kaydeden 
Başkan Tutal; “Belediyemizden 
tahsis ettiğimiz 4 bin 368 metre-
karelik alanda yapımı devam eden 
KOMEK binamız, 606 metrekare 
oturma alanı olan ve yaklaşık bin 
604 metrekare kullanım alanı, 
içerisinde konferans salonu, idari 
birimler, meslek edindirme, ya-
bancı dil, mefruşat, kurslarımız ile 
hemşehrilerimizin istediği meslek 
edindirme kurslarımız bulunacak. 
Yapımı tamamlanacak olan KO-
MEK binamız ilçemizin sosyal ha-
yatı için önemli katkı sağlayacak” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi Zabıta Mü-
dürü Ali Başkurt’u ziyaret eden 
Konya Bakırcılar Odası Başkanı 
İbrahim Işık, Başkan Vekili Ahmet 
Sönmez, Genel Sekreter Osman 
Ayvaz, yönetim kurulu üyeleri Fa-
tih Er, Yakup Ayan ve Hakkı Şahin 
pandemi sürecinde esnafa verdik-
leri destek dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette Selçuklu Belediyesi 
Zabıta Müdürü Ali Başkurt’a ve 
zabıta ekiplerine esnaflara verdiği 
destekten dolayı teşekkür eden 
Konya Bakırcılar Odası Başkanı 
İbrahim Işık, “Pandemi dönemin-
de sıkıntılı bir süreçle karşı kar-
şıya kaldık. Bu dönemde bizlerin 
yanında olan, destek veren Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerine ve size te-
şekkür ediyoruz. 

Her zaman esnafımızın sorun-
larının çözümünde yardımcı olma-
nız bizleri sevindirdi. Çalışmaları-

nızda başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaretten memnun oldukla-

rını kaydeden Selçuklu Belediyesi 
Zabıta Müdürü Ali Başkurt, “Şehir 
hepimizindir. 

Zabıta Müdürlüğü olarak göre-
vimizi yapıyoruz. Şehirde bütünlü-
ğümüzü sağlamak önemlidir. Bu 
amaçla görev yapıyoruz. Pandemi 
sürecinde esnafımızın ve sanatkâ-
rımızın yanında olduk ve onlara 
elimizden gelen her türlü desteği 
verdik. Zabıta müdürlüğü olarak 
esnaf ve sanatkârlarımızdan tek 
istediğimiz düzenli olarak kuralla-
ra uymalarıdır. Ziyaretinizden do-
layı sizlere teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu.

Konya Bakırcılar Odası Başka-
nı İbrahim Işık, Selçuklu Beledi-
yesi Zabıta Müdürü Ali Başkurt’a 
ziyaretin anısına bir tablo hediye 
etti. n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi’nin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte 
farklı buğday türlerinin yapısından melez olarak ürettiği tohum, verim, kalite ve sağlık açısından umut veriyor

Selçuk Üniversitesi’nden 
yerli tohumda dev adım

Selçuk Üniversitesi, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi ve Geçit 
Kuşağı Tarımsal Araştırma Entitü-
sü iş birliğiyle yerel, modern, farklı 
tür buğday türleri, yabani türler ile 
integenerik ve interspesifik buğday 
melezlerini içeren 27 farklı geno-
tipinde verimli, kaliteli ve sağlıklı 
beslenme yönüyle değerli yerli to-
hum üretiliyor.

Amerikan Tohum Bankası, 
Araştırma Enstitüleri, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinden ve yerel ye-
tiştiriciler ile Montana State Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Phil Bru-
ckner’ından elde edilen tohumlar, 
Selçuk Üniversitesi Sarayönü Mes-
lek Yüksekokulu’nda iki yıl boyunca 
çoğaltılarak sulu ve kuru koşullar 
için uygun, mevcut yerel, ilkel ve 
modern çeşitlerden ilgili özellik-
ler yönüyle, daha üstün karakterli 
olanları analiz edilerek yeni genetik 
kaynaklar kazandırılıyor.

Türkiye’de özellikle yabani 
buğday, yerel buğday, modern çe-
şitler, intergenerik ve interspesifik 
türler ile diğer ülkelerde yerel ola-
rak yetiştirilen ilkel buğdayların, 
kuru ve sulu koşullarda adaptasyo-
nuyla ilgili bu derece kapsamlı ve 
sistemli bir çalışmanın ilk kez yapıl-
dığını vurgulayan projenin yürütü-
cüsü Selçuk Üniversitesi Sarayönü 
Meslek Yüksekokul Dr. Öğr. Üyesi 
Hayati Akman şöyle konuştu: “Bu 
araştırmada kullanılan ilkel buğ-
dayların bazılarının verim yönüyle 
siyez ve gernik buğdaylarından 
daha yüksek verime sahip olması 
sebebiyle bunlara alternatif olabi-
leceği düşünülmektedir. Bununla 
birlikte, son kullanım kalitesi, bes-
lenme değerleri ve besin elementi 
içerikleri yönüyle tescilli modern 

buğday çeşitlerinden bu araştır-
mada kullanılan yerel, yabani, ilkel 
ve buğday akraba tür melezleri-
nin bazılarının daha üstün özellikli 
olanların belirlenmesi amacıyla ta-
rama yapılacaktır. Gıda güvenliği 
açısından stratejik bir ürün olan 
buğdayın genetik çeşitliğinin ko-
runması artan ülke ve dünya nü-
fusunu beslemede büyük önem arz 
etmektedir. Bu sebeple buğdayın 
evriminde rol alan birçok biyotik ve 
abiyotik şartlara dayanıklılık genle-
rini taşıyan yabani ve kültüre alın-
mış türler ile birlikte, farklı tür ve 
cins bitki türlerinden yabancı gen 
kaynağına sahip genotipler modern 
buğday çeşitleriyle karşılaştırmalı 
olarak bu araştırmada değerlendi-
rilebilecektir” 

‘GIDA GÜVENLİĞİ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA 

KATKI SAĞLAYACAK
Projenin gıda güvenliği ve sür-

dürülebilir kalkınmaya katkı sağ-
layacağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi 
Akman, “Çalışmanın ortaya çıkma-
sında teşvik eden etken devletimi-
zin ve kurumuzun yerel ve yerli 
tohumculuğu desteklemesidir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emi-
ne Erdoğan Hanım Efendinin yerel 
buğdayın yaygınlaştırılmasını des-
teklemesi, üniversitemizin Aday 
Araştırma Üniversitesi olmasında 
tohumculuğun ana temalarından 
birisi olması ve ayrıca 2019 yılında 
düzenlenen Tarım ve Orman Şu-
ra’sında alınan kararlar ile yerel to-
humların korunması, geliştirilmesi 
ve ticarileştirilmesinin devletimizin 
gelecek yıllar için stratejik planı içe-
risinde yer alması” diye konuştu.

Buğdayın yerel, ilkel, yabani ve 
diğer akraba melezlerinin yaygın-
laştırılması ve ıslahta kullanılması-
nın gıda güvenliği açısından önem 
arz ettiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi 
Akman, “Bu genotipler, klasik ıs-
lah veya biyoteknolojik yöntemler 
ile yeni çeşitlerin elde edilmesinde 
kullanılacak ve bu sayede olumsuz 
çevre şartlarına karşı ve küresel 
ısınma sebebiyle oluşabilecek iklim 
değişikliklerine karşı bir tampon 
vazifesi görecek olmasının yanın-
da sürdürülebilir kalkınmaya da 
önemli bir ivme kazandıracaktır” 
ifadelerini kullandı.

“GENOTİPLER ÜRETİCİ VE 
TÜKETİCİLERİN TERCİHİNE 

SUNULACAK” 
Araştırmada kullanılacak olan 

materyallerin birçoğu bölgede ha-
len yetiştiriciliği yapılan veya geç-
mişte Türkiye’de kullanılan geno-
tipler olduğunu ifade eden Dr. Öğr. 
Üyesi Akman, “Bölgeye adaptasyo-
nu açısından herhangi bir problem 
oluşturmayacağı düşünülmektedir. 
Yerel buğdaylar ile yüksek verimli 
kültüre alınmış buğday ve buğday 
melezlerinin yetiştirilmesinin yay-
gınlaştırılmasıyla istihdamın artı-
rılması amaçlanmaktadır. Verim, 
kalite ve sağlıklı beslenme yönüyle 
üstün karakterli genotipler üretici, 
tüccar ve tüketicilerin tercihine su-
nulacak” dedi.

Çiftçilere kaliteli ve verimli to-
hum sunacaklarını söyleyen Dr. 
Öğr. Üyesi Akman, “Bu yıl yeteri 
kadar tohumumuz var. Ancak bir-
çoğunda kalite analizleri yapıla-
cak. Gelecek yıl yine bu tohumları 
çoğaltmak istiyoruz. Seçtiğimiz 
tohumların bazılarının Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na tescili ve kaydı 
için başvuracağız. 2023 yılında da 
bu tohumlarımızı ülke ekonomisi-
ne kazandırmış olacağız” ifadelerini 
kullandı. 

“Önümüzdeki yıllarda Ulusal 
ve Uluslararası araştırmacıların yer 
alacağı TÜBİTAK projeleriyle çalış-
malarımıza devam etmek istiyoruz 
diyen” Dr. Öğr. Üyesi Akman, “Bu 
projelerden elde edilecek sonuçlar-
la Uluslararası İndeksi dergilerde 
yayınlar yapılarak üniversitemizin 
uluslararası alanda bilimsel olarak 
tanıtımına ve gelişimine katkı sağ-
lamak istiyoruz” ifadelerini kullan-
dı. n HABER MERKEZİ
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Karaman Emniyet Müdürlüğü-
ne bağlı sivil ve resmi ekipler, şehrin 
bazı noktalarında şok asayiş ve trafik 
uygulaması yaptı. Edinilen bilgiye 
göre, gece yarısı kentin iki ayrı nok-
tasında düzenlenen uygulamaya, 
çok sayıda sivil ve resmi polis katıldı. 
Oluşturulan noktalarda durdurulan 
araçların içerisi ve bagajları tek tek 
aranırken, şahısların da kimlik sor-
gusunun yapıldığı uygulama yakla-
şık 3 saat sürdü. Durdurularak ara-
ma yapılan bazı araçların içerisinde 
bulunan alkol şişeleri ile beyzbol 
sopaları ise dikkatlerden kaçmadı. 

Uygulamanın sonunda ekipler, 122 
kişiyi kimliklerinden sorgularken, 
64 aracı da kontrol etti. Alkollü araç 
kullanan 5 sürücünün ehliyetine ise 
el konuldu. Denetimlerde 1 moto-
siklet ve 4 araçta trafikten men edi-
lerek oto parka çekilirken, toplamda 
10 araca 11 bin 994 lira para cezası 
kesildi. Başka suç unsurunun bulun-
madığı uygulamada emniyet yetki-
lileri, vatandaşların huzur ve refahı 
için kent genelinde ekiplerin sık sık 
bu tür şok uygulamalar yapacağını 
söyledi.
n İHA

Otobüste güvenlikçiyi 
bıçaklayan zanlı tutuklandı

Aralarında husumet bulun-
duğu öne sürülen güvenlik gö-
revlisini otobüs durağında bıçakla 
ağır yaraladıktan sonra gözaltına 
alınan şüpheli tutuklandı. Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
de özel güvenlik görevlisi olarak 
çalışan Süleyman Ayçiçek (40), iş 
çıkışı evine gitmek üzere belediye 
otobüsüne bindi.

Bu sırada, aralarında husumet 
bulunduğu öğrenilen Muhammet 
Arslan K. (21) yanına geldi. İki-
li, otobüste kısa bir süre tartıştı. 
Ayçiçek, Karatay ilçesi Orhangazi 
Mahallesi Karaman Yolu’nda du-
rakta indiği sırada, kendisini takip 
eden Muhammet Arslan K, bıçak-
la Ayçiçek’e saldırdı.

Boynun ve karnına aldığı bı-
çak darbeleriyle yere yığılan Ay-
çiçek, otobüstekilerin ihbarıyla 
112 Acil Servis ekiplerince Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 

kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri, olayın ardından kaçan 
zanlıyı yakalamak için harekete 
geçti. Yürütülen çalışma sonrası 
polis, şüpheliyi, saklandığı eve ya-
pılan operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edilen zanlı, 
çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza ha-
kimliğince “öldürmeye teşebbüs” 
suçundan tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, Ay-
çiçek’e bıçakla saldırdığı anlar, 
belediye otobüsünün güvenlik ka-
meralarına da yansıdı. Görüntü-
lerde, Ayçiçek’in, otobüs içerisin-
de yanına gelen zanlıyla bir süre 
konuşması, durakta indiği sırada 
kendisini takip eden şüpheli tara-
fından bıçaklanması, olayı gören 
yolcuların ise otobüsten inerek 
Ayçiçek’e yardım etmeye çalış-
ması yer alıyor. n AA

Aksaray’da bir inşaatın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Enkaz altında 
kalan 2 inşaat işçisi ise olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılıp tedavi altına alındı

İnşaat çöktü: 2 işçi 
enkaz altında kaldı

Aksaray’da inşaatta meydana 
gelen çökme nedeniyle 2 kişi enkaz 
altında kaldı. Olay, Taşpazar Mahal-
lesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üze-
rinde bulunan 2 katlı inşaat alanın-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, 2 katlı inşaatın orta kısmında 
bilinmeyen bir nedenden çökme 
yaşandı. 2. katı kısmen çöken inşa-
atta çalışan 2 işçi enkaz altında ka-
lırken vatandaşlar tarafından 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 
ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma 
(UMKE), Afet ve Acil Durum Yöne-

timi (AFAD)ve polis ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen kurtarma 
ekipleri enkaz altında kalan Meh-
met Tevfik Ş. (57) ve Hüseyin Ş. 
(25) isimli işçileri kısa sürede çıkardı. 
Çimento ve kum içinde kalan yara-
lı işçilere ilk müdahale olay yerinde 
yapıldı. İlk müdahalenin ardından 
yaralı işçiler ambulanslara bildirile-
rek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne 
kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 
yaralıların durumlarının iyi olduğu 
öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

İşçi taşıyan araç takla attı: 4 yaralı

Milletimiz iki konu ile ilgili olarak 
büyük bir ümit ve büyük bir merakla 
beklenti içindedir.

Bunlar Ayasofya’nın yeniden cami 
olarak açılması, diğeri de milletimizi 
yaralayan İstanbul Sözleşmesi’nin 
sona erdirilmesidir.

Milletimiz çok büyük bir çoğun-
lukla, inancı gereği elbette Ayasof-
ya’nın cami olarak açılmasını istemek-
te ve iştiyakla beklemektedir.

Peygamber Efendimizin övgü-
süne mazhariyetle, “en iyi kuman-
dan” şerefine nail olan Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın kutsal emaneti olan 
Ayasofya, 86 yıldır hüzün ve kasvet 
içinde aslına döneceği günlerin özle-
mi içindedir.

Tek parti döneminin bitmek, tü-
kenmek bilmez zulümlerinden birisi 
olan Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi 
ile 5 asır boyunca okunan Ezan sus-
turuldu ve bu kutsal mekân namaza, 
secdeye kapatıldı.

Şimdi 86 yıl sonra yeniden bir fır-
sat doğdu. 

Şimdi Ayasofya yeniden Ezan’ı 
Muhammedi’ye, yeniden mü’minlerin 
namazlarıyla, secdeleriyle kavuşmaya 
hazırlanıyor.   

Önce Danıştay’dan çıkacak olum-
lu bir kararla, 1934 yılının Bakanlar 
Kurulu kararı yok sayılacak, sonra 
da Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla 
cami hüviyetini yeniden kazanacaktır. 

Danıştay 10. Dairesinin, milleti-
mizin hasretle ve özlemle beklediği 
olumlu kararı verdiği ve kararın bugün 
açıklanacağı haberini almış bulunuyo-
ruz. 

Bu haber İnşallah doğrudur. Zira 
bu millet Ayasofya’yı saf saf doldu-
racağı günlerin hasretiyle, özlemiyle 
yanıp tutuşmaktadır.   

Ayasofya’dan duyacağımız Al-
lahuekber sesini ve Ayasofya’nın 

fetihten kalma taşlarına yapacağımız 
secdeyi büyük bir ümitle, özlemle me-
rakla bekliyoruz. 

Bazı Batı ülkeleri ile onlara paralel 
açıklamalar yapan içimizdeki bazı ki-
şilerin, “müze olarak kalması veya 
hem cami hem kilise olması” gibi 
söylemleri milletimizin isteği ile taban 
tabana zıttır. 

Bu ülkede bulunan bir mekânın 
nasıl kullanılması gerektiği kararı 
tamamen bize aittir ve milletimiz ne 
istiyorsa o olacaktır. 

Ayasofya’nın açılması; Tam da 15 
Temmuz’un arefesinde Türkiye’nin 
üstünlüğünü, milletimizin büyüklüğü-
nü ve hilalin galibiyetini bir kez daha 
perçinlemiş olacaktır.

Hasretle ve merakla beklediği-
miz diğer konu İstanbul Sözleşme-
sinin feshedilmesidir. 

Milletimizi yaralayan, kadınları 
koruma perdesi altında erkekleri dış-
layan ve bir hayvana dahi yapılmayan 
muamele ile evinden sokağa atan, 
aileyi ifsat eden, bunlarla da kalmaya-
rak eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul 
Sözleşmesi adıyla anılan ama asıl adı 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan bu 
sözleşmenin feshini de ümitle bekle-
mekteyiz.

Bu konuda olumlu bir açıklama 
yapan Ak Parti Genel Başkan Vekili 
Numan Kurtulmuş, milletimize bek-
lediği ümidi vermiş ancak daha sonra 
açıklama yapan Ak Parti Grup Baş-
kanvekili Özlem Zengin, “Türkiye’de 
bir grup, bütün kötülüklerin anası 
olarak İstanbul Sözleşmesi’ni gö-
rüyor” diyerek ümitleri ve beklentileri 
boşa çıkarmıştır.

Özlem Zengin; “Nafaka, eşcinsel, 
evlilik deniyor da yazmıyor bunlar bu 
sözleşmede. Hiç okumadan bununla 
alakalı bir sürü iddia ortaya koyuyor. 
Bir şeyin başında “toptancı bir hayır” 

şeklinde yaklaşmıyorum. 
Türkiye bu sözleşmeyi 
imzalarken hangi saik-
lerle imzaladı. Buna yük-
lenen anlamlar değişti 
mi? Buna bir bakalım. Bu 
değişenleri değerlendir-
dikten sonra çıkmak da 
mümkün olabilir” şeklin-
de bir açıklama yaptı.

Hâlbuki İstanbul Söz-
leşmesi gerçeği, Özlem 
Zengin’in dediği gibi değildir. Zen-
gin’in yok dediği konular sözleşmenin 
içine gizlenmiş durumda tekrarlana-
rak vardır. Bunların var olduğunu gör-
mek için uzman olmaya gerek yok. 

Kaldı ki sözleşmede geçmeyen 
veya üstü kapalı olarak geçen nafaka, 
evlilik gibi bazı konular sözleşmeye 
uygun olarak hazırlanan 6284 sayılı 
kanunla yasal hale getirilmiştir. 

81 maddesinin tamamını okuyup 
inceledikten sonra daha önce birkaç 
kez yazdığım İstanbul Sözleşmesi 
ile ilgili yazılarım okunduğu zaman 
bunların var olduğu bütün gerçekliği 
ile görülecektir. O yazılarımın birinin 
linkini tekrar veriyorum. Buyurun 
okuyun var mı yok mu görün. 

http://www.konyayenigun.com/
istanbul-sozlesmesi-dedikleri-maka-
le,9142.html

Özlem Zengin’in bu açıklamasını 
Ak Parti’nin kararı değil, kendisinin 
şahsi bir düşüncesi olduğuna inan-
mak istiyorum ve Numan Kurtul-
muş’un dediği gibi bir an önce bu 
sözleşmenin kaldırılmasını ümit edi-
yorum.Milletimizin de beklentisi bu 
yöndedir. 

Yazımı her iki konuda yazdığım 
iki şiirimle tamamlıyorum. Sağlıklı ve 

mutlu yarınlar efendim.
AYASOFYA

İstanbul’un fethiyle, Aya-
sofya gülmüştü,
Bütün haçlı zihniyet, kahrın-
dan hep ölmüştü.

Büyük fetihle dünya, yeni 
bir çağa döndü, 
Hak ziyası parladı, Haçın 
feneri söndü.

Gökleri kuşatmıştı, manevi-
yat nefesi,
Ayasofya’dan çıktı, şanlı ezanın sesi.

Allahuekber sesi, ulaştı dağa taşa,
Secde nasip eyledi, eğilmeyen çok başa.

Asırlar boyu bu ses, sardı tüm gönülleri,
Susmadı hiçbir zaman, Kur’an’ın bülbülleri,

İnliyordu bu çağrı arzın her ortamında,
Eyüp el Ensari de mutluydu makamında.

Öyle bir gün geldi ki, susturuldu ezanım,
Dengeler alt üst oldu, bozuldu tüm miza-
nım.

İşte o gün başladı, Ayasofya’ya zulüm,
O emsalsiz mekâna, geldi bir nevi ölüm.

Ayasofya’mız yetim, o artık şimdi öksüz,
Ezanlar gümbür gümbür, okunsun hep 
ölümsüz.

Bitsin artık bu hüzün, sona ersin bu kasvet,
Minaresi ezana, mihrap namaza hasret.

Manen haber veriyor, Ensari Eyüp Sultan,
Diyor ki; “hiç susmasın, bu ulvi kutlu des-
tan”. 

Açılsın Ayasofya, Fatih bize küsmesin,
Emanete sahip çık, hilal yere düşmesin.

Bir Fatih gelir mutlak, Ayasofya açılır,
Fetihteki o nurlar, tekrar yurda saçılır.

Salih Sedat inanır, biter bir gün esaret,
Bekliyoruz yıllardır, gel artık ey cesaret.
Bekliyoruz yıllardır, gel artık ey işaret.

İLAVE:
Şimdi bir ümit doğdu bekliyoruz hasretle,
Açılır Ayasofya, İnşaAllah nusretle.

Yıllar sonra bir daha gerçekleşmiştir fetih,
Hilal haça galiptir, bitmez bizde hiç Fatih.   

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Bir metin dayatıldı, güya “sözleşme” adı,
Kaynağı yabancıydı, geldiği yerdi batı,
Bu sözleşme geleli, milletin kaçtı tadı,
Büyük problem oldu, İstanbul Sözleşmesi.

Kadınları korumak, sadece bahaneydi,
Şiddeti önlemek de, sözde bir ianeydi,
Girdiği yer özeldi, hedefse aileydi,
Büyük problem oldu, İstanbul Sözleşmesi.

Kadını arkalarken erkeği suçlu gördü,
Delilsiz ihbarlarla başına çorap ördü,
Evinden çıkarıldı, bu örfe zarar verdi,
Büyük problem oldu, İstanbul Sözleşmesi.

Erkek çaresiz kaldı, beyni kaynadı yandı,
Bunalıma girince, varıp eve dayandı,
Şuursuz bir şekilde, bunu bir çözüm sandı,
Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.

Cinayet artışında büyük oldu etkisi,
Her bir olumsuzlukta, pek büyüktür katkısı,
Artık millet uyandı, çok fazladır tepkisi,
Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.

Hayvan bile sokağa böyle bırakılmıyor,
Hakları korunuyor, itilip kakılmıyor,
İnsanın bu hâline dönüp de bakılmıyor,
Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.

“Evde ortak yaşama” terimini getirdi,
“Partnerler” denilerek aileyi bitirdi,
Karı koca çocuklar, kavramını yitirdi,

Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.
Sapıklıkların tümü, sözleşmeyle korunur,
“Lut kavmi çocuğuyuz” denilerek yürünür,
Çarpıklıklar barınır, ahlâk yerde sürünür,
Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.
Evlilikle ilgili geleneği kaldırır,
Toplumun değerine, örf âdete saldırır,
Sorumluluk yok olur, aileyi öldürür,
Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.

Âdetlerimiz kökten kazınmak isteniyor,
Karı koca bağları çözülmek isteniyor,
Namus kavramı tümden bozulmak isteni-
yor,
Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.

Şiddet olaylarında “uzlaştırma” yasakmış,
“Arayı bulmak” bize fersah fersah uzakmış,
Geleneklere dönmek, kurulan bir tuzakmış,
Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.

Bütün bunlar ters bize, inançları zedeler,
Tüm yüce değerleri, kültürümüzü deler,
Toplumu parçalayıp, birliğimizi böler,
Büyük Problem oldu İstanbul Sözleşmesi.

İsteriz ki yönetim melaneti yok etsin,
Bünyemize uymayan, kanunları hep atsın,
Sözleşmeyle her gelen kötülük artık yetsin,
Büyük problem oldu İstanbul Sözleşmesi.

Salih Sedat doğruyu çekinmeden söyledi,
Bu önemli konuyu kamuya arz eyledi,
Milletin birçok ferdi ta yürekten ağladı,
Büyük problem oldu İstanbul sözleşmesi.

İLAVE:
Başımıza iş açtı, yüreklerimiz yandı,
Şimdi bir müjde geldi, kaldırılacak dendi,
Müslüman Türk’ün fendi, vahşi batıyı yen-
di,
Bir an önce yok olsun İstanbul Sözleşmesi.

Duyarlı bir yönetim halk acısını duyar,
Halkıyla bütünleşen, onun sesine uyar,
Haber var hükümetten, adım attı gün sayar,
Bir an önce yok olsun İstanbul Sözleşmesi.
Salih Sedat Ersöz

ÜMİTLE VE MERAKLA BEKLEDİĞİMİZ İKİ ÖNEMLİ KONU

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Yanlışlıkla tiner içen
çocuk hastanelik oldu

Pazar yerinde bıçaklı 
kavga: 2 yaralı

Aksaray’da yanlışlıkla tiner içen 
4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. 
Olay, Aksaray’ın Eskil İlçesi Böget 
Yaylasında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, yaylada bulunan evde 
ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Lok-
man Efe G. susayarak iddiaya göre 
su diye yanlışlıkla pet şişede bulu-
nan tineri içti. 

Ailesinin fark etmesi üzerine 
112 Acil Çağrı Merkezine haber ve-
rildi. Kısa sürede olay yerine gelen 
112 Acil Yardım ekipleri tiner içen 
çocuğu ambulansla Eskil İlçe Dev-
let Hastanesine kaldırdı. Burada 
ilk müdahalesi yapılan çocuk daha 
sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Acil Ser-

visine sevk edildi. Burada tedavi 
altına alınan çocuğun durumunun 
iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Yunak ilçesinde pazar yerin-
de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralan-
dı. Olay, ilçede çarşamba günleri 
kurulan pazar yerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar-
da karpuz satan iki esnaf arasında 
çıkan tartışma büyüdü. 

Tezgahtaki bıçaklarla birbirine 
saldıran satıcılardan O.U. karnın-
dan aldığı bıçak darbesiyle, H.T. 
ise kalçasından yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine ambulans ve 
polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar ambulanslarla Hacı 
İzzet Baysal Yunak Devlet Hasta-
nesine kaldırıldı. 

Burada ilk müdahalesi yapılan 
yaralılar tedavilerinin yapılması 

için Akşehir Devlet Hastanesine 
sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA
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ACI KAYBIMIZ 
İş dünyasının başarılı isimlerinden, 
kırmızı et sektörünün duayen ismi, 

AKŞEKER GRUP kurucusu 
ve onursal başkanı Sayın 

ALİ ŞEKER’İ 
kaybetmenin derin üzüntüsü 

içerisindeyiz. 
Kendisine Allah’tan 

rahmet dileriz. 
Mekanı cennet olsun..

CENAZESİ 
10 Temmuz CUMA günü saat 12.00’de

HACIVEYİS Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından 
ÜÇLER Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

NOT: Cenazeye çiçek gönderilmemesi, arzu edenlerin bir hayır kurumuna bağışta bulunması rica olunur.
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

İLAN 10 TEMMUZ 2020

-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

KAYNAKÇI
(GAZALTI KAYNAK VE

ELEKTRİK KAYNAKÇILARI)

ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:
a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
b) ADRESİ Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA
c) TEL: 0 850 251 30 00   FAX: 0 332 255 00 85
d) KAYITLI 
E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

2- İHALE KONUSU İŞLERİN:
İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) KEŞİF TUTARI İŞİN SÜRESİ (GÜN) YAPILACAĞI YER

2020/YP-206 KARAMAN KARAPINAR EREĞLİ 
ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 9.714.240,45 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Ereğli, Karapınar /  
KONYA - KARAMAN

2020/YP-207 BOZKIR HADİM ENH 2.ETAP 
ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 9.309.478,99 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Bozkır, Hadim / 
KONYA

2020/YP-208 BOZKIR ELEKTRİK TESİS YAPIM 
İŞİ 7.971.885,90 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır. Bozkır / KONYA

2020/YP-209 BOR DARBOĞAZ ELEKTRİK TESİS 
YAPIM İŞİ 7.945.256,38 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır. Bor / NİĞDE

2020/YP-210 HADİM TAŞKENT ELEKTRİK TESİS 
YAPIM İŞİ 7.652.877,64 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Hadim, Taşkent / 
KONYA

2020/YP-211 KARATAY 1-2 MERAM 2 ÇUMRA 
ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 7.505.340,06 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Karatay, Meram, 
Çumra / KONYA

2020/YP-212 HADİM KÖYLER ELEKTRİK TESİS 
YAPIM İŞİ 6.649.089,95 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır. Hadim / KONYA

2020/YP-213 BOZKIR HADİM ENH 1.ETAP 
ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 4.027.047,87 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Bozkır, Hadim / 
KONYA

2020/YP-214 HACIBEKTAŞ ELEKTRİK TESİS 
YAPIM İŞİ 3.139.482,64 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Kozaklı, Gülşehir / 
NEVŞEHİR

2020/YP-215 BOR İLHANKÖY ELEKTRİK TESİS 
YAPIM İŞİ 2.665.060,73 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır. Bor / NİĞDE

2020/YP-216 NİĞDE-1 ELEKTRİK TESİS YAPIM 
İŞİ 2.605.507,96 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır. NİĞDE

2020/YP-217 AKŞEHİR YUNAK ELEKTRİK TESİS 
YAPIM İŞİ 2.236.489,27 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Akşehir, Yunak / 
KONYA

2020/YP-218 KULU-CİHANBEYLİ ELEKTRİK 
TESİS YAPIM İŞİ 2.233.619,23 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Kulu,  Cihanbeyli / 
KONYA

2020/YP-219 SELÇUKLU 1-2 MERAM 1 
ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ 1.921.688,96 TL Proje Bazlı Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Selçuklu, Meram / 
KONYA

a) İHALE USULÜ:            Açık İhale
b) İHALE                         - İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi), 
DOKÜMANINA               - KEP üzerinden, 
ULAŞIM:                         - İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.
c) İHALE İLGİLİSİ:           Mustafa KOSALAK
                                          mustafa.kosalak@meramedas.com.tr
d) İHALENİN YERİ:         MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
e) İHALENİN ZAMANI:    21/07/2020 -  14:00
f) İHALE 
DOSYASININ                   Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA
TESLİM FORMATI VE 
TESLİM YERİ:
3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk 
ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri,
c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge, (EKAP’dan İhale Süreci İçerisinde alınmış olması gerekir)
d)Banka Referans Mektubu (İhale tarihi baz alınarak son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir)
e)İstekli, teklif tutarının % 50 ‘ sinden az olmamak üzere son iki yıla ait ortalama  ciro belgesi  sunması gerekir,  ( şirket 
faaliyeti 2 yıldan az ise yıl bazında teklif tutarının % 50’ si oranında sunabilir) belge SMM/YMM onaylı olmalıdır.
f) Şirketimiz ihalelerine, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
g) İstekli son 10 yıl içerisinde en az teklif tutarının %90’ı oranında, İş Deneyim Belgesi sunmalıdır. 
-İş Deneyim Belgesi son 10 yıl içerisinde Dağıtım-İletim Şirketinde  tesis işi kapsamında, yüklenici/alt yüklenici olarak iş 
bitirme belgelerini Dağıtım/İletim Şirketi onaylı olarak sunacaktır.

İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de           Basın 1188035
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

İLAN 10 TEMMUZ 2020

SATILIK 
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

   TESTERE	KESİM	MAKİNESİ	OPERATÖRÜ
 -	Ölçüm	cihazları	hakkında	bilgi	sahibi
	 -	Malzeme	bilgisi	olan
	 -	En	az	2	yıl	deneyimli
	 -	Askerlik	ilişkisi	olmayan

ÇALIŞMA	ARKADAŞLARI	ARIYORUZ
ÖNTAR TARIM AL.SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. 

Büyükkayacık Mh. 4. Ogr. San. Bölg. 405 Nolu Sk. No: 28 Selçuklu / KONYA 0 (332) 345 03 08

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mescit mahallesi akin mevkii 432 ada 16 
parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 129.988,55 m2 alana sahip tarla vasıflı olup 1/5 hissesi satışa 
konudur. Taşınmaz sulu tarım yapmaya uygundur. Mahalle yerleşim alanına 8000 m mesafede, 
Kadınhanı karayoluna 8000 m, Arazi yoluna 0 m, Kadınhanı merkeze 22 km mesafededir. % 
0-2 eğimli, taşlılık problemi çok azdır, verimli toprak derinliği 50 cm+ olup, killi-tınlı yarı geçirgen 
yapıda olup, su tutma kapasitesi normaldir, drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Organik maddece 
orta seviyededir. Tarım alet ve makinalarıyla işlemeye uygundur. 1. Sınıf tarım arazisi niteliğindedir. 
Çevresinde sulu tarım yapılan tarlalar mevcuttur. Çevresinde benzer özellikteki arazilerde ağırlıklı 
olarak hububat tarımı, sulanabilen yerlerde ise ayçiçeği, şekerpancarı, mısır tarımı yapılmaktadır. 
1/100.000 ölçekli Konya çevre düzeni planında ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ‘’ tarım 
alanı’’ lejantında kalmaktadır.
Adresi : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mescit mahallesi akin mevkii 432 ada 
  16 parsel
Yüzölçümü : 129.988,55 m2 
Arsa Payı : Tam      
İmar Durumu : Var, yukarıda yazılı
Kıymeti : 129.988,55 TL
KDV Oranı : %18   
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 10:40 - 10:45 arası     
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Ye : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU 
   KADINHANI KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Beratlı mh Gölyeri mevkii 396 ada 20 
parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 68.955 m2 alana sahip olup 1/5 hissesi satışa konudur. 
Taşınmaz sulu tarım yapmaya uygundur. Mahalle yerleşim alanına 1000 m mesafede, Kadınhanı 
karayoluna 1000 m, Arazi yoluna 0 m, Kadınhanı merkeze 30 km mesafededir. % 0-2 eğimli, taşlılık 
problemi yoktur, verimli toprak derinliği 50 cm+ olup, killi-tınlı yarı geçirgen yapıda olup, su tutma 
kapasitesi normaldir, drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Organik maddece orta seviyededir. Tarım 
alet ve makinalarıyla işlemeye uygundur. 1. Sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Çevresinde sulu tarım 
yapılan tarlalar mevcuttur. Çevresinde benzer özellikteki arazilerde ağırlıklı olarak, sulanabilen 
yerlerde ise ayçiçeği, şekerpancarı, mısır tarımı yapılmaktadır. 1/100.000 ölçekli Konya çevre 
düzeni planında ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ‘’ tarım alanı’’ lejantında kalmaktadır.
Adresi : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Beratlı mh Gölyeri mevkii 396 ada 
   20 parsel
Yüzölçümü : 68.955 m2        
 Arsa Payı : 1/5             
İmar Durumu : Var, yukarıda yazılı
Kıymeti : 117.223,50 TL
KDV Oranı : %18       
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU 
   KADINHANI KONYA
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Doğanlar mahallesi çarşı içi mevkii 549 ada 2 
parsel 54,91 m2 2 katlı kargir dükkân vasıflı taşınmazın 1/5 hissesi satışa konudur. Taşınmazın 
üzerinde 124004 nolu sokağa cepheli dükkân olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. İki katlı olan 
kargir dükkân karkas iskelet sistemi ile yapılmıştır. Üst kata merdiven aracılığı ile çıkılmaktadır. 
Zemin katta bulunan dükkân kahvehane olarak mevcutta kullanılmaktadır. Yapının içi dışı sıvalı 
ve boyalıdır. Zemin kat camekanları demir doğramadandır. 1. Kat pencereleri yeni takılmış pwc 
doğramadır. Çatı kiremit ile kaplıdır. Yapının taban alanı 54,91m² dir. Zemin kat dükkân kullanım 
alanı 40,00m² dir. Dükkân 3-A grubu yapılar sınıfına girmektedir. Kadınhanı Çarşı merkezinde 
kıymetli bir bölgededir. Kadınhanı Kaymakamlığına 200 metre mesafededir. Sağlıksız ve zararlı 
olan, alt yapısı olmayan, az gelişmiş, çevre sağlığını tehdit eden sanayi atıkları, jeolojik açıdan 
tehlike arz eden oturmalar ve heyelan, ıslah edilmemiş dere yatağı, çöp boşaltım alanlarından, 
yüksek gerilim enerji hattı, emniyet acısından suç işleme oranı yüksek bölgeden uzak konumdadır. 
Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. İmar planında ticaret alanında kalmaktadır. 
Bitişik nizam 2 kata imarlıdır.
Adresi : Konya ili Kadınhanı ilçesi Doğanlar mahallesi çarşı içi mevkii 549 ada 
   2 parsel
Yüzölçümü : 54,91 m2           
Arsa Payı : 1/5           
İmar Durumu : Var yukarıda yazılı
Kıymeti : 60.000,00 TL     
KDV Oranı : %18     
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 11:00 - 11:05 arası   
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU 
   KADINHANI KONYA
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Beratlı mahallesi 331 ada 2 parsel1.023,44 
m2 2 arsa vasıflı taşınmazın tamamı satışa konudur. Zeminde 331 ada 2nolu parselin üzerinde bir adet 
yapı (ahır samanlık) bulunmaktadır. Taşınmazın güney cephesinde bulunmaktadır. Ahır samanlık 
olarak kullanılan yapı kerpiç duvardan yapılmıştır.   İçi dışı sıvalı ve dışı boyalıdır. Kapıları ve pencereleri 
demir doğramadır. Toplam yapı alanı 90,00m2 dir. Parselin içerisinde 30 metre uzunluğunda duvar 
bulunmaktadır.1-B grubu yapı sınıfına giren meskenin yıpranma payı   %50 dir. Sağlıksız ve zararlı 
olan, alt yapısı olmayan, az gelişmiş, çevre sağlığını tehdit eden sanayi atıkları, jeolojik açıdan 
tehlike arz eden oturmalar ve heyelan, ıslah edilmemiş dere yatağı, çöp boşaltım alanlarından, 
yüksek gerilim enerji hattı, emniyet acısından suç işleme oranı yüksek bölgeden uzak konumdadır. 
Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kadınhanı merkezine 30km mesafededir. 
İmar durumunda ‘’konut alanı’’ lejantında kalmaktadır. İki kata imarlıdır. Taks :0.30 kaks: 0.60dır.
Adresi : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Beratlı mahallesi 331 ada 2 parsel
Yüzölçümü : 1.023,44 m2     
Arsa Payı : Tam 
İmar Durumu : Var, yukarıda yazılı
Kıymeti : 63.547,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU
   KADINHANI KONYA
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Beratlı mahallesi 365 ada 13 parsel 
sayılı taşınmaz tapu kaydında avlulu 2 kerpiç ev ahır ve müştemilatı olup 5.047,17 m2 alana sahip 
1/2 hissesi satışa konudur. Ancak Mevcutta hesaplanan gerçek alan 743,62 m² dir. Zeminde 331 
ada 2 nolu parselin üzerinde iki adet yapı (ahır samanlık) bulunmaktadır. Parselin kuzeyinde olan 
harabe ahırın ekonomik değeri yoktur. Taşınmazın güney cephesinde bulunmaktadır. Ahır samanlık 
olarak kullanılan yapı yakın zamanda yapılmıştır. Betonarme temel üzerine hazır kalıp beton duvar 
yapılmıştır. Yapı yüksekliği yaklaşık üç metredir. Bahçe duvarı olarak kullanılan kalıplardan iki katlı 
duvar yapılmıştır. İçi dışı sıvasız ve boyasızdır. Beton duvar çatı arası bölgeler tuğla örülüdür. Kapısı 
demir doğramadır. Çatısı sac kaplıdır. Toplam yapı alanı 220,00m2 dir. Beyanlara göre parsel 
üzerindeki ahır yaklaşık on yaşındadır. Sağlıksız ve zararlı olan, alt yapısı olmayan, az gelişmiş, 
çevre sağlığını tehdit eden sanayi atıkları, jeolojik açıdan tehlike arz eden oturmalar ve heyelan, 
ıslah edilmemiş dere yatağı, çöp boşaltım alanlarından, yüksek gerilim enerji hattı, emniyet 
acısından suç işleme oranı yüksek bölgeden uzak konumdadır. Her türlü Belediye hizmetlerinden 

faydalanmaktadır. Kadınhanı merkezine 30km mesafededir. İmar durumunda ‘’konut alanı’’ 
lejantında kalmaktadır. İki kata imarlıdır. Taks :0.30 kaks: 0.60dır.
Adresi : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Beratlı mahallesi 365 ada 13 parsel
Yüzölçümü : 5.047,17 m2        
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : Var, yukarıda yazılı
Kıymeti : 38.590,00 TL      
KDV Oranı : %18     
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU
   KADINHANI KONYA
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa beratlı mahallesi başçı mevkii 394 ada 
65 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında 15.973 m2 alana sahip tarla vasıflı olup 1/5 hissesi satışa 
konudur. Taşınmaz sulu tarım yapmaya uygundur. Mahalle yerleşim alanına 7,500 m mesafede, 
Kadınhanı karayoluna 7,500 m, Arazi yoluna 0 m, Kadınhanı merkeze 24 km mesafededir. % 0-2 
eğimli, taşlılık problemi yoktur, verimli toprak derinliği 50 cm+ olup, killi-tınlı yarı geçirgen yapıda 
olup, su tutma kapasitesi normaldir, drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Organik maddece orta 
seviyededir. Tarım alet ve makinalarıyla işlemeye uygundur. 1. Sınıf tarım arazisi niteliğindedir. 
Çevresinde sulu tarım yapılan tarlalar mevcuttur. 1/100.000 ölçekli Konya çevre düzeni planında ve 
1/25.000 ölçekli nazım imar planında ‘’ tarım alanı’’ lejantında kalmaktadır.
Adresi : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa beratlı mahallesi başçı mevkii 394 ada  
   65 parsel
Yüzölçümü : 15.973 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : Var, yukarıda yazılı
Kıymeti : 27.154,10 TL   
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU
   KADINHANI KONYA
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa beratlı mh Kulağıkesik mevkii 416 ada 30 
parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında tarla vasıflı 78.750 m2 alana sahip 1/5 hissesi satışa konudur. 
Taşınmaz sulu tarım yapmaya uygundur. Mahalle yerleşim alanına 5000 m mesafede, Kadınhanı 
karayoluna 5000 m, Arazi yoluna 0 m, Kadınhanı merkeze 32 km mesafededir. % 0-2 eğimli, taşlılık 
problemi çok azdır, verimli toprak derinliği 50 cm+ olup, killi-tınlı yarı geçirgen yapıda olup, su tutma 
kapasitesi normaldir, drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Organik maddece orta seviyededir. Tarım 
alet ve makinalarıyla işlemeye uygundur. 1. Sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Çevresinde sulu tarım 
yapılan tarlalar mevcuttur. Çevresinde benzer özellikteki arazilerde ağırlıklı olarak hububat tarımı, 
sulanabilen yerlerde ise ayçiçeği, şekerpancarı, mısır tarımı yapılmaktadır. 1/100.000 ölçekli Konya 
çevre düzeni planında ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ‘’ tarım alanı’’ lejantında kalmaktadır.
Adresi : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa beratlı mh Kulağıkesik mevkii 416 ada 
   30 parsel
Yüzölçümü : 78.750 m2
Arsa Payı : 1/5        
İmar Durumu : Var, yukarıda yazılı
Kıymeti : 78.750,00 TL   
KDV Oranı : %18   
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU
   KADINHANI KONYA
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa mescit mahallesi 223 ada 16 parsel sayılı 
taşınmaz tapu kaydında tarla vasıflı 59.348,40 m2 olup 1/5 hissesi satışa konudur. Taşınmaz sulu 
tarım yapmaya uygundur. Mahalle yerleşim alanına 8000 m mesafede, Kadınhanı karayoluna 8000 
m, Arazi yoluna 0 m, Kadınhanı merkeze 22 km mesafededir. % 0-2 eğimli, taşlılık problemi çok 
azdır, verimli toprak derinliği 50 cm+ olup, killi-tınlı yarı geçirgen yapıda olup, su tutma kapasitesi 
normaldir, drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Organik maddece orta seviyededir. Tarım alet ve 
makinalarıyla işlemeye uygundur. 1. Sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Çevresinde sulu tarım 
yapılan tarlalar mevcuttur. Çevresinde benzer özellikteki arazilerde ağırlıklı olarak hububat tarımı, 
sulanabilen yerlerde ise ayçiçeği, şekerpancarı, mısır tarımı yapılmaktadır. 1/100.000 ölçekli Konya 
çevre düzeni planında ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ‘’ tarım alanı’’ lejantında kalmaktadır.
Adresi : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa mescit mahallesi 223 ada 16 parsel
Yüzölçümü : 59.348,40 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : Var, yukarıda yazılı
Kıymeti : 59.348,40 TL     
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU
   KADINHANI KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını 
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış 
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen 
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.  
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/419 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KADINHANI İCRA DAİRESİ

2018/419 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1188102
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Enerya, Konya’da 500 bininci aboneye ulaştı
Türkiye enerji pazarının önde 

gelen oyuncusu Enerya, Konya’da 
500 bininci aboneye ulaştı. 500 bin 
hanedeki abone ile yaklaşık 1,8 mil-
yon Konyalının doğal gaz konforu 
ile buluşmasını sağlayan Enerya, 
doğal gazın temiz enerji olduğunu 
vurgulamak amacıyla Konya’daki 
500 bininci aboneye elektrikli bisik-
let hediye etti.

Hizmet verdiği şehirlerde do-
ğalgaz konforu ve ekonomisini 
yaygınlaştırmak için çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdüren Enerya, Kon-
ya’da 500 bininci aboneye ulaştı. 
Enerya’nın 500 bininci abonesi 
olan Suat Polat’a elektrikli bisiklet 
hediyesini, Bölge Direktörü Mürsel 
Parlak Konya merkez ofisinde tak-
dim etti. Gelecek nesillere temiz ve 
sağlıklı bir çevre bırakabilmek için 
Enerya’nın DNA’sında sürdürüle-
bilirlik olduğunu söyleyen Bölge 
Direktörü Mürsel Parlak, bu bakış 
açısıyla elektrikli bisiklet hediye et-
meyi tercih ettiklerini belirtti. Aynı 
zamanda Parlak, Enerya’nın 500 
bininci abonesi olan Suat Polat nez-
dinde tüm Konyalılara teşekkür etti.

Konyalılara en güvenilir, kon-
forlu ve temiz yakıtı ulaştırmayı 
kendilerine görev edindiklerini 
vurgulayan Mürsel Parlak, Konya 
özelinde aboneliklerini yaygınlaştır-
manın haklı gururunu yaşadıklarını 
dile getirdi. Parlak, “Enerya olarak 
her zaman halkımıza nasıl daha iyi 
bir hizmet götürürüz diye düşünü-
yoruz, bunun için çalışıyoruz. Doğal 
gazın konforunu tüm Konyalıların 
yaşamasını istiyoruz. Çünkü doğal 

gaz demek temiz hava, ısınmada 
konfor ve evin bütçesine katkı de-
mektir. Biz de sürdürülebilir bakış 
açısıyla gelecek nesillere daha yaşa-
nabilir bir çevre bırakma hedefiyle 
iş süreçlerimizi yönetiyoruz” dedi. 
Parlak ayrıca, 500 bininci aboneye 
ulaşmanın verdiği güçle ve sürdü-
rülebilir bakış açısıyla çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ettiklerini ifade 
etti.

‘HEDEFİMİZ; YAKLAŞIK 43 BİN 
YENİ HANEYİ DOĞAL GAZ 

KONFORUNA KAVUŞTURMAK’
Enerya’nın Konya’daki hika-

yesinin 2003 yılında başladığını, 
2004 yılında ise ilk yatırımların ve 
aboneliklerin başladığını söyleyen 
Parlak, 2004 yılı sonunda yaklaşık 

5 bin olan abone sayısının 2005 yılı 
sonunda ise yaklaşık 42 bine ulaştı-
ğının altını çizdi. 

Konyalıların temiz havayı 
sevdiğini ve bu güçle Enerya’nın 
yatırımlarını her yıl artırarak sür-
dürdüğünü aktaran Parlak, “Bu 
çalışmalarımızın sonucunda bugün 
yaklaşık 3 bin 100 km’lik doğal gaz 
dağıtım ağı ile 500 bin fiili abone 
sayısına ulaşmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. 500 bin haneye ulaşmak 
demek yaklaşık 1,8 milyon Konyalı-
ya ulaşmak demek. Bu farkındalıkla 
daha fazla Konyalı vatandaşa doğal 
gaz konforunu yaşatmak için 2020 
yılı içerisinde yaklaşık 490 km daha 
imalat gerçekleştirerek 43 bin yeni 
konutun doğal gaza kavuşması-

nı sağlayacağız. Mart ayı itibarıyla 
merkez ve ilçelerin büyük kısmın-
da planladığımız şekilde imalatlara 
başladık. 

Pandemi süreci ile birlikte plan-
lanan imalatlarımızda bir miktar 
yavaşlamış olsak da normalleşme 
süreciyle birlikte çalışmalarımızı 
hızlandırdık. Şu an Konya merkez-
deki üç ilçeyle birlikte Akşehir, Bey-
şehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, 
Karapınar, Kulu ve Bozkır ilçelerin-
de doğal gaz dağıtım faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Ayrıca 2020 yatırım 
planlarımız içerisinde yer alan Ci-
hanbeyli ilçesinin bir kısmı da bu 
yıl ilk kez doğal gaz konforuyla ta-
nışacak ilçemiz olacak” ifadelerini 
kullandı.

‘YÜZDE 100 MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ ODAKLI 

ÇALIŞIYORUZ’
Hizmet verdiği kentlerde doğal 

gaz abonesi olma sürecinde ve son-
rasında yüzde 100 müşteri memnu-
niyetini odak noktalarına aldıklarını 
söyleyen Parlak şöyle devam etti: 
“Yeni abonelik almak isteyen vatan-
daşlarımız, abonelik işlemleri için 
Müşteri Hizmetleri Ofislerimiz’den 
hizmet alabildikleri gibi web sitemiz 
ve Çağrı Merkezi’mizden bilgi ve 
hizmet alabilirler. Ayrıca abonelik 
ve fatura işlemlerini online olarak 
www.enerya.com.tr adresinden ya 
da 444 8 429 numaralı çağrı mer-
kezi aracılığıyla kolaylıkla yapabilir-
ler. Abonelik işlemleri kapsamında, 

online abonelik sözleşmesi, binanın 
önünde doğal gaz hattı olup olma-
dığını sorgulama, sertifikalı firmaları 
sorgulama, proje ve randevu duru-
munu öğrenme gibi hizmetlerden 
faydalanabiliyorlar. Abonelerimiz 
ise, fatura işlemlerinde; web sitesi 
ve Çağrı Merkezi üzerinden fatura 
görüntüleme, fatura son ödeme ta-
rihini ayın 15’ine erteleme, fesih iş-
lemleri, e-mail adresi güncelleme ve 
iletilen talep ve şikayetlerin görün-
tülenebilmesi hizmetlerini kolaylıkla 
gerçekleştirebiliyorlar. Bunun yanı 
sıra Enerya aboneleri, ödemelerini 
PTT şubelerinden, PTT şubelerinin 
ATM’lerinden, anlaşmalı bankalar-
dan ve mobil-internet aracılığıyla 
yapabilmektedirler.”n İHA

Dr. Mustafa Güçlü: Korona
aile yapımızı değiştirdi

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde Hak-
Bâtıl Mücadelesi’nin dokuzuncu 
kısmında, Hz. Âdem ile şeytan 
arasında başlayan Hak-Bâtıl ve 
İman-Küfür mücadelesinin Hin-
distan’daki süreci ele alan Dr. 
Mustafa Güçlü, Harappa mede-
niyetinin bu bölgeye göç eden 
Sümerler’den de etkilenerek pa-
ganlaştığı ve putperest bir anla-
yış olan Hinduizm’in nüvesinin 
de oluşmaya başladığını, felsefesi 
ve ritüelleriyle birlikte sistemli 
hale geldiğini anlattı.

Hint kültürünün değişik me-
deniyetlerden harmanlanarak 
etkilendiğini ve İndra, Brah-
ma, Şiva, Ganj, Kali diye tanrı/
tanrıçalar ortaya çıktığını ifade 
eden Dr. Güçlü, Hint kültürüne, 
Tevrat inancı ile Mısır’dan ko-
pup gelen Beni İsrailoğullarının 
buzağıyı put yapıp tapma inan-
cının da karıştığını belirterek şu 
ifadelere yer verdi: “Hinduizm’de 
kast sistemi uygulanıyordu. Top-
lum dört kast sistemine ayrıl-
mıştı. Birinci sınıf Brahmanlar; 
din adamları (Veda okuyucuları), 
ikinci sınıf Kshatriyalar; krallar, 
askerler, yöneticiler, bürokrat-
lar, üçüncü sınıf Vaişyalar; halk, 
esnaf, tüccar, çiftçiler, dördün-
cü grup olan Şudralar ise işçiler 
ve kölelerden oluşuyor. Bunla-
rın inancında reenkarnasyon da 
var. Bir beden ölünce ruhu bir 
başka bedene geçiyor ve reen-
karne oluyor. Yâni inançlarında 
sınıf değiştirme ve diğer sınıftan 
bir diğer sınıfa geçiş yok. Hangi 
sınıfta doğduysan o sınıfta öle-
ceksin. Ama şu var. Reenkarne 
olup dünyaya bir başka bedenle 
geldiğin zaman sınıf değiştirebi-
lirsin. Bir alt sınıfa da düşebilirsin 
bir üst sınıfa da çıkabilirsin. Bu 
yüzden insanlar erdemli ve iyi bir 
insan olma gayreti içerisindeler. 
Herkes bulunduğu sınıfı kabul-
leniyor, katlanıyor. Demek ki bu 
toplumu yönetmek isteyenler iyi 
bir sistem kurmuşlar. Her şeyi 
kabullenen bir halk oluşturmuş-
lar, üzerlerinde de iktidarlarını 
devam ettirmişler. 

Hekimleri bile kendi sınıfının 
hastalarına bakmak zorunda. Re-
enkarnasyona inandıkları için en 
alt sınıftakiler ne olacak? Onlar 
da hayvan olarak gelecek! Bu se-
fer hayvanlara da dokunamıyor-
lar. Solucan bile öldüremiyorlar. 
Sonra din adamları kendi kutsal 
metinleri olan ve 30 çeşidi bu-
lunan veda’ları yazıyorlar. Hin-
duizm’in başkenti de Varanasi, 
ortasından Ganj nehri geçiyor. 

Ganj nehri tanrıça Ganja’nın adı-
nı taşıyor. Bu nehirde yıkananlar 
arınıyorlar, günahlarından kurtu-
luyorlar. Ölülerini gömmüyorlar. 
Yakarak küllerini Ganj nehrine 
serpiyorlar. Çeşitli renkte elbise 
giyen din adamları, brahmalar 
ve azizler ömürlerinin son dö-
nemlerini Varanasi’de geçirmek 
için hususi evler (Kurtuluş Evleri)
yapmışlar.”

PİSAGOR YUNAN DEĞİL 
HİNT ASILLI ÂLİMDİR

Dr. Güçlü ayrıca, M.Ö. 500’lü 
yıllarda yaşayan Pisagor’un da 
Hintli bir âlim olduğunu ve adı-
nın “Pitaguru” olduğunu belir-
terek “Guru “aziz” anlamına ge-
liyor. Aziz Pita Batı’da “Pisagor” 
olarak biliniyor. Bu adam, kast 
sistemine itiraz ettiği için sevil-
miyor ve oradan kovuluyor. Ana-
dolu üzerinden Yunanistan’a ge-
çiyor. Burada teorisi, matematiği, 
sayıları ile Pisagor oluyor.” dedi.

KORONA AİLE 
YAPIMIZI DEĞİŞTİRDİ

Sohbetin sonunda Koronalı 
aylar ve günlerde yaşanan de-
ğişimleri de ele alan Güçlü, bu 
konuda şunları söyledi: “Korona 
pek çok geleneği bitirdi. Bu sıra-
da kimsenin kimseye gitmemesi 
yadırganmıyor artık. 300 yıldır 
batılılaşıyorduk. Bu üç aydaki 
batılılaşma sürecimiz 100 yıldaki 
batılılaşma kadar hızlı oldu. Şim-
di çekirdek aileye dönüverdik. 
Biz yıllardır aile ile kolektif aile 
yapısını savunduk. 

Batılılar gibi olmayalım dedik. 
Bir korona çıktı hepimizi Batılı ai-
lelerden çok çekirdek aileye dön-
dürüverdi. Her konuda pek çok 
anlayışımız değişti. Yâni “safları 
sıkı tutun”dan, “musafaha edin 
günahlar dökülsün”e varıncaya 
kadar bütün ihlaslar kaldı! O saf-
ları sıkı tutmaktan dolayı saha-
benin omuzları eskirmiş. Cami-
ler kapatıldı, Cuma kılınmadı bu 
memlekette.”
n HABER MERKEZİ

Listofcompany.com projesi ile Konyalı firmalara uluslararası pazarların kapısını 
aralayan Konya Ticaret Odası uluslararası ikili iş görüşmeleri ortamını sanala taşıyor

Konya’dan dünyaya
sanal ticaret atağı

7 farklı dilde yayınlanarak tüm 
dünyadan firmaların erişimine sunu-
lan listofcompany.com internet sitesi 
ile Konya’dan 8 bin firmanın yurt dışı 
pazarlarda müşteri ağını genişlet-
melerine destek olan Konya Ticaret 
Odası, karşılıklı ikili işbirliklerini ar-
tırmak amacıyla sanal ikili iş görüş-
meleri (Online-B2B) programlarını 
başlatıyor. 14 Temmuz’da “Online 
Kolombiya B2B” ile başlayacak ikili iş 
görüşmeleri yıl içinde düzenlenecek 
organizasyonlar ile devam edecek.

Listofcompany.com çatısı altında 
yer alan firmaların dış ticaret yel-
pazesini genişletmek amacıyla yol 
haritası oluşturduklarını ifade eden 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konyalı ihracatçıların dijita-
lin tüm imkânlarını kullanmalarında 
öncülük etme görevlerini sürdüre-
ceklerini söyledi.

KTO Başkanı Öztürk, “Tüm dün-
yada, işletmelerin ve endüstrilerin 
dijital dönüşüm kavramı ile iş yapma 
modellerinin büyük ölçüde değişime 
uğradığı bir süreci yaşıyoruz. Küresel 
salgın sebebiyle ticari faaliyetlerini 
dijitalin imkânlarıyla çeşitlendiren 
firmalar bu süreçte yarışta öne geç-
meye başladılar. Oda olarak Konyalı 
firmalarımızın yurt dışı bağlantıları 
kurmalarında destek olmak amacıyla 
çok çeşitli faaliyet ve proje gerçekleş-
tirmekteyiz. Günümüzde zamandan 
ve paradan tasarruf sağlamak fir-
malarımızın verimliliği için olmazsa 
olmazlar arasındandır. Bu sebeple 

ihracatçılarımızın en az masrafla ve 
en az zaman kaybıyla daha çok iş 
bağlantısı kurmalarına yol göster-
mekteyiz. Bunun için dijitalleşmenin 
firmalarımız için gerekliliğini sürekli 
dile getirmekteyiz. Sadece bir bilgi-
sayar veya cep telefonu ve internet 
bağlantısı ile günün her saatinde 
yurt dışından bir firma ile görüşmek 
ve ticaret yapmak günümüzde çok 
kolay bir hal almıştır. Konya Ticaret 
Odası’nın projesi olan www.listof-
company.com internet sitemiz ile 
dünyanın dört bir köşesindeki firma-
lar, günün 24 saati şehrimizdeki tüm 
sektörlerde firmalarımızla irtibat ku-

rabilmektedir. Konya’dan 8.000 fir-
manın kayıtlı olduğu listofcompany.
com portalında 50’den fazla sektörde 
Konyalı girişimcilerin ürettiği 10 bin-
den fazla ürünün bilgisi yer almakta-
dır. 

Tüm dünyadan firmaların erişi-
mine açık olan sitemiz firmalarımızın 
180 ülkede ticaret bağı kurmalarına 
destek olmaktadır. Şu ana kadar yurt 
dışından çok fazla ilgi gören sitemizi 
daha da işlevsel hale getirmek için 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimi-
zi yine dünyanın dört bir köşesinde 
dijital imkânlarla sağlıyoruz. Bu çalış-
malarımızla her geçen gün yabancı 

firmaların erişiminin arttığı internet 
sitemize gelen işbirliği tekliflerini 
daha sistematik olarak değerlendir-
mek amacıyla sanal ticaret heyetleri 
organize etmeye karar verdik. İkili 
işbirliği görüşmeleri organizasyon-
larımızı sanala taşıyarak listofcom-
pany.com’da yer alan firmalarımızın 
dijitalleşmenin sunduğu avantajlar-
dan daha çok fayda sağlayacaklarını 
düşünüyoruz” dedi.

Öztürk, “Cumhurbaşkanlığımız 
ve Ticaret Bakanlığımız Covid-19 
salgınının ülkemiz ihracatına olum-
suz etkilerini en aza indirerek, 2020 
yılının ikinci yarısında Türkiye’nin 
yeniden yüksek ihracat rakamları-
na ulaşması amacıyla sanal ticaret 
heyetleri organizasyonlarına büyük 
önem vermektedir. Oda olarak da 
Konya’nın potansiyel ihracat artış 
hızını 2020’de de sürdürmek için 
yol haritamızı oluşturduk. Listof-
company.com çatısı altında yer alan 
firmaların dış ticaret yelpazesini ge-
nişletmek amacıyla farklı ülkelerden 
ticaret heyetleri ile farklı sektörlerde 
online ikili iş görüşmeleri programla-
rına devam edeceğiz” dedi.

14 - 16 Temmuz 2020 tarih-
lerinde otomotiv yedek parça sek-
töründen Kolombiyalı 11 kişilik iş 
adamını Konyalı firmalar ile buluş-
turacaklarını belirten Başkan Öztürk, 
düzenleyecekleri “Online Kolombiya 
B2B” programı ile sanal ikili iş görüş-
meleri atağını başlattıklarını söyledi. 
n HABER MERKEZİ
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Her darbenin kendince gerekçeleri var-
dır. Gerekçelere pek ihtimam göstermemek 
gerek. Zira bazı gerekçeler olmadığında, 
oluşturulur. Aynı 12 Eylül’de olduğu gibi. 
Yapmak istenilene en âlâ kılıftır gerekçe 
oluşturmak… Bu gerekçeler günü gelir, 
aynı silahın aynı gün iki farklı uçtan kişilerce 
kullanılması sonucu ölüm olur, gün gelir as-
lında faili belli olan bir faili meçhul olur, gün 
gelir bir suikast olur ve gün gelir bir darbenin 
alt yapısını oluşturmak olur.

70’li yılların ikinci yarısı, Türkiye’de ardı 
ardına katliamlar başlıyor. 1 Mayıs 1977 
Taksim olayı 34 ölü, 19 – 26 Aralık 1978 
Maraş olaylarında Alevi Sünni çatışması 
105 ölü, Mayıs 1980 Çorum olaylarında 
Alevi Sünni çatışması 57 ölü… 

Ayrıca 16 Mart 1978’de Beyazıt’ta 
öğrencilerin üzerine bomba atılması ile 7 
öğrenci hayatını kaybediyor, 40’dan fazla 
öğrenci yaralanıyordu. 17 Nisan 1978’de 
Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu 
gelini ve 2 torunuyla birlikte paket bomba 
ile öldürülüyordu. Ekim 1978’de 7 Türkiye 
İşçi Partili genç evlerinde öldürülüyor, Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent 
Ecevit’e saldırılar yapılıyor, 1 Şubat 1979’da 
Gazeteci Abdi İpekçi öldürülüyordu. 

Anarşik olayların yanı sıra Türkiye’nin 
ekonomik durumu da iyi değildi. Dış ticaret-
teki sıkıntı, dönemin başbakanı Süleyman 
Demirel tarafından “70 sente muhtacız” 
sözüyle özetleniyordu. Dış ticaretteki açık 
artmaktaydı. Yurt içinde ise işsizlik ve kıtlık 
söz konusuydu. Ekonomik alanda Türkiye 
belini doğrultamıyordu.

Tüm bu gelişmeler karşısında; 27 Ara-
lık 1979 tarihinde Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz Kuv-
vetleri Komutanı Oramiral Bülend Ulusu, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin 
Şahinkaya ve Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Sedat Celasun’un imzasını taşı-
yan muhtıra dönemin Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk’e verildi. Korutürk bu muhtırayı 6 
gün sakladı ve 2 Ocak’ta Demirel ile Ecevit’e 
elden verdi. 27 Aralık muhtırası, 12 Eylül 
Darbesinin ilk adımıydı.

12 Eylül Darbesi’nden 10 ay önce ve-
rilen bu muhtırada, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin, Türkiye’nin yaşadığı önemli sıkıntılar 
karşısında partilerin bir araya gelmelerini ve 
gereken tedbirleri almalarını ısrarla istediği 
vurgulanmıştır. 

Muhtıradan sonra olaylar durmadığı 
gibi daha da artmış, eski bakanlardan Gün 
Sazak, eski Başbakan Nihat Erim ve DİSK 
Başkanı Kemal Türkler ardı ardına öldürül-
müştür. Sağ ve sol örgütler arasında şiddet 
olayları hızla artmış ve çatışmalarda her gün 
onlarca genç öldürülüyordu. Üniversitelerde 
huzur ve güven kalmamış, binlerce öğrenci 
güvenlik sorunu nedeniyle öğrenimlerini 
bırakmak zorunda kalmışlardı. İşin garibi 
teröre katılan sağ ve sol görüşteki kişilerin 

elindeki silahların kendilerine aynı kaynaktan 
ulaştırılmış olması idi. 

Ülkede anarşiye bulaşmadan fikir mü-
cadelesi veren sadece Milli Görüş gençliği 
idi. Bunda da, Mehmet Zahid Kotku Hoca 
efendinin ve Erbakan Hoca’nın çok büyük 
payı vardı. Zira gençliğin anarşiden uzak 
durması yönünde sürekli telkinleri oluyordu.

Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Mart 
ayından Eylül ayına kadar Meclis’te yapılan 
114 tur oylamaya rağmen seçilemiyordu. 
Ta ki 12 Eylül 1980 Cuma sabahına kadar! 
10 ay önceki muhtıranın ardından, istenen 
ortam sağlanamayınca 12 Eylül Cuma ge-
cesi darbe gerçekleşmiş ve TSK bütünüyle 
yönetime el koymuştur. 

DARBENİN BİLANÇOSU 
O sabah tanklar sokaklara emir komu-

ta zincirinde çıktı. Darbe bildirisini Kenan 
Evren bizzat kendisi okudu. Televizyonda 
ve radyoda Harbiye Marşı çalarken, sokak-
larda, evlerde gözaltılar çoktan başlamıştı. 
Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit Ham-
zakoy’a gönderilirken, Alpaslan Türkeş ve 
Necmettin Erbakan Uzunada’da gözlem 
altına alındılar. 

Darbenin ardından 650 bin kişi gözaltı-
na alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Açı-
lan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 
bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye 
idam cezası verildi, 50 kişinin cezası infaz 
edildi.

98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak 
suçundan yargılandı, 30 bin kişi sakıncalı 
olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlık-
tan çıkarıldı, 30 bin kişi siyasi mülteci olarak 
yurtdışına gitti. 

171 kişinin gözaltında işkenceden 
öldüğü belgelendi. 23 bin 677 derneğin 
faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öğretmen, 
üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 
47 hâkimin işine son verildi.

31 gazeteci cezaevine girdi, 300 gaze-
teci saldırıya uğradı. Üç gazeteci silahlı sal-
dırıda öldürüldü. 

Gazeteler üzerinde büyük baskı ve san-
sür uygulandı, kapatıldı. 13 büyük gazete 
için 303 dava açıldı, 39 ton gazete ve dergi 
imha edildi.

Cezaevlerinde çoğu işkenceden olmak 
üzere toplam 299 kişi yaşamını yitirdi, 14 
kişi açlık grevinde öldü.

Kenan Evren yıllar sonra “Bir sağdan 
bir soldan astık” diyecekti. Bir sağdan bir 
soldan 50 kişi asıldı. Evren’in “Asmayalım 
da, besleyelim mi?” şeklindeki açıklaması 
ve bugün dahi kendisinden tam kurtulama-
dığımız 1982 Darbe Anayasası, hukuksuz 
tutuklamalar, 34 kişinin işkence altında can 
verdiği Diyarbakır Zindanları, kitapların bile 
yasaklandığı büyük baskılar, ev baskınları, 
fikir suçlarından rekor cezalar, yazıları do-
layısı ile yargılanan ve büyük cezalar alan 
gazeteciler, yazarlar…

12 Eylül Darbesi’nden sonra Danışma 
Meclisi tarafından hazırlanan yeni Anaya-
sa için 18 Ekim 1982’deki halk oylaması 
ile 1982 Anayasası, yüzde 8.63 ‘hayır’ 
(1.626.431 seçmen) oyuna karşılık, yüzde 
91.37 ‘evet’ (17.215.559 seçmen) oyuyla 
kabul edildi.

1982 Anayasası referandumu Cum-
hurbaşkanlığı seçimi ile birleştirildi. Anaya-
sanın kabulü ile birlikte, anayasanın geçici 
1. maddesi gereğince, daha önce devlet 
başkanı unvanına sahip olan Kenan Evren’in 
Cumhurbaşkanlığı da halk tarafından onay-
lanmış oldu.

80 ÖNCESİ VE SONRASINDA 
YAŞADIĞIM BAZI OLAYLAR:

Konya’da 1978 ve 1980 yıllarında çok 
önemli iki ayrı olay yaşandı. 

Fetih Mitingi
29 Mayıs 1978 tarihinde MSP tara-

fından Erbakan hocanın da katılımı ile Fetih 
Mitingi düzenlendi. Bugünkü Kule Sitenin 
olduğu yer otogar idi. Mitinge katılanlar ora-
da toplandıktan sonra Nalçacı Caddesinde 
yürüyüşe geçiyorlardı. Yürüyüş kolunun 
en önünde mehter takımı vardı, ben de 
mehteran kıyafeti ile mehter takımında yer 
alıyordum. 

Yürüyüş ve miting Türkiye’nin her ye-
rinden katılan yüz bini aşkın insanın katılımı 
ile büyük bir coşku içinde yapıldı ve hiçbir 
olay yaşanmadan tamamlandı. Mitingin 
tamamlanmasından sonra Erbakan Hoca 
ve MSP yöneticileri başta olmak üzere o 
coşkulu kalabalık Mevlâna’ya doğru yürü-
yüşe geçti. Polis şimdiki İş Bankası önünde 
bariyer kurmuş, yürüyüşe son verin çağrısı 

yapıyordu. O müthiş kala-
balık polis bariyerini yardı 
geçti. İkinci bariyer Valiliğin 
önüne kurulmuştu. O ba-
riyer de aşıldı. Yürüyüşün 
en önünde bulunan grup 
Mevlâna’ya ulaşmış, benim 
içinde bulunduğum grup 
Valilik önünde idi. Arkamız-
dan akın akın gelenler vardı. 
Bu arada polis arabalarının 
siren sesleri duyulmaya 
başlandı. Biz, “ne oluyor?” 
demeye kalmadan yanımızdan geçen polis 
aracından üzerimize ateş açıldı. Yanımdaki 
arkadaş ayağından vuruldu. Hemen hasta-
neye kaldırıldı. 

Biz bunları yaşarken aynı anda Sultan 
Selim Camii önünde de polis kalabalığa 
ateş açmış. Açılan ateş sonucu Manisa’dan 
mitinge gelen Hasan Sürel şadırvanda ab-
dest alırken vurularak öldürülmüştü. O gün 
Konya’da saatlerce süren çok büyük olaylar 
yaşandı. Sonradan öğrendim ki, Erbakan 
hocanın bulunduğu MSP yöneticilerine de 
polisin şiddet içerikli girişimi olmuş. Yum-
ruklaşmalar yaşanmış ve Erbakan Hoca he-
men oradan uzaklaştırılarak koruma altına 
alınmış. 

Kudüs Mitingi
Konya’da ikinci büyük olay 6 Eylül 

1980’de Kudüs Mitinginde yaşandı. İsra-
il, 23 Temmuz 1980’de Kudüs’ü İsrail’in 
ebedi başkenti olarak ilan etti. Söz konusu 
kararın 30 Temmuz 1980 tarihinde İsrail 
kabinesinde onaylanması üzerine 28 Ağus-
tos 1980’de Türkiye tepki olarak Kudüs’teki 
Başkonsolosluğu kapatıp İsrail’le ilişkilerini 
maslahatgüzarlık seviyesine indirdi. Ancak 
Türk halkının İsrail’e tepkisi bununla sınırlı 
kalamazdı, kalmamalıydı. Bu sebeple MSP 
halkın bu tepkisini dile getirmek ve İsrail’e 
daha büyük bir tavır koymak için 6 Eylül 
1980’de Konya’da Kudüs Mitingi düzen-
lemeye karar verdi. Mitinge Konya’dan ve 
Konya dışından 100 binin üzerinde insan 
katıldı. Babam ve ben de mitingdeydik. 
Önce yürüyüş sonra miting yapıldı. Babam 
parti yöneticisi olması hasebiyle Erbakan 
hocanın bulunduğu kürsüde, ben de genç-
lik teşkilatının bulunduğu kürsünün hemen 
önünde idik. Mitinge İstiklâl Marşı okunarak 
başlandı. Erbakan Hoca’nın İstiklâl Marşını 
bizzat kendisinin yönetmesi ve coşkulu bir 
şekilde okuması dikkatimi çekmişti. Kon-
ya’da tarihi bir gün yaşanmış, yürüyüş ve 
miting hiçbir olay yaşanmadan sona er-
mişti.

Ancak akşam TV haberlerinde ve er-
tesi günkü gazetelerde miting olumsuz bir 
hava içinde sunulmuştu. TV ve gazetelerde; 
mitinge katılanların sakallı, şalvarlı ve cüb-
beli olduğu, yasa dışı sloganların atıldığı, 
yürüyüş sırasında bazı işyerlerinin taşlan-
dığı ve İstiklal Marşı okunurken bir grubun 
oturduğu şeklinde kasıtlı haberler yapılıyor 
ve mitingin asıl gayesinden hiç söz edilmi-
yordu. Siyonizm’in emrinde olan medya bu 
haberler ile mitingi amacından saptırıyordu. 
Bu haberler üzerine mitingle ilgili soruştur-
ma açıldı, tertip komitesi gözaltına alındı, 
hatta mitinge katılanlarla ilgili işlem yapıldı 
ve tespit edilen memurlar sürgün edildi. Bu 
miting 12 Eylül 1980 ihtilaline de gerekçe 
olarak gösterildi. 

Ayrıca o yıllar tüm Türkiye’de anarşinin 
en yoğun olduğu günlerdi. Ülke çapında her 
gün sağdan ve soldan 10-15 kişi öldürülü-
yordu. Konya, olayların en az olduğu illerin 
başında geliyordu. Buna rağmen karmaşa 
ve kavgalar eksik olmuyordu. O karanlık dö-
nemde biz de çok olaylar yaşadık. Önemine 
binaen bazılarını aktarayım.

Yüksek Okul Yılları
1976 yılında o zaman ki adıyla Eğitim 

Enstitüsü FKB (Fizik, Kimya, Biyoloji) bölü-
müne kayıt yaptırmıştım. Okul ülkücü ar-
kadaşların kontrolü altındaydı. Ben gündüz 
çalışıyor, akşam bölümünde okuyordum. 
Ülkücü arkadaşlarımız, beni ve benim gibi 
Akıncılar Derneğine ve MSP’ nin gençlik 
kollarına bağlı olanların okula girişine mani 
olmazlardı. Bildikleri sol görüşlüleri ise oku-
la almazlardı. O zamanlar böyleydi. Hangi 
görüş okula hâkimse karşı görüşte olanlar 
okula giremezlerdi. Kendilerini gizleyerek bir 
süre girseler bile tespit edildikleri an önce 
bir hayli hırpalanır, daha sonra da okuldan 
uzaklaştırılırdı. 

Dokuz Işığı kim sayacak?
Ben kendimi gizlemez, çantamda Sebil 

dergisi ile okula giderdim. 
Sebil dergisi Akıncıların gür 
sesiydi. Bir gün derste hoca 
sınıftan birini kaldırarak do-
kuz ışığı saymasını istedi. Sa-
yamayınca başka birini kal-
dırdı. O da sayamadı. Hoca 
bu defa “peki dokuz ışığı kim 
sayacak?” diye sordu. Ben 
parmak kaldırdım. Başka da 
parmak kaldıran olmamıştı. 
Hoca bana “sen say” dedi. 
Ayağa kalktım ve eksiksiz 

olarak saydım. “Aferin iyi ülkücüymüşsün” 
dedi.  Ben de “hocam ben ülkücü değilim, 
akıncıyım” diye cevap verdim. Sınıfa döndü, 
şöyle dedi: “Hepinize yazıklar olsun. 40 kişi-
lik sınıfta dokuz ışığı tam sayabilen bir kişi 
çıkıyor o da Akıncı. Sizin ülkücülüğünüze 
yazıklar olsun.” Sınıfta Akıncı olarak ben ve 
bir arkadaş daha vardık. Diğerleri ya gerçek-
ten ülkücü idi veya ülkücü geçiniyorlardı.  

Bu olaydan sonra hızlı ülkücü arka-
daşlar bana kafayı takmışlar. Özellikle bana 
getirip kurt rozeti satmak ve yakama tak-
mak istiyorlar, ülkücülere ait dergiler getirip 
satmak istiyorlar. Ben hiç birini almıyorum. 
Israr ediyorlar, baskı yapıyorlar, yine almıyo-
rum. Bir gün ben teneffüs anında sınıf dışın-
da iken çantamı karıştırmışlar ve Sebil der-
gisini bularak yere saçmışlar. Ben sınıftan 
içeri girerken bütün sınıf aynı anda tempo 
tutarak şöyle bağırıyordu. “Vur Bozkurt’um 
vur tilkiye, vur kurtulsun Türkiye.”

Aynı sırada oturduğum kaliteli bir ar-
kadaş vardı. İsmini unuttum. Diğerlerinden 
farklı olarak çok okuyan birisiydi. Onunla her 
zaman fikir münazarası yapardık. O arkadaş 
hemen yanıma geldi ve “hiç sesini çıkar-
madan yerine otur” diye beni sakinleştirdi 
ve olayın büyümesini önlemiş oldu. Der-
gilerimi yerden topladım, ses çıkarmadan 
yerime oturdum.  

Kitabı olmayanlar dışarı
Bir gün dersin başında hoca ders kitabı 

olmayanları dışarı çıkardı ve hepimize “sıfır” 
vereceğini söyledi. Benim de o gün kitabım 
yoktu. Halbuki sürekli kitaplarım, defterlerim 
eksiksiz olarak okula giderdim ama aksilik 
işte. O gün ne hikmetse kitabı almamışım. 
Sınıfın yarısından fazlası dışarı çıktı. Di-
ğerleri bunu fırsat bilerek bahçeye gittiler. 
Ben sınıftan atılmamı hazmedememiştim. 
Kapıyı vurdum, içeri girdim ve hocaya, “ho-
cam ben her gün kitabımla geldiğim halde 
bugün unutmuşum. Özür dilerim. Derse 
girebilir miyim?” dedim. Hoca daha önce 
dokuz ışığı saydıran hocaydı. “Diğerlerini de 
çağır herkes gelsin” dedi. Diğer arkadaşları 
da çağırdım. İçeri girdik ve hoca sınıfa hita-
ben şöyle dedi. “Bu arkadaşınıza dua edin, 
hepinizi onun hatırına derse alıyorum ve sıfır 
vermekten vazgeçiyorum.” 

Hocayla sonradan çok sohbetler yap-
tık. Benim Akıncı olmama rağmen dokuz 
ışığı saymam onda müspet bir tesir yapmış. 
Sonraları hocanın evine gider fikri konularda 
münazaralar yapardık. Bu kadar samimi 
olmuştuk.

Gariptir ki o tarihte gündüz çalıştığım 
GİMA mağazasında sol sendika haraketle-
rine karşı ülkücü arkadaşlarla beraber mü-
cadele veriyorduk ama akşam okula gidince 
ülkücü arkadaşlarla karşı karşıya geliyorduk. 
Ancak yine de okulda çok büyük bir olay 
yaşamadık. Merhum annem ben gece eve 
gelinceye kadar pencereden ayrılmazdı.  

Tabanca ateş almadı
Gece okuldan çıkıyor, otobüsten Me-

ram Yeni Yol alt geçidini geçtikten sonraki 
durakta iniyor, oradan Aydoğdu’da olan 
evimize kadar yürüyordum. Bir gün, bu-
günkü garın önünde kaldırımdan yürürken 
karşı kaldırımda aniden ortaya çıkan birisi 
tabancasını belinden çıkardığı gibi mermiyi 
ağzına verdi ve bana doğrulttu. Kim olduğu-
nu bilmiyordum. Ben bir yandan yürüyor, 
bir yandan onu takip ediyor, bir yandan da 
o anda aklıma gelen bütün duaları okuyor-
dum. O şahısta elinde bana doğrultmuş 
olduğu tabancayı benim gittiğim istikamete 
doğru hareket ettiriyor, tabancası beni takip 
ediyordu. Bir an geldi artık benim görme 
mesafemden çıktı. Arkamda kalmıştı. Ben 
de arkama dönme gereği duymadan oku-
yor ve yürüyordum. Her an arkamdan ateş 
edebilir şüphesi ile yürüdüm, yürüdüm. 
Birine mi benzetmişti, yoksa ben karşı bir 
hareket yapmadığım için mi ateş etmemişti 
bilmiyorum. Böyle bir tehlike atlatmıştım. 
Eve gelince babama durumu anlattım. Ba-

bam, “Allah yardım etmiş. Allah yardım 
ederse silahlar ateşlemez, bıçaklar kes-
mez olur” diyerek tam teşhisi koydu. Ben 
niye ateş etmediğini düşünürken, babamın 
teşhisi ile tabancanın tutukluk yaptığı fikri 
zihnime yerleşti. 

Patlayan bomba
Bir başka gün yine gece okuldan eve 

geliyordum. Bizim evin sokağına girme-
den bir önceki sokakta ilerlerken hemen bir 
kişinin koşarak uzaklaştığını ve aynı anda 
10 – 15 adım ötemde komşu evin kapısı 
önünde bir şeyin yanmakta olduğunu gör-
düm. Biraz gerimde yağmurdan birikmiş 
su birikintisi vardı. Yanan şeyi söndüreyim 
de ev zarar görmesin düşüncesi ile geriye 
döndüm. Birikintiden su alıp üzerine döküp 
söndürecektim. Geriye doğru 8 - 10 adım 
atar atmaz müthiş bir patlama ve büyük bir 
sarsıntı oldu. Olduğum yere yığılıp kalmış-
tım. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi 
biraz toparlar toparlamaz tekrar geriye 
döndüm. Gördüğüm manzara tek kelime 
ile korkunçtu. Her yer toz duman ve alev 
içinde idi. Meğer patlayan şey bombaymış. 
Bir anda herkes sokağa döküldü. Demek ki 
koşarak uzaklaşan şahıs bombayı koyup 
kaçmış. Benim gördüğüm yanan şey de 
bombanın fitili imiş. Şayet ben geriye dönüp 
uzaklaşmasam da kendi yolumda yürüme-
ye devam etsem bombanın patladığı anda 
ben tam yanında olacaktım ve demir kapıyı 
yerle bir eden bomba beni de parçalayıp 
atacaktı. O anda beni geriye döndüren bir 
kuvvet vardı ki, o da Allah’ın kesin yardımı 
idi. Kendime gelmem için uzun saatlere 
ihtiyacım oldu. Evde ailecek günler süren 
şükür namazları kılmış ve şükür secdeleri 
yapmıştık.

Gazetenin bombalanması 
1978 yılından itibaren bugünkü Merha-

ba gazetesinin o dönemdeki ismi olan Tür-
kiye’de Yarın gazetesinde çalışmaya baş-
ladım. Türkiye’de Yarın gazetesi, Erbakan 
Hoca’nın teşviki ve desteği ile çıkarılmaya 
başlanmıştı. MSP’yi ve Erbakan hocayı des-
tekleyen bir yayın organı idi. Diyarbakır’a öğ-
retmen olarak tayinimin çıktığı 1982 yılı Şu-
bat ayına kadar gazetede çalıştım. Gazetede 
hem muhabirlik yapıyor hem de haftada 
birkaç gün yazı yazıyordum. Bir gece gazete 
bombalanmıştı. Sabah gazeteye vardığımız-
da gazete binasında bir hayli hasar olduğu-
nu gördük. Bir gün sonraki gazetemizin sür-
manşeti “Susturamazsınız” idi. Bunlardan 
ayrı olarak gerek okuduğum Yüksek Okulda 
gerekse okul dışında bir hayli olaylar yaşa-
dık. O günler böyle günlerdi.

Zincirli saldırı
Bir gün Valilik binasının hemen önünde 

bugünkü yer altı sarraflar çarşısının üstünde 
dört veya beş kişinin saldırısına uğradım. 
Birinin elinde zincir vardı ve durmadan 
sallıyordu. Etrafımı sardılar. Kendimi nasıl 
savunacağımı düşünürken birden İbrahim 
Büyükkapancı amca belirdi ve eli zincirli 
adama şiddetli bir Osmanlı tokadı yapıştırdı. 
Tokadı yiyen adam yere kapaklandı. Bun-
dan cesaret alarak ben ve o anda yanımıza 
gelen bir arkadaşla saldırıya geçtik. Adamlar 
kaçmaya çalışırken polis geldi, hepsini ya-
kalayıp, Valiliğin bodrum katında bulunan 
Merkez karakola götürdü. Biz de ifade verip 
ayrıldık ama saldıranları bir türlü tanıyama-
dım. O günler zaten öyle günlerdi. Tanıyıp 
tanınmadığının önemi yoktu. Birileri hedef 
gösterir tetikçiler de saldırırdı. 

Ve Darbe
İşte böyle bir dönemde 1980’de 12 

Eylül darbesini yaşadık. Asker yönetime 
el koymuş, ülke yöneticileri ve siyasi parti 
liderleri tutuklanmıştı. İhtilalin en büyük ge-
rekçesi anarşi idi. Birkaç yıldır bir türlü dur-
durulamayan anarşi darbeyle birlikte bıçakla 
kesilir gibi aniden durmuştu. Hâlbuki ülkede 
birkaç yıldır sıkıyönetim uygulaması vardı ve 
asker anarşi konusunda tam yetkili idi. Buna 
rağmen durmayan anarşi darbeyle birlikte 
bitivermişti. 

Darbeden sabah haberimiz olmuştu. 
Darbe haberini ev bireylerimizle ve yakınla-
rımızla paylaştıktan sonra gazeteye gitmek 
üzere endişe içinde evden ayrıldım. Gaze-
teye varıncaya kadar birkaç defa askerler 
tarafından durduruldum. Gazeteci kimliğimi 
göstererek geçebildim. Zira o gün sokağa 
çıkma yasağı vardı. Günlerden Cuma idi. 
Camilerde Cuma namazı bile kılınamadı.

Evimizin aranması 
Darbe günleri birçok aile gibi bizim aile-

miz için de oldukça sıkıntılı geçti. Darbeden 

birkaç ay sonra evimiz arandı. Biz ihtilalci-
lerin gözünde ailecek suçluyduk. Babam 
MSP İl Başkan Yardımcısı ve basın sözcü-
sü, STK’ larda hizmet eden Konya’nın önde 
gelen isimlerinden İslâmcı bir yazar, ben de 
MSP Gençlik kollarında, Akıncılar Derne-
ğinde hizmet veren ve MSP’nin yayın or-
ganı gazetede çalışan İslâmcı bir genç idik. 
Darbecilerin hedefinde zaten iki grup vardı. 
Biri komünist grup, diğeri irticacı olarak ad-
landırdıkları İslamcı grup yani MSP’liler ve 
Akıncılar. 

Evimizin aranması sırasında sokağı bir 
baştan bir başa askerler tuttu ve kimseyi 
geçirmediler. Postalları ile eve bir daldılar, 
bir anda ne var ne yoksa bütün eşyaların 
altını üstüne getirdiler. Çatıyı, bahçeyi her 
tarafı aradılar. Askerler bana “aşağı katta 
sen oturuyorsun değil mi?” diye sordular. 
“Evet” dedim. “Orayı da arayacağız” de-
diler. Bana o anda bir cesaret geldi ve “aşa-
ğıyı arama izniniz var mı?” diye sordum. 
Çünkü geldiklerinde yukarıyı arama izinlerini 
göstermişlerdi. “Her ikisi de size ait değil 
mi?” deyince ben “orası ayrı bir daire, 
girişi çıkışı tamamen ayrı” dedim. Gitti 
komutanı ile görüştü ve aşağıyı aramaktan 
vazgeçtiler.

Kitap dolabında çok oyalandılar. Teker 
teker bütün kitaplara, dergilere baktılar. Bu 
davranışlarından ne aradıkları belli olmuştu. 
Bir ara askerin biri “suç unsurunu buldum” 
komutanım diye bağırarak elindeki, baba-
mın “Sosyalizm, komünizm, faşizm ve 
şeriat nedir?” kitabını sallıyordu. Babam, 
komutana bu kitabın yasak bir kitap olma-
dığını, izin alarak bastırıldığını ve birkaç yıldır 
serbest olarak satıldığını anlattı. Komutan 
elindeki listeye baktı. Yasak kitapların içinde 
bu kitabın ismi yoktu ama yine de başta o 
kitap olmak üzere şüphelendiği bazı dini ki-
tapları yanına alıp götürdü. Babamın o kita-
bını darbeciler daha sonra yasakladılar ama 
Allah’tan bir daha gelip giden olmadı. 

Arama esnasında beni en çok endişe-
lendiren bahçe araması oldu. İhtilalden önce 
o kargaşa ortamında kendimi ve ailemizi 
korumak maksadıyla bir tabanca almıştım. 
Darbe olunca bahçedeki kümese gömdüm. 
Bahçe aramasını yaparken ellerinde metal 
arama detektörü vardı ve onunla tarıyorlar-
dı. Kümese de girerler diye çok endişelen-
miştim ama Allah’tan girmediler. Çatıya çı-
kan grup köşe bucak bakmıştı ama o kadar 
çok eşya vardı ki her birinin aralarına bak-
mak imkânsızdı. Onlar da bunun imkânsız 
olduğunu anladılar ve bakabildikleri kadar 
bakarak indiler. Arama 4 -5 saat sürdü. Evi 
talan etmişlerdi. Benim aşağı daireye girse-
ler daha çok suç unsuru bulabilirlerdi. Zira 
benim evde Sebil, Şura ve Tevhid dergileri-
nin bütün nüshaları ile 1979’da gerçekleşen 
İran İslâm devrimine ait broşürler, levhalar, 
kitaplar vardı. Babamın kitabını suç unsuru 
görenler bunları haydi haydi suç unsuru 
görürler ve belki de beni götürürlerdi. Bir 
götürdüler mi aylarca nerede olduğunu bile 
kimse bilemezdi. Gözaltında ve hapishane-
lerde işkence hat safhadaydı. 

Daha sonraki günlerde babam, bir ya-
zıdan dolayı bir süre tutuklandı, hapiste yattı. 
Serbest bırakıldıktan sonra duruşmaları 
Malatya’da görüldü. Malatya’ya birkaç defa 
babamla birlikte gidip geldik. Son duruş-
mada babam 40 ay ceza aldı. Cezası paraya 
çevrildi.

Darbeden sonra gerek siyasi partilerde 
gerekse dernek ve vakıflarda bulunan karar 
defterleri, makbuzlar, evraklar ne varsa daha 
sonra incelenmek üzere binaları mühürlen-
mişti. Babam ve ben İrşad ve Dayanışma 
Derneğinde de görev yapıyorduk. Ben İrşad 
Sahnesi adıyla kurduğumuz tiyatro ekibinde 
rol alıyor ayrıca dernek adına yayınladığımız 
İrşad Gazetesini hazırlıyordum. 

İrşad ve Dayanışa Derneğinde bulunan 
bazı evrakların ve İrşad gazetesi nüshaları-
nın yok edilmesi gerekiyordu. Zira bunlarda 
çok sayıda cihatla ilgili, İslâm nizamı ile ilgili 
yazılar, konuşma metinleri vardı. Bunlar dar-
becilerin gözünde en büyük suçlardandı. Bir 
gece birkaç kişi ile birlikte gidildi. 

Mühürlü olan kapının üstündeki küçük 
penceresi söküldü. Oradan bir kişi içeriye gi-
rip ne varsa hepsi çıkarıldıktan sonra pence-
re tekrar yerine monte edildi. Güya darbeci-
lerin şerrinden korunacaktık ama maalesef 
Dernek Başkanı Ali Galip Doğan Hoca’mızı 
alıp götürdüler ve aylarca işkenceye tabi tut-
tular.  O dönemde çok sayıda hoca efendiyi 
götürerek işkence yaptıklarını biliyorum.

haber@konyayenigun.com
M.TANZER ÜNAL

Demokrasi ve 
Medya’yı yazıyorlar!

Konya Yenigün Gazetesi, Türki-
ye’nin demokrasi ve darbeler tarihi-
ne ışık tutacak yeni bir projeye imza 
atıyor:
Türkiye’nin demokrasi sınavı ve de-
mokrasi tarihi
Geçmişten günümüze yaşanan dar-
beler, darbe girişimleri, muhtıralar 
ve siyasi süreçler
Darbeler sürecinde medyanın üst-
lendiği rol
Darbeler döneminde mahalli med-
ya ve mahalli medyanın çok yönlü 
etkisi
15 Temmuz ve demokrasi müca-
delesinde medya ve halkın darbeye 
rest çekmesi
Darbeleri yaşamış gazetecilerin o 
döneme ilişkin ilginç ve bir o kadar 
da ibretlik anıları
Darbelerle basına uygulanan san-
sür, sansürden sonra demokrasi için 
atılan adımlar
Halkın iradesinin yönetime yansı-
ması ve bu süreçte medyanın etkisi
Yeni medyanın demokrasiye etkisi 
ve daha birçok konu başlığı Konya 
Yenigün Gazetesi’nde kaleme alını-
yor. Usta kalemler yaşadıkları anı-
ları dile getirirken, dünden bugüne 
gelinen sürecin canlı birer aktörleri 
olarak tüm tecrübelerini aktarıyor.
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Özgödeneli Makine Döküm Ltd. Şti. Sahibi   

Cemal 
DURGUT’un

 

babası

Hüseyin
DURGUT’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Özgödeneli Makine Döküm Ltd. Şti. Sahibi Cemal Durgut’un babası Hüseyin Durgut 

87 yaşında vefat etti. Merhum Hüseyin Durgut dualarla Gödene Mezarlığına defnedildi 

Hüseyin Durgut 
dualarla defnedildi

Özgödeneli Makine Döküm Ltd.Şti. 
Sahibi Cemal Durgut’un babası Hüseyin 
Durgut 87 yaşında vefat etti Merhum 
Hüseyin Durgut’un cenazesi dün öğle 
namazına müteakip Gödene Mezarlığın-

da kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla Gödene Mezarlığına defnedildi. 
Durgut ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Merhum Hüse-
yin Durgut 2 erkek, 2 kız çocuk babasıydı. 

Durgut ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. Konya Yenigün Ga-
zetesi olarak Merhum Hüseyin Durgut’a 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Derebucak’ta maske üretim seferberliği
Derebucak ilçesinde, yeni tip 

koronavirüse (Kovid-19) karşı yü-
rütülen mücadele kapsamında 
başlayan maske üretim çalışmala-
rı sürüyor. Derebucak Halk Eğitim 
Merkezi bünyesinde gerçekleştiri-
len maske üretimi kurslara katılan 
kursiyer hanımlar tarafından ger-
çekleştiriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal 
Akçay, yaptığı açıklamada, ilçede 
yürütülen maske üretim çalışma-
larının hız kesmeden devam etti-
ğini belirtti.  

Kovid-19 salgını sonrasında 
başta maske olmak üzere kolonya 
ve dezenfektan ürünlerine taleple-
rin arttığına vurgu yapan Akçay, 
şunları kaydetti: “Yoğun talep 

karşısında Derebucak Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğümüzde de gö-
nüllü usta öğreticilerimiz harekete 
geçerek bir süre önce maske üreti-
mine başlamıştı. Şimdi ise Gencek 
mahallemizdeki gönüllü kursiyer 
ve usta öğreticilerimiz ile üretime 
başlamış bulunuyoruz. Toplum 
olarak hepimizin kenetlenmesi 
gerektiği düşüncesinden hareket 
ederek, bugünlerde bizler de mil-
li bir seferberlik ruhuyla bu kap-
samda yürütülen çalışmalara katkı 
sunmaya devam edeceğiz. Bu zor 
günlerimizde gönüllü olarak fe-
dakarca çalışan Gencek mahalle-
mizdeki gönüllü kursiyerlerimize 
teşekkür ediyorum.”
n AA

İstanbul Sözleşmesi
Ayasofya kadar önemli

Ekici: Tüm kurumlar 
siyasallaşıyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) 
Konya İl Başkanı Mustafa Özerdem, 
İstanbul Sözleşmesinden kurtul-
mamız gerektiğinin altını çizerek 
bunun bir beka meselesi olduğunu 
kaydetti. Ayasofya Camii ile ilgili 
yargı kararının da bir an evvel uy-
gulanması gerektiğine vurgu yapan 
Özerdem, “Fethin sembolü ve Ru-
meli’nin tapusu olan Fatih Sultan 
Mehmet’in vakfiyesi olan Ayasofya 
Camisi hemen ibadete açılmalıdır. 
Hükümet toplumsal destek ve bek-
lentinin olduğu bu konuda da topu 
taca atmamalı, meclis uzlaşmasına 
bile gerek duyulmadan Cumhur-
başkanlığı kararı ile uygulamaya ko-
nulmalıdır.” dedi.

İstanbul sözleşmesinin aile ku-
rumunu dağıttığını ve neslimizi if 
sat ettiğini kaydeden YRP Konya 
İl Başkanı Özerdem, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan başta olmak üzere 
bazı insaflı yöneticilerin bu konuda 
yanlış yaptıklarını kabul etmelerine 
rağmen iptali için yakın çalışma ar-
kadaşlarından destek alamadığını, 
sözleşmenin takipçisi olan Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
bu konuda isteksiz olduğunun da 
görüldüğünü anlattı. Hatta Aile Ba-
kanlığının son yıllarda çalışmalarını 
“aileyi yıkma” odaklı yürüttüğünü 

anlatan Özerdem, bunda başarılı 
olunduğunu dile getirdi.

Kanunun aile içi şiddeti önlemek 
amacıyla çıkarıldığının söylenmesi-
ne rağmen, 2001 yılında öldürülen 
kadın sayısı 83 iken 2019 yılında 
474’e yükseldiğini, Son beş yılda 
evden uzaklaştırılan eş sayısının 
2 milyonu geçtiğini, 2010 yılında 
582.715 evlilik, 118.560 boşanma 
yaşanırken, 2019 yılında 541.424 
evlilik, 155.047 boşanma gerçek-
leştiğini vurgulayan Özerdem, sa-
yılara yansımayan ve daha tehlikeli 
olanın da cinsiyetsiz bir toplum 
hedefiyle farklı yönelimlerin doğal 
olduğu, hatta çağdaşlığın bir gereği 
olduğu gibi bir anlayışla cinsi sapık-

lığın normalleştirilmeye çalışılması 
olduğunu belirtti. Başkan Özerdem 
açıklamasında, “Bu sapkın anlayış-
ları normalleştiren ve kanunla ko-
ruma altına alınmasını destekleyen 
bir kesimin olduğu doğrudur. Ancak 
bizi üzen ve dikkatimizi çekmemiz 
gereken bu kanunu savunanların, 
uygulamaya koyanların, devam et-
mesini isteyenlerin önemli bir kıs-
mı kendini muhafazakar, milliyetçi 
hatta İslamcı olarak nitelendirme-
sidir. Türkiye toplumu ifsat eden, 
geleceğimizi tehlikeye atan İstanbul 
Sözleşmesi, 6284 nolu yasa ve tüm 
bunların temeli olan BM nezdinde 
imzaladığımız CEDAW sözleşmesi 
de dahil olarak ivedi bir şekilde ip-
tal etmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı 
velev ki; ailenizden, yakın çalışma 
arkadaşlarınızdan, milletvekilleri-
nizden, Konya milletvekillerinizden 
hatta dış güçlerden karşı çıkanlar 
olsa dahi, maddi kayıplarımız olsa 
dahi bu sözleşmeleri ve kanunu 
iptal ediniz. Eğer sizler iptal etmez-
seniz Genel Başkanımızın ifadesi ile 
Yeniden Refah Partisi olarak iktida-
ra geldiğimizde ‘bu sözleşmeleri yır-
tıp atacağız’ ve toplumumuzu kendi 
aile değerlerine uygun kanunlar ya-
pacağız.” ifadesini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Son günlerde kamuoyunu meş-
gul eden BARO düzenlemesi ile ilgi-
li görüşlerini açıklayan Ekici, “Uzun 
bir süredir artan bir ivmeyle, tüm 
devlet kurumları ve bürokraside 
siyasallaşma aziz milletimizin dik-
katinden kaçmamaktadır. Bunun 
doğal sonucu olarak tüm kurumla-
ra güven azalmakta hatta kaybol-
maktadır. Toplumsal barışın ve ki-
şisel özgürlüklerin teminatı olan ve 
anayasamızca garanti altına alınan 
kuvvetler ayrılığı ilkesi, yasama ve 
yürütmenin aynı elde toplanması 
suretiyle, büyük ölçüde çökmüş-
ken, siyasal iktidara oy vermiş olan 
halkımız tarafından bile artık güven 
oranının son derece düştüğü yar-
gı erkinde son kale olan savunma 
kurumunun da bölünerek, siyasal-
laştırılması ve etkisizleştirmesi asla 
kabul edilemez” dedi.
GEÇMİŞTEN GELEN SIKINTILAR VAR

Geçmişten gelen bir sistem sı-
kıntısı nedeni ile Barolar ve Barolar 
Birliği’nin mevcut seçim sisteminde 
de sıkıntılar olduğunun altını çizen 
Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan 
Ekici, “Barolar ve Barolar Birliğinin 
süregelen seçim sistemleri nedeniy-
le avukatları adil olarak temsil et-
mediği ve buna rağmen halkımızın 
ve avukatlarımızın büyük bir çoğun-

luğunun kabul etmeyeceği türden 
beyan ve eylemlerde bulunduğu 
göz ardı edilemez. Bu durumun da 
kabulü mümkün değildir. Ancak 
bu durum; ne çoklu Baro Sistemini 
ne de Baro Başkanlarımıza yapılan 
haksız ve hukuka aykırı müdahaleyi 
legalleştirir” diye konuştu.

MİLLETİMİZ HESAP SORAR
Anayasamız ve yasalarımıza 

daha uygun bir çözümün bulunması 

noktasında halen geç kalınmadığını 
vurgulayan Ekici, Gelecek Partisi 
Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Da-
vutoğlu’nun “Her kesimi kapsayan 
nispi temsile dayanan çoğulcu baro” 
sözlerini hatırlatarak, bunun dışında 
bir çözüm ya da çözümsüzlüğün ne-
deni olan tarafın, sonuçlarından aziz 
milletimiz ve tarih önünde sorumlu 
olacağını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Mustafa Özerdem, İstanbul Sözleşmesinden 
çekilmenin, Ayasofya Camiinin ibadete açılması kadar önemli olduğunu söyledi

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, savunma kurumunun bölünerek 
siyasallaşmasının kabul edilemeyeceğini söyledi
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Konyaspor’un Başakşehir 
maçını Çakır yönetecek

Ankaragücü’nde 
umutlar tükeniyor

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçları yöne-
tecek hakemler açıklandı. TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un Medipol Başakşehir’i ağırlayacağı 
maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığı-
nı Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü 
hakemi ise Caner Ak.  Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları 
yönetecek hakemler şunlar:

11 Temmuz Cumartesi: 21.00 Göztepe-Gençlerbirliği: 
Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar: 18.30 MKE Ankaragücü-Galata-
saray: Atilla Karaoğlan, 21.00 Fenerbahçe-Demir Grup 
Sivasspor: Abdulkadir Bitigen, 21.00 Fraport TAV Antal-
yaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya.

13 Temmuz Pazartesi: 18.30 Kasımpaşa-Çaykur Ri-
zespor: Arda Kardeşler, 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Ga-
ziantep FK: Halil Umut Meler, 21.00 BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus, 21.00 İttifak Holding 
Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır, 21.00 Yuka-
tel Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu  n AA

Yeni Malatyaspor ligde 
kalma umutlarını artırdı

Süper Lig’in 31.  haftasında konuk olduğu Demir Grup 
Sivasspor’u 1-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor, hem uzun 
bir aradan sonra dış sahada galibiyet almanın hem de ligde 
kalma umutlarını artırmanın mutluluğunu yaşıyor.  Süper 
Lig’in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş’ı 2-0 yendiği 
maçtan sonra çıktığı 7 deplasman müsabakasında 1 bera-
berlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlı ekip, dış sahada 
kazanamama serisini 31. haftada Demir Grup Sivasspor’u 
1-0 yenerek noktaladı. Teknik direktör Hikmet Karaman 
yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 
mağlubiyet yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 32 puanı 
bulunuyor. 

Malatya ekibi, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 16 maç-
ta 16 puan topladı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan sarı-si-
yahlılar, kalesinde 26 gol gördü. n AA

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Göztepe’y-
le 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü’nde ligde kalma 
umutları iyice azaldı. Ligde bir maçı fazla olmasına rağmen 
26 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, verilen ara-
dan sonra sahaya çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Deplasmanda oynadığı 3 maçta da rakiplerine kay-
betmemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başa-
ramayan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Trabzonspor ve 
Göztepe’yle berabere kaldı. Ankara’da mutlak 3 puan pa-
rolasıyla çıktığı Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor 
maçlarında ise MKE Ankaragücü, iki rakibine de kaybetti.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’e bu hafta sonu veda ede-
bilir. Ligde 32. hafta maçında Galatasaray’la 12 Temmuz 
Pazar günü sahasında karşılaşacak başkent temsilcisi, bu 
karşılaşmayı kazanamazsa diğer maçların sonucuna göre 
bir kez daha TFF 1. Lig’e düşebilir. MKE Ankaragücü, ka-
lan 3 haftada sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor ve Deniz-
lispor’la karşılaşacak. n AA

Aytemiz Alanyaspor’un en skorer 
ismi Papiss Cisse, Süper Lig’deki Gala-
tasaray maçında 2 kez fileleri sarsarak 
sezonun bitimine 3 hafta kala gol krallığı 
yarışında Trabzonsporlu Alexander Sör-
loth’u geride bıraktı. Alanyaspor’un eski 
oyuncusu Vagner Love’ın 42 maçta 33 
gollük performansını 55 karşılaşmada 
38 kez fileleri havalandırarak geliştiren 
ve turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig tari-
hindeki en golcü ismi unvanının sahibi 
olan Cisse, takımının 31. haftada Gala-
tasaray’ı 4-1 yendiği müsabakada iki kez 
ağları sarsarak bu sezonki gol sayısını 
22’ye yükseltti. Galatasaray galibiyetin-
de büyük katkısı olan turuncu-yeşillilerin 
en skorer oyuncusu, böylece ligde 21 
golü bulunan Trabzonsporlu Alexander 
Sörloth’u geçti.

Bu sezon şu ana kadar 29 lig maçın-
da 2 bin 468 dakika forma giyen Cisse, 
bitime 3 hafta kala gol krallığı yarışında 

zirveye yerleşti. 
TAKIMI, GOL ATTIĞI 

KARŞILAŞMALARDA YENİLMEDİ
Ligde 31 hafta sonunda 51 puanı 

bulunan Aytemiz Alanyaspor, Senegalli 
futbolcunun gol attığı 17 maçta yenilgi 
yaşamadı. Turuncu-yeşilli ekip, Cis-
se’nin gol attığı karşılaşmaların 12’sini 
kazandı, 5’inden beraberlikle ayrılarak 
41 puan elde etti.  

Papiss Cisse, bu sezon forma giydi-
ği lig maçlarının 5’inde 2, 12’sinde ise 1 
gol kaydetti. Ligde 2019-2020 sezonuna 
golle başlayan Cisse, ilk hafta dış sa-
hada Hes Kablo Kayserispor’u 1-0 yen-
dikleri maçta takımına galibiyeti getiren 
gole imza atan isimdi. İkinci haftada 
Kasımpaşa (4-1) ve 3. haftada deplas-
manda BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-3) 
ile yapılan maçlarda birer golle ağları 
sarmasaya devam eden 35 yaşındaki 
forvet, 4. haftada Fenerbahçe’ye (3-1) 2 

gol attı.  Demir Grup Sivasspor’la 6. haf-
tada oynadıkları ve 1-1 biten maçta ta-
kımına beraberliği getiren golü kazandı-
ran Cisse, 8. haftada Çaykur Rizespor’a 
(5-2) 2 gol, bir sonraki hafta dış sahada 
Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları 
mücadelede takımının tek golünü kay-
detti. Golcü futbolcu, ligin 16. haftasında 

takımının deplasmanda 5-1 kazandığı 
Yukatel Denizlispor maçında 1, 17. haf-
tada 2-1 galip geldikleri İttifak Holding 
Konyaspor karşılaşmasında 2 gol attı. 
Senegalli forvet, 18. haftada Hes Kablo 
Kayserispor’a (5-1), 19. haftada Kasım-
paşa’ya (1-2), 20. haftada BtcTurk Yeni 
Malatyaspor’a (2-1) ve 21. haftada Fe-
nerbahçe’ye (1-1) birer gol attı. Ligde 
6 haftalık suskunluğunu 28. haftadaki 
Trabzonspor (2-2) karşılaşmasında bo-
zan Cisse, bu maçta bir gol, daha sonra 
sırasıyla Göztepe’ye (3-3) 2, MKE Anka-
ragücü’ne (1-4) 1, Galatasaray’a (4-1) 2 
gol kaydetti.

Öte yandan Cisse, 18 Haziran’da 
Türkiye Kupası yarı final rövanş karşı-
laşmasında Fraport TAV Antalyaspor’a 
karşı 3 gol atarak, kulüp tarihinde ilk kez 
finale çıkan takımının 4-0’lık galibiyetine 
“hat-trick” yaparak önemli katkı sağladı.
n AA

Cisse gol krallığında zirveye oturdu 

Terim tarihinin en kötü serisini yaşıyor Trabzonspor sahasında ağır yara aldı
Süper Lig’in 31. haftasında dep-

lasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 
yenilerek kötü gidişi durduramayan 
Galatasaray’da teknik direktör Fatih 
Terim, sarı-kırmızılı takımdaki kari-
yerinde ilk kez üst üste 7 lig maçın-
da galibiyet göremedi. Dördüncü 
dönemini geçirdiği Galatasaray’da 
çok önemli başarılara imza atan Fa-
tih Terim, son dönemde takımının 
aldığı kötü sonuçlarla kariyerinde bir 
ilki yaşıyor. UEFA Kupası’nın da ara-
larında olduğu 20 kupa kazanan ve 
Türk futbolunun en başarılı teknik di-
rektörü olarak ön plana çıkan Terim, 
sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 
son 7 lig maçında galibiyet sevinci 
yaşayamadı.  Terim yönetimindeki 
Galatasaray, 1 Mart’ta 3-0 kazandığı 
Gençlerbirliği müsabakasından son-
ra çıktığı 7 lig karşılaşmasında Demir 
Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep 
FK ve Medipol Başakşehir ile bera-
bere kalırken, Çaykur Rizespor, Trab-
zonspor ve Aytemiz Alanyaspor’a 
mağlup oldu. Galatasaray’ın başına 
ilk olarak 1996’da geçen, 4 farklı 
dönemde ve 12 farklı sezonda görev 
yapan Terim, sarı-kırmızılı takımın 
başında ilk kez böyle bir süreçle kar-
şı karşıya kalıyor. Bundan önceki en 
kötü seriyi 2003-2004 sezonunda ya-

şayan Terim, 13 ile 18. haftalar ara-
sında 6 maç üst üste galibiyet elde 
edememişti. Fatih Terim yönetimin-
deki Galatasaray, söz konusu süreçte 
üçer beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.

DÖRT YIL SONRA EN KÖTÜ 
SERİYİ TEKRARLADI

Galatasaray, 4 yıl sonra Sü-
per Lig’de 7 maçlık kazanamama 
serisine girdi. Ligde arka arkaya 7 
maçında galibiyet elde edemeyen 
sarı-kırmızılılar, en son benzer bir 
süreci 2015-2016 sezonunda geçir-
mişti. Galatasaray, iki farklı teknik 
adam Mustafa Denizli ve Jan Olde 
Riekerink’in idaresindeki süreçte 23 
ile 29. haftalar arasında galibiyet se-
vinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 

bu dönemde 4 beraberlik ve 3 yenilgi 
gördü.

MUSLERA GİTTİ KALESİ DÜŞTÜ
Galatasaray, Uruguaylı file bek-

çisi Fernando Muslera’nın sakat-
lanmasının ardından Süper Lig’de 
kalesinde ciddi bir sorun yaşamaya 
başladı. Ligin 27. haftasındaki Çay-
kur Rizespor müsabakasında sakat-
lanan Muslera’nın yerine kaleyi genç 
file bekçisi Okan Kocuk devraldı.  
Çaykur Rizespor karşılaşması önce-
sinde 26 maçta kalesinde 20 gol gö-
ren Galatasaray, ligin en az gol yiyen 
takımı konumundaydı. Muslera’nın 
sakatlanmasının ardından sarı-kırmı-
zılı ekip, 5 müsabakada 13 gol yedi.
n AA

Süper Lig’in 31. haftasında sa-
hasında Fraport TAV Antalyaspor 
ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 
özellikle seyircisiz olarak kendi 
evinde oynadığı maçlarda aldığı 
sonuçlarla zirve yolunda ağır darbe 
aldı. Bordo-mavililer, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
taraftar desteğinden yoksun olarak 
sahasında oynadığı 3 karşılaşmadan 
beraberlikle ayrılarak şampiyonluk 
yolunda önemli puan kayıpları ya-
şadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 
Medipol Başakşehir ve Ankaragücü 
ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 
2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.

Trabzonspor, yaşadığı puan ka-
yıplarının ardından averajla önünde 
olduğu Medipol Başakşehir’in 4 puan 
gerisine düşerek şampiyonluk yolun-
da avantajı rakibine kaptırdı.

DIŞ SAHADA DAHA FAZLA 
PUAN TOPLADI

Trabzonspor, pandemi döne-
minde dış sahada iç sahadan daha 
fazla puan topladı. İç sahada 3 karşı-
laşmada 3 puan toplayan Karadeniz 
ekibi, deplasmandan ise 2 galibi-
yet, 1 beraberlikle 7 puan çıkardı. 
Trabzonspor, dış sahada Göztepe ve 
Galatasaray’ı 3-1 yenerken Aytemiz 
Alanyaspor karşısında da son dakika 

golüyle 2-2 berabere kaldı.
PUAN ORTALAMASI AYNI

Trabzonspor, bu sezonun gene-
linde dış sahada da iç sahadaki puan 
ortalamasını yakaladı. Sahasında 
16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 
mağlubiyet alarak 32 puan toplayan 
bordo-mavililer, rakip sahalarda ise 
15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 
1 yenilgi ile 30 puan elde etti. Kara-
deniz ekibi, iç ve dış sahada 2 puan 
ortalamasıyla maçlarını oynadı. 
Trabzonspor, dış sahada ligde en 
fazla puan toplayan takım olurken iç 
sahada ise 4. sırada yer aldı.

 n AA

Süper Lig’de geride kalan 3 sezon zirve 
yarışının içinde yer alan Medipol Başakşe-
hir, tarihinde ilk kez şampiyonluğa bu ka-
dar yakın. Ligin 31. haftasında konuk ettiği 
Yukatel Denizlispor’u 2-0 yenen turuncu-la-
civertli ekip, Trabzonspor’un sahasında 
Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere 
kalmasıyla en yakın rakibiyle arasındaki 
puan farkını 4’e yükseltti ve son 3 haftaya 
büyük bir avantajla girdi. Geride kalan 3 
sezon şampiyonluk mücadelesi veren ve 1 
sezon Beşiktaş’a, son 2 sezonda da Galata-
saray’a yarışı kaybeden turuncu-lacivertli-
ler, Süper Lig’de ilk kez 31. haftayı lider ka-
patmayı başardı. İstanbul ekibi, 24 ve 25. 
haftalar sonunda en yakın rakibinin 8 puan 
önünde zirvede yer aldığı geçen sezon 31. 
hafta sonunda Galatasaray’ın averajla ge-
risinde ikinci sırada yer almıştı. Medipol 
Başakşehir, 2016-2017 sezonunda söz ko-
nusu haftada Beşiktaş’ın 2, 2017-2018’de 
ise Galatasaray’ın 1 puan gerisinde son 3 
haftaya girmişti. 

KALAN 3 MAÇI
Okan Buruk’un ekibinin önünde İstan-

bul dışında tek maçı kaldı.  Medipol Başak-
şehir, 32. haftada ligde kalma mücadelesi 
veren İttifak Holding Konyaspor ile deplas-
manda oynadıktan sonra düşme hattından 
uzaklaşmaya çalışan bir başka ekip olan 
Hes Kablo Kayserispor’u ağırlayacak. Tu-
runcu-lacivertli takım, sezonu dış sahada 
Kasımpaşa ile yapacağı maçla tamamla-
yacak.

Medipol Başakşehir’in şampiyonluk 
yarışındaki rakibi Trabzonspor da bu sezon 
fikstürde turuncu-lacivertlileri takip etti. 
32’nci haftada Yukatel Denizlispor’a konuk 

olacak bordo-mavililer, daha sonra İttifak 
Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayse-
rispor ile karşı karşıya gelecek. 

12 MAÇTIR YENİLMİYOR
Son olarak ligde Yukatel Denizlispor’u 

2-0 yenen Medipol Başakşehir, yenilmez-
lik serisini de 12 maça yükseltti. Ligde son 
mağlubiyetini 25 Ocak’ta Fenerbahçe dep-
lasmanında alan turuncu-lacivertli takım, 
daha sonra oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü 
görmedi. Bu süreçte oynadığı 9 karşılaş-
madan galibiyetle ayrılmayı başaran Medi-

pol Başakşehir, 3 müsabakayı da berabere 
bitirdi. 12 maçta 30 puan toplayan İstanbul 
ekibi, bu süreçte yalnızca 6 puan kaybetti. 

İÇ SAHADA 15 MAÇTIR 
BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Medipol Başakşehir, iç saha maçlarını 
oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 
yaptığı son 15 karşılaşmayı kaybetmedi.  
Bu sezon iç sahada tek yenilgisini 24 Ağus-
tos 2019’da Fenerbahçe’ye karşı 2-1’lik 
skorla yaşayan turuncu-lacivertli takım, 
daha sonra oynadığı 15 karşılaşmada ye-

nilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler, 
evindeki son 15 maçta 11 galibiyet ve 4 
beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Turuncu-lacivertli ekip, savunmadaki 

başarısıyla da dikkati çekiyor. Ligde 31 
haftada kalesinde 27 gol gören Medipol 
Başakşehir, maç başına 0,87’lik gol yeme 
ortalaması ile ligin en az gol yiyen takımı 
konumunda bulunuyor. Turuncu-lacivertli-
lerden sonra ligin en az gol yiyen takımı ise 
31 maçta 33 golü kalesinde gören Galata-
saray oldu. 

İstanbul ekibi, atılan gollere bakıldığın-
da da ligin en golcü ikinci takımı unvanına 
sahip. 70 gol atan Trabzonspor’un zirvede 
bulunduğu bu alanda Medipol Başakşehir, 
59 golle ikinci sırada yer aldı. Turuncu-laci-
vertliler, maç başına yaklaşık 2 kez fileleri 
havalandırmayı başardı. 

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE DE 
ÇEYREK FİNAL ÇOK YAKIN

Süper Lig’de şampiyonluğa yakın olan 
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde 
de çeyrek finale bir adım uzakta.  UEFA Av-
rupa Ligi son 16 turunda Danimarka tem-
silcisi Kopenhag’ı İstanbul’da 1-0 yenen 
Medipol Başakşehir, rövanş öncesinde de 
avantajı ele geçirmişti.  Yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayın-
da ertelenen rövanş maçının yeri ise henüz 
belli değil.

 Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağus-
tos’ta oynanacak rövanş maçında turu 
geçmesi halinde, çeyrek, yarı ve final maç-
larına ev sahipliği yapacak Almanya’da 
UEFA Avrupa Ligi kupası için de mücadele 
verecek.  n AA

Başakşehir ilk kez 
bu kadar yakın

Önümüzdeki hafta Konyaspor’un rakibi olacak olan Başakşehir, tarihinde ilk kez 31. haftayı lider 
kapattı. Medipol Başakşehir, son 3 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor’un 4 puan önünde liderlik 

koltuğunda girdi. Okan Buruk’un ekibi, ligde 12 maçtır kaybetmiyor. İstanbul temsilcisi, sahasında ra-
kiplerine 15 maçtır yenilmedi. Ayrıca Medipol Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı unvanına sahip
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.H.TRABZON 28 17 4 7 51 34 17 55
4.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 52
5.İNEGÖLSPOR 28 13 6 9 41 30 11 45
6.A. AFYONSPOR 28 13 4 11 47 30 17 43
7.TARSUS İY 28 14 1 13 45 39 6 43
8.PENDİKSPOR 28 11 7 10 40 39 1 40
9.SARIYER 28 11 7 10 34 33 1 40
10.Z. KÖMÜRSPOR 28 9 9 10 35 37 -2 36
11.ÇORUM FK 28 11 3 14 36 42 -6 36
12.HACETTEPE 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14.KIRKLARELİSPOR 28 8 9 11 25 41 -16 33
15.BAŞKENT AKADEMİ 28 9 4 15 37 41 -4 31
16.AMEDSPOR 28 7 7 14 46 -18 28 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 28 7 4 17 31 57 -26 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 
geçtiğimiz hafta 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel 
Amatör Ligi’nin oynanmayacağını açık-
lamasından sonra nasıl bir tescil kararı 
verileceği merakla bekleniyordu.  Önceki 
gün yapılan toplantı sonrası karar verildi. 
Temsilcimiz 1922 Konyaspor’unda içinde 
bulunduğu TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta, Sam-
sunspor şampiyon olarak ilan edilirken 2 ve 
5. sırada bulunan Manisa FK, Hekimoğlu 
Trabzon, Sancaktepe FK ve İnegölspor’un 
ise Play-Off oynanmasına karar verildi. 
Ligde ikinci yarıda çıkışla ateş hattından 
kurtulan 1922 Konyaspor ise ligi 33 puanla 
13. sırada bitirdi. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
Şanlıurfaspor’un matematiksel olarak bir 
şansı bulunmadığı için bir alt lige düşürü-
lürken, Gümüşhane ve Amedspor’un ligde 
kalma iddiası olduğundan dolayı küme 
düşürülmedi. Bölgel Amatör Ligleri için de 
açıklama yapan Türkiye Futbol Federayo-
nu, Bölgesel Amatör Ligi’nde yarışan 11 
grubun liderini TFF 3. Lig’e aldı.   

İKİNCİ YARI PERFORMANSIYLA 
LİGDE KALDI

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, ilk yarısını 14 puanla kapattığı ligi 
13. sırada bitirerek ligde kalmayı garanti-
ledi. 18 haftada 3 teknik adam değiştiren 
1922 Konyaspor, bu sıkıntılı sezonda lig-
de kalmayı başararak önemli bir işe imza 
attı. Salih Eken yönetiminde ikinci yarıda 
11 maça çıkan Yavru Kartal, 5 galibiyet, 4 
beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan 
topladı. Bu kısa süre içerisinde ateş hattının 
üzerine çıkan Yeşil-Beyazlılar, Konya, spor 
camiasının da takdirini topladı. Genç bir 
kadroyla ligde yarışan 1922 Konyaspor’da 
genç oyuncularda takımlarına yaptıkları 
katkıyla dikkat çekti. 1922 Konyaspor’da 
önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan 
başkanlık seçiminde mevcut başkan Zahir 
Renklibay’ın tekrardan başkan seçilmesi 
durumunda teknik direktör Salih Eken’le 

anlaşarak yola devam edeceği bekleniyor. 
Başkanlık seçiminin gerçekleşmesinden 
sonra yeni sezon planlamasını yapacak 

olan 1922 Konyaspor, önce Salih Eken’le 
anlaşıp sonrasında ise eksik bölgelere 
takviye yapmak için transfer çalışmalarına 

başlayacak.
BÖLGESEL AMATÖR 

LİGİ’NDE KARAR ÇIKTI
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mü-

cadele eden temsilcilerimiz Akşehirspor, 
Konya Ereğlispor ve Sarayönü Beledi-
yespor’un yarışlarını sürdürdükleri lig için 
karar verildi. Ligde bu sezon başarılı bir 
sezon geçiren Akşehirspor 37 puanla 5. 
Sırada yer alırken, Konya Ereğlispor ve Sa-
rayönü Belediyespor, sıkıntılı bir sezon ge-
çirdi. Konya Ereğlispor 19 puanla 10. Sıra-
da yer alırken, Sarayönü Belediyespor ise 
17 puanla 14. sırada yer alıyordu. Türkiye 
Futbol Federasyonu tarafından küme düş-
menin olmayacağı da en çok Konya Ereğli 
Belediyespor ve Sarayönü Belediyespor’a 
yaradı. TFF’nin Bölgesel Amatör Ligi ile 
ilgili kararı, 11 grupta lider olan takımların 
TFF 3. Lig’e çıkartılması. Küme düşmenin 
ise olmayacağı yönünde. n İLHAN ATLI

Yavru Kartal’a
19 puan yetti

TFF alt ligler için kararı verdi. Temsilcimiz 1922 Konyaspor’unda yer aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
Samsunspor’un şampiyonluğu kesinleşirken, 2 ve 5. sırada yer alan takımların ise Play-Off oynanaca-

ğı açıklandı. Temsilcimiz 1922 Konyaspor’da ikinci yarıda sergilediği performansla ligde kaldı Genç kaleciden 
sevindirici haber

İlker Türel basketbol
kariyerini noktaladı

Konyaspor’un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tek-
baş’dan sevindirci haber geldi. Yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi: “Kalecimiz M.Berzan Tekbaş Alanya’da 
tedavi gördüğü hastahaneden Konya Medicana Hastane-
si’ne Nakil olmuştur. Akademi Koordinatörümüz Taner Ay 
sporcumuzun Ailesini evinde ziyaret ederek Futbolcumuzun 
sağlığı hakkında bilgi aldı. Doktorlar önceki durumuna göre 
daha umutlu olduklarını ve şuan yoğun bakımda tedavi gör-
düğünü ilettiler. Bağlı olduğu cihazdan tedavisi sonlandırı-
lıp,bundan sonra ki süreçte İlaç ile tedaviye başlandığının 
bilgisini verdiler.” n SPOR SERVİSİ

Bir dönem Torku Konyaspor Basketbol takımında da 
forma giyen İlker Türel, aktif basketbol kariyerini noktala-
dı. Konyaspor basketboluna önemli hizmetler veren Türel, 
son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye forması giyiyordu. 
Başarılı basketbolcu İlker Türel’in yeni adresi de belli oldu. 
Basketbol kariyerini sonlandırmasına rağmen basketbol-
dan kopmayan Türel, eski takımı Manisa Büyükşehir Be-
lediye’de başantrenör Ceyhun Cabadak’ın asistanı olarak 
göreve başladı. n SPOR SERVİSİ

TFF 1. Lig’e yükselen Yılport 
Samsunspor Genel Menajeri Musta-
fa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyo-
nu’nun (TFF) Yılport Samsunspor’un 
şampiyonluğunu tescillemesini 
sevinçle karşıladıklarını söyledi.  
Gruplarında 10 puan farkla lider ol-
duklarını hatırlatan Aztopal, “Kalan 
6 maçımızı da oynasaydık da zaten 
şampiyonluğumuzu 2 maç sonra 
ilan etmiş olacaktık. Hak ettiğimiz 
bir şampiyonluğumuz TFF tarafından 
tescilledi. 6 puan geriden gelip 10 
puan fark atarak şampiyon olan baş-
ta teknik direktörümüz Ertuğrul Sağ-
lam olmak üzere tüm oyuncularımızı 
tebrik ediyorum. Ayrıca kulüp baş-
kanımız Yüksel Yıldırım’ın bize olan 
inancı ve desteğinden dolayı kendi-
sine teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. Aztopal, Samsunspor’un 
TFF 1. Lig’de başarılı olması için 
çalışmalara başladıklarını vurgula-
yarak, “Uzun yıllar sürecek bir başa-
rının ilk adımını atmış bulunuyoruz. 

Önümüzdeki sezon da başarılı bir 
takım oluşturmak için transfer ça-
lışmasını başlattık. Teknik direktör 
Sağlam’ın raporu doğrultusunda iç 
ve dış transferde oyuncularla görüş-
melerimizi yapıyoruz.” diye konuştu.

HEDEFİMİZ SÜPER LİG
TFF’nin 2. ve 3. Lig kararları-

nı vermesinden sonra temsilcimiz 
1922 Konyaspor’unda yarıştığı 2. 
Lig Beyaz Grup’ta Samsunspor şam-
piyon oldu TFF 1. Lig’e yükseldi. 
Konuyla ilgili konuşan Samsunspor 
teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 
“Amacımız Samsunspor’u eski gün-
lerine geri dönmesini sağlayıp Süper 
Lige çıkarmak. İlk hedefimizi bitir-
dik. TFF 1.Lig’e çıktık. Önümüzdeki 
sene daha büyük sorumluluğumuz 
var. Hedefimiz Süper Lig. İnşallah 
Samsunspor’u layık olduğu Süper 
Lig’e taşıyacağız. Sonrasında Sam-
sunlulara o eski hareketli, şaşaalı 
dönemlerini yeniden yaşatacağız.” 
şeklinde konuştu. n AA

Samsunspor’da TFF 1. Lig coşkusu

TFF alt ligler için kararını verdi! Play-Off oynanacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgını nedeniyle iptal edilen TFF 2. 
Lig’de Yılport Samsunspor ile Bandır-
maspor, TFF 3. Lig’de ise Serik Bele-
diyespor, Kocaelispor ile Karacabey 
Belediyespor, şampiyon ilan edildi. 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yö-
netim Kurulunun aldığı karara göre, 
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lider durum-
da olan Yılport Samsunspor ile Kırmı-
zı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon 
olarak TFF 1. Lig’e yükseltildi.

TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Be-
lediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri 
Kocaelispor ile TFF 3. Lig 3. Grup li-
deri Karacabey Belediyespor da TFF 
2. Lig’e terfi ettirildi. TFF 2. Lig’de 
gruplarında ikinci ile beşinci sırada 
bulunan Beyaz Grup’ta Manisa Futbol 
Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancak-
tepe Futbol Kulübü ile İnegölspor, 

Kırmızı Grup’ta ise Ankara Demirspor, 
GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor ve 
Sakaryaspor’un Play-Off oynaması 

kararlaştırıldı.
PLAY-OFF’LAR ANTALYA’DA

TFF 3. Lig’de de gruplarında 

ikinci sıra ile beşinci sıra arasında 
yer alan 1. Grup’ta Anagold 24Erzin-
canspor, 68 Aksaray Belediyespor, 

1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. 
Grup’ta Belediye Derincespor, Turgut-
luspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 

3. Grup’ta ise Somaspor, Pazarspor, 
Nevşehir Belediyespor ile Muğlaspor 
takımlarının play-off’ta mücadele 
etmesi kararı verildi. Tek maç ele-
minasyon sistemine göre Antalya’da 
20-28 Temmuz tarihleri arasında 
oynanacak gece maçları sonucunda, 
TFF 1. Lig’e yükselecek 1 takım ve 
TFF 2. Lig’e yükselecek 3 takım be-
lirlenecek. Play-off eşleşmeleri lig 
ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü 
ile de lig dördüncüsü olacak şekilde 
gerçekleşecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Şanlı-
urfaspor, Kırmızı Grup’ta Kardemir 
Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 
Tokatspor ve Manisaspor takımları 
matematiksel olarak küme düştü.

Spor Toto Bölgesel Amatör 
Lig’den TFF 3. Lig’e 11 grubun lideri 
terfi edecek. n AA



Volkan Fındıklı uzun süre sonra 11’de Seni anlatacak kelime kalmadı Bajic!

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. BAŞAKŞEHİR 31 19 9 3 59 27 32 66
2.TRABZONSPOR 31 17 11 3 70 35 35 62
3.SİVASSPOR 31 15 9 7 50 34 16 54
4.BEŞİKTAŞ 31 16 5 10 53 40 13 53
5.GALATASARAY 31 14 10 7 50 33 17 52
6.ALANYASPOR 31 14 9 8 57 34 23 51
7.FENERBAHÇE 31 14 8 9 54 41 13 50
8.GAZİANTEP FK 31 10 11 10 45 47 -2 41
9.GÖZTEPE 31 10 9 12 39 42 -3 39
10.ANTALYASPOR 31 9 11 11 37 50 -13 38
11.KASIMPAŞA 31 10 6 15 46 54 -8 36
12.GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 9 14 36 50 -14 33
13.YENİ MALATYASPOR 31 8 8 15 44 46 -2 32
14.DENİZLİSPOR 31 8 8 15 29 45 -16 32
15.RİZESPOR 31 9 5 17 34 52 -18 32
16.KAYSERİSPOR 31 8 7 16 38 68 -30 31
17.İH KONYASPOR 31 6 12 13 26 43 -17 30
18.ANKARAGÜCÜ 31 5 11 15 29 55 -26 26

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, ligin 31. Haftasında 
deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaş-
tı. Deni Milosevic ile öne geçen Kon-
yaspor, karşılaşmayı uzun süre önde 
götürdü. 

Rakibin baskısını arttırdığı maçın 
son bölümünde verilen tartışmalı bir 
penaltı kararı ile üstünlüğünü kaybeden 
Anadolu Kartalı, ardından yediği gol-
lerle adeta dağıldı. Çaykur Rizespor ve 
Yeni Malatyaspor’un kazandığı haftada 
30 puanda kalan Yeşil Beyazlılar, ligde 
kalma umutlarını iyice azalttı.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ani gelişen Konyaspor 

atağında Volkan Fındıklı’nın sert şutunu 
Gaziantep FK kalecisi Günay kurtardı.

3. dakikada Bajic’in yakın mesafe-
den Gaziantep FK kalesine çektiği sert 
şut üstten auta gitti.

6. dakikada Oğuz Ceylan’ın ceza 
sahası dışından şutu yandan az farkla 
dışarı gitti.

13. dakikada Ömer Ali’nin pasında 
kaleci Günay ile karşıya karşıya kalan 
Milosevic’in sol köşeye gönderdiği top 
ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada ceza sahasında topla 
buluşan Maxim’in sert şutu üst direkten 
döndü.

28. dakikada Sousa’nın sert şutunu 
Konyaspor kalecisi Ertuğrul güçlükle 
çeldi.

41. dakikada Morais’in yerden 
ortasında savunmadan sekip kaleye 
yönelen topu kaleci Ertuğrul son anda 
kurtardı.

İKİNCİ YARI
54. dakikada Maxim’in ceza sahası 

dışından çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul 
zorlukla kornere çeldi.

60. dakikada Oğuz’un kafa ile ceza 
sahasına gönderdiği tehlikeli top Ertuğ-
rul’da kaldı.

64. dakikada Konyaspor’lu Bajic’in 
ceza sahası dışından vuruşunda Günay 
gole izin vermedi.

71. dakikada Miya’nın pasıyla ceza 
sahası önünde topla buluşan Milose-
vic’in sert şutunda Günay başarılı oldu.

73. dakikada Morais’in ceza sahası 
dışından çektiği şut direğin hemen üze-
rinden dışarı gitti.

80. dakikada Maxim’in kaleciyle 
karşı karşıya yaptığı vuruş çok az farkla 
auta gitti.

85. dakikada Gaziantep FK VAR in-
celemesi sonucu penaltı kazandı.

86. dakikada penaltı atışında topun 
başına geçen Maxim skoru eşitledi. 1-1

87. dakikada Morais’in pasında 
ceza sahası içinde topla buluşan Furkan 
Soyalp ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

90+7. dakikada kaleci Günay’ın 
uzun degajında topla buluşan Pawlows-
ki, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarla-
yarak farkı ikiye çıkardı. 3-1
n SPOR SERVİSİ

DAĞILDIK!
Kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK karşısında hayati bir maça 
çıktı. Maçın ilk bölümünde öne geçen ve uzun süre önde götüren Anadolu Kartalı tartışmalı bir penaltı 

kararı ile adeta dağıldı. 3-1 mağlup olan Yeşil Beyazlılar, kümede kalma umutlarını iyice azalttı

R
PS

Ertuğrul’un  
çabası yetmedi!

Serkan Kırıntılı  
kadroya alınmadı

Son haftalarda Serkan Kırıntılı’nın yerine forma şansı 
bulmaya başlayan Ertuğrul Taşkıran Gaziantep FK maçında 
da kaledeki isimdi. Maça iyi başlayan deneyimli kaleci pek 
çok pozisyonda rakiplerine gol şansı vermedi. Özellikle ma-
çın ilk yarısında birbirinden önemli kurtarışlara imza atan 
Ertuğrul, ikinci yarıda da bu performansını sürdürse de, 
penaltıya ve ardından gelen şok gole engel olamadı. Son 
dakikalarda gelen üçüncü gol ise Ertuğrul’un rakip kaleye 
gol aramaya gittiği bölümde gerçekleşti.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren İttifak 
Holding Konyaspor’da Serkan Kırıntılı sürprizi yaşanıyor. Bu 
sezon yediği hatalı goller ve gördüğü kırmızı kartlarla taraf-
tarın tepkisini çeken deneyimli kaleci 2 haftadır yedek bıra-
kılıyordu. Teknik direktör Bülent Korkmaz bu sefer daha sert 
bir karar aldı ve tecrübeli kaleciyi maç kadrosuna almadı.  
Konyaspor kariyerinde ilk kez sakat ve cezalı olmadığı hal-
de 2 maç üst üste yedek bırakılan Serkan yine Anadolu Kar-
talı’nda ilk kez herhangi bir sebep olmadan maç kadrosuna 
alınmadı. n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un Gaziantep FK 
ile karşılaştığı maçta ilk 11’de maça 
çıkan Volkan Fındıklı uzun süre sonra 
görev aldı. Amir Hadziahmetovic ve 
Jens Jonsson’un cezalı olması nede-
niyle ön liberoda eksik kalan Anadolu 
Kartalı bu boşluğu Volkan Fındıklı ile 
doldurdu. Bu sezon son olarak An-
talyaspor ile deplasmanda oynanan 
maçta ilk 11’de yer alan deneyimli 
orta saha 10 hafta sonra şans buldu. 
Karşılaşma boyunca çok koşan Vol-
kan oyunu son bölümünde penaltıya 
sebebiyet veren oyuncu oldu. Vol-
kan bu sezon 12 maçta görev yaptı.  
Konyaspor karşılaşmaya Ertuğrul, 
Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovi-
c,a Volkan, Farouk Miya, aÖmer Ali, 
Milosevic ve Bajic 11’i ile çıktı. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un başarısız bir sezon 
geçirmesinin en önemli sebebi olan 
Riad Bajic, Gaziantep FK maçında 
da yaptı yapacağını. Bu sezon bir-
birinden net pozisyonları cömertçe 
harcayan Boşnak golcü Gaziantep 
FK maçına da ilk 11’de başladı. Kon-
yaspor’un maçın hemen başında 

öne geçmesinin ardından önemli 
pozisyonlar yakalayan beceriksiz 
forvet yine gol atmayı başaramadı.  
Taraftarın en fazla tepki gösterdiği 
oyuncuların başında gelen Bajic maç 
boyunca etkisiz futboluna rağmen ıs-
rarla oyunda tutuldu.
n SPOR SERVİSİ

Bazı kurallar sadece Konyaspor için var! Bülent Korkmaz’a tepkiler çığ gibi!
Bu sezon hakem kararlarından 

sürekli canı yanan Konyaspor, Ga-
ziantep FK maçında da kurban se-
çildi. Maçın hemen başında öne ge-
çen ve uzun süre karşılaşmayı önde 
götüren Anadolu Kartalı maçın son 
bölümünde verilen penaltı kararı 
ile adeta çözüldü ve mücadeleyi 
kaybetti. Maçın sona dakikalarında 
soldan ceza çevrilen top önce Vol-
kan’ın ayağına ardından da eline 
çarptı. Gaziantep FK oyuncuları 
penaltı itirazında bulunurken Kon-
yaspor, vücuttan seken topların pe-
naltı olmayacağı kuralını hatırlattı. 
VAR’da pozisyonu yeniden incele-
yen hakem Hüseyin Göçek, penaltı 
kararı verdi. Konyaspor bu kararla 
önce üstünlüğü ardından gelen gol 
ile beraberliği kaybetti. 

Daha önce Konyaspor-Beşiktaş 
maçında benzer pozisyon yaşanmış 
ve uzun süre tartışılmıştı. Maçın son 
dakikasında Amir’in kaleye gönder-
diği topu Pepe önce kafayla ardın-

dan elle çıkarmıştı.  Konyaspor pe-
naltı itirazında bulunurken devam 
kararı verilmiş ve karar vücuttan 
sekerek elle temas edilen pozisyon-
larda penaltı kararı verilmeyeceği 
şeklinde savunulmuştu. 

Birbirine benzer iki pozisyon-
da verilen iki çelişen kararın Kon-
yaspor’un dezavantajına olması 
‘bazı kurallar sadece Konyaspor 
için var’ düşüncesini akla getirdi.
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’in 31. Haftasın-
da temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor, kritik maçta Gaziantep FK 
ile deplasmanda karşılaştı. Maçı 
uzun süre önde götüren Konyaspor, 
Hüseyin Göçek’in 86. dakikada pe-
naltı kararını vermesinden sonra 
adeta dağıldı. 1 dakikada 2 gol yi-
yen Yeşil-Beyazlılar, uzatma daki-
kalarında da yediği golle sahadan 
3-1 mağlup ayrıldı ve ligde kalma 
adına büyük yara aldı. Karşılaş-
manın ikinci yarısında Gaziantep 
FK’nın baskısına 86 dakika dayanan 
Konyaspor, son dakikalarda oyun-
dan düştü. Gaziantep FK’nın peş 
peşe oyuncu değişikliğine giderek 
takıma taze kan alması Konyaspor 
teknik direktörü Bülent Korkmaz’ın-
da hamlelerini geç kullanması 
Gaziantep takımının baskısını art-
tırdı. Karşılaşmayı uzun süre önde 
götüren Anadolu Kartalı’nda teknik 
direktör Bülent Korkmaz oyunu tu-
tamadı. Konyaspor’un maçı önce 

dötürdüğü bölümde hamle yapma-
yarak şaşkına çeviren deneyimli 
teknik adam rakibin baskısına adeta 
davetiye çıkardı. Konyasporlu taraf-
tarlar kaybedilen maçın en önemli 
isminin Bülent Korkmaz olarak de-
ğerlendirdi. Uzun süredir takımda 
yokları oynayan Riad Bajic’inde gol 

pozisyonlarını değerlendirememesi 
ve sahada varlık gösterememesine 
rağmen Korkmaz’ın Bajic’i 90 da-
kika oyunda tutması taraftarları çıl-
dırttı. Bu sonuçla ligde kalma adına 
büyük yara alan İH Konyaspor hafta-
yı 30 puanla 17. sırada tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Candaş Elbil xx,
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx, Papy Djilobodji xx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xxx, Junior Morais xxx, 
Andre Sousa xx (Pawlowski dk. 66 xxx), Güray Vural xx (Jefferson dk. 55 xx), Kenan Özer xx (Furkan Soyalp dk. 66 xxx), 
Maxim xxx (Chibsah dk. 90 ?), Kayode xx (Muhammet Demir dk. 46 xx)
Yedekler: Haydar Yılmaz, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay Aktaş, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran xx, Skubic xx, Anicic xx, Uğur Demirok xx, Alper Uludağ xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevto-
vic xx, Ömer Ali Şahiner xxx (Thuram dk. 79 x), Farouk Miya xx (Hurtado dk. 73 x), Deni Milosevic xxx, Rijad Bajic xx
Yedekler: Mücahit Atalay, Guilherme, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Levan Shengelia, Erdon Daci, Şener Kaya
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Milosevic (dk. 13) (Konyaspor), Maxim (dk. 86), Furkan Soyalp (dk. 87), Pawlowski (dk. 90+7) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Miya, Ertuğrul Taşkıran, Uğur Demirok, Milosevic, Alper (Konyaspor), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Morais 
(Gaziantep FK)


