
060503 İş ortağını öldüren
sanığa 25 yıl hapis 

Karapınar’da kurban 
kesim kursu açıldı

Başkan Tutal mahalle
ziyaretlerine başladı 07 Allı turnaların hayat 

merkezi: Tuz Gölü 11 İzole tatilin Konya’daki 
alternatif adresi yaylalar

ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Konut satışı düştü 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2019 verilerine göre 
Türkiye genelinde konut satış oranının bir önceki aya göre yüzde 

33,26 azaldığını söyleyen Kerem Nükte Gayrimenkul Yetkilisi 
Hasan Aksay, bu oranın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 

48,6 olduğunu ifade etti.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Sokak ortasında çatıştılar!
Konya’da 2 grup arasında çıkan silahlı 
kavgada, olaya karışan 5 zanlı ile o 
sırada yoldan geçen 4 kişi yaralandı. 
Merkez Karatay ilçesi Aziziye 
Mahallesi Selimiye Caddesi’nde, 
aralarında husumet bulunan 2 grup 
arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya 
dönüşmesi üzerine, taraflardan Adem 
Ç. (32), Cumali K. (37), Hüseyin 
Ç. (57), Bayram B. (33), Nurdoğan 
B. (37) ile o sırada yoldan geçen 
Emrullah T. (39), Metin Ş. (16), 
İsmail Y. (22) ve Zeynep Y. yaralandı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

51 yıldır saate
ayar veriyor

Toplu taşımaya 
pandemi uyarısı

Sarayönü ilçesinde saat tamir-
ciliği yapan 69 yaşındaki Üzeyir 
Kulcabay, zemberekle çalışan 
sarkaçlı saatlere 51 yıldır ayar 
veriyor. Saatler popülerliğini 
yitirse de dekoratif olarak 
değerini koruyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şube Başkanı 
Dr. Aziz Hakan Altun, pan-
demi sürecinde toplu taşıma 
araçlarında sağlıklı ve güvenli 
yolculuk yapılabilmesine 
yönelik uyarılarda bulundu. 
Altun özellikle araç iç hava 
sirkülasyonunun yapılmaması 
gerektiğini vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 11’DE
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n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

BEYŞEHİR İLÇESİNE
DOĞALGAZ MÜJDESİ 

MİLLET BAHÇESİNİN 
GÜZEL BİR ÖRNEĞİ OLACAK

Başkan Bayındır açıkladı 

Başkan Altay Sarayönü’ndeydi

Konya’nın önemli 
ilçelerinden olan 
Beyşehir, önemli yatı-
rımlar almaya devam 
ediyor. Beyşehir Be-
lediye Başkanı Adil 
Bayındır, Beyşehir 
ilçesinin bazı merkez 
mahallelerinin bu yıl 
yürütülecek çalışma-
larla doğalgaza kavu-
şacağını müjdeledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
Sarayönü’ne yapılacak olan Millet Bahçesi’nin 
Türkiye’ye kazandırılan en güzel Millet Bahçesi 
örneklerinden biri olacağını söyledi.

24 Kasım 1934 tarihinde alınan garabet karar iptal edildi, ümmetin onuru kurtuldu
BAKANLAR KURULU 

KARARI İPTAL
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye 
Hizmet Derneği, Ayasofya’nın camiden müzeye 
dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kara-
rının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.  Davayı 
duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz’daki du-
ruşmada tarafları dinledi.  Duruşmanın ardından 
dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını 
verdi.  Daire, Ayasofya’nın camiden müzeye 
dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 
yılında yaptığı bir açıklamada Ayasofya’nın 
ücretsiz olması önerisine ilişkin, “Olmayacak 
bir şey değil, hatta üzerinde öyle dururuz ki, 
adını müze değil artık Ayasofya Cami olarak 
koyarız” demişti. Danıştay süreciyle birlikte 
ise Erdoğan geçtiğimiz ay, “Ayasofya ile ilgili 
orayı camiye çevirmeyin diyorlar. Türkiye’yi 
siz mi idare ediyorsunuz? Böyle bir adım atıla-
caksa bunun yetki sahipleri bellidir. Danıştay 
kararını verir o karara göre atılması gereken 
adım neyse atılır” açıklamasında bulunmuştu.

KARAR RESMİ GAZETE’DE
Ayasofya’nın, Diyanet 
İşleri Başkanlığına 
devredilerek ibadete 
açılmasına ilişkin Cum-
hurbaşkanı Kararı Res-
mi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yayımlandı.

ERBAKAN İSTEMİŞTİ
Milli Görüş hareke-
tinin merhum lideri 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan, siyasi hayatı 
boyunca Ayasofya 
konusunda büyük 
hassasiyet göstermişti.

DEVLET BAHÇELİ’DEN 
AYASOFYA DESTEĞİ

Ayasofya tartışmalarına ilişkin MHP Lideri Devlet 
Bahçeli de önemli açıklamalarda bulunmuş, 
Ayasofya’nın ibadete açılması gerektiğini sa-
vunmuştu. Bahçeli, Ayasofya Camisi Müslüman 
gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka 
açılmalıdır. Kimin ne söylediğini bir önemi yok-
tur. Önemli olan milletin ne dediği, ecdadın ne 
istediği, Allah’ın neyi emrettiğidir. Gerisi fuzuli laf 
kalabalığıdır” demişti. Ayrıca Bahçeli Ayasofya’y-
la ilgili farklı ülkelerden gelen karşı görüşlere de 
yer vererek, “Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı 
sadece Türkiye’ye aittir” ifadelerini kullanmıştı.

CAMİ OLARAK 
HİZMETE SUNULDU 

Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya’nın Fatih 
Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, 
cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu 
belirtildi.  Ayasofya’nın tapu belgesinde cami 
vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeye-
ceği belirtilen gerekçede, “Vakıf senedindeki 
cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir 
amaca özgülenmesinin hukuken mümkün 
olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

ZİNCİRLER KIRILDI



Konya’nın önemli ilçelerinden olan Beyşehir, önemli yatırımlar almaya devam ediyor. Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Beyşehir ilçesinin bazı merkez mahallelerinin bu yıl yürütülecek çalışmalarla doğalgaza kavuşacağını müjdeledi

Beyşehir doğalgaza kavuşuyor

Beyşehir Belediye Meclisi’nin Ocak 
ayı olağan toplantısında konuşan Baş-
kan Adil Bayındır, halen Yeni Mahal-
le’nin bir bölümünde taşımalı sistemle 
doğalgaz kullanımının olduğu Beyşe-
hir’in bu yıldan itibaren boru hattı siste-
miyle ilçeye gelecek olan doğalgazla ta-
nışmaya başlayacağını söyledi. Belediye 
Meclisi üyelerini toplantıda Beyşehir’de 
yürütülecek doğalgaz çalışmalarıyla ilgi-
li olarak bilgilendiren Başkanımız Bayın-
dır, “Beyşehir’de yapılabilirliği mümkün 
olan bir doğalgaz meselesi vardı. Sizle-
rin, bizlerin her gittiğimiz platformda 
gündeme taşımamız ve akabinde hepi-
mizin adına benim ‘Beyşehir’i yeniden 
kazarım, yeniden yaparım, yeter ki do-
ğalgaz gelsin’ sloganıyla çıktığım yolda 
bizi yalnız bırakmayan hükümetimizin 
yetkililerine, milletvekillerimize teşek-
kür ediyoruz” dedi.

“PROJE GECİKMESİN DİYE BELEDİYE 
OLARAK HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI 

YAPTIK, YAPIYORUZ”
Doğalgaz projesinin Beyşehir Be-

lediyesi ayağında kurum olarak üzerle-
rine düşen ne varsa yapmanın gayreti 
içerisinde olduklarını da anlatan Bayın-
dır, “Beyşehir Belediyesi olarak sizlerle 
beraber Beyşehir’de, Seydişehir’den 

gelen yüksek basınçlı boru hattının 
geçtiği güzergahlarda vatandaş-
larla olan diyaloglar da dahil 
ilçemizin dağıtım merkezi ola-
cak, Yeni Devlet Hastanesi’nin 
akabinde, arkasındaki çevre 
yolu güzergahındaki yerin 
tahsisi konusunda BOTAŞ 
ve ENERYA yetkililerini yüz 
yüze getirmedik. Bunu ima-
rımız da, encümenimiz de 
biliyor. Biz de vatandaşları-
mızı çağırarak, karşılığında 
yer önererek prensip anlaş-
masına vardık. Biz belediye 
olarak da onlara takasla 
yer vereceğiz. Ki formalite 
bir yıl atmasın diye, mah-
kemeyle, yazışmalarla 
intikaya uğramasın bu 
proje diye. Onunla il-
gili fedakarlık yaptık, 

yapmaya da devam 
edeceğiz.” şeklinde sözlere yer verdi.

BEYŞEHİR’DE İLK DOĞALGAZA 
KAVUŞACAK MERKEZ MAHALLELER

Beyşehir’de ilk olarak doğalgaza ka-
vuşacak mahalleleri de konuşmasında 
aktaran Başkanımız Bayındır, şu bilgi-
leri verdi: “Beytepe, Esentepe, Hacıakif 
ve Yenimahalle şu önümüzdeki yazın, 
yani 2020’nin yaz programının şantiye 
dönemidir, kazma dönemidir, hatları 
geçirme dönemidir, dağıtımını yapma 
dönemidir. Akabinde 2021’de Hamidi-
ye Mahallesi, Hacıarmağan Mahallesi 
ve Dalyan’ın, Evsat’ın bir kısmı yine bu 
Hacıakif’le beraber bitecek yüzde 30 
filan, yüzde 70’e yakını ve Hacıarma-
ğan Mahallesi, Dalyan Mahallesi, çarşı 
merkezi bütün bunlar da 2021 yılında 
bitecek. 2022 yılında TOKİ konutlarının 
bulunduğu Avşar Mahallesi, Eşrefoglu 

(İçerişehir), Bahçelievler Mahallesi yani 
Babakovdu dahil buna ve Müftü Mahal-
lesi olmak üzere, Yeşilyurt da tabi Hami-
diye’nin devamında var. Bütün bunları 
da 2022’nin sonunda inşallah Beyşehir 
doğalgaza ulaşmış olacak.”

“VATANDAŞIMIZ DAHA EKONOMİK 
DOĞALGAZ KULLANACAK”

Beyşehir’de Yeni Mahalle’nin belli 
bir bölümünde taşıma, mobil sistemle 
bazı konutların doğalgazla ısıtıldığını 
hatırlatan Başkanımız Bayındır, bunun 
maliyetlerinin yüksekliğine de vurgu 
yaptı. Bu konuda, gazı kullanan vatan-
daşlar arasında da ciddi bir rahatsızlığın 
sözkonusu olduğunu anlatan Bayındır, 
“Yani, gaz fiyatındaki artışlar, nakliye-
den doğan artışlar, vatandaşa ağır yan-
sımaktadır. Ama şunun bilinmesini iste-
rim ki Konya ve Seydişehir’de maliyetler 
yüksek basınçlı boru hattıyla geldiği için, 
doğalgazın ana şebekesiyle geldiği için 
taşımalı olmadığı için bize göre biz 3 
ödüyorsak onlar 1.80 filan ödüyorlar” 

dedi.
Taşımalı doğalgaz sisteminden yeni 

sisteme geçişle birlikte bundan eko-
nomik yönde vatandaşların da istifade 
edeceğini ve Beyşehir’in tam anlamıyla 
doğalgaza kavuştuğunda hava kirlili-
ğinden de kurtulacağına dikkati çeken 
Başkanımız Bayındır, “İnşallah Beyşe-
hir’de hem hava kirliliği yönünden hem 
vatandaşımızın ısınması yönünden iyi 
şeyler olacak” dedi. Meclis toplantısın-
da konuşmaların ardından daha sonra 
gündemdeki konular müzakere edilerek 
karara bağlandı.

BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR
Başkan Bayındır, Beyşehir için ol-

dukça önemli bir proje olan doğalgaz 
konusunda yaptığı açıklamada, “Koro-
navirüs Salgını nedeniyle bir süre ara 
verilen; Şehrimiz doğalgaz ana hat ima-
lat çalışmalarına 13 Haziran 2020 tarihi 
itibari ile tekrar başlanmıştır. Beyşehir 
ilçemize doğalgaz dağıtımının yapılacağı 
şehir giriş istasyonu inşaat işlemlerine 

devam edilmekte olup, yüksek basınç 
boru hattı çalışmalarına 15 Haziran 
2020 haftası itibari ile başlanılması plan-
lanmaktadır. Şehrimize doğalgazın ka-
zandırılmasında yoğun emek ve destek-
lerini gördüğümüz; Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Ku-
rum’a,

Konya Milletvekilimiz Sayın Gülay 
Samancı’ya, 24.Dönem Konya Millet-
vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışma-
nımız Sayın Mustafa Akış’a, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbra-
him Altay’a, Botaş Yetkililerine, Enerya 
Yetkililerine,

Belediyemiz Meclis Üyelerine, Tüm 
(Merkez ve Dış) Mahalle Muhtarlarımı-
za,

Bu konuda; bizlere inanan, omuz 
veren herkese, şehrim adına teşekkür 
ediyor, şükran ve minnetlerimi sunuyo-
rum” açıklamasında bulundu. 
 n ABDULLAH AKİF SOLAK

 

Adil Bayındır
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Başkan Tutal mahalle
ziyaretlerine başladı

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, yeni normalleşme süreci ile bir-
likte mahalle ziyaretlerine hız verdi.  
AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin 
Atalay ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  
Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 
Taşağıl, Çatmakaya ve Susuz ma-
hallelerini ziyaret eden Başkan Tu-
tal, bölgelerde yürütülen çalışmala-
rı yerinde inceledi.

Geçtiğimiz hafta ise Mesudi-
ye, Yaylacık, Ketenli, Çat, Dikilitaş 
mahallelerini ziyaret eden Başkan 
Tutal, bu hafta ise Taşağıl, Gölyüzü, 
Susuz, Çatmakaya ve Madenli ma-
hallelerine ziyaretlerde bulundu.

Mahallelerde vatandaşlar-
la sohbet eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; tüm Dünya’da ol-
duğu gibi Türkiye’yi de kapsayan 
pandemi nedeniyle hemşehrileri-
miz ile hasbihal etmeyi özlemiştik. 
Bu salgın sürecinde bizlere destek 
veren çağrılarımıza uyarak katkıda 

bulunan herkese çok teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu-
güne kadar çalışmalarına aralıksız 
devam ettiklerini kaydeden Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal; merkez 
ve kırsal mahallelerimizde ekiple-
rimizle hemşehrilerimizden gelen 
talep ve istekleri yerine getirmeye 
çalışıyor. Özellikle yol genişletme 
ve arazi yolları açılması noktasın-
da bu yıl önemli çalışmalar yapı-
yoruz. Program dahilinde bütün 
mahallelerimizde sırasıyla çalışma 
yapılacaktır. Ekiplerimiz 55 ma-
hallemizin tamamını kapsayan bir 
çalışma içerisinde. Kırsal ve merkez 
mahallelerimizde hizmet için neler 
yapabiliriz düşüncesiyle hizmet ve 
çalışma planlarımızı yapıyoruz. Her 
mahalle için öncelikli ihtiyaç olan 
hizmeti tespit ediyoruz ve ona göre 
yol haritamızı çiziyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-
timler Dünya Teşkilatı Eş Başkanı, 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Baş-
kanı ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Pakis-
tan İslam Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçisi Muhammad Syrus Saj-
jad Qazi’yi ziyaret etti.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş 
Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Pakistan’ın Ankara 
Büyükelçisi Muhammad Syrus Saj-
jad Qazi’ye iade-i ziyarette bulundu. 
Başkan Altay, iki ülke arasındaki güç-
lü bağların çok eskiye dayandığını, bu 
bağların gelişerek devam etmesi için 
gayret gösterdiklerini söyledi. Kon-
ya’nın Türkiye ve dünyadaki beledi-
ye birliklerinde etkin bir şehir oldu-
ğunu kaydeden Başkan Altay, başta 

kardeş şehir Multan olmak üzere 
Pakistan’daki belediyelerle işbirliğini 
geliştirmek istediklerini ifade etti. Zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getiren Büyükelçi Muhammad Syrus 
Sajjad Qazi de Türkiye’yi kardeş ülke 
olarak gördüklerini vurgulayarak, 
ilişkilerin hem ekonomik yönden 

hem de sosyal yönden daha da geliş-
tirilmesine büyük önem verdiklerini 
söyledi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sarayönü’ne yapı-
lacak olan Millet Bahçesi’nin Türkiye’ye kazandırılan en güzel Millet Bahçesi örneklerinden biri olacağını söyledi

Sarayönü Millet Bahçesi
tabiatla buluşturacak

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sa-
rayönü’ne yapacağı Millet Bahçesi 
alanında incelemelerde bulundu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı 
Millet Bahçelerinin en güzel ör-
neklerinden birinin Sarayönü’ne 
inşa edileceğini belirten Başkan 
Altay, “90 bin metrekarelik alan-
daki Beşgöz su kaynağının bu-
lunduğu yerde insanların doğayla 
buluşma imkanı olacak. Burası 
sadece Sarayönü’ne değil, aslında 
tüm Konya’ya hizmet edecek çok 
güzel bir alan. Başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere Çevre 
ve Şehircilik Bakanımıza ve emeği 
geçenlere Konyalılar adına teşek-
kür ediyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sa-
rayönü’nde çeşitli incelemeler ve 
ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Beşgöz Göleti çevresinde yapacağı 
Millet Bahçesi alanında inceleme-
lerde bulunan Başkan Altay, bura-
da yaptığı açıklamada, Konya’nın 
tüm ilçelerinde olduğu gibi Sara-
yönü’nde de çok önemli yatırım-
ların hayata geçirildiğini hatırlattı. 
Başkan Altay, “16 derslikli bir okul 
tamamlandı. Sezonla birlikte Milli 
Eğitim’e teslim edeceğiz. Mevcut 
okulun olduğu yer yıkılarak Sara-
yönü’ne çok güzel bir meydan ka-
zandırıldı. Ayrıca KOP ile birlikte 
kültür merkezi inşaatını tamamla-
dık. İnşallah sonbaharda bunların 
açılışlarını gerçekleştiririz.” ifade-

lerini kullandı. 
30 MİLYON LİRALIK BİR YATIRIM 

GERÇEKLEŞİYOR 
Beşgöz su kaynağı bölgesinin 

Konya’ya çok yakın olduğunu, ay-
rıca doğal ve çok güzel bir kaynak 
konumunda olduğunu ifade eden 
Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye 
kazandırdığı Millet Bahçelerinin 
en güzel örneklerinden birinin de 
Sarayönü’ne inşa edileceğini söy-
ledi. 90 bin metrekarelik alandaki 
su kaynağının bulunduğu yerde 
insanların doğayla buluşma im-
kanı olacağını kaydeden Başkan 
Altay, “Yürüyüş yoları, bisiklet 
yolları, Millet Kıraathanesi, Millet 
Kütüphanesi’nin bulunduğu 30 
milyon liralık bir yatırım gerçek-
leştiriliyor. Sayın Cumhurbaşka-
nımıza şehirlerimize kazandırdığı 
Millet Bahçelerinden dolayı teşek-

kür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız Konya’da birçok Mil-
let Bahçesi’nin ihalesini gerçekleş-
tirdi, yapımına başlanıyor. Konya 
merkezde olduğu gibi Sarayönü’n-
de de süreç tamamlanıyor. Burası 
sadece Sarayönü’ne değil, aslında 
tüm Konya’ya hizmet edecek çok 
güzel bir alan. Başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere Çevre 
ve Şehircilik Bakanımıza ve emeği 
geçenlere Konyalılar adına teşek-
kür ediyoruz.” dedi. 

İLÇE BELEDİYELERİMİZLE TÜM 
KONYA’YA HİZMET EDİYORUZ 
İlçelerde bir taraftan tarımsal 

kalkınmayı ve insanların gelirleri-
nin artırılmasını sağlarken bir ta-
raftan da sosyal hayatın eksiklerini 
giderdiklerini kaydeden Başkan 
Altay, “Okulundan meydanına, 
kültür merkezinden düğün salo-
nuna ve Millet Bahçesi’ne kadar 

her şey ilçelerimizin daha yaşanı-
labilir hale gelmesi için. İlçe be-
lediyelerimizle koordineli şekilde 
tüm Konya’ya iyi hizmetlerde bu-
lunuyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz 
Solak ise Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ilçelerine birçok hizmet-
te bulunduğunu belirterek, verdiği 
desteklerden dolayı Başkan Al-
tay’a teşekkür etti. Başkan Altay, 
daha sonra AK Parti İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tevfik Tığlıoğlu, 
Yavuz Selim Özkan, Zehra Ceylan, 
Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz 
Solak ve AK Parti Sarayönü İlçe 
Başkanı Adnan Tayyipoğlu ile bir-
likte Sarayönü KOMEK Şubesi’nde 
yapımı tamamlanan yüzme havu-
zu ve Sarayönü Belediyesi tarafın-
dan ilçeye kazandırılacak El Beceri 
Atölyesi binasında da incelemeler-
de bulundu. n HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocai her 
gün vaka, vefat, iyileşen hasta gibi 
sayıları açıklayarak bazı illeri uyarıyor.

Belki de son iki haftadır uyardı-
ğı 5 ilden birisi de Konya…

“Dikkat etmezsek onca emek 
boşa gider” diyor.

“En başa döneriz…”
Hakikaten zor günler yaşadık ve 

birlikte göğüs gerdiğimiz o zor gün-
lere yeniden dönmek de istemiyoruz.

Lakin bir bildiği var ki, Bakan 
Fahrettin Koca, “dikkat etmezsek o 
günlere döneriz” şeklinde uyarı ya-
pıyor.

Kabul, dikkat etmiyoruz…
Da…

Suçlu arayacaksak…
Suç kimin?
Evine ekmek götürmek zorunda 

olan çalışanın mı?
Üretimi durdurmamak, şehrine 

ve ülkesine katkı sunmak adına var 
gücüyle çaba gösteren işverenin mi?

“Konya’da vakaların kaynağı sa-
nayilerdir” diyen Konya Tabip Odası 
Başkanı’nın mı?

Bu iddiayı yalanlayan İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün mü?

Yoksa…
Vakaları ciddiye almayıp sağlık 

müdürlüğüne bile haber etmekten 
imtina eden kurum amirlerinin mi?

Filyasyon ekibine haber etmek 

bir yana pozitif vakalar 
çıktığı, vatandaşa bulaş-
tırma riskini bildiği halde 
birimi kapatmayan, per-
soneline çalışın talimatı 
veren amirlerin mi?

Kimin?
Bir daha yazayım 

mı?
İşçi, evine ekmek gö-

türmek zorunda…
İşveren, üretimin de-

vamından yana…
Kurum amiri terfi bekliyor!

Tabip odası reali-
teleri söylemek zorun-
da…

İl Sağlık Müdürlüğü 
sorumluluk almalı..

Ne diyeyim?
Sen de haklısın…
Nasreddin Hoca 

fıkrasını bilirsiniz.
Anlatayım mı?
Nasreddin Hoca, 

kadılık yaparken bir 
gün bir ahbabı burnundan soluyarak 
gelmiş. Hasmı için söylemediğini bı-

rakmamış. Sonra:
“Hocam, Allah aşkına söyle, de-

miş, haklı değil miyim?”
Hoca ne yapsın?

“Haklısın” demiş.
Ahbabı sinirleri yatışmış olarak 

gitmiş. Onun hemen arkasından has-
mı gelmiş. 

Bu defa da o başlamış atıp tut-
maya, yok bana şöyle, yok böyle 
yaptı demeye. O da Hoca’ya sormuş:

“Haklı değil miyim?”
Hoca:
“Vallahi çok haklısın” demiş.
Adam da sakinleşerek gitmiş. 

Tüm bunlara tanık olan Hoca’nın ka-
rısı bile bu işe şaşırmış kalmış.

“Senin kadılığında bir garip Hoca 
Efendi. İkisine de sen haklısın dedin. 
Hiç öyle şey olur mu?”

Nasreddin Hoca hanımının yüzü-
ne bakıp:

“Hatun, sen de haklısın!”
Konya’da vaka sayılarının en üst 

seviyeye ulaştığı bu günlerde kimse-
ye diyecek bir şey kalmıyor.

Herkes haklı…
Ama ortada bir realite var ki; 

Konya alarm veriyor!
Ben söylemiyorum. Bakan Fah-

rettin Koca, Konya’yı fotoğraflarla 
uyarıyor.

Herkes haklı da…
Suç kimin?

KONYA’DAKİ YÜKSEK RAKAMLAR KİMİN SUÇU? 

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Başkan Altay Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi’ni ziyaret etti
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Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 
tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal etti. Alınan karar büyük sevinçle karşılandı

ASLINA RÜCU ETTİ 
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere 

ve Çevreye Hizmet Derneği, Aya-
sofya’nın camiden müzeye dönüştü-
rülmesine yönelik Bakanlar Kurulu 
kararının iptali istemiyle Danıştayda 
dava açtı.  Davayı duruşmalı incele-
yen Daire, 2 Temmuz’daki duruş-
mada tarafları dinledi.  Duruşmanın 
ardından dosyayı inceleyen Danıştay 
10. Daire kararını verdi.  Daire, Aya-
sofya’nın camiden müzeye dönüştü-
rülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. 

CAMİ OLARAK 
HİZMETE SUNULDU 

Danıştayın gerekçesinde, Aya-
sofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han 
Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami ola-
rak toplumun hizmetine sunulduğu 
belirtildi.  Ayasofya’nın tapu belge-
sinde cami vasfı ile tescilli olduğu, 
bunun değiştirilemeyeceği belirtilen 
gerekçede, “Vakıf senedindeki cami 
vasfı dışında kullanımının ve başka 
bir amaca özgülenmesinin hukuken 
mümkün olmadığı sonucuna varıl-
mıştır” denildi.

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 2019 yılında yaptığı bir 
açıklamada Ayasofya’nın ücretsiz 
olması önerisine ilişkin, “Olmayacak 
bir şey değil, hatta üzerinde öyle du-
ruruz ki, adını müze değil artık Aya-
sofya Cami olarak koyarız” demişti. 
Danıştay süreciyle birlikte ise Erdo-
ğan geçtiğimiz ay, “Ayasofya ile ilgili 
orayı camiye çevirmeyin diyorlar. 
Türkiye’yi siz mi idare ediyorsunuz? 
Böyle bir adım atılacaksa bunun yet-
ki sahipleri bellidir. Danıştay kararını 
verir o karara göre atılması gereken 
adım neyse atılır” açıklamasında bu-
lunmuştu.

DEVLET BAHÇELİ’DEN 
AYASOFYA DESTEĞİ

Ayasofya tartışmalarına ilişkin 
MHP Lideri Devlet Bahçeli de önem-
li açıklamalarda bulunmuş, Ayasof-
ya’nın ibadete açılması gerektiğini 
savunmuştu. Bahçeli, Ayasofya 
Camisi Müslüman gönüllerle buluş-
malı, kapısı ibadete mutlaka açılma-
lıdır. Kimin ne söylediğini bir öne-
mi yoktur. Önemli olan milletin ne 
dediği, ecdadın ne istediği, Allah’ın 
neyi emrettiğidir. Gerisi fuzuli laf 
kalabalığıdır” demişti. Ayrıca Bahçeli 
Ayasofya’yla ilgili farklı ülkelerden 
gelen karşı görüşlere de yer vererek, 
“Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı 
sadece Türkiye’ye aittir” ifadelerini 
kullanmıştı. 

KARAR RESMİ GAZETE’DE
Ayasofya’nın, Diyanet İşleri 

Başkanlığına devredilerek ibadete 
açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı 
Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yayımlandı. Kararda, Aya-
sofya Camisi’nin yönetiminin 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru-
luş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 
35. maddesi gereğince Diyanet İşleri 
Başkanlığına devredilerek ibadete 
açılmasına karar verildiği belirtildi.
MERHUM ERBAKAN ÇOK İSTEMİŞTİ

Milli Görüş hareketinin merhum 
lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 
siyasi hayatı boyunca Ayasofya ko-
nusunda büyük hassasiyet göster-
miş, Ayasofya’nın aslına rücu etmesi 
için büyük mücadele göstermişti. 
Merhum Erbakan Ayasofya ile ilgili 
bir konuşmasında, dikkat çeken bir 
tanımlamada bulunmuş, “Ayasofya, 
hakkın batıla galebesinin sembolü-
dür” ifadelerini kullanmıştı.

AYASOFYA’NIN ÖNEMİ 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun 

İstanbul’a yaptığı en büyük kilise 
olan Ayasofya, aynı yerde üç kez 

inşa edildi. Yunanların hakim ol-
duğu (MÖ 660-MS 73) Byzantium 
şehrinde, bugünkü Ayasofya’nun 
bulunduğu yere yapılan dini yapı, 
Roma İmparatoru Septimius Seve-
rus tarafından tahrip edildi. Roma 
İmparatorluğu hakimiyetindeki şe-
hirde, I. Konstantin’in oğlu II. Kons-
tantin tarafından 360 yılında aynı 
yere inşa edilen yapı, Hagia Sophia 
(Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirildi. 
1. Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru 
Arkadios’un eşi Evdokia’nın Ayasof-
ya önüne gümüş kaplamalı bir hey-
kelinin dikilmesi üzerine çıkan ayak-
lanmada, yapılışından 44 yıl sonra 
büyük ölçüde yıkıldı.

Arkadios’un ardından başa ge-
çen İmparator II. Theodosios tara-
fından mimar Ruffinos’a yeniden 
yaptırılan Ayasofya, 415’te ibadete 
açıldı. 2. Ayasofya, 532’ye kadar 
şehrin en büyük kilisesi olarak var-
lığını devam ettirdi. 2. Ayasofya, I. 
Justinianus döneminde çıkan “Nika 
İsyanı” sırasında açılışından 117 yıl 
sonra 532’de yakılıp yıkıldı.

AYASOFYA 5 YILDA 
YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Nika İsyanından 39 gün sonra I. 
Justinianus tarafından Ayasofya’nın 
inşasına yeniden başlandı. Bugüne 
kadar gelen Ayasofya’nın 532 yılın-
da başlayan inşası, 537 yılında ta-
mamlandı. Ayasofya’nın yapımını, 
dönemin ünlü bilim insanları fizikçi 
Miletli İsidoros ve Trallesli matema-
tikçi Anthemius yönetti. İki baş mi-
mar ile birlikte çalışan 100 mimar ve 
her mimarın emrinde 100 işçi, bina-
nın yapımını 5 yıl 10 ay gibi kısa bir 
sürede tamamladı. 3. Ayasofya’nın 
yapımında ahşap malzeme yerine 
güçlü, çevre şartlarına ve ateşe da-
yanıklı olduğu için tuğla kullanıldı.

YAPIMI İÇİN FARKLI 
MEMLEKETLERDEN TAŞLAR VE 

MERMERLER GÖNDERİLDİ
I. Justinianus, idaresindeki vali 

ve krallardan, bu büyük kilisenin ya-
pılması için kendi memleketlerinde 
bulunan harabelerden en güzel mal-
zemeleri göndermelerini istedi.

İmparatorluğun her yerinden ta-
pınak, hamam ve saraylardan sütun, 

korkuluk, çerçeve ve pencere par-
maklıkları sökülüp İstanbul’a getiril-
di. Bu malzemeler başta Kizikos’un 
(Aydıncık-Kapudağı Yarımadası) 
doğu sahillerindeki Belkıs harabeleri, 
Aspendos, Efesos’ta (Ayasuluk-Sel-
çuk) Artemis Mabedi, Suriye’nin 
Ba’albek bölgesi olmak üzere Ana-
dolu ve Suriye’nin diğer antik şehir 
kalıntıları ve eski abidelerden temin 
edildi. Binanın zemin duvarlarını 
kaplayan beyaz mermerlerin Mar-
mara Adası’ndan, yeşil somakilerin 
Eğriboz Adası’ndan, pembe mer-
merlerin Afyonkarahisar civarındaki 
Synada’dan, sarı mermerlerin Kuzey 
Afrika’dan, orta ve yan nefleri bir-
birinden ayıran dördü sağda, dördü 
solda bulunan yeşil siyah damar-
lı mermer sütunların Efes Diyana 
Mabedi’nden, yarım kubbe altında 
8 büyük kırmızı porfir sütunun ise 
Mızır Heliopolis’ten getirildiği düşü-
nülüyor. Fil ayakları büyük kalker ta-
şından yapılan, duvarları tuğla olan 
Ayasofya’nın inşasında İran tarzı ta-
kip edildi.

Ayasofya’nın havada gibi duran 
geniş kubbesinin yapımında çok ha-
fif olduğu için Rodos toprağı tercih 
edildi. Bu topraktan kalıba dökül-
müş tuğlalar, Rodos valisi tarafından 
hazırlatılıp kısa sürede gönderildi. 
Ayasofya’nın kubbesi kadar iç süs-
lemeleri de göz kamaştırıcıydı. Aya-
sofya’nın açılış töreni, İmparator I. 

Justinianus’un katılımıyla 27 Aralık 
537’de bir Noel günü yapıldı.

Kubbesi 20 yıl sonra yaşanan 
depremden zarar gören Ayasof-
ya’nın doğu tarafı da 558 yılında 
çöktü. Miletoslu İsidoros tarafından 
onarılan kubbeye dışarıdan payan-
dalarla desteklenen alçak bir kasnak 
eklendi, kubbe kırk pencereyle hafif-
letildi ve yüksekliği artırıldı. 4. Haçlı 
Seferi sırasında, İstanbul’un ele ge-
çirilmesiyle Ayasofya da yağmalan-
dı. Bu dönemde Ayasofya, Roma 
Katolik Kilisesi’ne bağlı bir katedrale 
dönüştürüldü. 16 Mayıs 1204 ‘de 
Latin İmparatoru I. Baudouin im-
paratorluk tacını Ayasofya’da giydi. 
Ayasofya 1261’de tekrar Bizanslı-
ların kontrolüne geçtiğinde harap, 
virane ve yıkılmaya yüz tutmuş bir 
durumdaydı. İmparator II. Andro-
nikos, 1317’de finansmanını ölen 
eşi İrini’nin mirasından karşılayarak 
binanın kuzey ve doğu kısımlarına 4 
adet istinat duvarı ekletti.

Ayasofya, inşa edildikten sonra 
ilk yapıldığı haliyle bugüne kadar 
gelemedi, pek çok doğal afet, bakım-
sızlık, istila ve savaşlar sebebiyle tah-
ribata uğradı, yeniden yapıldı.

FETHİN SEMBOLÜ OLDU
Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. 

padişahı II. Mehmet’in 29 Mayıs 
1453’te İstanbul’u fethiyle 916 yıl 
kilise olarak hizmet veren Ayasofya, 
camiye dönüştürüldü.

Fetihle birlikte “Fatih” unvanını 
alan Fatih Sultan Mehmet, fetih-
ten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 
1453’te cuma namazını Ayasofya’da 
kıldı. Bizans’ın Ayasofya’ya verdiği 
değer, Osmanlı döneminde de de-
vam etti. Osmanlı döneminde padi-
şahlar Ayasofya’ya çok değer verdi, 
“Fethin Sembolü” olan Ayasofya’nın 
korunup yaşatılması için hiçbir fe-
dakarlıktan kaçınmadı. Fatih Sultan 
Mehmet, Ayasofya’yı camiye çevir-
dikten sonra en önemli gelir kay-
naklarını aktardığı Ayasofya Camisi 
Vakfı’nı kurdu. Ayasofya’ya bir min-
ber ve mihrap yaptıran Fatih Sultan 
Mehmet, ayrıca medrese, kütüpha-
ne ekletti. Ayasofya’nın ilk minaresi 
de Fatih Sultan Mehmet döneminde 
yapıldı. Hızla inşa edilebilmesi ama-
cıyla bu minare tuğladan inşa edildi.

II. Beyazıt (1481-1512) cami-
ye beyaz mermerden bir mihrap 
ve kuzeydoğu köşesine bir minare 
ekletti. Kanuni Sultan Süleyman 
(1520-1566) fethettiği Macaris-
tan’daki getirdiği iki kandili Ayasof-
ya’ya hediye etti. Ayasofya, II. Selim 
döneminde (1566-1574) yorgunluk 
ya da dayanıksızlık belirtileri göster-
diği için dünyanın ilk deprem mü-
hendislerinden biri sayılan Osmanlı 
başmimarı Mimar Sinan tarafından 
eklenen dış istinat yapılarıyla takviye 
edilerek, son derece sağlamlaştırıldı. 
Bu istinat yapılarıyla birlikte Sinan 
ayrıca kubbeyi taşıyan payeler ile 
yan duvarlar arasındaki boşlukları 
kemerler ile besleyerek kubbeyi iyice 
sağlamlaştırdı.

OSMANLI DÖNEMİNDE EKLENEN 
DİĞER YAPILAR

Ayasofya’nın içine Osmanlı dö-
neminde eklenen diğer yapılar ara-
sında mermerden minber, hünkar 
mahfiline açılan galeri, müezzin 
mahfili, vaaz kürsüsü bulunuyor.

III. Murat (1574-1595), Berga-
ma’da bulunan Helenistik dönem-
den kalma (MÖ IV. yüzyıl) Bektaşi 
taşından yapılma iki küpü, Ayasof-
ya’nın ana salonuna yerleştirdi.

I. Ahmet (1603-1617) devrinde 
geniş çaplı tamir ve bakım çalışması 
yaptırıldı, mihraba besmele yazdırıl-

dı.
IV. Murat (1623-1640) devrinde 

Ayasofya’nın içi hat levhalarla süs-
lendi.

III. Ahmet (1703-1730) döne-
minde Ayasofya’nın hünkar mahfili 
yenilendi, cami ortasına büyük bir 
top kandil asıldı, yine genel bir tamir 
ve bakım yapıldı.

I. Mahmut, 1739’da binanın 
restore edilmesini emretti ve bir kü-
tüphane ile binanın yanına bir med-
rese, bir imarethane ve bir şadırvan 
ekletti.

III. Selim (1789-1807) Ayasof-
ya’da bulunan halıların tamamını 
değiştirdi, Mehmet Esad Yesari hattı 
ile yazılmış iki levha astırdı.

II. Mahmut (1808-1839) döne-
minde Ayasofya’da büyük çaplı ta-
mir ve bakım çalışması yapıldı.

Ayasofya’nın Osmanlı dönemin-
deki en ünlü restorasyonlarından biri 
Sultan Abdülmecit’in emriyle mimar 
Fossati kardeşler tarafından 1847-
1849 yılları arasında gerçekleştirildi. 
Kubbe, tonoz ve sütunları sağlam-
laştırıldı ve binanın iç ve dış dekoras-
yonunu yeniden elden geçirildi. Üst 
kattaki galeri mozaiklerinin bir kısmı 
temizlendi, çok tahrip olanları ise sı-
vayla kaplandı ve altta kalan mozaik 
motifleri bu sıva üzerine resmedildi. 
Işıklandırma sistemini sağlayan yağ 
lambası avizeleri yenilendi. Kazas-
ker Mustafa İzzed Efendi’nin (1801–
1877) eseri olan, önemli isimlerin 
hat sanatıyla yazılı olduğu yuvarlak 
dev tablolar yenilenip sütunlara asıl-
dı. Ayasofya’nın dışına yeni bir med-
rese ve muvakkithane inşa edildi. 
Minareler aynı boya getirildi. Sultan 
Abdülaziz (1861-1876) ve II. Abdül-
hamit (1876-1909) devirlerinde de 
Ayasofya’da önemli onarım faaliyet-
leri gerçekleştirildi.
AYASOFYA’NIN MÜZEYE DÖNÜŞÜMÜ

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yıkılması ve yerine Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurulmasıyla Ayasof-
ya’nın tarihi de değişti. Restorasyon 
çalışmaları nedeniyle 1930-1935 
yılları arasında halka kapatılan 
Ayasofya’da, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emriyle bir dizi çalışma 
yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çe-
şitli restorasyonlar, kubbenin demir 
kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin 
ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlem-
leri gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 
1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıy-
la Ayasofya, müzeye dönüştürüldü. 
Ayasofya, 1985’te UNESCO Dünya 
Kültür Mirası listesine girdi. Açılışın-
dan İstanbul’un fethine kadar 915 
yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan 
kararla müze oluncaya kadar cami 
olarak kullanılan, 86 yıldır da müze 
olarak hizmet veren Ayasofya, Tür-
kiye’de yerli ve yabancı turistler tara-
fından en çok ziyaret edilen yapıların 
ilk sırasında yer alıyor. Ayasofya’da 
müze olduktan sonra da çeşitli dö-
nemlerde restorasyonlar yapıldı.

85 YIL ARADAN SONRA EZAN
Ayasofya’da Temmuz 2016’da 

düzenlenen Kadir Gecesi progra-
mında 85 yıl aradan sonra sabah 
ezanı okundu. Ekim 2016’da Aya-
sofya’nın ibadete açık olan bölü-
mü Hünkar Kasrı’na, Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından uzun yıllardan 
sonra ilk kez asaleten imam atandı. 
2016 itibarıyla Hünkar Kasrı bölü-
münde vakit namazları kılınmaya ve 
minarelerinden Sultanahmet Camisi 
ile 5 vakit çifte ezan okunmaya baş-
landı. İstanbul’un fethinin 567. yıl 
dönümünün kutlandığı bu yıl ise 29 
Mayıs’ta Ayasofya içinde Fetih Sure-
si okundu. n HABER MERKEZİ-AA

 Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda kararlı bir duruş sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda 
önemli adımlar atarken, MHP Lideri Devlet Bahçeli Ayasofya için önemli bir destek verdi.

Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhur-
başkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

Milli Görüş Hareketinin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan, siyasi hayatı boyunca Ayasofya’nın ibadete 

açılması konusunda büyük bir çaba harcadı. 
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Konya Eczacı Odası, Başkan 
Mustafa Kavuş’u ziyaret etti

Şenlikteki yarışmada dereceye 
girenlere ödülleri verildi

Konya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz ve yönetim ku-
rulu üyeleri, Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş’u makamında 
ziyaret etti. 5. Bölge Konya Eczacı 
Odası Başkanı Ecz. Âdem Açıkgöz, 
yönetim kurulu üyeleri Ecz. Sema 
Durmaz Traş, Ecz. Levent Aksoy, 
Ecz. Zeynep Özdemir’den oluşan 
heyet, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’a nezaket ziyare-
tinde bulundu. 

Konya Eczacı Odası Başkanı 
Adem Açıkgöz, “Mesleki konula-
rın aktarıldığı ziyarette, yakın ilgisi 
ve nazik yaklaşımlarından dolayı 

Meram Belediye Başkanımız Mus-
tafa Kavuş’a teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniye-
tini dile getiren Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş” Konya 
Eczacı Odası Başkanı Adem Açık-
göz ve yönetim kurulunun ziyaret 
bizleri memnun etmiştir. Bugüne 
kadar Konya Eczacı Odası ile bir-
lik ve beraberlik içinde çalışmalar 
gerçekleştirdik. Bundan sonra da 
devam edeceğiz. Başkan Açıkgöz 
ve yönetim kurulu üyelerine zi-
yaretlerinden dolayı Meram Bele-
diyesi adına teşekkürlerimi suna-
rım” dedi. n HABER MERKEZİ

61. Uluslararası Akşehir Nas-
reddin Hoca Şenliği kapsamında 
düzenlenen Online Ulusal Satranç 
Turnuvası, Akşehir Manzaralı Fo-
toğraf Yarışması ve Bilgi Yarışma-
sında dereceye girenlere ödülleri 
törenle verildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda dü-
zenlenen törene Akşehir Kayma-
kamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye 
Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet 
Başsavcısı Hazım Aslancı, Belediye 
Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, 
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sos-

yal İşler Müdürü İbrahim Öncel, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros 
Topaloğlu, Akşehir Fotoğraf Ama-
törleri Derneği Başkanı (AKFAD) 
Yusuf Kezer, dernek üyeleri ile ya-
rışmalarda ödül alan kişiler katıldı. 

Dereceye girenlere ödülleri 
protokol üyelerince verildi. Ödül 
töreninin ardından Akşehir Bele-
diyesi ve AKFAD iş birliği ile ger-
çekleştirilen “Akşehir Manzaraları” 
konulu fotoğraf yarışmasına katı-
lanların eserlerinden oluşan sergi-
nin açılışı yapıldı. n AA

Sarayönü ilçesinde saat tamirciliği yapan 69 yaşındaki Üzeyir Kulcabay, zemberekle çalışan sarkaçlı 
saatlere 51 yıldır ayar veriyor. Saatler popülerliğini yitirse de dekoratif olarak değerini koruyor

Sarkaçlı saatlere 5
yıldır ayar veriyor

Sarayönü ilçesinde zemberekle 
çalışan mekanik sarkaçlı saatleri 51 
yıldır tamir eden 69 yaşındaki Üzeyir 
Kulcabay, mesleğini ilk günkü aşkla 
sürdürüyor.

Elektronik parçalardan oluşan 
ve pillerle çalışan modern saatler-
den farklı mutlak uyum içinde çalı-
şan son derece hassas mekanik par-
çaların birleştirildiği sarkaçlı saatler, 
modern saatler karşısında popülerli-
ğini yitirmiş olsa da halen tutkunları 
tarafından dekoratif olarak kullanıl-
maya devam ediyor.

İlçede tek kalan Üzeyir ustanın 
mütevazi atölyesine tamir için ge-
len sarkaçlı saatlerden çıkan sesler, 
ziyaretçilerini adeta geçmiş zamana 
yolculuğa çıkarıyor.

Kulcabay, çocukluğundan beri 
icra ettiği mesleğini ilk günkü aşka 
sürdürdüğünü belirterek, unutul-
maya yüz tutan saat tamirciliğine 
devam ediyor. 51 yıldır bu işi yap-
tığını anlatan Kulcabay, 1967’de 
“Ali Efe” isimli ustasından mesleği 
öğrendiğini, 1969’da da kendi atöl-
yesini açtığını söyledi. 

‘AMELENİN YEVMİYESİNİ 
ALAMIYORUM’

Eskiden bu mesleğin bir cazi-

besinin olduğunu ancak saat ta-
mirciliğinin artık ev geçindirmeye 
yetmediğine değinen Kulcabay, 
“Saatçilikten üç çocuğumu üniver-
sitede okuttum. Evimi yaptırdım. 
Dükkan aldım. Hiç unutmuyorum 
evimi yaptırdığım zamanlar iki usta-
nın, üç amelenin kazandığını, öğleye 
kadar kazanır, sonra onların başına 
giderdim. O kadar iyiydi işlerimiz. 
Şimdi bir ustanın yevmiyesini geç-
tim, amelenin yevmiyesini alamıyo-
rum.” diye konuştu. 

Üzeyir usta, mesleğini öğretebi-
leceği bir gönüllü bulamadığından 

dert yanarak, yurt dışından ithal 
edilen dijital saatlerin de mekanik 
saatlerin, sarkaçlı saatlerin yerini 
alamayacağını anlattı. 

Zemberekle çalışan saatlerin ar-
tık üretilmediğini vurgulayan Kulca-
bay, şöyle devam etti: “Bu saatler git 
gide kayboluyor. Tamamen ortadan 
kalktıktan sonra nereden bulacağız, 
nasıl olacak bilmiyorum. Bu saat-
ler, kimisinin babasından, kimisinin 
akrabasından kalma saatler. Mera-
kı olanlar buluyor. Mesela, gidiyor 
akrabasından istiyor, getirip burada 
yaptırıp evinde kullanıyor. Bu saatle-

rin 70-80 yıllık olanı da var. Yani an-
tikaya doğru gidiyor. Bunlara talep 
son zamanlarda çok arttı. Çok soran 
var. ‘Ne yapacaksınız?’ diye soruyo-
rum. Kimisi eski ve antika olduğu 
için ‘Çalışmasa da evimde dursun.’ 
diyor.” 

‘ÇARKLARI BENZİNLE 
YIKAYIP GERİ TAKIYORUM’

Sarkaçlı saatlerin sağlamlığına 
karşın artık yedek parça bulunmadı-
ğına değinen Kulcabay, “Bu saatler 
kolay kolay arıza yapmıyor. Senede 
veya 3-5 senede bir bakımı yapılma-
sı lazım. Yoksa pek arıza vermezler. 
Mekanizmayı söküyorum. Benzine 
atıyorum. Parçaları, çarkları benzin-
le yıkayıp geri takıyorum. Komple 
dağıtmak yok. Parçaları kolay kolay 
kırılmaz. Kırılırsa eski parçalardan 
uyduruyoruz. Hurdaya ayırdıklarım 
var. Parça ihtiyacı olduğunda hurda-
lardan temin ediyoruz. Parça lazım 
olduğunda ancak bu şekilde bulabi-
liyoruz.” diye konuştu. 

Meslek hayatında prensiplerin-
den ödün vermeden çalıştığını anla-
tan Kulcabay, bu zamana kadar işini 
“en iyi şekilde” yapmaya çalıştığını 
sözlerine ekledi.
n AA

Karapınar Halk Eğitimi Merke-
zi Müdürlüğü tarafından, yaklaşan 
Kurban Bayramı öncesi “Kurban 
Kesim Elemanı Kursu” açıldı. Öğ-
retici olarak Özgür İlhan, Ahmet 
Dinkul ve Uğur Parlak’ın görev 

aldığı büyük ve küçükbaş hayvan 
kesimi için açılan kursa 19 kursi-
yer katıldı.

Bu kapsamda 4 gün devam 
eden kursun dersleri İlçe Halk Eği-
tim Müdürlüğü binası ile Sultaniye 

Et Entegre Tesisinde yapıldı. Kara-
pınar Halk Eğitim Merkezi Müdü-
rü Ahmet Aydınbelge, derslerde 
doğru kurban seçimi, kurban kesi-
mi öncesi alınacak araç ve gereçler 
ile hayvan kesim yerini hazırlama, 

kesim yapılacak yerin şartlarını 
iyileştirme, dini usullere uygun 
hayvana zarar vermeden kesme, 
yüzme ve deriyi doğru muhafaza 
edebilme konularının anlatıldığını 
kaydetti. n AA

Kunut kelime anlamı itibariyle sü-
kut, taat, huşu, kıyam ve ibadet gibi 
anlamlara gelmektedir. Kunut, terim 
olarak yatsı namazının farz ve son 
2 sünneti kılındıktan sonra kılınan 3 
rekatlık vitir namazının son rekatında 
rükuya gitmeden önce okunan dua-
dır. Kunut dualarının Türkçe okunuş-
larını, anlamını sizler için derledik... 
Hz. Ömer ile oğlu Abdullah (r. anhü-
ma)’dan rivayet edilen ve Hanefi ve 
Malikilerce tercih edilen kunut duası-
nın şekli şudur:

Kunut Duası Okunuşu: Allahüm-
me inna nesteinuke ve nestağfiruke ve 
nestehdik. Ve nu’minu bike ve netubu 
ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni 
aleykel hayra küllehu neşkuruke ve la 
nekfuruke ve nahleu ve netruku men 
yefcuruk.  Anlamı Allahım! Senden 
yardım isteriz, günahlarımızı bağış-
lamanı isteriz, razı olduğun şeylere 
hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, 

sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. 
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek 
seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. 
Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları 
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini in-
kar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duası Okunuşu: Allahüm-
me iyyake na’budu ve leke nusalli ve 
nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu 
nercu rahmeteke ve nehşa azabeke 
inne azabeke bilkuffari mulhik. Anlamı 
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. 
Namazı yalnız senin için kılarız, ancak 
sana secde ederiz. Yalnız sana koşar 
ve sana yaklaştıracak şeyleri kazan-
maya çalışırız. İbadetlerini sevinçle 
yaparız. Rahmetinin devamını ve ço-
ğalmasını dileriz. Azabından korkarız, 
şüphesiz senin azabın kafirlere ve 
inançsızlara ulaşır.

Hanefilere göre vitir namazı ak-
şam namazı gibi, bir selamla kılınan 
üç rekkattan ibarettir. Delil, Hz. Aişenin 

rivayet ettiği şu hadistir: 
Hz. Peygamber üç rekat 
ile vitir kılar ve üç rekatın 
sonunda selam verirdi. 
(Buhari, Nesai) Akşam 
namazından farkı, bunun 
her rekatında Fatiha ve 
ardından bir sure ve son 
rekatta rükudan önce 
tekbir alınarak Kunut 
duası okunmasıdır. Vitir 
namazında kunut duası 
okumak ve kunut tekbiri almak Ebu 
Hannifeye göre vaciptir. Ebu Yusuf 
ve İmam Muhammed’e göre bunlar 
sünnettir. İmam terkettiği zaman, ona 
uyanların da terketmesi gereken beş 
mesele şunlardır: Bayram tekbirleri, 
Üç veya dört rekatlı farz namazlarda 
ilk oturuş, Tilavet secdesi, Sehiv sec-

desi, Kunut duası. An-
cak kunut duası, rükuu 
kaçırma tehlikesi olduğu 
zaman terk edilir. Vitir 
namazında cemaat, 
daha kunutu bitirmeden 
imam rükua varsa ce-
maat da varır. Ancak ce-
maat henüz kunuttan bir 
şey okumamış olursa, 
imamla birlikte rükuu 
kaçırmayacak şekilde 

bir miktar okur. İmam kunutu unutup 
rükua gittiği takdirde, cemaat ona tabi 
olmasa, imam da başını kaldırıp kunut 
duasını okuduktan sonra, yeniden rü-
kua gitse, cemaat de kendisine uyun-
ca cemaatin namazı fasit olur.

Kunut duasını okuyamayan kimse 
Rabbena atina duasını okur veya üç 

kere Allahümmeğfir li (Allahım! Beni 
bağışla) yahut üç kere Ya Rabbi (Ey 
Rabbim)der. Rabbena atinafid dün-
ya haseneten vefil ahireti haseneten 

ve kına azaben nar (el-Bakara, 2/201) 
duasını okur veya üç kere Allahüm-
meğfir li (Allah’ım! Beni bağışla) yahut 
üç kere Ya Rabbi (Ey Rabbim)der.

1) Vitir namazı, yalnız ramazan-
da cemaatle kılınır. İmam bu namazı 
açıktan kıldırır. Kunut duasını tercih 
edilen görüşe göre, imam da cemaat 
de gizli okurlar. Ramazan dışında vitri 
cemaatle kılmak mekruhtur.

2) İmama birinci rekattan sonra 
yetişen kimse, imam ile birlikte kunut 
okur, yetişemediği rekatları kaza eder-
ken artık kunutu okumaz.

3) Vitir namazı kılan kimse ikinci 
rekattamı, yoksa üçüncü rekatta mı 
olduğunda şüphe etse, bulunduğu 
rekatta kunutu okur, rüku ve secdeler-
den sonra bir rekat daha kılar, yeniden 

kunutu okur. Rüku ve secdelerden 
sonra teşehhütte bulunur, selam ile 
namazını tamamlar. Eğer birinci re-
katta iken böyle şüphe ederse, üçüncü 
rekat olması muhtemel olan rekatta 
kunut duasını okur.

4) Vitirden başka namazlarda 
kunut duası okunmaz. Yalnız sıkıntı, 
fitne ve bela vukuu sırasında sabah 
namazlarının farzında kunut okunabi-
lir. Şafii ve Malik’e göre, hergün sabah 
namazlarının farzında rükudan sonra 
ayakta (kavme halinde) kunut dua-
sı okunur. Bu kunut Malikilere göre 
müstehap, Şafiilere göre ise sünnettir. 
Diğer yandan Şafiilere göre, ramaza-
nın ikinci yarısında vitir namazının son 
rekatında, rükudan sonra kunut duası 
okumak menduptur.

5) Sabah namazında kunut duası-
nı okuyan bir Şafii veya Maliki imama 
uyan bir Hanefi susar, kunutu oku-
maz. Eğer okuyacak olursa gizli okur.

KUNUT DUALARI

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Karapınar’da kurban kesim kursu açıldı
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Yayın Türü: Yerel Süreli
Konya’da 2 grup arasında çı-

kan silahlı kavgada, olaya karışan 
5 zanlı ile o sırada yoldan geçen 
4 kişi yaralandı. Merkez Karatay 
ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye 
Caddesi’nde, aralarında husumet 
bulunan 2 grup arasında tartışma 
çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dö-
nüşmesi üzerine, taraflardan Adem 
Ç. (32), Cumali K. (37), Hüseyin Ç. 
(57), Bayram B. (33), Nurdoğan B. 
(37) ile o sırada yoldan geçen Em-
rullah T. (39), Metin Ş. (16), İsmail 
Y. (22) ve Zeynep Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok 

sayıda polis ve 112 Acil Servis eki-
bi sevk edildi. 

Yaralıların bazılarının kendi 
imkanları, bazılarının ise ambu-
lanslarla hastanelere kaldırıldığı 
belirtildi. Yaralılardan Adem Ç. 
ve Cumali K’nin durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, 

olay yerinde, tarafların yakınlarını 
sakinleştirmeye çalıştı. Polise mu-
kavemet gösteren yaralı yakınla-
rından bazıları ise gözaltına alındı. 
Olayda kullanılan 2 tabanca ele 
geçirildi, kavgaya karışan 5 şüpheli 
gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili 
geniş çaplı çalışma başlattı. n AA

Zihinsel engelli adamı 
öldüren şüpheli tutuklandı

Beyşehir’de zabıta ekipleri 
dilencilere göz açtırmıyor

Konya’da tartıştığı zihinsel en-
gelli 47 yaşındaki adamı bıçaklaya-
rak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklandı. Olay, 
Çarşamba günü gece saat 02.45 
sıralarında merkez Karatay ilçesi 
Şems Tebrizi Mahallesi Muallim 
Ferit Uğur Sokak’ta yaşandı. Edini-
len bilgiye göre, 2 yıl önce 300 lira 
alacak verecek meselesi nedeniyle 
tartıştığı öğrenilen Mehmet Gülme 
(47) ve Yasin B. (34) tekrar karşı-
laştı. İkili arasında tekrar çıkan tar-
tışmanın ardından Yasin Bektaş, 
kovaladığı Mehmet Gülme’yi kasık 
bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. 

Aşırı kan kaybeden Mehmet Gül-
me’nin, olay yerine sevk edilen 
sağlık görevlilerinin yaptığı kont-
rolde hayatını kaybettiği belirlendi. 
Olayın ardından cinayet zanlısını 
yakalamak için çalışma başlatan 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ya-
sin B.’yi arkadaşının iş yerinde sak-
lanırken yakalayarak gözaltına aldı. 
Mehmet Gülme’nin cenazesi otop-
si yapılmak üzere Numune Hasta-
nesi morguna kaldırıldı. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından ‘nitelikli 
kasten öldürme’ suçuyla adliyeye 
sevk edilen Yasin B, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. n İHA

   Beyşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri tarafında şehir 
genelinde yürütülen denetimler 
ve takipler sonucunda, ‘dilenmeyi 
meslek haline getiren’ dilencile-
re göz açtırılmıyor. Zabıta ekipleri 
tarafından şehir dışından tarım 
arazilerinde çalışmaya ve çobanlık 
yapmak için geldiklerini belirlenen 
dilencilere karşı operasyon gerçek-
leştirdi. Ekipler şehir merkezinde-
ki tespit ettikleri noktalarda, cami 
avlularında, ara sokaklarda ve yol 
kenarlarında çocuklarıyla birlikte 

dilenerek vatandaşların duygula-
rını istismar eden yerli ve yabancı 
şahıslara göz açtırmadı. Yakalanan 
kadın erkek iki yetişkin dilencilerin 
şehir dışından geldiği belirlendi. 
Zabıta müdürlüğüne getirilen ve 
burada üst aramasından geçirilen 
dilencilerin paralarına el konuldu.

Vatandaşların dini ve insani 
duygularını istismar ederek dilen-
cilik yapan kişilere, 5326 Sayılı Ka-
bahatler Kanunu 33’üncü maddesi 
gereği idari para cezası kesildi.
n HABER MERKEZİ

Aynı araçta seyir halindeyken Yakup Esenkaya (61) ile iş ortağı kayınbiraderi Sefa Uyanık (54) arasında ala-
cak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma büyümüş ve Esankaya, ortağını bıçaklayarak öldürmüştü

İş ortağını öldüren
sanığa 25 yıl hapis 

Konya’da iş ortağı olan kayın-
biraderini para çaldığı iddiasıyla 
araçla seyir halindeyken bıçakla-
yarak öldürdüğü gerekçesiyle yar-
gılanan sanığa 25 yıl hapis cezası 
verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki 
duruşmaya, tutuklu sanık Yakup 
Esenkaya ve avukatı ile maktul 
Sefa Uyanık’ın çocukları katıldı. 
Esenkaya’nın avukatı Kasım Gö-
çer, müvekkilinin üzerine atılı 
suçu, haksız tahrik altında işlediği-
ni öne sürdü.

Göçer, müvekkilinin ortağı 
olan kayınbiraderi Sefa Uyanık’la 
iş anlaşmazlıkları yaşadığını, Uya-
nık’ın yaptığı “usulsüzlükler” üze-
rine aralarında tartışma çıktığını 
savunarak, “Tanık beyanları da 
müvekkilimin ifadelerini doğru-
lamaktadır. Olay günü arabada 
yaşadıkları tartışmaya tanıklar da 
şahit olmuştur.” dedi.

Sanık Esenkaya da olay nede-
niyle üzgün olduğunu belirterek, 
“Olayların bu hale gelmesini is-
temezdim. Çok pişmanım. Öldür-
mek istememiştim.” diye konuş-
tu.  Maktulün kızı Hatice Çetin ise 
“Babamın katilinin en ağır şekil-
de cezalandırılmasını istiyorum. 
Adalete güveniyorum.” ifadesini 

kullandı. İddia makamının mü-
talaasını tekrarladığı duruşmada, 

mahkeme heyeti, sanığın “kasten 
öldürme” suçundan 25 yıl hapisle 

cezalandırılmasına ve tutukluluk 
halinin devamına karar verdi.

Meram ilçesinde, Sait Paşa 
Caddesi’nde, 26 Ocak 2019’da, 
aynı araçta seyir halindeyken Ya-
kup Esenkaya (61) ile iş ortağı ka-
yınbiraderi Sefa Uyanık (54) ara-
sında tartışma çıkmıştı. Esenkaya, 
Uyanık’ı bıçakla yaraladıktan sonra 
araçtan inip kaçmıştı. Konya Nu-
mune Hastanesine kaldırılan Uya-
nık hayatını kaybetmiş, Esenkaya 
ise polise giderek teslim olmuştu. 
Tutuklanan Esenkaya hakkında 
“kasten öldürme” suçlamasıyla 
dava açılmıştı.
n AA

Silahlı kavgada 2’si ağır 9 kişi yaralandı

Çalışmalar sonuç verdi, Hüyük’te tatlısu mutluluğu yaşandı
Hüyük ilçesinde, tatlı su sı-

kıntısı yaşayan yerleşim merkez-
lerinde içme suyu aramasına yö-
nelik yürütülen çalışmalar sonuç 
verdi.

Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem yaptığı açıkla-
mada, Hüyük ilçesinde tatlı su 
sıkıntısı yaşayan her mahalleye 
bir içme suyu kuyusu hedefiyle 
başlattıkları çalışmaların devam 
ettiğini söyledi. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi KOSKİ Genel Mü-
dürlüğünün de desteğiyle jeoloji 
mühendisleri ve mahalle halkı ile 
yapılan istişareler sonucu belirle-
nen noktalarda yürütülen sondaj 
ve kazı çalışmaları neticesinde 
bulunan suların vatandaşların 

kullanımına sunulduğunu vurgu-
layan Başkan Çiğdem, “Rabbimin 
insan için özel olarak yarattığı 
dünya, yine özel olarak yaratılmış 
olan suyla canlandırılmıştır. Tüm 
canlılar için büyük bir nimet ola-
rak suyu yaratan Rabbim bizlere 
de bu suyu yine insanlara erişme-
sine vesile kılmıştır. Halkımızın 
kullanımına sunduğumuz suların 
vatandaşlarımıza şifa olmasını 
temenni ediyorum. Su hayattır, 
elhamdülillah Rabbim son ola-
rak Selki Mahallemizde de bizleri 
ve vatandaşlarımızı, beklentimiz 
olan istediğimiz suya kavuşturdu 
şükürler olsun. Selki Mahallemize 
hayırlı olsun” dedi.
n İHA
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Allı turnaların hayat merkezi: Tuz Gölü

Akdeniz Havzası’nda birçok 
ülkede görülen allı turnalar, dün-
yadaki en önemli yaşam ve kuluçka 
sahalarından biri olan Tuz Gölü’n-
de, görsel şölen sunuyor. Kapalı 
havzadaki Tuz Gölü, tektonik kö-
kenli olması ve büyüklüğüne karşın 
Türkiye’nin en sığ gölleri arasında 
gösteriliyor.

Türkiye’nin en büyük ikin-
ci gölünün bulunduğu Tuz Gölü 

havzası, İç Anadolu Bölgesi’nde Ci-
hanbeyli ve Haymana platolarıyla 
çevrili çukur alanın en alçak bölü-
münde bulunuyor.

Derinliği birçok yerde yarım 
metreden az olan göl, ilkbahar ay-
larında suyun çoğalmasıyla 164 bin 
200 hektar alana ulaşıyor. Türki-
ye’nin tuz ihtiyacının yüzde 70’ini 
karşılayan ve 2000 yılında Özel 
Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen 

göl, kendine özgü doğal yapısı ve 
tarihi değerleriyle UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.

Tuz Gölü, biyolojik çeşitliliğin 
korunması açısından da büyük 
önem taşıyor. Dünyanın aynı za-
manda en tuzlu ikinci gölü unva-
nına sahip 7 bin 414 kilometrekare 
büyüklüğündeki bölge, uluslararası 
kriterlere göre “A” sınıfı sulak alan 
niteliği taşıyor. Dünyada flamin-

goların kuluçkaya yattığı önemli 
sulak alanlar arasında bulunan Tuz 
Gölü’nü her yıl çok sayıda yerli ve 
yabancı turist ziyaret ediyor.

Kuş varlığı yönünden Türki-
ye’nin en zengin gölleri arasında 
yer alan Tuz Gölü, her yıl binlerce 
allı turnaya ev sahipliği yapıyor. 
İnsanlardan uzaktaki tuzlu su saha-
larını tercih eden flamingolar tem-
muzun başından itibaren 12 bin 

kilometrekarelik alana sahip Tuz 
Gölü’ne geliyor.

Tuz Gölü’nde her yıl 10 binin 
üzerinde yeni yavru dünyaya geli-
yor. Yapılan gözlemlerde, bu yav-
ruların gelişim dönemlerini sağlıklı 
geçirdiği ve yetişkin bireyler arası-
na karıştığı belirleniyor.

Tuz Gölü ve çevresinde, yırtıcı 
kuşlar başta olmak üzere angut, 
suna, bataklık kırlangıcı, kılıçgaga, 

Van Gölü martısı, ince gagalı martı 
gibi birçok kuş türü barınıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü tarafından her yıl yap-
tırılan Kuş Türlerinin Korunması ve 
İzlenmesi Projesi’ne göre, 21 bozkır 
kartalı bölgede yaşamını sürdürü-
yor. Göl sınırlarında, 20 ila 32 birey 
üreyen toy kuşu popülasyonunun 
olduğu tahmin ediliyor. n AA

Derebucak ilçesinde gönüllü 
usta öğreticiler ile kursiyerler, Tür-
kiye’nin pandemi sürecinde artan 
koruyucu maske ihtiyacına destek 
veriyor. 

Derebucak’ta korona virüs sal-
gınına karşı gerçekleştirilen müca-
dele çerçevesinde başlatılan koru-
yucu maske üretimi çalışmalarının 
devam ettiği belirtildi. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Bilal Akçay, İlçe 

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yürütülen çalışmalarla 
gönüllü usta öğreticilerin kursiyer-
lerle birlikte maske üretimi yaptı-
ğını söyledi. 

Çin’den dünyaya yayılan ve 
ölümlere yol açan korona virüs 
salgını sonrasında başta koruyucu 
maske olmak üzere kolonya ve de-
zenfektan ürünlerine dünya gene-
linde olduğu gibi ülkenin her kö-

şesinden gelen taleplerin arttığına 
vurgu yapan Akçay, “Duyulan bu 
yoğun talepler karşısında Derebu-
cak Halk Eğitim Merkezi Müdürlü-
ğümüzde de gönüllü usta öğretici-
lerimiz harekete geçerek bir süre 
önce maske üretimine başlamıştı. 
Şimdi ise son olarak Gencek Ma-
hallemizdeki gönüllü kursiyer ve 
usta öğreticilerimiz ile üretime 
başlamış bulunuyoruz. Toplum 

olarak hepimizin kenetlenmesi ge-
rektiğini 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 feda-
karca çalışan Gencek Mahallemiz-
deki gönüllü kursiyerlerimize ve 
usta öğreticilerimize teşekkür edi-
yorum” diye konuştu. n İHA

Sarı kız Yunak’ta 
tedirginlik oluşturdu

İki mahallede uygulanan
karantina kaldırıldı

Yunak ilçesinde halk arasında 
“et yiyen örümcek” olarak bilinen 
etobur (sarıkız) örümceğinin sıkça 
görünmeye başlaması vatandaş-
ları tedirgin ediyor. Yunak ilçesin-
de sıkça görülmeye başlayan sarı 
kız örümceği vatandaşları tedirgin 
ediyor. Yunak’ta havaların ısın-
masıyla birlikte, sarı kız örümceği 
türü özellikle akşam saatlerinde 
ortaya çıkıyor. Saldırgan yapıya 
sahip olan etobur örümceklerin 
çok güçlü çene yapısı nedeniyle 

et parçasını daha koparabiliyor. 
Zehriyle bir insanı öldürebilen 
örümceğin, özellikle akrep, ker-
tenkele, hatta fare ve kendinden 
büyük memelilerle bile beslendiği 
biliniyor. Sarıkız örümceği soktu-
ğu zaman deriyi uyuşturuyor ve 
av, ısırıldığının farkında olamıyor. 
Sarıkız örümceği ağzından deriye, 
eti sıvı kıvama getiren bir zehir 
akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan 
bir süre sonra yemeye başlıyor.
n İHA

Konya’da inşaat sektörünün önde gelen markalarından olan Adem Bulut İnşaat’ın sahibi Adem 
Bulut, Yazır Mahallesi’nde yaptıracağı 112 sağlık hizmetleri istasyonunun protokolüne imza attı

Hayırsever iş insanı
Bulut’tan hayır hizmeti

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile 
Adem Bulut İnşaat A.Ş. arasında 
112 acil sağlık hizmetleri istasyonu 
yapımına yönelik protokol imzalan-
dı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Yazır Mahallesi’nde yaptı-
rılacak olan 112 istasyonunun imza 
töreninde protokolün hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 

Hayırsever iş insanı Adem Bu-
lut ve ortağı Mehmet Tamyüksek’e 
teşekkür eden Prof. Dr. Koç, şöyle 
konuştu: “İlimizde hizmet sunan 
112 acil sağlık istasyonlarımızı ve 
diğer 1. Basamak sağlık hizmeti 
veren binalarımızın fiziki şartlarını 
devletimiz ve hayırseverlerimizin 
desteği ile hızla iyileştirmeye de-
vam ediyoruz. Yapılan yardımlar 
sayesinde hedef ve projelerimizi 
daha hızlı hayata geçirme şansı 
buluyoruz. Böylesine önemli bir 
eserin daha şehrimize kazandırıl-
ması noktasında bizlere destek olan 
hayırseverlerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum.” 

Prof. Dr. Koç, Konya genelinde 

79 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonunun hizmet verdiğini ha-
tırlatarak, şunları kaydetti: “Konya 
sağlığı, devlet ve millet iş birliği ile 
çok daha üst seviyelere çıkmaya 
devam etmektedir. Fiziki şartları 
oldukça kötü durumda olan 32 is-

tasyonumuzu iki yıl gibi kısa bir sü-
rede hayırseverlerimiz, belediyele-
rimiz ve Bakanlığımızın gönderdiği 
bütçeyle yenileyerek temel ihtiyaç 
malzemelerinin tamamını moder-
nize ettik. Yıl sonuna kadar inşallah 
5 istasyonumuzu daha yeni yerleri-

ne taşımayı planlıyoruz”
Adem Bulut İnşaat Yönetim 

Kurulu Başkanı Adem Bulut ve or-
tağı Mehmet Tamyüksek de proto-
kolü imzalamaktan dolayı duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdiler. 
Geçmiş yıllarda da benzer hayır hiz-
metinde bulunduklarını dile getiren 
Bulut, “Bu tür hayır hizmetlerinde 
bulunmak bizleri gerçekten çok 
mutlu ediyor. Gerek sağlık alanında 
gerekse diğer alanlarda verdiğimiz 
desteklere gücümüz nispetinde 
devam edeceğiz. Bu protokol de in-
şallah hayırlara vesile olur. 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonunu kısa 
sürede tamamlayarak hizmete gir-
mesini istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilgili 
protokol taraflarca imzalandı. Pro-
tokol imza töreninde İş adamı Meh-
met Tamyüksek, Acil Sağlık Hiz-
metleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin 
ve 112 Komuta Kontrol Merkezi 
Başhekimi Dr. Erkan Aşık’da hazır 
bulundu.
n HABER MERKEZİ

Hadim ilçesine bağlı Kalınağıl 
ve Yelmez mahallesinde yeni tip 
korona virüs tedbirleri kapsamın-
da uygulanan karantina kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye göre, Kalınağıl ve 
Yelmez mahallelerinde 25 Ha-
ziran’da başlatılan karantina uy-
gulaması, Hadim İlçe Hıfzıssıhha 

Kurulu kararıyla sona erdirildi. 
Kararın ardından jandarma ekip-
lerinin mahalleye giriş ve çıkışları 
serbest bıraktığı görüldü. Belediye 
Fen İşleri ekipleri de toprak döktü-
ğü tali yollardaki setleri kaldırarak 
yolları trafiğe açtı.
n İHA

Koruyucu maske üretiyorlar
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

İLAN

  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah Operatörleri 

ve Kalite Kontrol Elemanları,
 21-28  Yaş Arası Metal 
Enjeksiyon Makinesi 

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 
5/A  Tel: 0332 285 02 85

11 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;
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

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

İLAN 11 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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AKŞEKER Grubun kurucusu ve 
Onursal Başkanı

Ali
ŞEKER’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,

 ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Milli Görüş emektarlarından

Cafer 
ERDÖNMEZ’in

 

oğlu Dönmez Beton Ürünleri Sahiplerinden 

Ahmet 
ERDÖNMEZ’in

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

GAZETESİ

Tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybeden AKŞEKER Grubun 
kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Şeker Konya’da toprağa verildi

Milli Görüş emektarlarından Cafer Erdönmez’in oğlu Dönmez Beton 
Ürünleri Sahiplerinden Ahmet Erdönmez 58 yaşında vefat etti 

İşadamı Ali Şeker 
dualarla toprağa verildi

Ahmet Erdönmez
hayatını kaybetti

AKŞEKER Grubun kurucusu ve 
Onursal Başkanı Ali Şeker tedavi 
gördüğü İstanbul’da 53 yaşında  ha-
yatını kaybetti. Merhum Ali Şeker’in 
cenazesi dün Hacıveyis Cami’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla Üçler Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. Şeker  ailesini acı günlerinde 
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 
yanı sıra Erzurum Tekman ilçe Bele-
diye Başkanı Mustafa Ergin, Tekman 
Kaymakamı Önder Çengel, Tekman 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çelik, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, AK Parti Konya İl Gençlik Kol-
ları Başkanı Ahmet Murat Koru, İlim 
Yayma Cemiyeti Konya Şube Başka-
nı Mehmet İncili ile Şeker ailesinin 
sevenleri ile yakınları katıldı. Şeker 
ailesi cenaze namazının ardından ta-

ziyeleri kabul etti. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 

Merhum Ali Şeker’e Yüce Allah’tan 

rahmet, Şeker ailesine ise başsağlığı 
ve sabırlar dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Milli Görüş emektarlarından 
Cafer Erdönmez’in oğlu Dön-
mez Beton Ürünleri sahiplerin-
den Ahmet Erdönmez 58 yaşın-
da  vefat etti. Erdönmez’in vefatı, 
sevenlerini üzdü. Merhumun 
cenazesi, Sille Ak Camii’nde 
dün ikindi namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan Sille Ak Mahalle Mezarlığı-
na defnedildi. Cenaze törenine 
Erdönmez ailesinin akrabaları, 
yakınları, dostları, sevenleri, STK 
temsilcileri ve çok sayıda kişi ka-
tıldı. Merhum Ahmet Erdönmez 
3 kız, 3 erkek çocuk babasıydı. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhuma Allah’tan rahmet di-
ler, acılı ailesine de sabr-ı cemil 
niyaz ederiz. n MEVLÜT EGİN

BAŞSAĞLIĞI
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İzole tatilin Konya’daki alternatif adresi yaylalar
Beyşehir ilçesinin sembolü, pı-

narları ve ormanıyla ünlü Anamas 
Dağı’ndaki onlarca yayla, sıcak-
lıkların artmasıyla doğaseverlerin 
tercih ettiği yerlerin başında ge-
liyor. Konya’nın Beyşehir ilçesi ile 
Isparta’nın Yenişarbademli ilçesini 
kapsayan, yayla alanları bakımın-
dan zenginliğiyle öne çıkan Ana-
mas Dağı, mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden sıcak havada 
çok sayıda yaylacıya ev sahipliği 
yapıyor.

Doğanın tüm etkileyici renkle-
rinin görüldüğü, endemik bitki ör-
tüsü, tarihi ve kültürel varlıklarının 
yanı sıra pınarlarıyla ziyaretçilerini 
büyüleyen yaylalar, doğaseverlere 
unutulmaz anlar yaşatıyor. Bey-
şehir Gölü’nün eşsiz güzelliğiyle 
manzarasına değer katan Anamas 
Dağı’nda en bilinenleri Melikler, 
Ağıllıca, Malanda, Anamas, Ağras, 
Çataloluk, Kızoluk, İslibucak, Bü-
yük ve Küçük Muslu olmak üzere, 
birçok yayla yer alıyor.

Bu doğal mekanlarda yaylacı-
lığın yanı sıra trekking, foto safari, 
kuş gözlemciliği, dağcılık, mağa-
racılık, kamp ve karavan turizmi 
sıklıkla yapılıyor. Ladin, çam, sedir, 
ardıç, meşe, şimşir ve dişbudakın 
görüldüğü yoğun orman örtüsüy-

le kaplı, 1400 ile 2 bin 100 metre 
rakımlı yaylaları, serin havasıyla da 
özellikle sıcaktan bunalanlar tercih 
ediyor.   

Çok sayıda çeşme ve pınarı ba-
rındıran yaylalara ulaşımın sağlan-
dığı Beyşehir-Yeşildağ üzerindeki 
55 kilometrelik rota, kıvrımlı yolla-
rı, göl manzarasının yanı sıra yeşil 
ile mavinin eşsiz ahengi arasında 
göz alıcı bir seyir zevki sunuyor. 
Ulaşımın araçlarla sağlandığı yay-
lalarda kamp ve karavan turizmi 
yapanlar, gün batımının ardından 
kontrollü ateş yakarak, doğada baş 
başa kalmanın heyecanını yaşıyor. 

Gece açık havada gökyüzünün 
sonsuz derinliğinde yıldızları ve 
gök cisimlerini izleme fırsatı bulan-
lar, oksijen oranı yüksek ortamda 
deliksiz uyku imkanına sahip olu-
yor.     

‘BAHAR AYLARINDA 
ÇOK İLGİ ÇEKİYOR’

Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği Başkanı Mustafa Büyük-
kafalı, yaylaları ziyaret eden yerli 
turistlerin bölge ekonomisine katkı 
sağladığını söyledi.

Dağdaki yaylaların çoğunlu-
ğunun Beyşehir ilçe sınırlarında 
kaldığına işaret eden Büyükkafalı, 

“Buralara Antalya’dan gelen çok 
oluyor. Bahar aylarında ilgi çekiyor. 

Dernek programı kapsamında 
doğa yürüyüşü programları dü-
zenliyoruz. Bu programlar, ilgi gör-
mesinin yanı sıra çok da seviliyor. 
Muhteşem ve kıymetli yaylaları-
mız var.” diye konuştu. Doğasever 
Gürzücan Kılınç da Beyşehir’de 
öğrencilerle Anamas Dağı’na ve 
yaylalarına çıktıklarını belirterek, 
“İki yıldır buradayım. Arkadaşlarla 
gördüğümüz manzaralar o kadar 
hoşumuza gitti ki sürekli geliyoruz. 
Karadeniz yaylalarıyla kıyaslanır.” 
dedi. n AA

Muhtarlarla buluşup 
sorunları konuştular

Seydişehir Kaymakamı Ay-
dın Erdoğan ve Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, merkez ve kırsal 
mahalle muhtarları ile bir araya 
gelerek istişarelerde bulundu.

Mahallelerinin ihtiyaçlarının 
karşılanması noktasında muh-
tarlarla istişareler gerçekleştiren 
Kaymakam Aydın Erdoğan ve 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
kırsal ve merkez mahalle muh-
tarlarının talep ve isteklerini din-
ledi.

Belediye Düğün Salonunda 
sosyal mesafe kurullarına uyu-
larak gerçekleştirilen toplantıya 
Kaymakam Aydın Erdoğan, Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, 
İlçe Jandarma Komutanı Teğ-
men Yahya İsa Koca, İlçe Emni-
yet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe 
Müftüsü Adem Bebek, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Yavuz 
Ünüvar,  MEDAŞ Sorumlusu Şe-
rafettin Özdemir, Belediye Birim 
Müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kırsal ve merkez mahalleler-
de belediyecilik hizmetlerine ara-
lıksız devam ettiklerini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“ekiplerimiz 55 mahallemizin ta-
mamında çalışmalarına belirli bir 
program dahilinde devam ediyor. 
Her mahallemize eşit hizmet gö-
türüyoruz. Bazı mahallelerimizde 
yapılması gereken hizmetin ge-
rekliliği ve aciliyeti olduğu du-
rumlarda istisnalar oluşabiliyor. 
Bu nedenle şu ana kadar yaptığı-

mız çalışmalarımızda sizler bizle-
ri anlayışla karşıladınız. Bizlerde 
sizlerin talep ve isteklerini yerine 
getirdik. Ben hepinize bize ver-
miş olduğunu destek ve yardım-
larınızdan dolayı teşekkür ediyo-
rum. Hepimiz hizmet etmek için 
çalışıyoruz. İlçemizi eksiklerini 
ve ihtiyaçlarını birlikte çözeceğiz 
“dedi.

Pandemi sürecinde kırsal 
ve merkez mahallelerde istişa-
relerde bulunduklarını kayde-
den Kaymakam Aydın Erdoğan, 
“Koronvirüs salgını süresince 
Belediye Başkanımız ile birlikte 
sizlerin yanında olmaya çalıştık. 
Biz burada bir ekibiz, bir aileyiz. 
Çalışmalarımıza bu yönde devam 
ediyoruz. Pandemi sürecinde 
Vefa Destek Gurubu olarak çok 
güzel bir çalışma örneği sergile-
dik. Birlik ve beraberlik içerisinde 
Belediyemiz, siz muhtarlarımız, 
STK’larımız ve kamu kurumları-
mızla ihtiyaç sahiplerimize ulaş-
tık. Ben çalışmalarda emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum. 
Hep birlikte vatandaşlarımıza 
hizmet için çalışıyoruz. Kurum 
amirlerimiz buradalar sormak is-
tediğini sorularınızı, isteklerinizi 
ve taleplerinizi kendilerine ilete-
bilirsiniz” şeklinde konuştu. 

Kaymakam Aydın Erdoğan 
ve Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, mahalle muhtarlarını tek tek 
dinleyerek, sorunları, istekleri ve 
talepleri hakkında bilgi aldı.
n HABER MERKEZİ

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, pandemi sürecinde 
toplu taşıma araçlarında sağlıklı ve güvenli yolculuk yapılabilmesine yönelik uyarılarda bulundu

MMO Konya’dan
önemli uyarılar!

MMO Konya Şube Başkanı Dr. 
Aziz Hakan Altun yaptığı açıklama-
da, kısa sürede tüm dünyayı saran 
korona virüs (Covid-19) salgını ülke-
mizi de çok ciddi bir şekilde etkiledi-
ğini belirterek vaka-vefat sayılarının, 
bütün vatandaşların devletin belirle-
diği hijyen ve izolasyon kurallarına 
harfiyen uyması gerektiğini söyledi. 

MMO olarak korona virüs (Co-
vid-19) salgının etkilerini azaltabil-
mek adına havalandırma sistemle-
rinin kurulması ve çalıştırılmasının 
ciddi bir önem arz ettiğine dikkat 
çeken Dr. Altun, “Kapalı bir alanda 
özellikle hava sirkülasyonunun ol-
madığı yerde virüslerin ortama ya-
yılma etkisinin çok yüksek olduğu 
bilinmektedir. 

Bu nedenle pandemi sürecinde 
karayolu üzerinde sağlıklı ve güvenli 
toplu taşıma yapılabilmesi için toplu 
taşıma araçlarının en iyi performan-
sa sahip olmasına yönelik önlemleri 
şöyle sıralayabiliriz: Taze havanın 
doğal yollarla pencere, açılır tavan 
penceresi, duraklarda kapı açılması 
vb. araç içine alınması sağlanmalıdır. 

Araç iç hava sirkülasyonu ya-
pılmamalı, bu amaçla, araç iç hava 
sirkülasyon düğmesi mutlaka kapalı 
olmalı veya iptal edilmelidir. İklim-
lendirme sisteminin mümkün oldu-
ğunca fazla dış hava ile çalıştırılma-
sı için teknik önlemler alınmalıdır. 
İklimlendirme sisteminin zorunlu 
olmadıkça kullanılmaması ve yolcu-
ların rahatsız olmadan maskeyi sü-
rekli olarak takabilmeleri için termal 
konfor sağlanmalıdır. 

Bu amaçla araç içi sıcaklığı şehir 
içi otobüslerde 26-28 derece, şehir-
lerarası otobüslerde 24-26 derece 
olarak ayarlanmalıdır.

‘ULAŞIMLA İLGİLİ TÜM BİRİM ÇALI-
ŞANLARINA EĞİTİM VERİLMELİDİR’

Havalandırma ve iklimlendirme 
sistemlerinin bakım ve dezenfek-
tasyonu daha sık yapılmasını be-
lirten Dr. Altun, “Araç içi ortam ve 
yüzey dezenfektasyonunun gerçek-
leştirilmesi için yerel yönetimlerin 
koordinasyonunda ilgili kurallar be-
lirlenmeli, bu işlem eğitimli ve yetki-
lendirilmiş uzman ekipler tarafından 
uygulanmalı, ileriye yönelik olarak 
bu işlemlerin otomatik ve akıllı uy-
gulamaları geliştirilmelidir. Merkezi 
bir yazılım geliştirilerek hangi araca 
ne işlem yapıldığının, uygulamaların 
daha kolay denetlenmesi ve izlen-
mesi sağlanmalıdır. Pandemiye karşı 
mücadelede alınan önlemlerin etkin-
liği için ulaşımla ilgili tüm birim çalı-
şanlarına servis elemanları, şoförler, 
denetim ekibi vb. eğitim verilmelidir. 
Şehir içi otobüs sürücüsünün pande-
miye karşı korunması için, güvenli 
ve ergonomik sürüş pozisyonu bo-
zulmadan, separatör uygulanmalı 

ve bu alandaki sıcaklığın konfor sı-
caklığını 26-28 dereceyi geçmemesi 
sağlanmalı, sürüş güvenliği açısın-
dan maske kullanımı zorunlu olma-
malıdır. Tüm otobüs sürücülerinin 
çalışma ve dinlenme süreleri yeni 
şartlara göre düzenlenmeli, şehirle-
rarası otobüs sürücülerinin daha sık 
molalarla hem dinlenmeleri hem de 
otobüsün kapıları açılarak temiz ha-
vayla havalanması sağlanmalıdır” 
şeklinde açıklamada bulundu.

‘ARAÇ ÜRETİCİSİNİN BİLGİSİ VE 
ONAYI OLMADAN SİSTEMLERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMAMALIDIR’
Araç içi havalandırma ve iklim-

lendirme sisteminin fabrika çıkış 
ayarlarında olmasının sağlanmasını 
söyleyen Altun, “ Araç üreticisinin 
bilgisi ve onayı olmadan bu sistem-
lerde değişiklik veya tadilat yapıl-
mamalıdır. Bu amaçla sistemlerin 
bakım ve onarımları sadece yetkili 
teknik servis ve/veya eğitim almış 
uzman teknik elemanlar tarafından 
yapılmış olmadır. Bu sistemlerle il-

gili donanımların üretici tavsiyesi ve 
fabrika tarafından belirlenmiş teknik 
özelliklere göre ayarlanması ve kul-
lanılması sağlanmalıdır. Pandemi 
süreci için önerilen yeni ayarların 
sıcaklık ayarı, iç sirkülasyonun ka-
patılması, temiz havanın artırılması 
vs. Elektronik Kontrol Ünitesine iş-
lenmesi teknik olarak mümkünse 
yetkili servis tarafından yapılması 
ve yapılan değişikliklerin kayıt altına 
alınması sağlanmalıdır. Bu sistem-
lerde kullanılan tüm filtreler, orijinal 
yedek parça olmalı ve bu denetlen-
melidir. Her gün sonunda filtreler 
tekniğine uygun temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir. Araç içinde-
ki havayı temizleyen iç filtreler araç 
üreticisinin tavsiyelerinden daha sık 
değiştirilmelidir. Pandemi sürecinde 
iç filtre değişimi şehirlerarası ve tu-
rizm araçlarında her 45 günde bir, 
şehir içi toplu taşıma araçlarında 
ise her 30 günde bir yapılmalıdır. 
Pandeminin yayılmasını engelleyici 
önlem olarak araçlara daha az yolcu 
alınması amacıyla metre kare başına 
yolcu sayısı yeniden belirlenmelidir. 
Şehir içi toplu taşıma araçlarında en 
az 1 metre fiziksel mesafenin sağlan-
ması gerekmektedir” diye konuştu.

MMO Konya Şube Başkanı Dr. 
Altun, devletin korona virüs salgını-
nın yayılmasını engellemek ve va-
tandaşların sağlığını korumak için 
canla başla çalışarak, uygulanacak 
bütün tedbirlerin hayata geçirilebil-
mesi için gece gündüz eylem halinde 
bulunduğunu, bu konularda bütün 
tesislerin ve araçların hijyenik sis-
temleri için görev almaya ve teknik 
destek vermeye hazır olduklarını 
sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ve il yönetim kurulu üyele-
ri, Haziran ayında İYİ Parti Konya il 
başkanlığının 2. Olağan kongresin-
de yeniden Konya il Başkanı Seçilen 
Gökhan Tozoğlu ve yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret ederek, hayırlı ol-
sun temennisinde bulunarak başa-
rılar diledi.

Ziyarette, İYİ Parti Konya İl Baş-
kanı Gökhan Tozoğlu’na ve yönetim 
kurulu üyelerine hayırlı olsun diyen 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
“Partinizin ikinci il kongresinde yeni-
den Konya il başkanı seçilmenizden 
dolayı size ve yönetim kurulu üyele-
rinize kutlar, başarılarınızı devamını 
dilerim. Muhalefet partileri olarak 

zor bir coğrafyada siyaset yapıp, 
şehrimizin ve ilçelerimizin sorunla-
rını dile getirip, çözümü noktasında 

elimizden geleni yapıyoruz. İYİ Parti 
teşkilatlarıyla bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra birlikte uyumlu 

çalışmalarımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz” dedi.

BİRLİKTE UYUMLU 
ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM 

ETTİRECEĞİZ
İYİ Parti Konya İl Başkanı Gök-

han Tozoğlu CHP’nin ziyaretinden 
memnun olduklarını dile getirerek, 
“İYİ Parti olarak bugüne kadar ol-
duğu gibi, bundan sonra da CHP 
teşkilatlarıyla uyumlu çalışmaları-
mızı ülkemiz ve milletimizin çıkar-
ları noktasında devam ettireceğiz. 
Muhalefet partileri olarakşehrimizin 
ve ülkemizin sorunlarını takip edip, 
gündeme taşımayı sürdüreceğiz. Zi-
yaretinizden dolayı teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. n DURAN ÇÖLCÜ

CHP’den, İYİ Parti’ye hayırlı olsun ziyareti
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Refah Partisi 24 Aralık 1995 Ge-
nel Seçimlerinden birinci parti ola-
rak çıktı.1996 yılı başında kurulan ve 
ANA-YOL olarak adlandırılan ANAP 
- DYP koalisyon hükümetinin güveno-
yu Anayasa Mahkemesince geçersiz 
sayıldığından dağıldı. Bunun üzerine 
Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığında 
REFAH – YOL olarak adlandırılan RP - 
DYP Hükümeti kuruldu.

28 Haziranda kurulan Hükümet 
1 Temmuzda memur- işçi- emekli 
maaş zammını masasında buldu ve 
%50 zam yaptı. Bununla da kalınmadı, 
Ocak’ta yine %50 zam yaptı. Bağkur 
emeklilerine %300’ü aşan oranda zam 
yaptı. Emekliler, memurlar, çalışanlar ve 
esnaf bayram yaptı. TC tarihinde görül-
memiş derecede rekor bir zamdır bu… 

Havuz Sistemi uygulaması faaliye-
te geçirildi ve Denk Bütçe yapıldı. Tüm 
dünyada Müslümanlara reva görülen 
zulümlerin önüne geçilmesi amacıyla 
D8’ler kuruldu. Bütün bunlardan dış 
güçler ve içerideki uzantıları elbette ra-
hatsız olur. 

Zaten bu güçler Erbakan’ı yakından 
tanıyorlardı. Gümüş Motor’dan tanıyor-
lar, Devrim Otomobilinden tanıyorlar, 
Odalar Birliği Başkanlığında Anadolu 
sermayesini güçlendirme çalışmala-
rından tanıyorlar. Erbakan Başbakan-
lığındaki hükümet kurulduktan sonra 
sadece birkaç ay tahammül edebiliyor-
lar. Daha sonra hükümeti yıkma planları 
yapmaya başlıyorlar. İlk önce medyayı 
harekete geçiriyorlar. Nasıl mı?

2 Ekim - 7 Ekim 1996 tarihleri ara-
sında Başbakan Necmettin Erbakan’ın 
Libya ziyaretinde bir çadırda görüştüğü 
Kaddafi’nin sarf ettiği sözler, 6 Ekim 
1996’da Ankara Kocatepe Camii’nde, 
o zamana kadar adı bile duyulmayan 
sakallı, cübbeli ve asalı Aczmendilerin 
“şeriat isteriz” diye bağıran gösterileri, 
3 Kasım 1996’da Susurluk’ta meydana 
gelen bir trafik kazasında mafya, siya-
setçi, polis ilişkilerinin açığa çıkması, 
Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karate-
pe’nin 10 Kasım 1996 tarihli Refah Par-
tisi İl Divan Toplantısındaki konuşması 
ki -Karatepe o konuşmasında; “Refah 
Partili olarak yeryüzünde tek başıma 
da kalsam, insanları köle gibi gören, 
çağdışı bu düzen mutlaka değişmelidir. 
Ey Müslümanlar sakın ha içinizden bu 
hırsı, bu kini, nefreti ve bu inancı eksik 
etmeyin. Bu bizim boynumuzun bor-
cudur” demişti- Başbakan Necmettin 
Erbakan’ın 11 Ocak 1997 günü Baş-

bakanlık Konutunda bazı cemaat lider-
lerine iftar yemeği vermesi, 30 Ocak 
1997’de Sincan Belediyesinin düzen-
lediği Kudüs gecesindeki cihad konulu 
tiyatro gösterisi ve Belediye Başkanı 
Bekir Yıldız’ın konuşması ki -konuş-
masından sonra Bekir Yıldız tutuklandı, 
mahkûm edildi- Ve Müslim Gündüz, 
Fadime Şahin, Ali Kalkancı tiyatrolarının 
sahnelenmesi gibi olaylar, TV’lerde ve 
gazetelerde her Allah’ın günü pişirilip 
pişirilip kamuoyu önüne tekrar tekrar 
getiriliyordu.

Geriye dönerek bu olayları bir kere 
daha hatırlayalım, hafızalarımızı yokla-
yalım. Bu olanlar demokratik bir ülkede 
darbeye neden olabilir, darbeye gerekçe 
gösterilebilir mi? Ama oldu maalesef. 
Halbuki demokratik bir ülkede yapılma-
sı gereken suç işleyen kişilerin cezalan-
dırılmasıdır. Birkaç kişi suç işledi diye 
darbe yapmak ve parti kapatmak ancak 
geri kalmış ülkelere has bir durumdur. 
Zaten bu olayların bir çoğu da önceden 
hazırlanmış tam bir mizansendi. İnce 
ince sahneye kondu.

Bütün bu gelişmeler TV haberlerin-
den ve gazete manşetlerinden düşmü-
yor, günler boyunca defalarca verilerek 
halkın galeyana gelmesi sağlanıyor ve 
hükümete karşı kışkırtılıyordu. Basın 
ve beşli çete denen sendika ağaları 
amacına ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ 
de harekete geçti. Komutanlar açıkça 
Başbakan Erbakan ve yardımcısı Tansu 
Çiller’i eleştirmeye başladılar. Yüksek 
rütbeli subaylar 22 Ocak 1997 tarihinde 
Gölcük’te toplanarak irticanın iktidarda 
olduğunu ve önlem alınması gerektiğini 
konuştular. 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora-
miral Güven Erkaya, “İrtica, PKK’dan 
daha tehlikeli” dedi. 11 Şubat’ta Şe-
riata Karşı Kadın Yürüyüşü Ankara’da 
yapıldı. 

Bu sancılı süreçte 1997 yılının Şu-
bat ayına gelindi. 4 Şubat sabahı Anka-
ra Sincan’da sokaklarda 20 tank ve 15 
zırhlı araç geçiş yaptı ve demokrasiye 
balans ayarı yaptık dendi. Bu da yet-
medi gazetecilerin görüntü alması için 
tanklar bir kere daha yürütüldü. Hemen 
ertesi gün Cumhurbaşkanı Demirel, 
Necmettin Erbakan’a bir mektup gön-
derdi.

Demirel mektupta, laik düzenin ko-
runması için mevcut kanunların harfi-
yen uygulanmasını istiyor ve “Cumhu-
riyetin niteliklerine ve devletin temel 
çatısına yönelmiş tehdit ve tehlikeler, 
hem toplumda hem de devletin ku-
rumlarında büyük rahatsızlıklar ya-
ratmaktadır” ifadelerini kullanıyor ve 
ardından;

1- Laik düzeni korumak için mev-
cut kanunlar harfiyen uygulanmalıdır. 

2- Anayasa’nın 174. maddesinin 
koruduğu ‘devrim kanunları’ uygulan-
malıdır. 

3- Devletin kurumlarına ‘kökten-
dinci’ cereyanların sızması kesinlikle 
önlenmelidir” diyordu. Yıllardır adı bile 
duyulmayan Devrim Kanunları yeniden 
gündeme getiriliyor ve uygulanması 
isteniyordu.

Şubat ayının son günü ise tarihe 
geçecek o Milli Güvenlik Kurulu toplan-
tısı vardı. 

28 Şubat 1997 günü yapılan tarihi 
MGK toplantısı 9 saat sürdü. Bu 9 saat 
süre içinde askerlerin dillendirdiği laikli-
ğe karşı faaliyetlerin tek belgesi gazete 
manşetleri idi. Cuntacılar burada da alt 
yapıyı hazırlamışlar daha önce gazete-
lere kendilerinin attırdıkları manşetleri 
şimdi delil diye, belge diye öne sürü-
yorlardı. 

Cuntacı askerlerin önceden hazır-
ladığı ve MGK toplantısında hükümete 
verdiği bildiri 18 maddeden oluşuyor-
du. Türkiye yepyeni bir sürece girmişti. 
Bu süreç, dönemin komutanlarına göre 

bin yıl sürecekti. 
MGK, laikliğin Türki-

ye’de demokrasi ve hu-
kukun teminatı olduğu-
nu vurguladı. 28 Şubat 
1997’deki MGK’ nun tav-
siye kararları hükümete 
bildirildi. Kararda, laiklik 
için yasaların uygulan-
ması istendi. Cemaatlere 
bağlı okullar denetlenmeli 
ve MEB’e devredilmeli, 8 
yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kur’an 
Kursları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat 
uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica 
nedeniyle ordudan atılanları savunan 
ve orduyu din düşmanıymış gibi gös-
teren medya kontrol altına alınmalı, kı-
yafet kanununa riayet edilmeli, kurban 
derileri derneklere verilmemeli, Atatürk 
aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı 
deniyordu.

Günlerce imza sıkıntısı yaşandı. 
Başbakan Erbakan kararları imzala-
mayınca büyük bir baskı altında kaldı. 
Parti liderlerini dolaşarak demokrasiye 
beraber sahip çıkalım dedi. Ama hiç 
destek bulamadı. Muhalefet partilerin li-
derleri, demokrasinin ve halk iradesinin 
gereği olarak seçilmiş sivil hükümete 
destek olacakları yerde cuntacı asker-
lerin yanında yer aldılar. Mesut Yılmaz, 
cuntacılara açıktan destek verdi ve Baş-
bakan’a “bunu kendin temizle bizden 
sana destek yok” dedi. Erbakan 5 gün 
direndikten sonra, MGK kararlarının 
altını değil, kararları Bakanlar Kuruluna 
sevk eden üst yazısını imzaladı. 

Bu arada cuntacı askerler basına, 
yargıya ve diğer kurumlara brifingler 
veriyor, hükümete karşı kışkırtıyordu. 
Cuntacı askerlerden ayrı olarak, hem 
beşli çete denilen sözüm ona Sivil Top-
lum Kuruluşları, hem yargı, hem de 
basın tam manasıyla hükümete yükle-
niyordu. 

Aynı günlerde askerlerden yö-
netime el konulacağına dair bir yazı 
geldi. Yazıyı Tansu Çiller’e vermişlerdi. 
Tansu Çiller Başbakan’a, Başbakan 
Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı da 
yazının çıktığı yere yani Genelkurmay 
Başkanına iletti. Güya sivil ve demok-
rat bir Cumhurbaşkanı vardı ama tam 
manasıyla cuntacılara teslim olmuş, 
cuntacı askerlerin emri doğrultusunda 
hareket ediyor, onlara destek veriyordu. 
Cuntacılarla birlikte hükümeti yıkmanın 
planlarını uyguluyordu.

Başbakan Erbakan’a askerler ta-
rafından ağza alınmayacak küfürler 
ediliyor, hatta emirle omuz atılıyordu. 
Omuz vurmanın birkaç kez tekrarlan-
dığı bir defasında da Başbakan’ın yere 
düştüğü söylentisi dolaştı. Cuntacı pa-
şalar küfürlerini açıktan yapıyor, İçişleri 
Bakanının kazığa oturtulacağı söyleni-
yor, TV’ ler bunları yayınlıyordu. Buna 
rağmen Cumhurbaşkanı Demirel tara-
fından destek görüyorlardı. Türkiye’de 
taşlar yerinden oynamış, kimin ne yap-
tığı belli değildi ve ülkede tam bir kaos 
yaşanıyordu. 

Bu şartlar altında Başbakanlık 
devam ettirilemezdi. Erbakan, Başba-
kanlığı hükümet kurulma esnasındaki 
anlaşmayı bir yıl öne çekerek Tansu 
Çiller’e devretmek üzere istifa etti. Daha 
doğrusu istifa etmeye mecbur edildi. 
Bu defa da Hükümet ortağı DYP’den 
kopmalar başladı. 50 DYP milletvekili 
tehdit, şantaj ve büyük paralarla parti-
lerinden istifa ettirildi. Hükümetin mec-
lis çoğunluğunu ortadan kaldırmak 
için türlü planlar yapılmasına rağmen 
çoğunluk hâlâ Refahyol’da idi. Bunu 
da imza toplayarak kanıtladılar. Buna 
rağmen Demirel görevi Çiller’e değil 
Mesut Yılmaz’a verdi ve ANASOL-D 
kurduruldu. 

Uydu ANASOL-D Hükümeti MGK 
kararlarının hepsini eksiksiz uyguladı. 

8 yıllık kesintisiz eğitime 
geçildi ve İHL’lerinin orta 
kısımları kapatıldı. Mesut 
Yılmaz “siyasi hayatıma 
da mal olsa bu kararları 
uygulayacağım” dedi ve 
uyguladı. Hafızlık eğitimi 
sona erdi. Kur’an Kursları 
üzerinde büyük baskılar 
yapıldı. Başörtülüler okul-
lardan atıldı. Sokaklarda 
bile başörtüsü ve dindar 

avı yapılıyordu. Başörtülüler hastane-
lere bile alınmadı. Üniversitelerde ikna 
odaları kuruldu, 14 yaşındaki çocuklar 
bile tutuklandı. Tek Parti döneminden 
sonra Türkiye’de dine ve dindarlara 
yapılan en büyük baskı bu dönemde 
gerçekleşti. 

Genelkurmay, irticai faaliyetle-
ri desteklediğini iddia ettiği firmalara 
ambargo koydu. Yeşil sermaye adını 
verdiği firmalar üzerinde büyük baskı-
lar uygulandı. Netice olarak Refahyol 
hükümetine karşı oluşturulan “med-
ya-sermaye-bürokrasi ve cunta” şeytan 
dörtgeni çok çalıştı. Ödüllerini bankala-
rın içini boşaltarak aldılar. Tabi ki bu Si-
yonizm’in planı idi ama şeytan dörtgeni 
tarafından iyi uygulanmıştı.  

28 Şubat Darbesi Bilançosu
28 Şubat döneminde 22 özel ban-

ka batırıldı, 4 kamu bankasının içi boşal-
tıldı. 28 Şubat ülkeye 387 milyar dolara 
mal oldu. 28 Şubat’ı destekleyen med-
yaya 3 milyar dolar kredi kullandırıldı.

Postmodern darbe sürecinde 33 
bin 271 öğretmen kılık kıyafeti nede-
niyle soruşturma geçirmiş, bunlardan 
12 bin öğretmene ceza verilmiş, 11 bin 
öğretmen istifa etmek zorunda bırakıl-
mış, 3 bin 527 öğretmenin görevine 
son verilmiştir. 

Eğitim hayatında 600 bin başörtü-
lü öğrencinin okullara ve üniversiteye 
gidememesi, katsayı engeli nedeniyle 
12 milyon 80 bin meslek lisesi öğrenci-
sinin de istediği üniversitede eğitim gö-
rememesi nedeniyle, milyonlarca genç 
insanın geleceğiyle oynanmıştır. 

Bin 635 askeri personel YAŞ ka-
rarlarıyla meslekten ihraç edilmiştir. 4 
bin 625 kişi fişlenmiş, 2 bin 500 kişi ise 
emekliye sevk edilmiştir. Yüzde 22 oy 
alan Refah Partisi kapatılmıştır. 

Bu arada 28 Şubat denince Fet-
hullah Gülen ismini de unutmamak 
lazım.                      

28 Şubat sürecinde dikkat çeken 
isimlerden biri de Fethullah Gülen ol-
muştur. 11 Ocak 1997’de Necmettin 
Erbakan, Ramazan nedeniyle cemaat 
liderlerini Başbakanlık Konutu’na iftara 
çağırmış, Fethullah Gülen de çağrılanlar 
arasında olmasına rağmen Başbakan’a 
tavır koyarak iftar yemeğine katılma-
mıştır. 29 Mart 1997’de Samanyolu 
TV’de katıldığı televizyon programın-
da Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasete 
müdahale etmekle eleştirenlere karşı 
“Asker demokratik yollarla sorunların 
çözümünü istedi” demiş, hükümete 
karşı “beceremediniz bırakıp gidiniz” 
çağrısını yapmıştır. 

28 Şubat sonrasında da önce “Ba-
şörtüsü teferruattır” fetvası ile inançlı 
öğrencilerin direnişini kırmış, daha 
sonra Necmettin Erbakan’ı eleştirenler 
arasında yer almış ve Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin müdahalesini demokratik 
bulduğunu söylemiştir. Yine 16 Nisan 
1997’de Kanal D’den Yalçın Doğan’a 
verdiği röportajında da askerin tutumu-
nu destekleyerek şöyle demiştir:

“Askerlerimiz bazı sivil kesimlerden 
daha demokrattır. Kuvvet ellerinde ol-
duğu halde çok mantıki davranıyorlar. 
Çok muhakemeli davranıyorlar. His öne 
çıkmıyor burada. Kuvvet, güç gösterisi 
şeklinde öne çıkmıyor. Bana demokra-
side sivillerden daha dengeli geliyorlar.” 

Ayrıca Çevik Bir’e yazdığı mektupta 

da, cuntacı generale methiyeler düz-
müş, istenirse okullarını hemen teslim 
etmeye hazır olduğunu yazmıştır ama 
bütün İslâmi faaliyetlerin kökünü ka-
zımaya azmeden 28 Şubatçılar onun 
okullarının hiç birine dokunmamışlar-
dır. 

 28 Şubat’la ilgili bazı hatıralarım
28 Şubat, bilindiği gibi post mo-

dern darbe olarak tarihe geçen bir dö-
nemin adıdır. 1997 yılının 28 Şubat’ın-
da 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında tek yanlı olarak alınan bazı 
kararlar hükümete dayatılmış, cuntacı 
güçler tarafından siyasilere, medyaya 
ve bazı kurumlara baskı uygulanarak 
hükümete karşı tavır almaya zorlanıl-
mış, caddelerde tanklar yürütülerek 
demokrasiye balans ayarı yapıldığı ifa-
de edilmiş sonunda hükümet istifaya 
mecbur hale getirilmiş ve anti demok-
ratik güçler tarafından yeni kurdurulan 
uydu hükümet eliyle istedikleri kanunla-
rı çıkartmışlardır. 

İnançlı insanlara ve Müslüman ca-
miaya büyük zararlar veren 28 Şubat 
dönemi yıllarca sürmüş, bu dönemde 
alınan Kur’an Kursları ve İmam Hatip 
Okullarının orta kısımlarının kapatılma-
sı, başörtülü öğrencilerin eğitimlerinin 
sona erdirilmesi, binlerce vatan evla-
dının okulunu ve işini kaybetmesi gibi 
bazı sonuçları hâlâ yürürlüktedir. Hatta, 
28 Şubat darbe döneminde yargılana-
rak suçsuz yere ceza alan ve hâlâ hapis-
te yatanlar vardır.

Benim iki kızım da 28 Şubat’ın o 
karanlık dönemine denk geldikleri için 
kazandıkları yüksek okullarında okuya-
madılar. İlk birkaç ay başörtülü öğren-
cilerin okula girişlerine mani olmadılar 
ama girdikleri sınavlarını geçersiz saydı-
lar. Kızım Saliha okula birkaç ay devam 
etmiş ve sınavlara girmişti ancak sınav 
sonuç belgesinin altına şu notu düş-
müşlerdi. “Kılık kıyafet yönetmeliğine 
uymadığı için bütün sınavları geçersiz 
sayılmıştır.”   

Daha sonraki zamanlarda ise ba-
şörtülü öğrencileri okullara almadılar. 
İkna odaları kurdular. Adı ikna ama ger-
çeği baskı idi. Böylece tüm başörtülüler 
gibi kızlarım Saliha ve Zahide de okulla-
rına devam edemediler.

 28 Şubat döneminin etkilerini ya-
kından müşahede etme imkânı bulan 
bir kardeşiniz olarak, o dönemde yaşa-
dığım bazı hatıralarımı siz değerli oku-
yucularıma aktarmak istiyorum.

Görevden alındınız
 Konya İl Kültür Müdürlüğü görevi-

ni yürüttüğüm dönemde 28 Şubat dar-
besi gerçekleşmişti. 28 Şubat dönemi 
her sahada olduğu gibi bizim faaliyet-
lerimize de darbe vurmuş, düşündüğü-
müz ve yapmak istediğimiz işlerimize 
sekte olmuştu. 

28 Şubat darbesinden hükümetin 
istifasına kadar geçen 4 aylık süre bir 
ara dönemdir. Bu dönemde görünürde 
hükümet vardır ama ipler başka güçle-
rin eline geçmiştir. Zaten kısa süre son-
ra da Başbakan istifa etmek zorunda 
kalmıştır. Daha sonra kurdurulan hü-
kümet iş başına gelince hemen ertesi 
günü Müdürlüğümüze bir faks ulaştı. 
Yeni hükümetin Kültür bakanı İstemi-
han Talay imzasıyla gönderilen bu faks 
yazısı aynen şöyleydi: “Sayın Salih Se-
dat Ersöz; Konya İl Kültür Müdürlüğü 
görevinden alındınız. Bilgilerinizi ve 
gereğini rica ederim. İstemihan Ta-
lay- Kültür Bakanı.” (O zaman Kültür 
ve Turizm Bakanlıkları ayrı idi.)

Yazıyı alıp değerli Valimiz Ziyaeddin 
Akbulut’a gittim. Müdürlüğümüz faksı-
na böyle bir yazının geldiğini söyleyerek 
kendisine verdim.

 Yazıyı okudu ve ilgili kişiye telefon 
ederek Valilik faksına böyle bir yazının 
gelip gelmediğini sordu. Gelmedi ceva-
bını alınca bize gelen yazıyı yırtıp attı ve 

şunları söyledi: “Böyle görevden alma 
olmaz. Sen kendi kendini mi görev-
den alacaksın? Göreve başlarken 
hangi yol ve usulle göreve başlamış-
san yine aynı yol ve usulle görevden 
alınırsın? Git görevine devam et.” 
Değerli Valimiz Ziyaeddin Akbulut Be-
yefendinin bu cesaretli adımından he-
men sonra kendisi merkeze alındı, ben 
ise 3 aydan fazla bir süre daha görevde 
kaldım.  

  İstiklâl Marşı Programı
Daha bu olay olmadan 28 Şu-

bat’tan sonraki 12 Mart tarihinde İl Kül-
tür Müdürlüğü olarak İstiklâl Marşı’nın 
TBMM’de kabulünün yıldönümü vesi-
lesiyle bir program düzenlemiştik. Kon-
ya’da ilk defa ilk, orta ve lise öğrencileri 
arasında İstiklâl Marşı’nın tamamını 
güzel okuma yarışması ile İstiklâl Mar-
şını anlama konulu bir kompozisyon 
yarışması düzenlemiş ve daha önce 
bu yarışmaların elemeleri yapılmıştı. 12 
Mart’ta hem final yarışmaları yapılacak 
hem de ödüller verilecekti. O tarihte 
Garnizon Komutanı henüz Kenzi Paşa 
değil Cihan Paşaydı. Cihan Paşa’yı da 
ziyaret ederek programa davet etmiştik. 
Cihan Paşa sivil kıyafetli olarak progra-
ma katıldı, çok olumlu tavırlar sergiledi 
ve bir de günün önemini dile getiren 
güzel bir konuşma yaptı. Valimiz Zi-
yaeddin Akbulut Bey, “Paşam bir 
konuştunuz pir konuştunuz” diyerek 
kendisine iltifat etti. Paşa’dan ayrı olarak 
ben, Büyükşehir Belediye Başkanı Halil 
Ürün Bey ve Vali bey konuşmalar yap-
tık. Programın sponsorluğunu yapan 
İttifak Holding Başkanı Seyit Mehmet 
Buğa abimiz de bir konuşma yapmıştı. 
Salonu selamlarken sivil kıyafetli olan 
Paşa’yı tanıyamadığı için onu selam-
lamadı. Buna rağmen daha sonraki 
hatıralarımda okuyacağınız Kenzi Paşa 
gerginliği yaşanmadı. Paşa hiç tepki 
vermedi ama benim ikazımla Seyit abi 
özür dileyerek selamlamasını yaptı. 
28 Şubat’tan sonra olmasına rağmen 
programda yaşadığımız bu güzel ortam 
ne yazık ki kısa bir süre sonra yerini ger-
ginliklere bırakacaktı.   

Aradan geçen 3,5 ay sonra Vali Zi-
yaeddin Akbulut Beyefendinin söylediği 
usulle İl Kültür Müdürlüğü görevinden 
alınınca 1997 yılı Ekim ayında Konya 
Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekre-
ter Yardımcısı olarak göreve başladım. 
Halil Ürün Bey’in Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğu o dönemin sonuna 
kadar 28 Şubat’ın etkilerini yakından 
gördüm, izledim, yaşadım.

Programı terk ederim
Değerli Başkanımız Halil Ürün bazı 

programlara kendisi katılmaz, temsi-
len beni gönderirdi. Bir gün Garnizon 
Komutanlığının düzenlediği askeri bir 
programa katıldım. Programın uygula-
masından sorumlu olan rütbesini hatır-
lamadığım subaya Belediye Başkanımı-
zın mazereti sebebiyle katılamadığını ve 
temsilen beni gönderdiğini söyledim. O 
subay bana arka sıralarda bir yer gös-
tererek, protokol dışında bir yere oturt-
mak istedi. Buna hemen itiraz ettim ve 
“Başkanı temsilen geldim, onun ye-
rine oturmayacaksam programı terk 
ederim” dedim. Görevli subay bana 
bir dakika bekleyin diyerek içeriye gitti. 
Biraz sonra geldiğinde bana Başkanın 
yerine oturabileceğimi söyledi. 

Bu arada Vali Ziyaeddin Akbulut 
yerine Namık Günel, Cihan Paşa yerine 
de Kenzi Paşa gelmişti. Bu dönemde 
çok sayıda askeri törene katıldım ve 
dönemin Konya Valisi Namık Günel ile 
Garnizon Komutanı Tümgeneral Meh-
met Kenzi Suner’i çok yakından tanıma 
imkânı buldum. Vali Günel faaliyetle-
rinde Garnizon Komutanının uyarılarını 
çok dikkate alır ve Kenzi Paşa’nın dediği 
doğrultuda adım atardı.
(Devam edecek)

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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Anayasanın 135. maddesinin birinci 
fıkrasında, “mesleğe mensup olanla-
rın, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, meslek 
mensuplarının birbirleri ile ve halk 
ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve 
güveni hakim kılmak üzere, meslek 
disiplini ve ahlakını korumak maksadı 
ile, kanunla kurulan ve organları kendi 
üyeleri tarafından kanunda gösterilen 
usullere göre yargı gözetimi altında, gizli 
oyla seçilen, kamu tüzelkişilikleridir,” 
denmektedir.

Üçüncü fıkrasında ise, “bu meslek 
kuruluşları, kuruluş amaçları dışında 
faaliyette bulunamazlar,” denmek su-
retiyle, bu meslek kuruluşlarının, yukar-
da belirtilen amaçlar dışında faaliyet gös-
teremeyeceklerini, açıkça belirtmiştir.

Altıncı ve yedinci fıkraları da, bu 
Anayasal ve yasal gereklere aykırı hare-
ket edenler hakkında, yapılması gerekli 
bulunan yasal işlemler, anlatılmaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 
76. maddesi de, Anayasanın yukardaki 
amaçla ilgili maddesini aynen tekrar 
ederek, “Barolar; avukatlık mesleğini 
geliştirmek, meslek mensuplarının 
birbirleri ve iş sahipleri ile olan iliş-
kilerinde dürüstlüğü ve güveni sağ-
lamak; meslek düzenini, ahlâkını, 
saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, 
insan haklarını savunmak ve koru-
mak, avukatların ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla, tüm çalışmaları 
yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışma-
larını demokratik ilkelere göre sürdüren, 
kamu kurumu niteliğinde meslek ku-
ruluşlarıdır,” demek suretiyle, baroların 
asli görevlerinin, meslektaşlar ve halk 
nezdinde, dürüstlüğü, güveni, düzeni, 
mesleki ahlakını, mesleğin saygınlığını, 
hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 
savunma ve koruma ile, meslektaşla-
rının ortak ihtiyaçlarını karşılamanın, 

baroların asli görevleri 
olduğunu ve bu amaçla-
rın dışına çıkmamaları 
gerektiğini, açıkça ifade 
etmektedir.

Ne acı ki, etkin barolar, 
uzunca yıllardan beri, bu 
amaçlarını taşarak, ülke-
nin siyasal atmosferinde 
önemli bir siyasal figür 
olma işlevini, sürekli 
devam ettirmekte, gerek 
baro seçimleri sırasında ve gerekse, 
seçim sonrası meslektaşlar arası ilişki-
lerde, hep ideolojik ve siyasal kutuplaş-
malara, ön ayak olmaktadırlar. 

Bu, ülkenin tüm aydınları ve halk 
tarafından birebir üzüntüyle müşahede 
edilegelen bir gerçek olup, kendileri-
ni hiç ilgilendirmeyen ve yukardaki 
maddelerde de görüldüğü gibi, kuruluş 
amaçlarıyla hiç te bağdaşmayan bir 

biçimde, ülkenin yasal 
kuruluşu bulunan Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın yasal 
ve yetkili başkanı tarafın-
dan, yasasıyla belirtilen 
kuruluş amacına uygun 
bir biçimde, verdiği Cuma 
hutbesindeki konuyla ilgili 
olarak, hem yasal kuru-
luş başkanını ve hem de 
halkın dini inanç ve kültü-
rünü rencide edici, yazılı 

ve sözlü beyanlarıyla, etkin ve lider ba-
roların yönetimleri, Anayasa ve meslek 
kanunlarını ihlal etme suçunu işledikleri 
gibi, halkın dini inançlarını ve önemli bir 
kısmının değer ölçülerini hiçe sayıp, ha-
karet suçlarını işlemişlerdir.

Her ne kadar baroların, hukuki dü-
zenlemeler hakkında kendi görev alanla-
rı içinde, görüş beyan etmeleri, en tabii 
hakları olsa da, bu sınırların dışına çıkıla-

rak, toplumun inanç değerleri ile çatışan 
ve bu nedenle gerginliğe yol açan görüş 
beyanlarında bulunmaları, Anayasal ve 
yasal sınırlarının dışına taşmak anlamına 
gelmektedir.

Kısaca, kendi görev alanları içinde 
görüş beyanlarına evet, sınırları aşarak, 
gerginliklere yol açan beyanlarına ise, 
hayır diyoruz.

Onların Diyanet İşleri Başkanı 
hakkındaki bu tavırları, şimdiye kadar 
yapageldikleri, Anayasa ve meslek 
yasalarını ihlallerin üzerine tüy dik-
miş, hem kahir meslektaşlarını ve 
hem de halkı rahatsız ve tedirgin et-
mekle, kendileri ve meslek kurumları 
hakkında, bazı yasal tedbirlerin alın-
masına sebep olmuşlardır.

Barolar yıllardan beri, yönetimlerinin 
siyasal ve antiyasal davranışlarıyla, çoklu 
baro sistemine geçmenin zaruretini, biz-
zat kendileri işaret ederek sebep olmuş-

lar ve ortaya attıkları, “çoklu baroların, 
siyasal kutuplaşmalara sebep olaca-
ğı” iddiaları da, uzunca yıllardır kendi-
leri siyasal ve ideolojik kutuplaşma ve 
guruplaşma ile, baroları adeta, siyasetin 
odağı haline getirmeleriyle, kendilerinin 
fiili davranışlarıyla çelişmektedir.

Esasen, uzunca yıllardır yaptıkları 
bu ideo-siyasal davranışlarının, bir 
gün ciddi sonuçlara sebep olunabi-
leceği düşünülerek, yapılan ikazlar 
dikkate alınıp, yasal sınırlar içine çe-
kilmeleri gerekirdi.

Yani etme bulma dünyasında, yıllar-
dır, istedikleri gibi at koşturan insan ya 
da kuruluşların, olayların akışının tabii 
sonucu olarak, bir gün önlerinin kesile-
bileceğini idrak etmeleri, gerekmektedir.

Sonuç olarak ifade edelim ki, baro-
larla ilgili yapılmakta olan yasal düzenle-
menin, olayların gelişiminin tabii ve ya-
sal bir sonucu olup, çağdaş ülkelerdeki 
örneklerinin benzeri olduğunun kabulü, 
gelinen süreçte, tabii bir gerçektir.

Saygılarımla!..

ETKİN BAROLAR, ŞİMDİYE KADAR HEP ANAYASA VE KANUNLARINDAKİ AMAÇLARIN DIŞINA ÇIKTILAR

Araştırmacı - Hukukçu
MEHMET YAMAN

Yazın kavurucu sıcağında su 
ve yemek bulmakta sıkıntı çeken 
sokak hayvanlarının imdadına Ka-
ratay Belediyesi koşuyor.  Karatay 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, haftanın belirli gün 
ve saatlerinde sokak hayvanlarına 
belediye tarafından ilçenin çeşitli 
yerlerine konan kedi, köpek ve kuş 
beslenme istasyonlarına su ve yem 
bırakıyor. 

İlçede 44 adet köpek besleme 
istasyonu, 24 adet kedi besleme is-
tasyonu ve 200 adet de kuş evi bu-
lunduğu bilgisini veren Veteriner-
lik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, söz 
konusu istasyonların su ve yemsiz 
bırakmamaya büyük özen göster-
diklerini aktardı. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ise bugüne kadar sokak 
hayvanları için birçok proje ve ça-
lışma yaptıklarını dile getirerek il-
çenin birçok noktasına yerleştirdik-
leri besleme istasyonları sayesinde 
ilçenin sevimli ve sessiz sakinlerine 
sahip çıktıklarının altını çizdi. 
HAYATI SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZLA 

PAYLAŞTIĞIMIZI UNUTMAYALIM
Özellikle mevsim normallerinin 

üzerinde seyreden sıcaklıklar nede-
niyle yem ve su bulmada sıkıntı ya-

şadıklarını hatırlatan Başkan Hasan 
Kılca, bu konuda vatandaşlardan da 
destek istedi. 

Hasan Kılca, “Karatay Belediye-
si olarak bizler sevimli dostlarımızı 
aç ve susuz bırakmamaya büyük 
gayret ediyoruz. Ancak sıcak ha-
vaların insan hayatını bir hayli zor-
laştırdığı şu günlerde, hayvanlar da 
aynı sıkıntıyı yaşıyor. 

Dolayısıyla bu dönemlerde 

hemşehrilerimizin kapı önlerine ko-
yacakları bir kap su ve yemin kuş, 
köpek veya kediler için çok önemli 
bir hal alıyor. 

Zira su ve yiyecek, insanlar için 
olduğu kadar hayvanlar için de 
hayatın vazgeçilmez temel ihtiya-
cı. Bunun bilincinde olan bizler de 
Karatay Belediyesi ilçe geneline 44 
adet köpek, 24 adet kedi besleme 
istasyonu ve 200 adet de kuş evi 

yerleştirdik. Bu besleme istasyon-
larımıza periyodik olarak yemek ve 
suyu eksik etmemeye özen gösteri-
yoruz. Yine parklara, yeşil alanlara 
ve ilçemizin muhtelif bölgelerine 
hayvanlar için yiyecek ve içecek 
bırakıyoruz. Sokak hayvanlarının 
da doğanın bir parçası olduğunu ve 
hayatı insanlarla birlikte paylaştık-
larını unutmamak gerekiyor” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İş yerlerine koranavirüs
eğitim ve rehberlik hizmeti

TÜİK verilerine göre
konut satışı düşüşte

İş yerlerinden ve meslek 
odalarından gelen talepleri dik-
kate alan Konya Valiliği oluştur-
duğu 15 ekip ile Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan rehberler-
de belirtilen kuralların referans 
alındığı yerinde eğitim, bilgilen-
dirme ve rehberlik ziyaretlerine 
başladı. Organize sanayi bölge-
sinde 50’den fazla çalışanı bu-
lunan 205 iş yerinde eğitim ve 
farkındalık çalışmalarını tamam-
layan ekiplerin toplamda 314 iş 
yerinde bu hizmetleri vermesi 
hedefleniyor.

Konya Valiliği tarafından 
ilgili kurumlar ile işbirliği içeri-
sinde organizasyonu yapılarak 
oluşturulan 15 ayrı ekibin İl 
sağlık müdürlüğü bünyesinde 
görev yapan halk sağlığı uz-
manlarından, sanayi ve ticaret il 
müdürlüklerinde çalışan temsil-
cilerden ve işyeri hekimlerinden 
oluştuğunu söyleyen Vali Özkan, 
ekiplerin aralıksız olarak çalış-
malarına devam ettiğini belirtti. 
Vali Özkan, yapılan uygulama 
ile bütün işyerlerinde kontrollü 
sosyal hayata uygun önlemlerin 
alınarak duyarlılığın arttırılması-
nı hedeflediklerini vurguladı. 

Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan, pandemi döneminde büyük 
fedakarlıklarla tedarik zincirini 
sürdüren Konyalı sanayicilerin 
önemli ve anlamlı bir görev ifa 
ettiğini söyledi.

Kuralları uygulayan işyerle-
rinde diğer kesimlere göre daha 
az vaka görüldüğünü belirten 
Vali Özkan, pandemi eylem pla-
nı tedbirlerinin yerine getirilme-
sinde de üretici ve sanayicilerin 
öncü rol oynadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın iş yerle-

rinde alınması gereken tedbirler 
ile ilgili rehber yayınladığını ha-
tırlatarak tüm işverenlerinden 
bu rehberde belirtilen kurallara 
uymalarını isteyen Vali Özkan,“ 
Üretim ve sürdürülebilir kal-
kınma için önce insan sağlığını 
merkeze almamız gerekmekte-
dir. Çalışanlarımızın, ailelerinin 
ve halkımızın salgından etkilen-
memesi açısından Covid-19 ted-
birlerine uyulması son derece 
önemlidir” dedi. 

Konya genelinde yaşanan 
vaka sayılarındaki artışın azala-
bilmesi için her kesimin üzeri-
ne düşen sorumlulukları yerine 
getirmesi gerektiğine de dikkati 
çeken Vali Özkan, “Fabrikala-
ra gidiş ve gelişlerde kullanılan 
servis araçlarında gerekli ön-
lemlerin alınarak sosyal mesafe 
ve maske kullanımına dikkat 
edilmesi, iş yerlerinde sosyal 
mesafeyi koruyacak şekilde ça-
lışma planı oluşturulması gibi 
ana hususlara dikkat edilmesi 
hayati önem taşımaktadır, in-
şallah el birliği ile bu salgının 
üstesinden geleceğiz” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

13. Olağan Büyük Kurultay sürecinde ilçe kongrelerini Ağustos ayında yapacaklarını belirten MHP İl Baş-
kanı Remzi Karaarslan, “En iyi kadrolarla MHP’nin Konya’da başarı çıtasını daha yukarı taşıyacağız” dedi

MHP’de kongre heyecanı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

İl Başkanlığı’nda ilçe kongreleri tak-
vimi belli oldu. Konya’da ilçe kong-
releri önümüzdeki Ağustos ayında 
yapılacak. MHP kongre takvimi ve 
uyulması gereken kurallar ile ilgi-
li bir açıklama yapan MHP Konya 
İl Başkanı Remzi Karaarslan, “13. 
Olağan Büyük Kurultay sürecinde 
Konya teşkilatı olarak ilçe kongre 
takvimlerimizi belirledik. Kongre-
leri partimizin kuralları ve ilkeleri 
doğrultusunda büyük bir coşku ile 
gerçekleştirerek, en iyi kadrolarla 
MHP’nin Konya’da başarı çıtasını 
daha da yukarı taşıyacağız” dedi.
KONGRELER COŞKU İÇİNDE GEÇECEK

MHP İl Başkanı Remzi Karaars-
lan, “51 yıllık partimizin 13. Ola-
ğan Büyük Kurultay süreci Merkez 
Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 
karar gereği Genel Başkanımız Sa-
yın Dr. Devlet Bahçeli tarafından 
başlatılmıştır. Liderimizin kurultay 
sürecindeki talimatları doğrultusun-
da MHP Konya Teşkilatı olarak tüm 
hazırlıkları yapıyoruz. Ağustos ayın-
da ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. 
Kongrelerle birlikte teşkilatlarımız 
ve Konyamızın heyecan duyacağı 
yeni bir dönemi hep birlikte başlat-

mış oluyoruz. Tüm ilçe kongreleri-
mizin partimizin kuralları ve ilkeleri 
doğrultusunda büyük bir coşku ile 
geçeceğine inanıyorum. Ülkemizin 
barış ve huzur ortamını zedelemek 
isteyenlere karşı fırsat verilmeyecek, 
provokasyonlara oldukça müsait bu-
günkü ortamda her türlü tahrik ve 
saldırıya karşı uyanık olunacaktır. 
Bizden görünüp değerlerimize, ilke-
lerimize ve dava arkadaşlarımıza if-
tira atan, itibar suikastı ve dedikodu 
tetikçiliği yapan her kim olursa olsun 

ayıklanacaktır. Ayrıca KOVİD-19’la 
mücadele kapsamında kongrelerde 
Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun 
tavsiye kararlarına dikkat edilecek-
tir. Temizliğe, sosyal mesafeye ve 
maske kullanımına kesinlikle uyula-
caktır” ifadelerini kullandı.

2023 HEDEFLERİNE CUMHUR 
İTTİFAKI İLE ULAŞACAĞIZ

“Türkiye, 2023 hedeflerine ki-
litlenmiş ve Cumhur İttifakı ile de 
bu hedeflere ulaşacaktır” diyen Ka-
raarslan, siyasi gündeme dair ise 

değerlendirmelerde de bulundu: 
“Milliyetçi Hareket Partisi, genel 
başkanımızın ifade ettiği gibi, siya-
seti, kalın çizgilerle ihata edilmiş akıl 
ve ahlak sınırları çerçevesinde den-
geli, derinlikli, sabırlı, tutarlı ve ilke-
lidir. Partimiz milli nitelikli her konu-
da, ülkemizi haksız yere meşgul edip 
mesul tutan her soruna şaşmaz ve 
sarsılmaz düzeyde tavırlı, bu suret-
le Türkiye tarafındadır. Türkiye’nin 
ekonomik çıkarlarını, egemenlik 
kazanımlarını, bölgesel ve küresel 
zeminde gösterdiği haklı direnişi 
sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu 
bakımdan 15 Temmuz 2016’daki 
FETÖ’nün hain darbe ve işgal girişi-
mi sonrası oluşturulan Cumhur İtti-
fakı ülkemizin bekası açısından son 
derece önemlidir. Cumhuriyetimizin 
100. yıldönümü olan 2023 büyük 
ve güçlü Türkiye hedeflerine Cum-
hur İttifakı ile ulaşacağız. Yenikapı 
Ruhuyla harekete geçen ve gücünü 
Türk Milleti’nden alan Cumhur İt-
tifakı sarsılmaz bir inanç ve azimle, 
ülkemizin istiklalini, istikbalini hain-
lere teslim etmeyecek, şer güçlerin 
oyunlarını başlarına geçirmeyi sür-
dürecektir.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) Haziran 2019 
verilerine göre Türkiye genelin-
de konut satış oranının bir önceki 
aya göre yüzde 33,26 azaldığını 
söyleyen Kerem Nükte Gayri-
menkul Yetkilisi Hasan Aksay, 
bu oranın geçtiğimiz yılın aynı 
ayına göre ise yüzde 48,6 oldu-
ğunu ifade etti. 

Bir önceki yılın aynı döne-
mine göre Türkiye’de konut sa-
tışlarının neredeyse yarı yarıya 
düştüğünü dile getiren Hasan 
Aksay, “Yayınlanan rapora baktı-
ğımızda Türkiye genelinde konut 
satışının 61 bin 355 adet olduğu-
nu görüyoruz. İpotekli konut sa-
tışları haziranda geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 84,6 azalarak 7 
bin 319’a geriledi. 

İlk defa satılan konut sayısı 
haziranda geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 59,2 azalarak 23 bin 
265’e geriledi. Toplam konut sa-
tışları içinde ilk satışın payı yüzde 
37,9 oldu. 

İkinci el konut satışları hazi-
randa geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 38,9 azalarak 38 
bin 90 olarak gerçekleşti. İstan-
bul 6 bin 247 ikinci el konut satışı 
ve yüzde 16,4 payla bu alanda da 
ilk sırada yer aldı. 

İstanbul’daki toplam konut 
satışları içinde ikinci el satışların 
payı yüzde 62,1 oldu. İstanbul’u 

3 bin 774 konut satışıyla Ankara, 
2 bin 212 satışla da Antalya iz-
ledi. İpotekli konut satışları hazi-
randa geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 84,6 azalarak 7 bin 319’a 
geriledi. 

Yabancılara yapılan konut sa-
tışları, haziranda geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 30,5 artarak 2 
bin 689 oldu. Bu alanda ilk sıra-
da bin 9 konut satışıyla İstanbul 
bulunurken, bu ili 668 satışla 
Antalya, 134 satışla Ankara, 123 
satışla Yalova ve 122 satışla Bur-
sa izledi. 

Haziranda Türkiye’den, Irak 
vatandaşları 429, İran vatan-
daşları 415, Rusya vatandaşları 
190, Almanya vatandaşları 126, 
İngiltere ve Kuveyt vatandaşları 
113’er konut edindi” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Kılca’dan vatandaşlara çağrı
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Trabzon’da 
moraller bozuk

Beşiktaş 
hız kesmedi

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Denizlispor 
ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına 
moralsiz başladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kalan 
haftalar için takımını motive etmeye çalıştı. Süper Lig’in 31. 
haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 
şampiyonluk yarışında rakibi Medipol Başakşehir’in 4 puan 
gerisinde kalan Trabzonspor, 13 Temmuz Pazartesi günü 
deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına 
başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör 
Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışma iki grup halin-
de gerçekleşti. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci 
gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

ÇİMŞİR MOTİVE ETMEYE ÇALIŞIYOR
Şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşa-

yarak avantajı rakibi Medipol Başakşehir’e kaptıran Trab-
zonspor’da, sabah yapılan antrenmanda morallerin bozuk 
olduğu gözlendi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in oyuncu-
larını gelecek haftalara motive etmek için büyük bir çaba 
harcadığı öğrenildi.  n İHA

Kayserispor’un 
serisi bozuldu

Süper Lig’de dün oynanan maçta Çaykur Rizespor’a 3-2 
yenilen Hes Kablo Kayserispor’da 3 maçlık galibiyet seri-
si bozuldu. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligde 
kalma yolunda dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı ekip, 
çıkışını sürdüremedi. Çaykur Rizespor maçından önce ligde 
oynadığı Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Gençlerbirliği 
maçlarını kazanarak seri yakalayan Kayserispor, bu maçı 
kaybederek ligde kalma yolunda ağır yara aldı.  Yakaladığı 
çıkışla haftalar sonra puan cetvelinin son sırasından çıkma-
yı başaran Kayseri ekibi, deplasmanda kümede kalma mü-
cadelesindeki rakibi Çaykur Rizespor’a yenilerek adete 6 
puanlık maçtan üzgün ayrılan taraf oldu.  Ligin ilk devresini 
10 puanla kapatarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan sa-
rı-kırmızılılar, son 10 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 
mağlubiyetle puanını 31’e çıkardı. Kayseri ekibi, ligin kalan 
haftalarında evinde Gaziantep FK ve Trabzonspor, deplas-
manda ise Medipol Başakşehir’le karşılaşacak.  n AA

Süper Lig’in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü 
BtcTurk Yeni Malatyaspor’la deplasmanda karşılaşacak 
Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı kulübün in-
ternet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör 
Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen antrenmanda Kasımpaşa mücadelesinde 
forma giyen isimler sahada ve salonda yenilenme çalışma-
ları yaptı. Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmala-
rı sonrası dar alan oyunları üzerinde durdu. Antrenman, yarı 
sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. 
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek. n AA

Ömer Bayram: ‘Sorumluluğu üstleniyorum’ Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oldu
Galatasaray’ın tecrübeli orta 

saha futbolcusu Ömer Bayram, son 
haftalarda aldıkları sonuçlardan do-
layı taraftarları mutlu edemedikleri 
için üzgün olduklarını söyleyerek, 
“Pandemi nedeniyle verilen ara-
dan sonra hak ettiğimiz pozisyonda 
olmadığımızın farkındayım, ben de 
kişisel olarak bunun ciddi üzüntü-
sünü yaşıyorum ve sorumluluğunu 
üstleniyorum” dedi. 

Galatasaray’ın milli futbolcusu 
Ömer Bayram, sosyal medya he-
sabından son haftalarda alınan kötü 
sonuçlarla ilgili olarak açıklamalar-
da bulundu. Son haftalarda aldık-
ları sonuçlardan dolayı taraftarları 
mutlu edemedikleri için üzgün ol-
duklarını söyleyen Bayram, “Kalan 
üç haftada tüm gücümüzle en iyi 
sonucu almak için mücadele ede-
ceğiz. Bireysel olarak yaşadığım 
bir üzüntüyü sizlerle paylaşmak is-
terim. Çocukluk hayalim olan Gala-
tasaray’daki ilk yılım hedeflediğim 
şekilde geçmemişti ancak bu sezon 
başında yaşadığım zor günlere rağ-
men pes etmedim. Bana inanan 
hocamın ve takım arkadaşlarımın 
duydukları güvene karşılık vererek 
ve her türlü fedakarlıkta bulunarak 

kulübüme katkı vermeye çalıştım. 
Sezonun ikinci yarısında pandemi 
nedeniyle verilen aradan sonra hak 
ettiğimiz pozisyonda olmadığımızın 
farkındayım, ben de kişisel olarak 
bunun ciddi üzüntüsünü yaşıyo-
rum ve sorumluluğunu üstleniyo-
rum. Ancak bu durum, bazı spor 
yorumcularının eleştiri ve hakaret 
arasındaki ince ve hassas çizgiyi 
aşmasını gerektirmiyor. Televizyon 

ekranlarında, gazete köşelerinde 
veya sosyal medya hesaplarında 
yorum yapan kişilerin, yorum yap-
tıkları insanların da gururu ve birer 
ailesi olduğunu unutmadan hareket 
etmelerini rica ediyorum. Bu vesi-
leyle en zor günlerimde dahi bana 
sürekli destek olup, sevgilerini his-
settiren büyük taraftarımıza bir kez 
daha teşekkür ederim” diye konuş-
tu. n İHA

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek 
ve yarı final kuraları çekildi. Başak-
şehir, Kopenhag’ı elemesi halinde 
çeyrek finalde LASK - Manchester 
United maçının galibi ile oynaya-
cak.

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve 
yarı final kuraları İsviçre’nin Nyon 
kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde 
gerçekleşti. 

Son 16 turu ilk maçında evin-
de 1-0 mağlup ettiği Kopenhag’ı 
elemesi halinde çeyrek finale yük-
selecek olan Medipol Başakşehir, 
bu turda LASK - Manchester United 
mücadelesinin galibiyle oynayacak.

Avrupa Ligi’ne çeyrek final tu-
rundan itibaren Almanya’nın Köln, 
Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkir-
chen kentleri ev sahipliği yapacak. 
Turnuvanın çeyrek final maçları 10-
11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 
Ağustos, final mücadelesi de Köln 
Stadı’nda 21 Ağustos’ta oynanacak. 
Korona virüs nedeniyle ertelenen 
son 16 turu karşılaşmaları ise 5-6 
Ağustos tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde yapılan 
kura çekimi sonrası oluşan eşleş-
meler şöyle:

Çeyrek Final
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk / 

Eintracht Frankfurt - Basel
LASK - Manchester United / İs-

tanbul Başakşehir - Kopenhag
Inter - Getafe / Glasgow Ran-

gers - Bayer Leverkusen
Wolves - Olympiacos / Roma - 

Sevilla
Yarı Final

Wolves - Olympiacos / Roma 
- Sevilla vs LASK - Manchester 
United / İstanbul Başakşehir - Ko-
penhag

Inter - Getafe / Glasgow Ran-
gers - Bayer Leverkusen vs Wolfs-
burg - Shakhtar Donetsk / Eintracht 
Frankfurt – Basel n İHA

Süper Lig’de son 5 sezondur uygula-
nan yabancı oyuncu kuralı, gelecek sezon-
dan itibaren değişecek. Türk futbolunda 
özellikle son 15 yılda yabancı oyuncu ku-
rallarında yapılan sık değişiklikler dikkati 
çekiyor.  Süper Lig’de 2005-2006 sezonu 
ile 2014-2015 sezonları arasında yabancı 
oyuncu kuralında 8 kez değişikliğe giden 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2015-
2016 sezonundan bu yana uygulanan 28 ki-
şilik kadroda 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu 
bulundurulması yönündeki uygulamayada 
gelecek sezondan itibaren son verecek.  
Önümüzdeki sezondan başlayarak gelecek 
3 yılda takımların kadrolarında ve sahada 
bulunacak yabancı oyuncu sayısında kade-
meli düşüşe gidilecek. 

2005’TEN 2014’E 
8 KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig’de 2005-2006 sezonunda 
6 yabancı oynatılmasına izin veren TFF, 
2006-2007 sezonunda da aynı kuralı uygu-
lamaya devam etti. 2007-2008 sezonu ile 
yabancı oyuncu kuralında değişikliğe giden 
TFF, sezon başında 6+1 kuralını uygulama-
ya sokarken, devre arasında ise yabancı 
oyuncu kuralını 6+2 şeklinde değiştirdi. 
Aynı kural, 2008-2009 ve 2009-2010 se-
zonlarında da devam etti.  TFF, 2010-2011 
sezonuyla beraber yabancı oyuncu kuralın-
da bir kez daha değişiklik yaptı. Yeni kurala 
göre, 2010-2011 sezonu itibarıyla 6+2+2 
kuralı uygulanmaya başladı. Buna göre, 
kulüpler 10 yabancı futbolcu transfer etme 
hakkı kazandı. Bu kurala göre 6 oyuncuya 
sahada yer alırken, 2 yabancı oyuncu da 
kulübede yer aldı. Sözleşme imzalanan 
diğer 2 yabancı futbolcu ise maç kadrosuna 

yer verilmedi.
2011-2012 sezonuyla birlikte yeniden 

6+2 kuralına dönüldü. Yapılan değişikliğe 
göre de kulüplere istediği kadar yabancı 
futbolcuyla sözleşme imzalama imkanı 
tanındı. Yabancı oyunculardan 8’i 18 kişilik 
maç kadrosuna dahil edilebilirken saha-
da 6’sının oynamasına karar verildi. TFF, 
2013-2014 sezonunda ise kuralı 6+0+4 
yaptı. Kulüpler transfer ettiği 10 yabancı 
oyuncudan 6’sını takımda oynatma hakkı-
na sahip oldu. Kalan 4 oyuncu ise esame 
listesine giremedi. 2014-2015 sezonunda 
ise yabancı oyuncu kuralı 5+3 olarak yeni-
den şekillendi. Kulüpler, kadrosuna kattığı 
8 yabancı oyuncunun 5’ini maç kadrosunda 

bulundurabilirken, 3’ü ise yedek kulübesin-
de yer alabildi.

SON 5 SEZONDA 14 YABANCI
TFF, 2015-2016 sezonunda ise takım-

ların 28 kişilik kadrolarının 14’ünün yerli, 
14’ünün yabancı olabileceği uygulamayı 
yürürlüğe soktu. Takımların 14 yabancı 
isimden istemeleri halinde 11’nin sahada 
yer alabileceğini açıkladı.  Bu kural 2019-
2020 sezonu sonuna kadar uygulamada 
kaldı. 

SÜPER LİG’DE GELECEK 3 YIL
Türkiye Futbol Federasyonu son ola-

rak 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 
sezonu için ise yabancı oyuncu kuralında 
değişikliğe gideceğini açıkladı. Süper Lig 

kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 
14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme 
imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler 
için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 
ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması 
şartı getirildi. 

Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcu-
dan sadece 8’i müsabakaya devam eden 
kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 
2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka 
isim listesinde altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 
1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu 
bulundurulması zorunlu olacak.

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig 
kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu fut-
bolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dol-
duran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 
1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde 
doğmuş olması şartı aranacak. Kadroda 
bulunan 12 futbolcudan sadece 7’si müsa-
bakaya devam eden kadroda aynı anda sa-
hada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda 
ilk 11’de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 
ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulun-
durulması zorunlu tutulacak.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezo-
nunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbol-
cuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 
futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu 
oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 
ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabile-
cek. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu mü-
sabakaya devam eden kadroda aynı anda 
sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezo-
nunda ilk 11’de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 
2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu 
bulundurulması zorunlu hale getirildi.
n AA

Türkiye’nin yabancı 
kuralı ile imtihanı

Türk futbolunda yabancı oyuncu kurallarında son 15 yıldaki değişimler dikkat çekiyor. 2005-2006 se-
zonundan sonraki 10 sezonda 8 kural değişikliği yapılırken, son 5 yılda uygulanan kulüplerin kadrola-

rında 14 yabancı oyuncu bulundurabilme hakkı gelecek 3 yılda kademeli olarak düşürülecek

Konyaspor’a dev ekonomik kaynak! Serkan Kırıntılı dönemi sona eriyor

Süper Lig’de kötü günler geçiren İt-
tifak Holding Konyaspor’da moraller dip 
yaparken tek olumlu gelişme tesisler ko-
nusunda yaşandı. Konyaspor’un alt yapı 
tesisi olarak kullandığı Tatlıcak Tevfik 
Lav Tesisleri’nin mülkiyeti çevresindeki 
arazi ile birlikte Konyaspor’a geçti. 

Daha önce Karatay Belediyesi’ne ait 
olan tesisler ve arazi daha sonra devlete 
aktarılmış ancak Konyaspor tarafından 
kullanılmaya devam edilmişti. Önceki 

gün gerçekleştirilen ihale ile tesisler ve 
80 bin metrekarelik arsa Konyaspor tara-
fından satın alındı. Konyaspor A.Ş. tara-
fından değerlendirilecek olan alanın bazı 
ticari hamlelerden sonra değerinin 150-
200 milyona kadar çıkması bekleniyor. 

Konyaspor’un ligde kalması duru-
munda önümüzdeki yıllarda ekonomik 
herhangi bir sıkıntı yaşamayacağı tah-
min ediliyor. 
n YUNUS ALTINBEYAZ

Son dönemde yedek kulübesine 
mahkum olan ve son oynanan Gaziantep 
maçında kadroya bile alınmayan kaleci 
Serkan Kırıntılı’nın akıbeti merak konusu 
oldu. Yedek kaldığı için teknik heyete ta-
vır yaptığı ve bu nedenle maç kadrosuna 
alınmadığı ortaya çıkan Serkan Kırıntılı 

için önümüzdeki günlerde kadro dışı ka-
rarı gelebileceği iddia edildi. 

Bu sezon pek çok maçta hatalı yedi-
ği goller ve gördüğü kırmızı kartlarla öne 
çıkan Serkan, taraftarın en çok tepki gös-
terdiği oyuncuların başında geliyordu. 
n SPOR SERVİSİ
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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 28 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 Federayonu tarafınan 
Bölgesel Amatör Ligi ve Konya Amatör Lig-
leri’nin kararları verildi. Korona virüs ne-
deniyle 19 Mart’ta ertelenen liglerin kararı 
sonuca bağlandı. Bölgesel Amatör Ligi’n-
de mücadele eden temsilcilerimiz Akşe-
hirspor, Konya Ereğlispor ve Sarayönü Be-
lediyespor gelecek sezondan itibaren yine 
Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ede-
cek. Akiehirspor liglerin tescil edilmesiyle 
birlikte ligi 5. Sırada tamamlarken, Konya 
Ereğlispor 10. ve Saraönü Belediyespor ise 
ligi 14. sırada tamamladı. Ligde son sırada 
yer alan Sarayönü Belediyespor alınan bu 
kararla oldukça rahatladı.  TFF Amatör İş-
ler Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle: 
“1-) Konya Amatör Küme 2019-2020 Futbol 
Sezonu’nda  Süper Grupta matematiksel 
olarak şampiyonluğu garantileyen Gölyazı 
Belediyespor ile baraj maçı oynamayı ga-
rantileyen Ç.Çumra Belediyespor takımla-
rının durumları TFF Bölgesel Amatör Lig’le 
ilgili alınacak kararlar sonrasında oluşacak 
yeni lig formatına göre belirlenecektir. 2-) 
Konya Amatör Küme 2019-2020 Futbol 
Sezonu’nda, yarım kalan Süper Grup’tan 
1.Amatör Küme’ye düşmenin kaldırılması-
na ve mevcut 12 olan takım sayısının korun-
masına karar verilmiştir. 3-) Konya Amatör 
Küme 2019-2020 Futbol Sezonu’nda, Sü-
per Gruba; 1. Amatör Küme, A ve B grup 
birincileri; Selçuk Üniversitespor ile Ana-
dolu Kartalspor yükselmişlerdi. Yine Süper 
Gruba yükselmek için Play-Off’lara katılma 
hakkı kazanan grup ikinci ve üçüncülerin 
çapraz eşleşme, yarı final maçlarının galip-
leri; Bozkır Gençlerbirliği ve Ömeranlıspor 
ile yarı final maçlarının mağlupları; Ereğli 
Anadoluspor ve Huğluspor’un Süper Gruba 
alınmasına karar verilmiştir. 4-) Buna göre; 
Konya Amatör Küme 2020-2021 Futbol Se-
zonu’nda mevcut 12 takım ile Süper Gruba 
yükselen 2 takım ve Süper Gruba alınan 4 
takımla oluşacak Süper Grubun toplam 18 
takımla, 9’arlı 2 grup halinde oynatılma-
sına karar verilmiştir. 5-) Konya Amatör 
Küme 2020-2021 Futbol Sezonu’nda, ya-
rım kalan ve daha önce TFF Amatör İşler 
Kurulu’nun iptal ettiği 2. amatör liglerinin, 

1. amatör ligleri ile birleştirilmesine karar 
verildi. Buna göre oluşturulacak 1.kümeye; 
mevcut 1.kümedeki 13 takımla ve sadece 
yarım kalan sezonda 2.kümeye katılan 23 
takım katılabilecektir. Eski veya yeni tescil 
olan kulüpler ile bu ligden küme düşen ta-
kımlarla 2021-2022 sezonunda 2. amatör 
ligleri yeniden oluşturulacaktır. 6-) Konya 
Amatör Küme 2020-2021 Futbol Sezonu’n-
da; Süper Grup ve 1.Amatör Küme’lerde 
grupların oluşturulması, şampiyon, Play-
Off, küme düşme vb. durumlar ile alt lig-
lerle ilgili tüm gelişmeler; TFF Amatör İşler 
Kurulu’nun kararları ve yönetmenlikler 
doğrultusunda; ASKF Başkanlığı, Futbol İl 
Temsilciliği ve Tertip Komitelerinin yetkile-
ri dahilinde sezon başında belirlenecektir.

AKŞEHİRSPOR LİGİ İYİ YERDE BİTİRDİ
Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele 

eden temsilcimiz Akşehirspor, bu sezon 

sergilediği performansla ligi iyi bir yerde 
bitirdi. Pandemi öncesi 22 maça çıkan kır-
mızı-beyazlı takım 9 galibiyet 10 beraberlik 
ve 3 yenilgi alarak 37 puan topladı. Rakip 
fileler 31 gol bırakan Akşehirspor kalesinde 
ise 16 gole engel olmadı. İyi bir performans 
sergileyen Konya temsilcisi rakiplerine ko-
lay kolay diz çökmedi.

KONYA EREĞLİSPOR LİGİ 
10. SIRADA TAMAMLADI

Bölgesel Amatör Ligi’nde Akşe-
hirspor’la birlikte ligin en çok berabere 
kalan takımı ola Konya Ereğli Beledi-
yespor, bu sezon tam 10 bereberlik aldı. 
22 karşılaşma sonunda 19 puan toplayan 
Ereğlispor, 3 galibiyet alırken 9 kez de ra-
kiplerine mağlup oldu. Gol yollarında etkili 
olamayan Konya Ereğlispor, söz konusu 
karşılaşmalarda 17 gol attı. Kalesinde ise 
2 gol gördü.

SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR 
RAHATLADI

Bölgesel Amatör Lig kurulduğundan 
beri bir alt lige hiç düşmeyen Sarayönü 
Belediyespor bu sezon bir ilki yaşayabilirdi 
ancak pandemi nedeniyle liglerin tescillen-
mesi en çok da Yeşil-Siyahlıların işine ya-
radı. Ligde bir türlü istediği oyunu sahaya 
yansıtamayan Sarayönü Belediyespor 22 
karşılaşma sonunda 17 puanla son sırada 
yer alıyordu. 

Son haftalarda toparlanan Sarayönü 
ekibi 13. sırada yer alan Kepez Beledi-
yespor’la puanını eşitleyerek kalan hafta-
lar için umudunu sürdürmüştü. 22 maçta 
4 galibiyet 5 beraberlik ve 13 yenilgi alan 
Sarayönü Belediyespor, rakip filelere 15 
gol bırakırken kalesinde ise 39 gole engel 
olamamıştı. 
n İLHAN ATLI

Bölgesel Amatör Ligi’nde 
küme düşme kaldırıldı

TFF Amatör İşler Kurulu tarafından Konya temsilcilerinin bulunduğu ligler ile ilgili nihai 
karar verildi. Bölgesel Amatör Ligi’nde düşme kaldırılırken, 11 grubun lideri TFF 3. Lig’e 
alındı. Konya Amatör Küme ile ilgili alınan kararlar ise takımları rahatlattı. Konya Amatör 

Küme Süper Grup’un dokuzarlı takımlar halinde iki grup şeklinde oynanmasına karar verildi İnegölspor 
Play-Off oynayacak

 Konya Ereğlispor’da
 Aladağ dönemi

İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar, takımın play-
off mücadelesi vermeye hak kazandığı söyledi. İnegölspor 
Kulüp Başkanı Münür Kanar, konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, “Dün 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği üyeleri olarak, Tür-
kiye Futbol Federasyonu ile toplantı yaptık. Burada hakkımız 
olan play-off’ların oynanmasını talep etmiştik. Yaptığımız 
toplantının neticesini bugün aldık. Çok şükür beklediğimiz 
ve istediğimiz play-off’ları oynayacağız. Sezon başında 
borçlar ve sıkıntılar ile aldığımız takım hak ettiği play-off’ları 
oynayacak. İnşallah burada da hedefimiz başarılı olur, adı-
mızı özlemle beklediğimiz 1. Lig’e yazdırırız. Bugüne kadar 
İnegölspor’u destekleyen iş adamlarımıza, esnaflarımıza 
ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra veri-
len desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Bizlere 
güvensinler, bu takım ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek 
ve yıllardır özlem duyduğumuz bir üst lige çıkacağız.” n İHA

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Konya 
temsilcimiz Konya Ereğlispor takımın başına Kamil Ala-
dağ’ı getirdi. Gelecek sezonun çalışmalarına hızlı başlayan 
Ereğli ekibi, takımı Kamil Aladağ’a emanet etti. Aladağ, 
geçtiğimiz sezon Ereğli Anadoluspor’u çalıştırıyordu. Ereğli 
Anadoluspor’la başarılı bir sezon geçiren 70 yaşındaki tek-
nik adam, Ereğli Anadoluspor’u Konya 1. Amatör Küme’de 
Play-Off’lara kadar çıkarmıştı. Ereğli Anadoluspor Play-Off 
yarı final karşılaşmasında Bozkır Gençlerbirliği’ne penal-
tılar sonucu elenmişti. Ancak TFF Amatör İşler Kurulu’nun 
kararı sonrası yarı final karşılaşmalarında rakiplerine mağ-
lup olan Ereğli Anadoluspor ve  Huğluspor’da Konya Amatör 
Küme Süper Grup’a alınmıştı. n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig’de Play-Off heyecanı yaşa-
nacak. 20- 28 Temmuz tarihleri arasında 
Antalya’da tek maç eliminasyon formatı-
na göre oynanacak karşılaşmaların ha-
zırlılarını sürdüren takımların tek hedefi 
TFF 1. Lig’e yükselmek. Play-Off karşı-
laşmaları öncesi bazı takımlar ilk defa 
TFF 1. Lig’e yükselmek için mücadele 
verecekken bazı tkımlar ise bu deneyimi 
önceden yaşadı. Türkiye Futbol Federas-
yonu’nun ligleri haliyle tescillemesi ve 
Play-Off oynanacağına karar vermesin-
den sonra TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mü-
cadele ede temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
ligi 13. Sırada noktalarken, Samsunspor 
ise şampiyon oldu. TFF 2. Lig’de Manisa 
FK, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe FK, 
İnegölspor mücadele verecekken, Kırmı-
zı Grup’ta ise Ankara Demirspor, Kasta-
monuspor, Tuzlaspor ve Sakaryaspor 
TFF 1. Lig’e yükselmek adına mücadele 
verecek.

4 TAKIM TFF 1. LİG’DE 
HİÇ YER ALMADI

TFF 2. Lig’de play-off’tan bir ekip 

daha adını TFF 1. Lig’e yazdıracak. 20-28 
Temmuz tarihlerinde tek maçlı eliminas-
yon formatında Antalya’da oynanacak 
play-off maçlarında Beyaz Grup’ta Ma-
nisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, 
Sancaktepe Futbol Kulübü ile İnegölspor, 
Kırmızı Grup’ta ise Ankara Demirspor, 
GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor ve Sa-
karyaspor mücadele edecek. Play-off 
mücadelesi verecek ekiplerden Manisa 
Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, San-
caktepe Futbol Kulübü ve Tuzlaspor, daha 
önce hiç TFF 1. Lig’de yer almadı. İne-
gölspor 1996-1997, Ankara Demirspor 
1998-1999, amatör kümeye kadar gerile-
dikten sonra Tosya Belediyespor’la birle-
şen GMG Kastamonuspor 1968-1969 ve 
Sakaryaspor ise 2011-2012 sezonların-
dan bu yana TFF 1. Lig’den uzak müca-
delesini sürdürüyor.  Play-off ilk maçla-
rında Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, 
Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe Futbol 
Kulübü, Ankara Demirspor-Sakaryaspor, 
GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor müsa-
bakaları oynanacak. n SPOR SERVİSİ

Play-Off’lar için geri sayım başladı

Manisa FK’ya Play-Off’lar öncesi motivasyon konuşması
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 

eden ve temsilcimiz 1922 Konyaspor’un 
rakibi olan Manisa FK’da 20 Temmuz’da 
oynanacak olan Play-Off karşılaşmalarının 
hazırlıkları sürüyor. Antrenman öncesinde 
takıma bir ziyarette bulunan Manisa FK 
Başkanı Halil Onultmak, takıma motivas-
yon konuşması yaptı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Fut-
bol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Halil 
Onultmak Spor Tesislerinde bu akşam 
gerçekleşen antrenman öncesinde sahaya 
inerek, 20-28 Temmuz tarihleri arasında 
Antalya’da oynanacak olan play-off maç-
ları öncesinde teknik heyet ve futbolcular-
la bir toplantı gerçekleştirerek moral verdi. 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu-
gün açıklanan karar doğrultusunda 2. Lig 

ve 3. Liglerdeki şampiyonlar ve play-off 
oynayacak olan takımlar açıklandı. TFF 2. 
Lig Beyaz Grupta Samsunspor’un ardın-
dan 2. sırada bulunan Manisa FK da, 20-
28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da 
oynanacak olan 1. Lig’e yükselecek 3. ta-
kımı belirleyecek olan play-off maçlarına 
katılmaya hak kazanan takımlar arasında 
yer aldı.

YENİDEN BAŞLIYORUZ
Play-off maçları öncesinde teknik 

heyet ve futbolculara moral veren kulüp 
başkanı Mevlüt Aktan, “Şu anda her şeye 
yeniden başlıyoruz. Sizlere güvenimiz 
tam. Sizlerden bugünden itibaren sadece 
ve sadece play-off maçlarına konsantre 
olmanızı istiyoruz. Bu takım mutlaka he-
defe ulaşacaktır. Manisa Futbol Kulübü, 

TFF 1. Lig’de mücadele etmeyi hak eden 
bir takımdır. İnşallah play-off maçlarında 
hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız” 
ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
TFF 2. Lig’den 1. Lig’e yükselebilmek 

için play-off maçlarına çıkacak olan Mani-
sa Futbol Kulübü hazırlıklarını, Teknik Di-
rektör Cihat Arslan yönetiminde sürdürü-
yor. Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak 
Spor Tesisleri’nde bu akşam gerçekleştir-
diği antrenmanla play-off mücadelesinde 
karşılaşacağı İnegölspor maçının hazırlık-
larını sürdürdü. Teknik Direktör Cihat Ars-
lan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 
ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. 
Dayanıklılık koşusunun ardından antren-
man, dar alanda oyunla sona erdi. n AA



Süper Lig’de 32. hafta bugün başlıyor Korkmaz: “Alınacak 9 puan daha var”
Süper Lig’e 32, maçlarıyla de-

vam edilecek. Süper Lig’de hafta, 
bugün yapılacak Göztepe-Genç-
lerbirliği müsabakasıyla açılacak. 
İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı’nda 
oynanacak maç, saat 21.00’de 
başlayacak. Ligde son 3 haftaya 
en yakın takipçisi Trabzonspor’un 
4 puan önünde lider giren Medi-
pol Başakşehir, büyük bir avantaj 
elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, 
13 Temmuz Pazartesi günü dep-
lasmanda ligde kalma mücadelesi 
veren İttifak Holding Konyaspor’a 
konuk olacak.

Şampiyonluk yarışında ciddi 
yara alan Trabzonspor ise aynı 
gün Yukatel Denizlispor ile dep-
lasmanda karşılaşacak. İki müsa-
baka da saat 21.00’de başlayacak.  
Medipol Başakşehir, Konyaspor 
maçını kazanıp, Trabzonspor ise 
Denizlispor’a yenilirse, turuncu-la-
civertli ekip bitime 2 hafta kala 
şampiyonluğunu ilan edecek.

Bugün: 21.00 Göztepe-Genç-
lerbirliği (Gürsel Aksel)

12 Temmuz Pazar: 18.30 MKE 
Ankaragücü-Galatasaray (Erya-
man), 21.00 Fenerbahçe-Demir 
Grup Sivasspor (Ülker), 21.00 
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz 
Alanyaspor (Antalya)

13 Temmuz Pazartesi: 18.30 
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor 

(Recep Tayyip Erdoğan), 18.30 
Hes Kablo Kayserispor-Gazian-
tep FK (Büyükşehir Belediyesi 
Kadir Has), 21.00 BtcTurk Yeni 
Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Ma-
latya), 21.00 İttifak Holding Kon-
yaspor-Medipol Başakşehir (Kon-
ya Büyükşehir Belediye) 21.00 
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor 
(Denizli Atatürk) n AA 

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent 
Korkmaz, deplasmanda 3-1 mağ-
lup oldukları Gaziantep FK maçının 
ardından yaptığı açıklamada ha-
kem Hüseyin Göçek’i eleştirerek, 
“Hakem bugün bu takımın kade-
riyle oynadı ama biz önümüzdeki 3 
maça bakacağız artık” dedi.
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent 
Korkmaz, deplasmanda oynadık-
ları Gaziantep FK maçının ardın-
dan değerlendirmelerde bulundu. 
Alt sıralardan kurtulmak için çok 
önemli maç oynadıklarını ve mağ-
lup oldukları için üzgün olduğunu 
belirten Bülent Korkmaz, “Maçtan 
önce hakeme değinmek istiyorum. 
Pandemiden önce son Fenerbahçe 
maçında kötü bir performans ve 
yanlış kırmızı kartlar gösteren bir 
hakem vardı ve biz o gün ona rağ-
men kazanmıştık.
 Bugün de aynı hakem, Hüseyin 
Göçek sahadaydı. Verdiği bir pe-
naltı var. Top vücuttan ele geliyor 

ve penaltı değil ama hakem pe-
naltı verdi. Hakem bugün bu takı-
mın, bu kulübün kaderiyle oynadı. 
Bizler yüzde yüz konsantrasyonla 
oynuyorsak hakemlerin de aynı 
performansı göstermesi lazım. Bu 
hakemle bir değil iki değil yani 
daha önce de oldu” ifadelerini kul-
landı.
Ligde kalan üç maçı kazanmaya 
çalışacaklarını aktaran Korkmaz, 

“Kendimizle ilgili bakacak olursak 
da geldiğimiz günden beri pozis-
yona giriyoruz, öne geçiyoruz ama 
maçı koparamıyoruz. Maçı rahat-
latacak golü bulamıyoruz bir tür-
lü. Artık önümüzde üç maç kaldı. 
Alınacak 9 puan var ve iki maçı da 
evimizde oynayacağız. Bu üç maçı 
kazanıp önümüze bakacağız. Mü-
cadeleye devam edeceğiz” diye 
konuştu. n İHA

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.ÇAYKUR 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

Konyaspor Kulübü, Süper Lig’in 31. 
haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 
oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri maçta ya-
şanan penaltı pozisyonuna ilişkin hakem 
değerlendirmesinde kural hatası yapıldığı 
gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanma-
sını istedi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıkla-
mada, Gaziantep FK ile dün Kalyon Sta-
dı’nda karşılaşıldığı hatırlatılarak, “Kar-
şılaşmada hakem Hüseyin Göçek, VAR 
uyarısıyla küme düşme sıralamasını doğ-
rudan etkileyen yanlış bir karar vermiştir. 
Müsabakanın son dakikalarına 1-0 önde 
girmişken maçın hakeminin verdiği kararla 
bir şehrin kaderiyle oynanmıştır.” ifadele-
rine yer verildi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında cere-

yan eden pozisyonla ilgili kuraldan söz edi-
len açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği 
Kurulunun (IFAB) yayımladığı 2019-2020 
sezonu oyun kurallarının 103. sayfasında 
yer alan Faul ve Fena Hareketler başlığının 
“topu elle tutmak” bölümünde, savunma 
oyuncusunun kafasından, vücudundan ya 
da ayağından sekip kola veyahut ele çarp-
masından bahsedilmediği belirtildi. 

Burada “doğrudan” ifadesinin esas 
alınması gerektiğinin vurgulandığı açık-
lamada, şu değerlendirmede bulunuldu: 
“Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor 
maçında penaltı verilen pozisyonda top 
rakip oyuncunun ayağından çıktıktan sonra 
hiç kimseye temas etmeden ‘doğrudan’ fut-
bolcumuz Volkan’ın eline çarpmamıştır. Bu 
yüzden spor kamuoyunda yapılan yorumlar 

ve bahse konu maddeler bu pozisyon için 
kesinlikle geçerli değildir. Oyunun 84. da-
kikasında yaşanan pozisyonu bire bir tarif 
eden madde ‘Oyuncunun kendi kafasından 
ya da vücudundan (ayağı da dahil olmak 
üzere) doğrudan gelirse ihlal teşkil etmez’ 
maddesidir. Burada da aslolan savunma 
oyuncusunun ayağından, kafasından ve vü-
cudundan sekerek doğrudan eline-koluna 
temas etmesidir. Tıpkı bu maddede olduğu 
gibi top, rakip futbolcudan çıktıktan sonra 
direkt olarak ele temas etmemiş, oyuncu-
muzun sol ayağına dokunup yükseklik ka-
zandıktan sonra eline doğrudan çarpmıştır.

Hakem Hüseyin Göçek burada kesin-
likle kural hatası yapmıştır. Kural tartış-
maya ve yoruma mahal vermeyecek kadar 
açıktır. Hakem hatasından bahsetmek de 

mümkün değildir. VAR incelemesi, pozis-
yonu tüm açıklığı ile görme, dolayısı ile to-
pun oyuncumuzun ayağından geldiğini de 
açıkça görme imkanı tanımaktadır. Hakem 
bu durumu şüphesiz açıkça görmesine 
rağmen hatalı karar vererek, hakem hatası 
değil kural hatası gerçekleştirmiştir.”

Müsabakanın İttifak Holding Konyaspor 
için hayati olduğuna işaret edilen açıkla-
mada, “İttifak Holding Konyaspor Kulübü 
olarak maçın kesinlikle tekrar edilmesini, 
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Ha-
kem Kurulu üyelerinin de ellerini vicdan-
larına koyarak ivedi ve adil şekilde karar 
vermelerini bekliyoruz. Konu hakkında gün 
içinde bütün detayların yer aldığı başvuru-
muzu federasyonumuza yapacağız.” ifade-
leri kullanıldı.n AA

Konyaspor maçın 
tekrarını istedi!

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK maçında verilen penaltı kararının hakem 
hatasından çok kural hatası olduğunu açıkladı. Maçın tekrarı için federasyona başvuracak olan Anadolu 
Kartalı, hakem Hüseyin Göçek için, “Daha önce de maçlarımızda skandal kararlar vermiştir.” denildi

RPS

Sumudica: Çok 
çılgınca bir maç oldu

Üst klasman hakeminin
testi pozitif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Su-
mudica, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 
“Geriden gelip kazandık ve çok çılgınca bir maç oldu” dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Su-
mudica, 3-1 galip bitirdikleri Konyaspor maçının ardından 
değerlendirmelerde bulundu. 

Ligin dibinden kurtulmak isteyen bir takıma karşı çok 
iyi mücadele ettiklerini söyleyen ve muhteşem bir geri dö-
nüş yaptıklarını söyleyen Marius Sumudica, “Çok çılgınca 
bir maç oldu. Çünkü rakibin üzerinde çok fazla baskı vardı. 
Küme düşme mücadelesi veren bir rakibimiz vardı. Maça 
iyi başladık, iyi şanslar yakaladık ama geriye düştük. Son-
rasında müthiş bir geri dönüş yaptık. Oyuncularımı tebrik 
ediyorum. Ekibimi tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu 
bizim için. Pandemi sürecinden sonra maç kaybetmedik. 
Bizimle beraber maç kaybetmeyen Trabzonspor ve bir ta-
kım daha var. Çok güzel bir futbol oynadık. Üç gol attık ve 
Türkiye’ye güzel bir maç izlettik. Aşağıdaki takımlar bizim 
Konyaspor’a kolay maç vereceğimizi düşündü ama biz öyle 
yapmadık. Kendi futbolumuzu oynadık. Şu an 41 puana 
ulaştık ve ligde kaldık. “ ifadelerini kullandı. n İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemlerin-
den birinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 
TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridli: “Üst 
Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe 
günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmış-
tır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine 
rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alına-
rak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon sü-
reci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik 
ve testleri yakından takip edilecektir.” n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Süper Lig’de 2019-2020 sezonuna 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle verilen aradan sonra 5 maça 
çıkan ekipler içinde 13 puana ulaşan li-
der Medipol Başakşehir en başarılı ekip 
olurken, bu süreçte 1 puanda kalan Yu-
katel Denizlispor en kötü performansa 
imza attı. Süper Lig’de zirve mücadele-
sinin yanı sıra Avrupa kupalarına katılma 
hakkı için kıyasıya bir mücadele devam 
ederken düşme hattında da takımlar lige 
tutunmak için son kozlarını oynuyor. Yeni 
tip koronavirüs salgınının ardından se-
yircisiz oynanan 5 maçta 4 galibiyet ve 
1 beraberlik alan Medipol Başakşehir en 
başarılı ekip oldu. Liderliğini sürdüren 
Medipol Başakşehir’i 10’ar puanla Ka-
sımpaşa ve Fenerbahçe, 9’ar puanla da 
Beşiktaş, Trabzonspor, Hes Kablo Kay-
serispor ve Gaziantep FK izledi. Medipol 
Başakşehir, Trabzonspor ve Gaziantep 
FK’nin mağlubiyetinin bulunmadığı son 
5 haftada, 13’er golü bulan Aytemiz 
Alanyaspor ve Beşiktaş en golcü ekipler 
oldular.

EN BAŞARISIZ EKİP 
YUKATEL DENİZLİSPOR

Aldığı başarısız sonuçlarla küme 
düşme hattına iyice yaklaşan Yukatel 
Denizlispor, galip gelemediği son 5 haf-
tada 1 puanda kaldı. Şampiyonluk yarı-
şından kopan Galatasaray ile Göztepe de 
bu süreçte ikişer puan elde etti. Yukatel 
Denizlispor, Galatasaray ve Göztepe’nin 
yanı sıra MKE Ankaragücü de son 5 haf-
tada galibiyet alamadı. Galatasaray’ın 
13 golle en fazla gol yiyen ekip konumun-
da bulunduğu son 5 haftada Göztepe 12, 
Yukatel Denizlispor ise 11 golü kalesinde 
gördü.

ARADAN ÖNCEKİ 
PERFORMANSLARLA KARŞILAŞTIRMA

Lige ara verilmeden önceki 5 hafta 
ile son 5 maç karşılaştırıldığında Fener-
bahçe, 8 puan daha fazla topladı. Bu sü-
reçte Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve 
Trabzonspor aynı puana ulaştı. Aradan 
önceki 5 haftada 11 puana ulaşan Gala-
tasaray ise son 5 haftada sadece 2 puan 
alabildi. n AA

Aranın ardından en başarılı takım Başakşehir 


