
ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Hükümlülere büyük fırsat

KOP İdaresi ile Adalet Bakanlığı Konya Açık Ceza İnfaz 
Kurumu işbirliği ile hayata geçirilecek olan ‘KOP ile 
Hükümsüz Mantar Serası Projesi’ için imzalar atıldı. 
Proje ile hükümlüler hem meslek öğrenecek hem de 

tahliye sonrası iş sahibi olabilecek 
 n HABERİ SAYFA 10’DA

Bir hayal gerçek oldu

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı 
da, “Bir nesil “Zincirler kırılacak, 
Ayasofya açılacak” sloganları ile 
Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın bize emanet ettiği şekilde 
cami olarak kullanıldığı günlerin 
hayali ile büyüdü” diyerek 
hayallerin gerçek olmasının 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Danıştay’ın tarihi Ayasofya 
kararı sonrasında yayımladığı 
mesajında, Ayasofya’nın 
yeniden ibadete açılmasından 
ve bu tarihi ana şahitlik 
etmekten büyük bir mutluluk 
ve gurur duyduklarını belirtti.

131106 Huğlu ve Üzümlü 
doğalgaza kavuşuyor

Zorlu günlerde
ekmek kapısı açtı

Kamera görüntüleri 
gerçeği ortaya çıkardı

Selçuklu’da kurban 
pazarı açılıyor

Sis, suya 
dönüşecek

3 kişi öldü 5 
kişi yaralandı

Melikşah Parkı 
yenilendi

Büyükkayacık Mahallesi’nde 
bulunan kurban pazar yerinde 
incelemelerde bulunan Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, 16 Temmuz’dan 
itibaren kurban satış yerinin 
açılacağını belirtti.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Teknik Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Elemanı Dr. Mehmet 
Gürsoy ve öğrencileri, hava-
daki sisi herhangi bir enerji 
kullanmadan suya dönüştür-
mek amacıyla ‘sentetik nano 
malzeme’ imal etti.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Antalya-Konya yolunun Akseki 
ilçesi sınırlarında Konya plakalı 
iki kamyonet kafa kafaya çar-
pıştı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 
Beyşehir’de ise motosikletiyle 
uçuruma yuvarlanan genç, 
hayatını kaybetti. Kulu’da da 
minibüsle otomobil çarpıştı, 1 
kişi yaralandı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Meram Belediyesi tarafından 
baştan sona yenilenerek yakın 
zamanda yeni yüzüyle vatan-
daşa kapılarını açan Melikşah 
Parkının ardından parkın içinde 
bulunan Melikşah Kafe Meram 
da hizmet vermeye başladı.
n HABERİ SAYFA 7’DE
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İLK GÜNKÜ HEYECANLA 
HİZMET EDİYORLAR

Konya’nın şirin ve nezih ilçelerinden olan Akören, 
daha güzel bir gelecek için hazırlanıyor. İlçede önemli 

çalışmalar yürüttüklerini belirten Akören Belediye 
Başkanı İsmail Arslan, ilk günkü heyecanla çalıştıkla-

rını söyledi. n HABERİ SAYFA 2’DE

TÜRKİYE’DE YAPILAN
ÇALIŞMALARI ANLATTI
Türk Dünyası Be-
lediyeler Birliği ve 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, 
Rusya’daki beledi-
yelerin başkanları 
ve yöneticilerine 

Türkiye’de pandemi 
sürecinde yapılan 
çalışmaları anlattı.
 n HABER SAYFA 7’DE

Mazlumların yanındayız
Birçok vakıf ve yar-

dım kuruluşu, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 

salgınına rağmen, 
hayırseverlerin kurban 

hisselerini dünyanın 
farklı noktalarındaki 

mazlumların sofrasına 
ulaştıracak

KURBANI YAŞATACAKLAR
İnsani yardım kuruluşları bu Kurban 
Bayramı’nda da hayırseverlerin bağış-
larını, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 
birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine 
teslim ederek, onlara bayram sevinci 
yaşatacak. Hazırlıklarını tamamlayan 
yardım kuruluşları, vaka sayısının düşük 
olduğu ülkelere giderek, yerel görevliler-
le kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını 
gerçekleştirecek.
 n HABERİ SAYFA 4’DE

HAZIRLIKLAR TAMAM
Birçok vakıf ve yardım kuruluşu, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına rağmen, hayırseverlerin 
kurban hisselerini dünyanın farklı 
noktalarındaki mazlumların sofrası-
na ulaştıracak. Türkiye’deki yardım 
kuruluşları ve bazı vakıflar, Kurban 
Bayramı’nda da dünyanın birçok 
noktasındaki mazlum coğrafya-
lara erişebilmek için hazırlıklarını 
tamamladı. 

Uğur İbrahim Altay
Hasan Angı



Konya’nın şirin ve nezih ilçelerinden olan Akören, daha güzel bir gelecek için hazırlanıyor. İlçede önemli çalış-
malar yürüttüklerini belirten Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, ilk günkü heyecanla çalıştıklarını söyledi

İlk günkü heyecanla
Akören Belediyesi, korona-

virüsle mücadelede önemli bir 
yol katetmiş durumda. Müca-
dele kapsamında ilçe genelinde 
dezenfekte çalışmaları devam 
ediyor. Koronavirüse karşı res-
mi daireler her hafta düzenli 
olarak ilaçlanıyor. Ayrıca ma-
hallelerde de dezenfekte çalış-
maları yapılıyor. Bu kapsamda 
Avdan, Süleymaniye, Kayasu, 
Orhaniye, Ahmediye, Belku-
yu, Çatören, Karahüyük, Alan, 
Mahallelerinde dezenfekte ça-
lışmaları yapıldı. Ayrıca durak, 
çöp konteynırı, kamelya ve 
banklarda da ilaçlama çalışma-
ları devam ediyor. 

KURUMLARDA DEZENFEKTE
Akören’de halka açık olan 

kurumlarda da dezenfekte 
unutulmuyor. Bu kapsamda 
ilçede bulunan üniversite bina-
ları, ilçe devlet hastanesi, itfaiye 
ve jandarma komutanlığı, spor 
salonu ve kültür merkezi, ME-
DAŞ, KOSKİ, sosyal yardım-
laşma ve noterler, tarım kredi 
kooperatifi, bankalar, emniyet 
müdürlüğü, müftülük, kayma-
kamlık, ilçe milli eğitim müdür-
lüğü, petrol ve değirmen, toplu 
taşıma araçları, tapu, PTT, ilçe 
tarım müdürlüğü, KOMEK bi-
nası, muhtarlık gibi yerler dü-
zenli olarak dezenfekte ediliyor. 

20 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA 
MASKE DAĞITIMI

Koronavirüsle mücadelede 
oldukça önemli olan maske kul-
lanımı konusunda vatandaşlara 
yardımcı olan Akören Beledi-
yesi, hem vatandaşları maske 
kullanımı konusunda uyarıyor 
hem de maskeye ulaşmak-
ta zorluk çeken vatandaşların 
yanında oluyor. Bu kapsamda 
Akören Belediyesi, 20 yaş altı 
genç ve çocuklara maske da-
ğıtımı gerçekleştirerek, onların 
maske sahibi olmasını sağlıyor, 
maske kullanımı konusunda bi-
linçlendiriyor. 
SOSYAL YARDIMLAR YAPILDI

Koronavirüs nedeniyle 
tedbirler kapsamında sokağa 
çıkma yasağı olan günlerde va-
tandaşları yalnız bırakmayan 
Akören Belediyesi, oluşturduğu 
ekiplerle sık sık vatandaşların 
yanında oldu. Özellikle Rama-

zan aylarında kapı kapı gezerek 
yanız kalan vatandaşlara iftar 
yemeği dağıtımı gerçekleştiren 
Akören Belediyesi, vatandaşları 
zor günlerinde sıcak aş dağıttı. 
Ayrıca yasaklar kapsamında ev-
lerinden çıkamayan yaşlıları da 
unutmayan Akören Belediyesi, 
günlük olarak ekmek dağıtımı 
yaptı. Bunun yanında Akören 
Belediyesi, Ramazan ayından 
sonra yine vatandaşlara kah-
valtılık dağıtımı gerçekleştirdi. 

SOKAK HAYVANLARINA 
BARINAK

Sokak hayvanlarını da 
unutmayan Akören Belediyesi, 
sokak hayvanları için barınak 
çalışmaları da yürütüyor. Böy-
lece sokak hayvanları hem dı-
şarda kalmıyor hem de yiyecek 
bulmakta zorlanmıyor. 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Koronavirüsle birlikte te-

mizlik konusunun daha bir 
önemli hale geldiği bugünler-
de konuya dikkatli bir şekilde 
yaklaşan Akören Belediyesi, 

ilçe genelinde rutin olarak te-
mizlik çalışmaları yürütüyor. 
Bu kapsamda çevre temizliğini 
önemseyen Akören Belediyesi, 
cadde, sokak ve parkları sık sık 
temizliyor. 

HAŞEREYLE MÜCADELE
Yaz aylarının gelmesiyle 

birlikte artan haşereye karşı ge-
rekli tedbirleri de unutmayan 
Akören Belediyesi, ilçe genelin-
de sık sık ilaçlama çalışmaları 
yaparak, vatandaşları haşereye 
karşı korumanın mücadelesini 
veriyor. 

GÖLET SULAMA 
SİSTEMİ UNUTULMUYOR
Akören Belediyesi ilçe için 

oldukça önemli olan gölet su-
lama sistemini de unutmuyor. 
Sistemde periyodik bakım ve 
onarım çalışmaları yürüten 
Akören Belediyesi, sistemin 
sorunsuz çalışmasını sağlıyor. 
Ayrıca daha yeşil bir Akören 
için çalışmalar yürüten Akören 
Belediyesi, gölet bölgesinde de 
ağaçlandırma faaliyetleri ger-
çekleştiriyor. 

SORUMLULUĞUMUZUN 
BİLİNCİNDEYİZ

Göreve geldiği ilk günün 
heyecanıyla çalışmalarına de-
vam edeceklerini belirten Akö-
ren Belediye Başkanı İsmail 
Arslan, “Belediyemiz, 6360 
sayılı Büyükşehir Kanunu ile 
2014 yılında Büyükşehir İlçe 
Belediyesi statüsü kazanmıştır. 
Bu yasayla belediyemiz tara-
fından yürütülmekte olan su, 

kanalizasyon, itfaiye, otogar, 
otopark, mezbaha hizmetleri 
Konya Büyükşehir Belediyesi-
ne geçmiştir. 6360 sayılı Ka-
nun’dan önce 4 mahallemiz 
mevcut iken, Kanun’dan sonra 
mahalle sayısı 14’e çıkarak, hiz-
met götüreceğimiz coğrafi ve 
beşeri alan da genişlemiştir. 

Hizmetlerimizi istenilen 
düzeyde ve kalitede sunma-
mızın temelinde, sürdürülebilir 
yönetim sistemimiz yatmak-
tadır. Kaynaklarımızın amaç 
ve hedeflerimize uygun olarak 
daha planlı, etkin ve verimli 
kullanımını sağlıyoruz. Misyo-
numuz, vizyonumuz, stratejik 
amaç ve hedeflerimiz doğrultu-
sunda, performans göstergele-
rimizi mali saydamlık ve hesap 
verilebilirlik ilkeleri çerçevesin-
de ilan ederek, halkımızın çalış-
malarımıza destek ve kılavuz 
olmalarını katılımcılık adına 
beklemekteyiz. 

İlk göreve geldiğimiz gü-
nün heyecanıyla ve bize tevdi 
ettiğiniz sorumluluğumuzun 
bilincinde, siz değerli halkımı-
zın beklentilerini karşılayacak, 
yaşam kalitesini artıracak çalış-
malarımızı, azim ve kararlılıkla 
sürdüreceğiz. 

Belediyede çalışan görev 
arkadaşlarıma, meclis üyeleri-
me, muhtarlarıma ve Akörenli 
hemşerilerime saygı ve sevgi-
lerimi sunuyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

 

İsmail Arslan



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:46 05:30 13:01 16:53 20:21 21:58
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  21 °C 32 °C

Karaman            17 °C 31 °C 

Aksaray              18 °C       31 °C

Ankara                18 °C 31 °C

13 TEMMUZ 2020
Hicrî: 22 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 30 Haziran 1436

Ayasofya’da ilk namaz
24 Temmuz’da kılınacak

Ayasofya’nın yeniden camiye 
dönüştürülme kararı üzerine AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
bir açıklama yayımladı.

Başkan Angı açıklamasında, 
“Ayasofya’nın tekrar ibadete açıl-
ması milletimizin 86 yıllık hayaliydi. 
Bir nesil “Zincirler kırılacak, Ayasof-
ya açılacak” sloganları ile Ayasof-
ya’nın Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
bize emanet ettiği şekilde cami 
olarak kullanıldığı günlerin hayali 
ile büyüdü. Hatta bu büyük günü 
göremeden aramızdan ayrılan bü-
yüklerimiz oldu. Çok şükür mille-
timizin 1934 yılından bu yana, 86 
yıllık Ayasofya arzusu Danıştay’ın 
ve Cumhurbaşkanımızın kararı ile 
gerçek oldu. İnşallah 24 Temmuz 
Cuma günü Ayasofya’da neredeyse 
bir asır aradan sonra tekrar namaz 
kılınacak. Ayasofya kararına karşı 
verilen her türlü tepki Türkiye’nin 
egemenlik haklarının ihlali demek-
tir. Sayın Cumhurbaşkanımız ri-
yasetindeki Türkiye, sahip olduğu 
tüm hakları, milletimizin duygu 
ve talepleri doğrultusunda sonuna 
kadar kullanmaya kararlıdır. Bizde 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve hü-
kümetimizin her zaman yanında 
olduğumuzu belirtmek isteriz.

Milli ve yerli düşünen herkes 
Ayasofya’nın aslına döndürülmesi-
ni desteklerken, içerde ve dışardaki 
hainler, “Zulüm 1453’te başladı” 
düşüncesinde olanlar bu karara 
karşı çıkmaktadır. Aziz milletimiz 
yaşanan sürecin en yakın şahididir.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
emanetine ve vasiyetine sahip 
çıkarak Ayasofya’nın camiye dö-
nüştürülmesi kararını alan başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, Danıştay’a 
ve bu süreçte Ayasofya’nın aslına 
döndürülmesinde katkıda bulunan 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

10 Temmuz 2020 itibariy-
le Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni 
bir dönem başlamıştır. Ülkemizin 
Genel Başkanımız, Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan ön-
derliğinde büyük kutlu yürüyüşü 
kararlılıkla devam ediyor. Alınan 
kararın ülkemize hayırlar getirme-
sini temenni ederim” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Büyükkayacık Mahallesi’nde bulunan kurban pazar yerinde incelemelerde bulunan Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 16 Temmuz’dan itibaren kurban satış yerinin açılacağını belirtti

Selçuklu Kurban Pazarı
16 Temmuz’da açılıyor

Selçuklu Belediyesi kurban pa-
zar yerinde çalışmalarda sona ge-
lindi. Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan ilçeye kazandırılan, 400 ayrı 
satış noktası ve bin 500 araçlık 
otoparkın yer aldığı modern pa-
zar, alıcı ve satıcılar için hazır hale 
getirildi. Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, Belediye 
Başkan yardımcıları ve birim mü-
dürleri ile birlikte Büyükkayacık 
Mahallesinde bulunan kurbanlık 
pazar yerinde incelemelerde bu-
lundu.

Selçuklu Belediyesi meclis ka-
rarıyla bu yıl pandemi nedeniyle 
zor günler geçiren esnaflara fiyat 
kolaylığı da sağladı. Yılbaşında 
meclis kararıyla belirlenen küçük-
baş hayvan alanı için 4 bin TL, bü-
yükbaş hayvan alanı için 5 bin TL 
olan kira fiyatı eski fiyata çekilerek 
küçükbaş hayvanlar için ayrılan 
alan bin beşyüz, büyükbaş hay-
vanlar için ayrılan alan 3 bin TL 
olarak yeniden güncellendi. Pazar-
da açıldığı günden bayram sonuna 
kadar Selçuklu Belediyesi Zabıta 
Ekipleri denetimlerde bulunarak 
hem pazar düzenini sağlayacak 
hem de sosyal mesafe ve hijyen 
konusunda satıcılara ve vatandaş-
lara uyarılarda bulunacak.

‘HEMŞEHRİLERİMİZ GÜVENLİ 
BİR ŞEKİLDE ALIŞ VERİŞ 

YAPABİLECEKLER’
Kurban Pazar yerinde va-

tandaşların pandemi kurallarına 
özellikle hassasiyet göstermesi 
gerektiğinin altını çizen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı: “Büyükkayacık Kurban 
pazarımız 120 bin metrekare bü-
yüklüğünde bir alana sahip 216 
büyükbaş 228 de küçükbaş hay-

van padogunun bulunduğu Kon-
ya’mızın en büyük kurban pazarı. 
İnşallah ayın 16’sından itibaren 
de artık burada üreticilerimiz hay-
vanlarını pazara sokmaya başlaya-
caklar. 

Burada daha önceki yıllarda 
yaptığımız tespitler doğrultusunda 
bütün eksikliklerimiz giderdik. Ar-
tık büyükbaş hayvan padoklarında 
bir gölgelikte mevcut. Gelen satı-
cılarımız burada gölgeliklerini biz-
den alarak rahatlıkla gölgeliklerini 
oluşturabilecekler. 

Bu sene esnafımızın da zor du-
rumda kalmaması için pandemi 
sürecindeki zorlukları da düşüne-
rek kurban pazarındaki padok fi-
yatlarını da yeniden belirledik. Yıl-
başında aldığımız bir karar vardı, 
bunu bu ay meclisimizde yeniden 
revize ettik ve açık padoklarda bin 
500 lira, kapalı üzeri örtülü olan 
padoklarda ise 3 bin lira olarak fi-
yatlarımızı belirledik.” ifadelerini 
kullandı.

‘HİJYEN, MASKE VE MESAFE 
KURALLARINA RİAYET EDEREK 
ALIŞVERİŞLERİMİZİ YAPALIM’
Kurbanlık pazar yerinde vatan-

daşların tüm ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek donanımın olduğu-
nu belirten Başkan Pekyatırmacı; 
“Kurban pazarımıza gelen va-
tandaşlarımızda burada rahatlık-
la alışverişlerini yapabilecekler. 
Yaklaşık bin araçlık bir otoparkı-
mız mevcut, bin araçlık otoparkla 
birlikte burada yeme-içme me-
kanları, mescit, lavabolarımız ve 
giriş-çıkıştaki hijyen kurallarına 
göre düzenlenmelerimizle birlikte 
hemşehrilerimizin en rahat şekil-
de, en sağlıklı şekilde hem kurban 
alışverişleri yapmaları hem de alış-
verişlerini yaptıktan sonra bayram 
gününde gelip burada rahat bir 
şekilde kurbanlarını kesebilmeleri 
için de bütün hazırlıklarımızı ya-
pıyoruz. Yaklaşık 5 bin metrekare 
alanda da kurban kesim alanında 
da vatandaşlarımız rahatlıkla hij-

yen kurallarına uygun bir şekil-
de kurbanlarını kesebilecekler. 
Kurban sürecinde onların hem 
kurbanlıklarını almaları hem de 
kesim noktasında görevlerini ye-
rine getirmeleri için biz elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz bütün 
hemşehrilerime şimdiden hayırlı 
bayramlar diyorum. Kurban Bay-
ramı öncesi satışlar devam eder-
ken hemşehrilerimizden özellikle 
şunu rica ediyoruz pandemi süreci 
devam ediyor bu süre içersinde 
mutlaka mesafe şartına, hijyen 
şartlarına ve maske kullanımına 
dikkat edelim. Hemşehrilerimiz 
buraya geldiklerinde de muhakkak 
maske kuralına uymalı alışverişle-
rini de el sıkışmadan mesafe şar-
tını koruyarak yapmalılar. Ayrıca 
hemşehrilerimizin burada görevli 
zabıtamızın ve güvenliğimizin de-
netimi altında yapılan uyarılara da 
hassasiyet göstermeleri gerektiği-
ni ifade ediyorum.” şeklinde ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Bu tarihi ana şahitlik etmekten mutluluk duyuyoruz
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Da-
nıştay’ın tarihi Ayasofya kararı 
sonrasında yayımladığı mesajında, 
Ayasofya’nın yeniden ibadete açıl-
masından ve bu tarihi ana şahitlik 
etmekten büyük bir mutluluk ve 
gurur duyduklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasof-
ya’nın camiden müzeye dönüş-
türülmesine dair 24 Kasım 1934 
tarihli Bakanlar Kurulu kararını ip-
tal etmesiyle ilgili açıklama yaptı. 
Ayasofya’nın yeniden ibadete açıl-
masının mutluluğunu yaşadıkları-
nı belirten Başkan Altay, “Bu tarihi 
ana şahitlik etmekten dolayı bü-
yük bir mutluluk ve gurur duyu-

yoruz. Danıştay, Ayasofya’yı müze 
yapan 24 Kasım 1934 tarihli Ba-
kanlar Kurulu kararını iptal etmiş, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı 
ile de Ayasofya’nın Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na devredilerek iba-
dete açılmasına karar verilmiştir. 
Böylece fetih hakkı olan Ayasofya 
aslına rücu etmiş, İstanbul’un fati-
hi Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti 
yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere 
gösteren, bir duamızı daha gerçe-
ğe dönüştüren Rabbimize hamd 
ediyoruz. Türkiye, Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan lider-
liğinde tarih yazmaya devam edi-
yor. Ayasofya’nın yeniden ibadete 
açılması için çaba sarf eden Sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve emeği ge-
çen herkese sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. İstanbul’un fatihi kut-
lu komutan Fatih Sultan Mehmet’i 
ve kahraman ecdadımızı rahmetle 
anıyorum. Hayırlı olsun.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Birçok vakıf ve yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, hayırseverlerin 
kurban hisselerini dünyanın farklı noktalarındaki mazlumların sofrasına ulaştıracak

Ümmete Kurban’da da 
yardım ulaştıracaklar

Birçok vakıf ve yardım kurulu-
şu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına rağmen, hayırseverlerin 
kurban hisselerini dünyanın farklı 
noktalarındaki mazlumların sofrası-
na ulaştıracak. Türkiye’deki yardım 
kuruluşları ve bazı vakıflar, Kurban 
Bayramı’nda da dünyanın birçok 
noktasındaki mazlum coğrafyalara 
erişebilmek için hazırlıklarını ta-
mamladı. İnsani yardım kuruluşları 
bu Kurban Bayramı’nda da hayırse-
verlerin bağışlarını, Türkiye’nin yanı 
sıra dünyanın birçok noktasında ih-
tiyaç sahiplerine teslim ederek, on-
lara bayram sevinci yaşatacak. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında kurban organizasyonu 
hazırlıklarını tamamlayan yardım 
kuruluşları, vaka sayısının düşük 
olduğu ülkelere giderek, yerel gö-
revlilerle kurban kesim ve dağıtım 
çalışmalarını gerçekleştirecek. Bu 
kapsamda İlim Yayma Cemiyeti 
Konya Şubesi, İki Doğu İki Batı Ulus-
lararası Öğrenci Derneği, İnsan ve 
Medeniyet Hareketi Konya Şubesi, 
Es-Sirac Eğitim Kültür ve Yardım-
laşma Derneği ve İrşad Dayanışma 
Vakfı hazırlıklarını tamamladı.

ÜMMETİN YANINDA OLMAYI 
SÜRDÜRECEKLER

Es-Sirac Eğitim Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği olarak bu yıl-
da kurban bayramında Ümmetin 
yanında olmayı sürdürecek. 2020 
Kurban organizasyonu hakkında 
bilgi veren Es-Sirac Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Hüsnü Şimşek, “Devletimizin ve 
Milletimizin Yanında Ümmetin Hiz-
metinde olan Es-Sirac Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği olarak bu 
yılda kurban bayramında Ümme-
tin yanında olmayı sürdürüyoruz. 
Filistin’de ihtiyaç sahibi ve Yetim 
çocukları 250 TL karşılığında baş-
tan ayağa kadar giydirmeyi ve her 
bir çocuğumuza da 75 TL bayram 
harçlığı vermeyi planlıyoruz. Bu uy-
gulamalarımızı iki yıldır yapıyoruz.  
Zaten Filistin’de 35’ e yakın proje-
lerimizle kardeşlerimizin yanındayız 
ve olmaya da devam edeceğiz. Yine 
Kudüs’te önemli gördüğümüz ihti-
yaç sahibi 50 Üniversite öğrencisini, 
harç ücretinden konaklama ücretine 
kadar her türlü ihtiyacını görüyor 
ve okutuyoruz. Bu gençlerin özelde 
Filistin toplumuna genelde Ümme-
te faydalı bireyler olarak yetişmesi 
için elimizden gelen her türlü des-
teği sağlıyoruz ve sağlamaya devam 
edeceğiz. Halkımızın bu konudaki 
duyarlılığı da çalışmamızın önemini 
ortaya koyuyor. Kurban organizas-
yonumuzu 2020 yılı Yurtdışı için 
650 TL olarak belirledik. Üç yıldır 
bu organizasyonu yapıyoruz. Yurtdı-
şında Yoksulluk ve Kıtlıkla boğuşan 
Afrika’nın Mali, Nijerya ve Etiyopya 
ülkelerinde kurban kesimi gerçek-

leştireceğiz. Ben inanıyorum ki; mil-
letimiz her zaman olduğu gibi bu ça-
lışmalarımıza da destek verecektir. 
Bu çalışmalarımızla Ümmetin çare-
sizliğini bir nebze olsun ötelemeyi, 
nefes almasını düşünüyoruz. Yar-
dımlarını esirgemeyen, maddi ve 
manevi yardımlarla yanımızda olan 
herkese teşekkür ediyor, yapılan bu 
yardımların Rabbimiz katında bizle-
re zor günlerde önümüze konulaca-
ğına inanarak sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Kurban Kesim Videola-
rı Kardeşlerimize cep telefonu veya 
mail üzerinden ulaştırılacaktır.” ifa-
delerini kullandı.

‘NİYETİNİZ KURBAN, İYİLİĞİNİZ 
BEREKET OLSUN!’

Ülkemizin kalkınmasına; milli, 
ahlaki, dini, manevi ve kültürel de-
ğerleri benimseyen, koruyan, geliş-
tiren, vatanını ve milletini seven bir 
toplumun yetişmesine katkı sağla-
yacak eğitim ve kültür faaliyetlerin-
de bulunan İlim Yayma Cemiyeti bu 
kurban bayramında da mazlumlara 
Niyetiniz Kurban, İyiliğiniz Bereket 
Olsun!’ sloganıyla kurban organi-
zasyonunu gerçekleştirecek. Konu 
İle ilgili İlim Yayma Cemiyeti Kon-
ya Şubesi internet sitesinde yapılan 
açıklamada, “29 yıldır olduğu gibi 
bu yıl da Kurbanlarınızı ilim talebe-
lerine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. 
Siz de bu kervanda yerinizi alabilir-
siniz. Niyetiniz Kurban, İyiliğiniz Be-
reket Olsun! Kurban, paylaşmaktır, 
çoğaltmaktır. Sizin yerinize kurba-
nınızı kesiyor ve hissenizden size 8 
kiloya kadar bayramın birinci günü 
pay veriyoruz. Geleceğin inşası için, 
Kurban bağışlarınızı bekliyoruz. Bü-
yükbaş Hisse bedeli Bin 200TL.”

İKİ DOĞU İKİ BATI’DA KURBAN 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI

115 farklı ülkeden 4 bin 500’ün 
üzerinde uluslararası öğrenciye ev 
sahipliği yapan Konya’da faaliyetle-
rine devam eden İki Doğu İki Batı 
Uluslararası Öğrenci Derneği, Ra-
mazan ve pandemi süresi boyunca 
öğrencileri yalnız bırakmadı. Dernek 
şimdi de idrak edeceğimiz Kurban 
bayramı için çalışmalara başladı. 
Derneğin uluslararası öğrencilere 
yönelik çalışmalarını İki Doğu İki 
Batı Uluslararası Öğrenci Derneği 
Başkanı Murat Arslan Yenigün’e 
değerlendirdi. Pandemi sürecinin 
başlangıcından itibaren her zaman 
olduğu için uluslararası öğrenciler-
le yakından ilgilendiklerini belirten 
Başkan Arslan, “Konya’da 115 ülke-
den 4.500’ün üzerinde uluslararası 
öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. 
Okulların koronavirüs tedbirleri kap-
samında tatil edilmesiyle birlikte öğ-
rencilerimiz memleketlerine döne-
medi. Biz dernek olarak STK’larımız 
ve vatandaşlarımızın destekleriyle 
ihtiyaçlarını karşıladık, çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. Ramazan 

ayı içerisinde de öğrenci evlerimize 
gıda, et, ihtiyaç malzemelerinden 
oluşan koliler dağıttık. Pandemi sü-
recinin başlangıcından Ramazan ayı 
sonuna kadar 238 bin TL’lik yardım 
ulaştırdık. Şimdi de önümüzde Kur-
ban Bayramı var. Ümmetin emane-
ti, Konya’nın misafiri öğrencilerimi-
zin Kurban Bayramında kendilerini 
yalnız hissetmemeleri, sofralarına et 
ulaşması için hazırlıklarımıza başla-
dık. Biz her sene olduğu gibi hayır-
severlerimizin kurban bağışlarını 
alarak öğrencilerimize ulaştıracağız. 
‘Kurbanlarımız Kardeşlik için’ di-
yerek çıktığımız bu seneki kurban 
çalışmamızda bir hisse bedelini 

bin300 TL olarak belirledik. Vatan-
daşlarımız isterlerse banka hesap 
numaramıza kurban bağışı oldu-
ğunu belirterek çalışmamıza dahil 
olabilirler. İsterlerse de derneğimize 
gelerek makbuz karşılığında kurban 
bağış bedellerini teslim edebilirler. 
Bağışçılarımızın vekâletlerini ala-
rak kurbanlarını keseceğiz inşallah. 
Kurbanlarını kendileri kesenler et, 
büyükbaş deri bağışında da buluna-
bilirler. Konyalı hemşerilerimiz her 
zaman uluslararası öğrencilerimize 
destek oldu, onları yalnız bırakmadı. 
Bu Kurban Bayramı’nda da gerek-
li desteği göstereceğine inancımız 
tam” ifadesini kullandı.

‘KURBAN PAYLAŞMAKTIR’ 
YOLUMUZU BEKLEYENLER VAR
İnsan ve Medeniyet Hareketi 

geçmişinden aldığı birikim ve tec-
rübeyle geleceğin dünyasını inşa 
etmek için nitelikli çalışmalara imza 
atmayı kendine hedef edinen İnsan 
ve Medeniyet Hareketi ‘Kurban Pay-
laşmaktır’ Yolumuzu Bekleyenler 
Var… Sloganıyla kurban çalışma-
sını gerçekleştiriyor. Kurban orga-
nizasyonu hakkında da bilgi veren 
İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya 
Başkanı Mustafa  Ekrem Doğan, “ 
Yurt içi Kurban Organizasyonun-
da kesilen kurbanların etlerini ka-
sap titizliğinde kuşbaşı, pirzola ve 
haşlamalık olarak hazırlayıp ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıyoruz. Dünyada 
820 milyon insan açlık çekiyor, ye-
terli beslenme sağlayamıyor. İnsan 
Vakfı olarak kurban bağışlarınızdan 
elde edilen etleri açlık sınırında olan 
ve yıl boyunca yolumuzu bekleyen 
kardeşlerimize ulaştırıyoruz.  Asya, 
Afrika’da kurbanlarınızı mazlum 
coğrafyalarda mazlumlara ulaştıra-
cağız.  Kurban bağışında bulunmak 
isteyenlerin, banka hesap numa-
ralarına havale/eft yaparak ya da 
online bağış sistemimizi kullanarak 
web sitemiz www.insanvakfi.org.tr 
üzerinden yapabilir. Kurbanlarınız, 
vekâletinizi aldıktan sonra İslam’a 
uygun usullerle kesilirken kesim 
videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Ay-
rıca İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Konya Şubesi olarak Konya’da kur-
ban satış, hisse ve kesim organizas-
yonu gerçekleştireceğiz. Kurbanları-
mızı İslami usullere kurallara uygun 
şekilde kesiyor ve uzman ekibimizle 
hazırlıyoruz. Kesim dahil canlı hay-
van kilo ağırlığı düve 23 TL, Tosun 
25 TL. Konya Kurban Organizasyo-
nu hakkında detaylı bilgiye hemşe-
rilerimiz derneğimizden alabilirler” 
şeklinde konuştu.

İRŞAD VAKFI MAZLUMLARI 
UNUTMAYACAK

İrşad Vakfı her yıl olduğu gibi 
bu yılda da yurtiçi ve yurtdışında 
gerçekleştireceği kurban organizas-
yonu ile mazlumları unutmayacak.  
Kurban organizasyonu hakkında bil-
gi veren İrşad Vakfı Başkanı A. Ga-
lip Doğan, “Yıllardan beri Afrika’da, 
Tanzanya’da Kosova’da kurban ke-
siyoruz. Bu yıl Tanzaya’da kurban 
organizasyonumuzu gerçekleştire-
ceğiz.  Yine Konya’da da kurban ke-
simleri gerçekleştireceğiz. Konya’da 
da öğrencilerimiz var. Tanzanya 
kurban ücretimiz 850 TL, Konya için 
kurban kesimi ise bin250 TL.  Diğer 
senelerde olduğu gibi vekâletlerini-
zi alarak sünnete uygun bir şekilde 
kurbanlarınız kesilecektir. 7 yıldır 
güçlü ekibimizle kurbanlıklarınızı 
kestirmekteyiz. Ayrıca Tanzanya’da 
ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ve 
Kur’an-ı Kerim’de dağıtıyoruz. Bir 

paket 10 dolardır. Bu hususta da 
yardımlarınızı bekliyoruz.”

‘SENİN İÇİN KURBAN, 
KARDEŞİN İÇİN SELAMET’

Selamet Derneği de 2020 kur-
ban organizasyonunu ‘Senin için 
Kurban, Kardeşin için Selamet’ 
sloganı ile gerçekleştirecek. Kur-
ban organizasyonu ile ilgili Selamet 
Derneği internet sitesinde yapılan 
açıklamada, “ Kurban, tabağa koy-
duğumuz etten çok daha fazlasıdır, 
Allah’ın rızasına kavuşma arzusu-
dur. O’nun bizden istediğine kanla 
canla teslim olmaktır. Kurban ve-
rileni verene teslim etmektir. Ne-
fesi verene canı feda edebilmektir. 
Teslimiyetin zirvesidir. ‘Yalnız senin 
için Ya Rabbi’ diyebilmektir. O’nun 
bizden istediği her şey yine en çok 
bizim içindir. Kalplerimiz O’nun rı-
zasına ermenin ferahlığına kavuşur-
ken, gönül gönle, kardeş kardeşe ka-
vuşacak ve o bir tabak et, etten çok 
daha fazlası olacak. Ben “kardeşlik” 
derim, sen ‘paylaşmak’ dersin, öteki 
başka bir şey. Bir ete ne kadar çok 
anlam yüklenebiliyorsa gelin birlikte 
yükleyelim. Kurbanlarınızı bu sene 
de sizin adınıza vekaletinizle keserek 
Türkiye ve Afrika’daki mazlum kar-
deşlerimize ulaştırıyoruz.Kurbanla-
rımız büyükbaş ve 7 hisseli olarak 
kesilmektedir.Afrika kurban hisse 
bedeli ise 600 TL Türkiye kurban 
hisse bedeli bin 500 TL. Belirtilen 
kurban hisse bedelleri organizasyon 
giderlerini de kapsamaktadır.

Kurban kesimlerimizi Afrika 
Kıtasında Etiyopya, Somali, Ruan-
da, Zimbabwe, Burundi, Tanzanya, 
Madagaskar ve Uganda’da gerçek-
leştireceğiz. Afrika kurban bağışla-
rınızda kurbanınızın kesileceği bölge 
ihtiyaca göre bizim tarafımızdan be-
lirlenecektir. https://bagis.selamet.
org.tr adresimizdeki online bağış 
sistemimizden internet alışverişle-
rine açık olan banka kartınız ya da 
kredi kartınızla yapabilirsiniz. Ku-
veyttürk, Albaraka Türk, Vakıfbank, 
Ziraat Bankası ve PTT üzerinden 
hesap numaralarımıza havale/eft 
yaparak bağışlarınızı yapabilirsiniz. 
Havale ve eft yöntemiyle bağış ya-
parken açıklama kısmına kurbanın 
kimin adına kesileceği (ad soyad), 
kurbanın türü (vacip, sünnet, adak, 
akika, sadaka) ve telefon numaranızı 
yazmanız gerekmektedir. Bağışı-
nızı yaparken belirtmiş olduğunuz 
telefon numarasını kurban vekale-
tinizi almak ve kurban bilgilerinizi 
teyit etmek için arayacağız. Kurban 
bayramının birinci ya da sonraki 
bayram günlerinde kurbanınız ke-
sildiğinde SMS ile bilgilendirme ya-
pılacak ardından ilerleyen süreçte 
kurbanınızın kesim anını izleyebi-
leceğiniz video bağlantısı tarafınıza 
gönderilecektir.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

A. Galip Doğan 

Murat Arslan Mustafa Ekrem Doğan

Hüsnü Şimşek 
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Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan 
ve Beyşehir Belediyesinin de ev sahipliğinde balon deneme uçuşları yapıldı

Mercan- Ramis çiftinin kızı İnci ile Şerife- Kadir Çini çiftinin oğlu Mustafa, Atiker 
Deluxe Toplantı ve Düğün Merkezin de düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi 

Hacıkaymak Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Kaymak, kızı Büşra’yı, 
Recep-Saliha Aydın çiftinin oğulları Salih ile evlendirdi

Hacer- Mustafa (Merhum) Kara çiftinin oğlu Mehmet Eymen, düzenlenen 
sünnet merasimi ile Mehmet Eymen erkekliğe ilk adımını attıBeyşehir semalarında 

balon uçuşu yapıldı

Çakır ve Çini 
aileleri akraba oldu

Kaymak ve Aydın
ailelerinin mutlu günü

Mehmet Eymen 
erkekliğe ilk adımı attıBeyşehir turizmine katkı sağla-

mak için Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından görüşmeleri 
yapılarak, Türkiye’de önde isimlerde 
gelen Kapadokya balon turizminin 
bir örneğini de Beyşehir’e kazandı-
rılması için bölgede deneme uçuşları 
yapılı.

Beyşehir semalarında deneme 
uçuşu yapan uçuş öğretmeni Halil 

İbrahim Eroğlu yaptığı açıklamada, 
“Beyşehir’de sabah saatlerinde hava 
kontrolleri için test balonları uçura-
rak ilk denememizi yaptık. Öncelikle 
Güldibi mevkiinden kalkışımızı ya-
parak bölgenin rüzgâr yönüne doğru 
gölün kıyısından seyrimizi gerçekleş-
tirdik. Deniz seviyesinden yaklaşık 
bin 800 metre yükselerek sakin ve 
başarılı bir uçuş oldu. Rüzgâr yö-

nünde bir sıkıntı yok ama bölgede 
göl olduğu için konuyla ilgili gerekli 
tedbirler alınarak balon uçuşlarına 
elverişli olacaktır. 

Bu uçuş başarılı geçti ama tekrar 
denemeler yapacağız. Uçuşlarımızda 
bizlere ev sahipliği yapan Beyşehir 
Belediyesine teşekkür ediyorum.” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Mercan- Ramis çiftinin kızı İnci 
ile Şerife- Kadir Çini çiftinin oğlu 
Mustafa, Atiker Deluxe Toplantı ve 
Düğün Merkezinde düzenlenen dü-
ğün töreni ile dünyaevine girdi. İnci 
ve Mustafa misafirlerini,“Ömür boyu 
sürecek bu mutlu beraberliğimizin 
başlangıcında sizleri de aramızda 
görmekten mutluluk duyarız.. me-
sajı ile davet etti. Düğün merasimi-
ne Çakır ve Çini ailesinin sevenleri, 
yakınları ve çok sayıda davetli katıl-
dı. Çakır ve Çini aileleri misafirlerini 
kapıda tek tek karşılayarak davetlile-
rin tebrikleri kabul etti. Gerçekleşen 
düğün merasiminde misafirlere ge-
leneksel Konya düğün pilavı ikram 
edildi. Konya Yenigün Gazetesi ola-

rak İnci ve Mustafa’ya bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, Çakır ve Çini 

ailelerini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büşra Kaymak ve Salih Aydın 
Selçuklu Belediye Nikâh Salonunda 
düzenlenen nikâh merasimiyle bir 
ömür boyu mutluluk için evet diye-
rek imzalarını attılar. Hacıkaymak 
Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa 
Kaymak- Sibel Temiz’in kızı Büş-
ra Kaymak ile PTT Selçuklu PDM 
Müdürlüğü çalışanı Recep – Saliha 
Aydın’ın oğlu Salih Aydın, Selçuklu 
Belediyesi Nikâh Salonunda organize 
edilen nikâh merasimiyle, bir ömür 
boyu mutlu olmak adına evet diye-
rek hayatlarını birleştirdiler. Genç 
çift Büşra-Salih Aydın’a bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, Kaymak 
ve Aydın de tebrik ederiz.
n HABER MERKEZİ

Hacer- Mustafa(Merhum) Kara 
çiftinin oğlu Mehmet Eymen, Um-
man Sadem Usta Düğün Toplantı 
ve Kongre Merkezinde düzenle-
nen sünnet merasimi ile Mehmet 
Eymen erkekliğe ilk adımını attı. 
Mehmet Eymen misafirlerini, “Ben 
Mehmet Eymen Merhaba Hz. Pey-

gamber’in emridir sünnet, bana da 
nasip oldu bu mürüvvet duyanlar 
duymanlara duyursun, arzu eden 
herkes sünnetime buyursun…” 
mesajı ile davet etti.  Kara ailesini 
bu mutlu günlerinde dostları, akra-
baları, sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Misafirler, erkekliğe ilk 

adımı atan Mehmet Eymen ile Kara 
ailesine tebriklerini ilettiler. Davetli-
lere geleneksel Konya düğün pilavı 
ikram edildi. Konya Yenigün Gaze-
tesi olarak erkekliğe ilk adımı atan 
Mehmet Eymen’e geçmiş olsun der, 
Kara ailesini tebrik ederiz. 
n MEVLÜT EGİN
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12 suçtan aranan zanlı 
sahte kimlikle yakalandı

Beyşehir ilçesinde, polis uy-
gulaması sırasında yolcu otobü-
sünde yaptığı denetimlerde sahte 
kimlikle yakalanan bir kişinin, 12 
ayrı suçtan arandığı ve hakkında 
yakalama kararı olduğu ortaya çık-
tı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri, kent merkezi girişindeki polis 
uygulama noktasında bir yolcu 
otobüsünü durdurdu. Otobüs içe-
risinde yapılan kimlik kontrolünde 
bir yolcunun sahte kimlik göster-
diği fark edildi. Yapılan araştırma 
sonucunda sahte kimlik gösteren 

şahsın gerçek adının T.Ü. olduğu 
belirlendi. Şanlıurfa nüfusuna ka-
yıtlı olan T.Ü.’nün dolandırıcılık, 
uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, 
resmi belgede sahtecilik gibi 12 
ayrı suçtan kaydı bulunduğu orta-
ya çıktı. Hakkında yakalama kararı 
da bulunan T.Ü., Beyşehir Emniyet 
Müdürlüğündeki işlemlerinin ar-
dından Beyşehir Devlet Hastane-
sinde sağlık kontrolünden geçirildi. 
T.Ü., daha sonra sevk edildiği adli 
makamlarca tutuklanıp Seydişehir 
Kapalı Cezaevine gönderildi.
n İHA

Kamyonla motosikletin çarpışması sonucu ölen gencin, motosikletin sürücüsü değil yolcu 
olduğu ailesinin ısrarı üzerine kamera görüntüleri bulunarak incelenince ortaya çıktı

Kamera görüntüleri 
gerçeği ortaya çıkardı

Konya’da kamyonla motosik-
letin çarpışması sonucu meydana 
gelen kazada ölen 16 yaşındaki 
Ahmet Sağlık’ın motosikletin sü-
rücüsü değil yolcu olduğu ailenin 
ısrarı sonucu incelenen güvenlik 
kamerası görüntüleri sayesinde 
belirlendi. Kaza dosyası kapanmak 
üzereyken yaşanan gelişme üzeri-
ne ailenin avukatı Cumhuriyet Sav-
cılığına itirazda bulundu.

Konya’da geçtiğimiz günlerde 
kamyonla motosikletin çarpışma-
sı sonucu meydana gelen kazada 
Ahmet Sağlık hayatını kaybetmişti. 
İlk belirlemelere göre, motosiklet 
sürücüsünün ölen genç olduğu tu-
tanaklara geçmişti. Ancak kazadan 
sonra çocuklarının motosiklet kul-
lanmadığını düşünen aile, polisin-
de desteğiyle çevreden güvenlik 
kamerası görüntülerini elde etti. 
Görüntüler izlenince kazada ölen 
gencin sürücü değil yolcu olduğu 
ortaya çıktı. Motosikleti ölen gencin 
arkadaşı İ.E.G.’nin kullandığı belir-
lendi.

Sağlık ailesinin avukatı Mücahit 
Tanrıkulu, görüntülerde gerçek sü-
rücünün ortaya çıktığını, ailenin bir 
nebze de olsa acısının dinmesi için 
Konya Cumhuriyet Savcılığına iti-
razda bulunduklarını söyledi. Avu-
kat Tanrıkulu şöyle konuştu:

“Kazada müvekkilim Ahmet 
Sağlık olay yerinde hayatını kay-
bediyor. Kazadan hemen sonra 
olay yerinden kaçmaya çalışan bir 
motosiklet sürücüsü var ve kaza 
sonrası vermiş olduğu ilk ifadede, 
motosikleti Ahmet Sağlık’ın kullan-
dığını söylüyor. Ancak daha sonra 
ailenin çabalarıyla birlikte ve kolluk 
kuvvetlerinin desteğiyle dosya kap-
samına giren kamera görüntüleri 
savcılık tarafından incelendiğinde 
asıl motosiklet sürücüsünün mü-
vekkil Ahmet Sağlık arkadaşı İ.E.G. 
olduğu ortaya çıkıyor. Bu bağlamda 
kaza tespit tutanağı yenileniyor ve 
bu hususta biz savcılık makamına 
itirazlarımızı yaptık. Bu noktada 

ailenin acılarını bir nebze dinmesi 
adına adaletin tecelli edeceğini ve 
gerçeğin ortaya çıkacağını düşünü-
yoruz.”

‘AHMET BÜYÜYÜNCE 
SUBAY OLACAĞIM DİYORDU’
Anne Ayşe Sağlık yaşadığı acıyı 

dile getirdi. Oğlunun bir motosik-
leti olmadığını ve yaptıkları araş-
tırmalar sonucu gerçeğin ortaya 
çıktığını anlatan Anne Ayşe Sağlık, 

“Benim çocuğum asla motosiklet 
kullanmazdı, bu motosiklette onun 
değildi. Oğlumu arkadaşı dediğimiz 
çocuk götürdü. Sonra biz kame-
ra kayıtları araştırmaya başladık. 
Oradaki esnaftan kamera kayıtları 
elde ettik. O kayıtlarda çocuğumun 
arkada ve kırmızı kıyafetli olduğu-
nu teyit etti polisler. Sonra biz şa-
hitleri araştırmaya başladık. Kazayı 
gören insanlar vardı onları da gö-

türdük şahit olarak dinlettik. O an 
öğrendim ki, çocuğum kamyonun 
altında kaldığında o çocuk motorla 
kaçmaya kalkmış. Ahmet gerçek-
ten bir melekti, benim sözümden 
çıkmazdı. Ahmet büyüyünce subay 
olacağım diyordu. Şu anda okuyor-
du zaten hayalleri vardı. Çocuğum 
melekti benim” şeklinde konuştu.

Baba Ümmet Sağlık da, “Biz 
çocuğumuzun motosiklet kullan-
madığını biliyorduk. Sadece bizim 
canımızı acıtan; oğlum kaza ya-
pınca orada o çocuğun kazadan 
sonra arkasına dahi bakmayıp o 
motosiklete tekrar binmesi. Bizim 
çocuğumuzun çok hayalleri vardı. 
Biz çocuğumuza gözümüz gibi bak-
mıştık” dedi.

Kaza, 2 Temmuz’da merkez 
Selçuklu ilçesi İstikamet Caddesi 
kamyon garajı girişinde meydana 
gelmişti. Mehmet D. idaresindeki 
42 S 9944 plakalı kamyon ile Ah-
met Sağlık’ı bulunduğu motosiklet 
çarpışmıştı. Ağır yaralanan Ahmet 
Sağlık kaldırıldığı hastanede kurta-
rılamayarak hayatını kaybetmişti. 
Kazanın ardından aynı motosiklette 
bulunan İ.E.G., motosikleti Ahmet 
Sağlık’ın kullandığını iddia etmişti. 
n İHA

Kazaların bilançosu ağır
Antalya Konya yolunun Akseki ilçesi sınırlarında Konya plakalı iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Bey-
şehir’de ise motosikletiyle uçuruma yuvarlanan genç, hayatını kaybetti. Kulu’da da minibüsle otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Akdeniz ile İç Anadolu Bölge-
sinin en önemli bağlantı yolların-
dan biri olan Antalya Konya kara-
yolunda önceki gün Konya plakalı 
iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. 
Kazada kamyonetlerde bulunan 2 
kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de 
yaralandı. Bir kaza haberi de Beyşe-
hir’den geldi. Beyşehir’de uçuruma 
yuvarlanan motosikletin sürücüsü 
hayatını kaybetti. Kulu’da ise mini-
büsle otomobilin çarpıştığı kazada 
1 kişi yaralandı. 

ANTALYA-KONYA YOLUNDA 
FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 4 YARALI
Antalya’nın Akseki ilçesinde iki 

kamyonetin kafa kafaya çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi 
yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde 
Antalya-Konya yolunun Alacabel 
mevkisinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, sürücüsü henüz 
tespit edilemeyen 42 GY 482 pla-
kalı açık kasa kamyonet ile yine 

sürücüsü henüz belirlenemeyen 
42 FGV 29 plakalı kapalı kasa kam-
yonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı 
görenlerin durumu bildirmesiyle 
olay yerine çok sayıda ambulans, 
jandarma ve polis ekipleri sevk 
edildi. İlk belirlemelere göre kazada 
2 kişi ölürken 4 kişinin ise yaralan-
dığı bildirildi. Yaralılar ambulans-

larla çevredeki hastanelerde tedavi 
altına alındı. Hayatını kaybeden 2 
kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp Kurumu morguna 
kaldırıldı.

MİNİBÜSLE OTOMOBİL 
ÇARPIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI
Kulu ilçesinde minibüsle oto-

mobilin çarpışması sonucu mey-

dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
yaralandı. Kaza, Kıbrıs Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Değirmenözü istika-
metinden gelen F.U. idaresindeki 
31 F 8652 plakalı minibüs, tali yol-
dan çıkarak Kulu ilçe merkezi isti-
kametine giden M.Ü.’nün kullan-
dığı 42 FOH 84 plakalı otomobille 

çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yön 
değiştirerek yolun kenarındaki kal-
dırımda duran otomobil sürücüsü 
yaralandı. Kaza yerine sağlık ve po-
lis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ü. 
ambulans ile Kulu Devlet Hastane-
si Acil Servisine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kaza ile ilgili soruştur-
ma başlatıldı.

UÇURUMA YUVARLANAN 
MOTOSİKLETİN 

SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Beyşehir ilçesinde, orman yo-

lunda uçuruma yuvarlanan moto-
sikletin sürücüsü hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Ma-
hallesinde yaşayan Hüseyin Kürşat 
Atan (18) plakasız motosikletiyle 
hareket halindeyken su deposu 
mevkisindeki orman yolunda uçu-
ruma yuvarlandı. Taklalar atarak 
motosikletinden savrulup olay ye-
rinde yaşamını yitiren sürücünün 
akşam saatlerinde gittiği düğün 
sonrası ikametine dönmediği, can-
sız bedeninin ise sabah saatlerinde 
yoldan geçen bir kişi tarafından 
görülmesi sonucu fark edildiği öğ-
renildi. 

Atan’ın cenazesi, olay yerin-
de yapılan incelemelerin ardından 
Beyşehir Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruştur-
manın sürdüğü bildirildi. n İHA

 3 ölü, 5 yaralı
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Melikşah Parkı baştan sona kadar yenilendi
Meram Belediyesi tarafından 

baştan sona yenilenerek yakın 
zamanda yeni yüzüyle vatandaşa 
kapılarını açan Melikşah Parkının 
ardından parkın içinde bulunan 
Melikşah Kafe Meram da hizmet 
vermeye başladı. Değişimleri ye-
rinde inceleyen Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş park ve 
kafede incelemelerde bulundu. 
Kendi çocukluk ve gençlik yılla-
rının da bu parkta geçtiğini bu 
nedenle bu alanda birçok anı bi-
riktirdiğini belirten Başkan Kavuş, 
parkın çoğunlukla projeye sadık 
kalınarak yenilenmesinden duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

‘MELİKŞAH PARKINI, 
HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN BAŞTAN 

SONA YENİLEDİK”
Melikşah Parkında yürüttük-

leri çalışmaların kısa süre önce 

tamamlandığını ve vatandaşlara 
hizmet vermeye başladığını ha-
tırlatan Başkan Mustafa Kavuş, 
şimdi de parkın içinde bulunan 
Melikşah Kafe Meram’ı hizmete 
sunmaktan duydukları mutluluğu 
dile getirdi. Parkın ve içinde bu-
lunan yapıların bakım ve tadilata 
ihtiyaç duymasından dolayı bu 
çalışmayı başlattıklarını belirten 
Başkan Kavuş, projede önemli bir 
değişiklik yapmadan parkı baş-
tan sona revize edip yeniledikle-
rini ifade etti. Parkın Melikşah ve 
Aşkan Mahallelerinin sınırında 
bulunduğunu kaydeden Başkan 
Kavuş, bu sebeple parkın bir değil 
birkaç mahalleye aynı anda rahat-
lıkla hizmet verdiğine vurgu yap-
tı. Parkın yenilenmesi esnasında 
157 adet yeni ağacın dikildiğini 
söyleyen Başkan Kavuş, ağaçların 

büyümesiyle önümüzdeki yıl par-
kın ilçenin içinde küçük bir orman 
görüntüsü vereceğini ifade etti. 
Başkan Kavuş ayrıca parkın için-
de bulunan ve pandemi sürecinde 
büyükleri korumak adına henüz 
açılmayan Emekliler Lokalinin ise 
hizmetlerine başlaması için salgın 
tehlikesinin iyiden iyiye azalmasını 
ve İçişleri Bakanlığının bu yönde 
yayınlayacağı genelgeyi bekledik-
lerini kaydetti.

‘PARKLARIMIZIN SAYISINI 
ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Hizmete başlayan kafenin ar-
tık Meram Belediyesi tarafından 
işletileceğini de sözlerine ekleyen 
Başkan Kavuş, “Vatandaşlarımıza 
daha iyi ve daha isabetli bir hiz-
met sunma adına bu bizim göreve 
başladığımız andan itibaren seç-
tiğimiz bir yol; Kendi tesislerimizi 

kendimiz işletiyoruz. Kafe Meram 
bir marka olma yolunda hızla iler-
liyor. Hemşehrilerimiz Kafe Me-
ramlardan, biz de vatandaşımızın 
Kafe Meram’a gösterdiği ilgiden 
mutluyuz. Bu park Meramımızın 
gözbebeği mekanlarından biri. 
Vatandaşlarımızın parkta en güzel 
anılarını biriktireceğinden, kafe-
mizde en iyi hizmeti alacağından 
ve bundan mutluluk duyacağın-
dan, büyüklerimizinde Emekliler 
Lokalinde en güzel zamanlarını 
geçireceklerinden en ufak bir şüp-
hem yok. 

Meramımıza hayırlı olsun. Biz-
ler de ilçemizde parklarımızı sayı-
sını artırmaya ya da hali hazırdaki 
parklarımızın bakım ve tadilatları-
nı en iyi şekilde gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz” şeklinde konuş-
tu. n HABER MERKEZİ

‘Daha modern ve güvenli
ulaşım için çalışıyoruz’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rusya’da-
ki belediyelerin başkanları ve yöneticilerine Türkiye’de pandemi sürecinde yapılan çalışmaları anlattı

Ruslara pandemiyle
mücadeleyi anlattı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
ve Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Rusya Şe-
hirler Birliği’ne yönelik video kon-
ferans ile düzenlenen programda 
Türkiye’deki belediyelerin pandemi 
ile mücadele konusunda yaptıkları 
çalışmalarla ilgili bilgi ve tecrübe 
paylaşımında bulundu. Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde 18 yıl boyunca 
sağlık altyapısına yaptığı güçlü yatı-
rımlar sayesinde pandemi sürecin-
de çok önemli başarı elde ettiğini 
ifade eden Başkan Altay, salgından 
ekonomik olarak etkilenen vatan-
daşlara da sosyal yardımlar konu-
sunda önemli destekler verildiğini 
söyledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) ve Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
TDBB’nin Rusya Şehirler Birliği\’ne 
yönelik düzenlediği “Türkiye’deki 
Belediyelerin COVİD-19 Salgını 
ile Mücadele Yöntemleri” konulu 
programda bilgi ve tecrübe payla-
şımında bulundu. Video konferans 
üzerinden gerçekleştirilen toplan-
tıda konuşan Başkan Altay, Tür-
kiye’nin pandemi sürecinde çok 
önemli bir başarı elde ettiğinin al-
tını çizdi. Bu başarıda Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde 18 yıl boyunca 
özellikle sağlık altyapısına yaptığı 
güçlü yatırımların etken olduğu-
nu ifade eden Başkan Altay, ayrıca 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
da ilk günden itibaren Türkiye ka-
muoyuyla süreci şeffaf bir şekilde 
paylaşmasının kamuoyunda gü-
ven duygusunun oluşmasında çok 
önemli bir başlangıç teşkil ettiğini 
aktardı. 

TÜRKİYE, SOSYAL YARDIMLAR 
KONUSUNDA ÖNEMLİ 

ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ
Türkiye’nin sosyal yardımlar 

konusunda da özellikle iş yeri ka-
pananlar, bir şekilde işten ayrılmak 
zorunda kalanlar ya da çalışama-
yanlarla ilgili birçok paket açıklaya-
rak, herkesin evine çalışsa da çalış-
masa da asgari geçim standardında 
bir gelir girmesi için çalışmalar yü-
rüttüğünü kaydeden Başkan Altay, 
“Bunun için çok büyük bütçeler 
ayrıldı. Ayrıca Türkiye sadece ken-
disiyle ilgili konularda değil, dünya-
nın 138 ülkesine de insani yardım-

da bulundu. Amerika’dan Afrika 
ülkelerine kadar birçok ülkeye bu 
konuda destek oldu. Ayrıca ihtiya-
cımız olan özellikle solunum cihazı 
ve ilaçların Türkiye’de yerli im-
kanlarla üretilmesi konusunda da 
çok önemli bir çalışma yürütüldü. 
Bunların hepsini bir araya getirdi-
ğinizde iki aylık en büyük sorunun 
yaşandığı dönemde Türkiye süreci 
çok başarıyla yürütmüştür. Bizler 
de Türkiye’deki belediyeler olarak 
hükümetimizle işbirliği içerisinde 
vatandaşlarımızın bu süreci en so-
runsuz şekilde atlatması için çalış-
malar yürütüyoruz. Dünya bunu 
da aşacak, inşallah eski günlere 
geri döneceğiz. Türkiye ve Rusya 
geçmişten gelen iyi ilişkilerini son 

dönemde artırarak devam ettiriyor. 
Bu süreçte TDBB olarak Rusya’da-
ki belediyelerle ilişkilerimizi artır-
maya gayret ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 
KONYA’DA SUYLA İLGİLİ YAPTIKLARI 

ÇALIŞMALARI ANLATTI
Pandemi sürecinde Konya Bü-

yükşehir Belediyesi olarak suyla 
ilgili yaptıkları çalışmaları da an-
latan Başkan Altay şöyle devam 
etti: “Özellikle son dönemde su 
kullanımının artmasından dolayı ve 
vatandaşın ekonomik gelirindeki 
azalmadan dolayı 2020 yılı başın-
da yapmış olduğumuz tüm zam-
ları iptal ederek 2019 fiyatlarına 
geri döndük. Bu sadece Konya’da 
vatandaşa 20 milyon dolarlık ciddi 

bir bütçe sağlamış oldu. Ayrıca ne 
sebeple olursa olsun vatandaşın bu 
dönemde su kullanımını engelleye-
cek işlemleri tamamen terk ettik. 
Türkiye’de genelgeyle kapatılan 
özellikle berberler, restoranlar, ka-
feler gibi bazı meslek grupları oldu. 
Buradaki işletme sahiplerimizin 
evlerinde kullandığı suları da üc-
retsiz hale getirdik. Ayrıca iş yeri 
kapanmasa da sürekli zarar eden 
tüm esnafımızın iş yerlerinde de 
sularını iki ay boyunca ücretsiz hale 
getirdik. Faturalarında taksitlendir-
meler yapıyoruz. Yine tüm abonelik 
işlemlerinin, açma kapama dahil 
internet üzerinden belediyemize 
gelmeden yürütmesiyle ilgili dijital 
altyapıyı da oluşturarak vatandaş-
ların bu salgın döneminde sokağa 
çıkmadan işlemlerimi oluşturma-
larını sağladık. Böylece Konya’da 
elhamdülillah herhangi bir sorun 
yaşamadan süreç tamamlandı. 
Bugünden itibaren de yavaş yavaş 
normale dönmeyle ilgili süreci takip 
ediyoruz. Umuyorum ki dünya tek-
rar böyle bir salgınla karşı karşıya 
kalmaz ve hayat bir an önce nor-
male döner. Biz de belediyecilikte 
önceliğimizi hizmet verecek şekilde 
yürütürüz.” 

Başkan Altay, konuşmasının 
sonunda, TDBB olarak Rusya be-
lediyeleri ile her zaman işbirliğine 
ve bilgi paylaşımına açık olduklarını 
söyledi. Toplantıda TDBB’ye üye 
belediyeler de pandemi sürecinde 
yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi ve 
tecrübe paylaşımında bulundu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz as-
falt sezonunda olduğu gibi bu se-
zonda da ilçe merkezi ve merkeze 
en uzak tüm mahallelerde yoğun 
bir yol yapım, bakım, onarım ve 
asfaltlama çalışması yürütüyor. Bu 
kapsamda ekipler, yeni sezonun 
başladığı günden bu yana ilçenin 
dört bir tarafındaki pek çok nok-
tasında yeni yol açma veya asfalt 
serimi gerçekleştiriyor.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da İsmil Mahallesini ziya-
ret ederek Fen İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekiplerin mahalle genelinde 
yaptığı asfaltlama çalışmalarını 
yerinde inceledi. AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç ve AK 
Parti İlçe Yönetim Kurulu Üye-
leri’nin de eşlik ettiği programda 
Başkan Hasan Kılca, fen işleri mü-
dürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

‘SADECE İLÇE MERKEZİNDE 
200’ÜN ÜZERİNDE SOKAĞIMIZI 

ASFALTLAYACAĞIZ’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, bu yıl için 200 bin ton as-
falt serimi hedefi koyduklarını ha-
tırlatarak sadece ilçe merkezinde 
ise 200’ün üzerinde sokağın asfalt-
lanmasını planladıklarını belirtti. 
İlçe genelindeki yol yapım, bakım, 
onarım ve asfaltlama çalışmalarını 

değerlendiren Başkan Hasan Kılca, 
“Karatay Belediyesi olarak bu as-
falt sezonunda 200 bin ton asfalt 
serimi gibi önemli bir hedef belir-
lemiştik. Bu hedefe adım adım iler-
liyoruz ve bu konuda önemli de bir 
mesafe kaydettik. İlçemiz genelin-
de altyapısı tamamlanmış yerlerde 
yol yapım ve asfalt serim çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, 
şu anda birçok noktada tretuvar, 
kaldırım yapımı, sathi kaplama, yol 
hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi 
çalışması yapıyor. İsmil’de de ana 
arterlerdeki sıcak asfalt işlerimizi 
tamamlamış olduk. İsmil-Ovaka-
vağı arasındaki çalışmalar sürüyor. 
İsmil-Ovakavağı arasındaki çalış-
malar tamamlandıktan sonra ekip-
lerimiz, Ovakavağı mahallesindeki 
ana arterlerde çalışma başlatacak. 
Amacımız, ilçemizin tüm mahalle-
lerinin yol standardını yükseltmek, 
her hemşehrimizin daha rahat ve 
konforlu bir şekilde yaşamını sür-
dürmesine katkı sunmaktır. Bu 
kapsamda ekiplerimiz, büyük bir 
özveriyle çalıştılar çalışmaya da de-
vam ediyorlar. Karatay’da vatan-
daşlarımızın çok daha modern ve 
güvenli yollarla sevdiklerine ulaş-
ması için mesai harcayan ekipleri-
mize çok teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

İLAN 13 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 13 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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Küresel salgınla birlikte fiziksel iş 
yapma biçimlerindeki zorunlu değişlik, 
ihracatta da firmaları e ticarete yön-
lendirirken, Ticaret Bakanlığını da bu 
kapsam da son iki veya üç yılda teşvik 
olarak mevzuatta olan ama bir türlü 
verilemeyen e ticaret sitelerine yönelik 
teşviki yeniden getirdi.
BU TEŞVİKTEN FAYDA SAĞLAMAK 

MI İSTİYORSUNUZ? 
Öncelikle bu soruyu dış ticaret fir-

malarına sormak isterdim ama elde 
olmayan sebeplerden dolayı Ticaret 
Bakanlığına sormak birde acizane bir-
kaç tavsiyede bulunmak istiyorum.

• E Ticaret sitelerinin ihracata pozitif 
katkı sağlamasını istiyorsanız, ihracatçı-
ya verilen üyelik teşviki ile birlikte mut-
laka kargo teşvikini beraber vermek 

zorundasınız
• Ön Onay verdiğiniz site kriterlerine 

dönem sonunda ilgili sitelerin, ihracatçı   
firmaların site üzerinden ihracat yap-
ma performanslarını ekleyebilirsiniz. 
(Bunu yapabilmek için bir ölçüm meto-
du geliştirmeniz gerekmekte, bu per-
formans modelini doğru parametreler 
üzerine oturtmak durumundasınız. 

• Ön onay alan site olma kriterine  
Pazar yeri olma sıfatına ve di-
ğer teknik koşullara ekstradan, mut-
laka ama mutlaka üye olan firmalara 
dijital pazarlama hizmeti ile birlikte 
yabancı dil destek hizmeti verilme 
şartı getireceksiniz. 

Bu üç temel unsuru oluştura-
mazsanız (yazımın ilerleyen kısımlarda 
yan unsurlarda eklenecek) maalesef 

ki devletimiz kaynakları, 
(ihracatçıya hizmet olarak 
verilen e ticaret teşvikleri), 
ihracatçıdan ziyade ilgili e 
ticaret sitelerine aktarılmış 
olur. Hele bu sitelerin bir 
kısmı yabancı firmalar ise 
bu durum hepimizi üzer. 

AYRICA 
Ülkemizin ihracat aşa-

masındaki en büyük prob-
lemi, ihracatın bölgesel 
olarak eşit dağılmamasıdır. Hatta 
yedi bölgemizi ihracat bağlamında de-
ğerlendirirsek,  2 bölgeyi çıkar geriye 
kalan beş bölgemizin toplam ihracat 

içerisindeki payı oldukça 
komik seviyelerdedir. 

ŞİMDİ 
En azından e ihraca-

tın bölgesel bağlamda 
biraz atak yapmasını isti-
yorsanız. E ticaret sitele-
ri ile ilgili yeni koşullar 
eklemeniz gerekmekte. 
Bana göre; 

• Teşvik için ön onay 
alan e ticaret sitelerinin,  

ülkemizin yedi bölgesinde de temsil-
cilik açma şartının getirilmesi lazım

• Her ay rutin olarak e ticaret eği-
timlerinin ilgili firmalar tarafından böl-

ge temsilciklerinde verilmesi lazım (bu 
süreç ihracatçı birlikleri ve ticaret oda-
larının yerlerinde de olabilir) Özellikle 
Marmara ve Ege haricindeki bölgele-

rimizde bu eğitimlerin şehir bazında 
yapılma şartı getirilmesi gerekir. 

• Özellikle 5 bölgemizdeki firmala-
rımız için yabancı dil desteğinin hizmet 
olarak sürekli olarak  firma özelinde 
verilmesi gerekir. 

• Diğer beş bölgemizde bulunan 
firmalarımız için verilecek teşvik ora-
nı;  ilk yıl yüzde 100, ikinci yıl yüzde 80, 
üçüncü yıl ise mevcut sistemle eşit-
lenerek yüzde 60 oranına getirilmesi 
gerekir 

• İfade ettiğim teşvik oranları, diğer 
iki bölgemizde (Marmara ve Ege)  bu-
lunan ama hiç ihracat yapmamış veya 

ihracatı olsa bile firmanın kuruluş yılı 
en az bir yıl olan firmalar içinde geçerli 
olmalı 

• Madem ki bu teşvikle  para, ilgili 
e ticaret sitelerine devletimiz tarafından 
aktarılıyor, bu firmalar için Ticaret Ba-
kanlığı ayrı bir denetim birimi kurup, 
ihracatçı firmalarımızdan gelecek olası 
şikayetleri anında devlet olarak müda-
hale ederek çözümlemesi lazım. Yani 
devletimiz kaynak aktardığı e ticaret 
sitesine işini yapmazsa sopasını gös-
terecek. Bu işlerin bu kadar basit ol-
maması lazım. 

SONUÇ : Görülen o ki geçmiş yıl-
lardan e ticaret siteleri için verilen teş-
viklerin performansı hiç gözden geçiril-
meden kopyala yapıştır modeli devam 
etmiş.

E TİCARET SİTELERİNE TEŞVİK

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

‘Bana Baronu söyle, 
sana partini söyleyim’

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili ve Gençlik Kolları Genel Başka-
nı Abdulkadir Karaduman, Konya 
İl Başkanı Hüseyin Saydam ve il 
başkan yardımcıları Konya’da bir-
takım temaslarda bulundu.

Karaduman ve beraberindeki 
heyet ilk olarak geçtiğimiz günler-
de kurultay sonucu yeniden göreve 
seçilen CHP İl Başkanı Barış Bek-
taş’ı ziyaret etti. Bektaş’a tebrikle-
rini ileten heyet, özellikle Konya’da 
büyük bir artış gösteren covid-19 
vaka sayısı ve önlemler hakkında 
karşılıklı görüş alışverişinde bu-
lundular. Bektaş, kendisini ziyaret 
eden heyete memnuniyetini dile 
getirdi.

Karaduman ve beraberindeki 
heyet, bir diğer tebrik ziyaretini ise 
İYİ Parti Konya İl Başkanlığı’na ye-
niden seçilen Av. Gökhan Tozoğ-
lu’na gerçekleştirdi. Heyet, görüş-
me sırasında Ilgın Çavuşcugöl’deki 
kamulaştırma kararıyla ilgili İYİ 
Parti yönetiminin gerçekleştirmiş 
olduğu çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Karaduman, konuyu yakından 
takip ettiğini belirtti. Tozoğlu, he-
yete ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür etti.

Karaduman ve beraberindeki 
heyet, İYİ Parti ziyaretinin ardın-
dan Konya Vakıflar Bölge Müdürü 
Nurullah Osmanlı’yı da ziyaret etti. 
Vakıfların, inancımızın gereği ve 
toplum düzeninin olmazsa olmaz 
bir işleyiş mekanizması olduğunu 
belirten ve vakıf kültürünün öne-
mine dikkat çeken Osmanlı, ziya-
retlerinden dolayı heyete memnu-

niyetini belirtti.
Karaduman ve beraberindeki 

heyet son olarak Konya Baro Baş-
kanı Mustafa Aladağ’ı ziyaret etti. 
Konya Barosu’nun barolarla ilgili 
yasa düzenlemesi hakkındaki gö-
rüşlerini dinleyen heyet, kendi gö-
rüşlerini de baro başkanı Aladağ’a 
bildirdi. Aladağ, bu düzenlemenin 
yanlış olduğunu ve Konya Barosu 
olarak karşısında olduklarını be-
lirtti. Karaduman ise baro düzen-
lemesiyle ilgili; “Meclise getirilen 
düzenleme ile üye sayısı 5 binden 
fazla olan illerde ikinci bir baro ku-
rulmasını mümkün kılacak olan bu 
düzenleme; iktidarın Türkiye’de si-
vil ya da resmi fark etmeksizin her 
alanı kontrol altında tutma ama-
cının ortaya çıkardığı bir ihtiyaç-
tır. Düzenlemeyle birlikte muha-
lif-yandaş barolar oluşabilecek ve 
güçlü baro yapısı zayıflayarak kont-
rol edilebilir hale gelebilecektir. 
Çoklu meslek örgütü yapısı Türki-
ye’de kutuplaşmayı derinleştirecek 
ve yapısal yeni sorunlara yol aça-
caktır. Saadet Partisi olarak, kutup-
laşma siyasetine karşı olduğumuzu 
ısrarla ifade ediyoruz; ‘Bana baro-
nu söyle, sana partini söyleyeyim.’ 
gibi bir anlayışı yerleştirecek olan 
çoklu baro düzenlemesine karşıyız. 
Baroları bölüp parçalayacak düzen-
lemeler değil, avukatların ihtiyaç-
larını karşılayacak düzenlemeler 
üzerinde çalışılması gerektiğini 
söylüyoruz.” dedi. Aladağ, ziyaret-
lerinden ve baro düzenlemesine 
ilgilerinden dolayı heyete teşekkür 
etti. n HABER MERKEZİ

KOP İdaresi ile Adalet Bakanlığı Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliği ile hayata geçirilecek olan ‘KOP ile Hükümsüz Man-
tar Serası Projesi’ için imzalar atıldı. Proje ile hükümlüler hem meslek öğrenecek hem de tahliye sonrası iş sahibi olabilecek

Hükümlüler KOP ile 
mantar yetiştirecek

Mahkûmiyet sürelerinin son-
larına yaklaşmış, normal hayata 
dönebilmek için Açık Ceza İnfaz 
Kurumlarında gün sayan hüküm-
lüler için önemli bir proje haya-
ta geçiriliyor. Adalet Bakanlığı 
Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan proje ile hükümlülerin sosyal 
ve ekonomik hayata daha çabuk 
adapte olabilmeleri için meslek 
edinme imkanları sunuluyor. 
Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu 
tarafından yürütülecek projede 
hükümlülerin sosyal hayata adap-
tasyon sürecini hızlandırmak ve 
ekonomik gelir elde etmelerini 
sağlamak amacıyla kurulacak se-
ralarda kültür mantarı yetiştirici-

liği alanında teorik ve pratik eği-
timler verilecek.

TAHLİYE SONRASI İŞ İMKÂNI
Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığına bağlı Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığının 2020 Yılı Mali Des-
tek Programına kabul edilen pro-
jeler için protokol imzaları devam 
ediyor. 

KOP İdaresinde gerçekleşti-
rilen imza törenine KOP İdaresi 
Başkan Vekili Halil İbrahim Ton-
gur ile Konya Açık Ceza İnfaz Ku-
rumu Müdürü İbrahim Arlı, KOP 
Tarımsal Kırsal Kalkınma Koordi-
natörü Ümit Yorgancılar katıldı.

Protokol imza töreninde ko-
nuşan KOP İdaresi Başkan Vekili 

Tongur, kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde istihdam odak-
lı projeleri hayata geçirdiklerini 
vurgulayarak; Konya Açık Ceza 
İnfaz Kurumu ile önceki yıllarda 
yapılan sera projelerinin başarıy-
la uygulandığını söyledi. Bu yıl 
uygulanacak ‘KOP ile Hüküm-
süz Mantar Serası Projesi’ kap-
samında hükümlülere iş imkanı 
sunulacağını belirterek; “Modern 
tarım tekniklerinin hükümlülere 
benimsetilmesi ve teknik kapa-
sitelerinin geliştirilmesi amacıyla 
uygulamaya konan belirlenecek 
20 mahkûma teorik ve pratik ola-
rak mantar yetiştiriciliği eğitim-
leri verilerek, örnek mantar se-
rası teknik gezileri düzenlenecek. 

Yüzde yüz hibe destekli 246 bin 
TL tutarındaki proje ile modern 
çiftçilik seracılık eğitimlerini alan 
çiftçi hükümlüler, eğitim faali-
yetlerinin ardından yaklaşık 200 
metrekare alana kurulacak 2 adet 
sera ile kendi kültür mantarları-
nı yetiştirecek. Tarımsal üretim 
verimliliği, tarımsal gelir artışı, 
etkin su kullanımı gibi konularda 
bilgi sahibi olacak olan hükümlü-
lere ayrıca tahliyelerinin ardından 
bu alanda iş olanağı sunulacak. 
Projenin hayata geçirilmesinde 
katkılarından dolayı Konya Açık 
Ceza İnfaz Kurumu müdürlüğü-
müze teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Göz Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Yavuz Özpınar, kornea 
naklinin dünyada en sık ya-
pılan organ nakillerinden biri 
olduğunu ifade ederek, ame-
liyat işlemiyle oldukça başarılı 
sonuçlar alındığını söyledi.

Medicana Konya Hasta-
nesi Göz Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Yavuz Özpınar, kornea 
naklinin dünyada en sık yapı-
lan organ nakillerinden biri ol-
duğunu hatırlattı. Kornea nak-
linin nedenlerine değinen Op. 
Dr. Yavuz Özpınar, “Kornea 
hasarı; geçirilmiş göz içi cer-
rahileri, alınan travmalar veya 
bir şekilde doğumsal hastalık-

larla kornea ön yüzeyinin bo-
zulması, şeffaflığını yitirmesi 
ve retina yüzeyine ışınların 
yeterli miktarda girememesi 
neticesinde hasar almasıyla 
oluşur” dedi.

Kornea ameliyatının kul-
lanılan korneaların sağlık-
lı korneası olan vericilerden 
alındığını ifade eden Op. Dr. 
Özpınar, “Cerrahi organ na-
killerine göre oldukça başarılı, 
başarı şansı yüksek ve doku 
uyumu aranmayan bir cer-
rahidir. Genelde hastanın ön 
yüzeyi trepanize dediğimiz 
yöntemle çıkarılarak sağlıklı 
kornea dokusu oraya yerleşti-

rilir ve oldukça küçük dikişlerle 
dikilerek sabitlenir. Bu dikişler 
ortalama 1 yıl gözde kalır ve 
hastalar bu bir yıl damla te-
davisi uygularlar. Cerrahi son-
rasında en fazla 1 gün yatan 
hastalarımızın büyük kısmını 
yatırmadan da taburcu ediyo-
ruz. Yaşları uygun olmayan ya 
da genel anestezi alamayacak 
hastalar, lokal anestezi dediği-
miz uyutulmadan kornea nak-
lini yapılmaktadır. Görmesini 
kaybetmiş, umudunu kaybet-
miş hastamızda hala kornea 
nakliyle oldukça başarılı so-
nuçlar alabiliyoruz” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Op. Dr. Özpınar: Kornea nakliyle oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz
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AKSED Başkanı Günay: Srebrenitsa’daki katliamı unutturmayacağız
Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sa-

nat ve Eğitim Derneği (AKSED) 
Başkanı İbrahim Günay, 25 yıl 
önce Sırp ordusunun işgal ettiği 
Srebrenitsa’da savunmasız Boş-
nakları katlettiğini hatırlatarak, 
11 Temmuz 1995’te Avrupa’nın 
yüzüne kara bir lekenin bulaştığını 
ve hala silinmediğini söyledi.

AKSED Başkanı İbrahim 
Günay, Srebrenitsa katliamının 
25’inci yıldönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. İnsanlık trajedi-
sinin yaşandığı Srebrenitsa’da 8 
binden fazla Boşnak sivilin Ratko 
Mladic komutasındaki Sırp as-
kerleri tarafından hunharca öldü-
rüldüğü katliamın, sadece Bosna 
Hersek’te değil, tüm dünyada acı-

nın ve adalet arayışının sembolü 
haline geldiğini belirten Günay, 
“Kendi çıkarları söz konusu oldu-
ğunda eşitliği, insan haklarını sa-
vunan Avrupa, Müslümanlar kat-
ledildiğinde sessizliğe büründü, 
yaşananları görmezden geldi. La-
hey Adalet Divanı, katliamı ‘soykı-
rım’ olarak kabul etti. Katliamdan 
yaklaşık 13 yıl sonra Ratko Mladiç 
kaçak olarak yaşadığı Sırbistan’ın 
Sermiyan köyünde, Bosna kasabı 
olarak bilinen Radovan Karadzic 
ile beraber yakalanarak tutuklan-
dı. Yaşanan bu ve benzeri olayları 
unutmamak, unutturmamak la-
zım. Çocuklarımıza anlatmalıyız. 
Batılı ülkelerin nasıl bir yol izledi-
ğini, nasıl planlar yaptığını bilmez-

sek, önlemimizi almazsak, tarih 
sayfalarını analiz ederek okumaz-
sak gün gelir o silahların namlusu 
bize çevrilir. 11 Temmuz 1995’te 
emrindeki Sırp askerlerle Srebre-
nitsa’yı ele geçiren Ratko Mladic, 
‘Nihayet bu topraklarda Türkler-
den (bölgede Müslümanlar için 
kullanılan ifade) intikam alma za-
manı gelmiştir’ ifadelerini kullan-
mıştır. Bu hırsı, bu öfkeyi çok iyi 
görmemiz, çok iyi analiz etmemiz 
lazım. Hedef, sadece Boşnaklar 
değildi. O yüzdendir ki tarihi iyi 
okumalıyız. Bosnalı Müslümanla-
rın acısını 25 yıl olduğu gibi bugün 
de içimizde hissediyor ve acılarını 
paylaşıyoruz” dedi.
n İHA

FETÖ yalanıyla dolandırıcılık 
yapan 3 kişi tutuklandı

Esrarla yakalanan
şüpheliler tutuklandı

Konya’da telefonla aradıkları 
bir şahsı, kendilerini polis ve sav-
cı olarak tanıtarak ‘Hesabınız FE-
TÖ’nün eline geçti’ yalanı ile 22 
bin 600 euro dolandırdıkları be-
lirlenen 3 şüpheli Mersin’de ya-
kalandı. İl Jandarma Komutanlı-
ğından yapılan açıklamaya göre, 
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde 
ikamet eden bir kişi, güvenlik 
güçlerine başvurarak, telefon-
da kendini savcı ve polis olarak 
tanıtan 3 şüpheli tarafından, 
‘Banka hesabında bulunan pa-
ralarının FETÖ terör örgütünce 
ele geçirildiği, bu paraların terör 
örgütüne aktarıldığı, eğer hesa-
bında bulunan paralar kendileri-

ne teslim edilmezse soruşturma 
geçireceği’ söylenerek 22 bin 
600 euro dolandırıldığını bildirdi. 
Şikayet üzerine başlatılan soruş-
turma kapsamında, şüphelilerin 
Mersin’e doğru hareket halinde 
olduklarını belirleyen jandarma 
ekipleri, Silifke ilçesi girişinde 
önlem aldı. Zanlıları ilçe girişin-
de bir araç içerisinde yakalayan 
ekipler, araçta ve şüphelilerin 
üzerlerinde yaptıkları aramada, 
suça konu olan 22 bin 400 euro 
ve 490 TL para ile 2 adet cep te-
lefonu ele geçirdi. İşlemlerinin 
ardından mahkemeye sevk edi-
len 3 zanlı tutuklandı.
n İHA

Ereğli ilçesinde, 41 buçuk 
kilogram esrarla yakalanan biri 
cezaevinden izinli çıkan iki şüp-
heli çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklandı. Olay, Adana-Aksaray 
E90 karayolu üzeri Ereğli ilçesine 
bağlı Zengen Mahallesinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ereğli Jandarma Suç Araştırma 
Timi (JASAT), Zengen Jandarma 
ve Konya İl Jandarma Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücade-
le Şubesi ekiplerince uygulama 
noktasında yapılan çalışmalarda 
şüphe üzerine bir otomobil dur-
duruldu. Otomobilde jandarma 
narkotik köpeği ile yapılan ara-

malarda aracın çeşitli yerlerine 
gizlenmiş halde 41 buçuk kilog-
ram preslenmiş reçine esrar ele 
geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ile 
cezaevinden izinli çıktığı öğreni-
len ve 72 ayrı suçtan dosya kay-
dı bulunan B.G. gözaltına alındı. 
Şüphelilerin Hatay’dan aldıkları 
esrarı İstanbul’a götürdükleri 
öğrenildi. Jandarma tarafından, 
sağlık kontrolünden geçirilen 
şüpheliler, işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. Ereğli Adli-
yesinde hakim karşısına çıkarılan 
şüpheliler tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi.
n İHA

Dünyanın içinde bulunduğu Korona virüs dönemi birçok sektörü olumsuz etkileyip çok sayıda esnaf ayakta durmaya 
çalışırken, Konyalı genç girişimci Osman Koyuncu’nun bu zorlu dönemde açtığı kafe ile birçok işsize ekmek kapısı oldu

Zorlu korona günlerinde
insanlara ekmek kapısı açtı

Eskişehir Osmangazi Üniver-
sitesi polikliniğin karşısındaki iş 
yerinde doğa manzarasında ağırlık 
olarak Konya mutfağı ile vatandaş-
ları buluşturan Cafe Bahçe, bu zor 
günlerde çalıştırdığı yaklaşık 20 
kişinin ekmek kazanımına sebep 
oldu. Covid-19’un yaşandığı bu sü-
reçte herkes işletmesinden zarar 
görürken, yeniden açılan bu kafeye 
gelen müşteriler de girişimcinin ce-
saretinden dolayı tebrik ediyor. Ay-
rıca kafede çeşitli görevde bulunan 
çalışanların birçoğu eskiden işsiz 
kalırken, bu dönemde verildiği iş 
fırsatından dolayı genç girişimciye 
teşekkür etti.

Eskiden işsiz olan ve Covid-19 
sürecinde oldukça zor günler ge-
çirdiğini anlatan bir çalışan, burada 
iş bulduğu için mutlu olduğu dile 
getirdi. İsmi belirtmek istemeyen 
personel, “Ben uzun bir zamandır 
işsizdim. Korna virüs başlayınca da 
ailemde zor bir yaşam mücadelesi 
veriyorum. 

Arkadaşlarım da aynı şekilde 
çoğu işsizdi. Çalışanları da virüs yü-
zünden kafelerin kapatılması ile bir-
likte, işsiz kaldı. Sağ olsun, mekân 
sahibimiz genç biridir. Konya’dan 
gelerek buraya restoran açtı. Bizi 
de işe aldı. Böylece burada çalışan-
ların aileleri bu virüs döneminde 
de artık iyi bir hayat yaşayabilecek. 
Eskişehirlilerin talebi de çok güzel. 
Umarım biz çalışan olarak gelen 
müşteriye tatmin edebileceğiz” diye 

konuştu.
‘COVİD-19’U FIRSAT BİLDİK’

Daha önce de restoran işleriyle 
uğraşan genç girişimci Osman Ko-
yuncu, Covid-19’un yaşandığı bu 
süreçte Eskişehir bir mekân açması-
na Eskişehir’in kültürel ve farklılıkla-
rını seven vatandaşlar olduğu belirt-
ti. Mekân sahibi Osman Koyuncu, 
konu ile ilgili konuşurken, “Eskişehir 
konum olarak sosyal ve kültürel açı-
sında çok zengin bir yerdir. Eskişe-
hirliler de farklı kültürü ve farklı kül-
türün yemeklerini seviyorlar. Dünya 
ve ülkemizi de zor durumda bırakan 
Covid-19 sürecinden birçok iş yerle-

rin kapatılması veya personelini üc-
retsiz tatile göndermesi gibi olayla-
rın yaşanırken Eskişehirlileri için bir 
faydalı kurum olmak istedik. Daha 
önce de bu işlerle restoran işlerimle 
uğraşıyordum. Dolaysıyla, ‘her kriz-
de bir kazanım vardır’ deniyor ya, 
biz de bu dönemi fırsat olarak algıla-
dık. Ücretsiz tatilde olan veya daha 
önce işsiz kalan Eskişehirlilerimiz iş 
verebilmesi bizi de mutlu etti” diye 
aktardı.

Genç girişimci Osman Koyuncu 
konuşmasını şöyle devam etti: “Bu-
raya döneme uygun olarak masalar 
dizildi. Mekânımız zaten çok büyük 

vatandaş sosyal mesafeyi rahatlık-
la koruyabilir. Çalışanlarımla gelen 
müşterilerimiz memnun olduğu 
söylüyor. 

Hem uygun fiyat hem de Kon-
ya’nın güzel mutfağı tadan müşte-
rileri için yaz günlerinde Konya’nın 
kültürel göstergesi olan sema eki-
bini de vatandaşların huzuruna 
sunacağız. Biz burada odun fırını 
tercih ediyoruz. Bunun sebebi ise 
tamamen Konya mutfağını orijinal 
tadıyla misafirlerimizin beğenisi-
ne sunmak oldu. Biz Eskişehirlileri 
beğendik, umarım Eskişehirliler de 
bizi beğenmeye devam eder.”  n İHA

Kulu ilçesinde bir ağıl ve bah-
çesinde bulunan samanlar yan-
dı. Yangın, ilçeye bağlı Sarıyayla 
Mahallesi Gökgöl mevkisi yakın-
larında meydana geldi. Edinilen 

bilgiye göre, A.C.’ye ait küçük-
baş hayvanların bulunduğu ağıl 
henüz bilinmeyen bir nedenle 
yanmaya başladı. Ağılın çatısının 
ağaç kaplama olması nedeniy-

le alevler kısa sürede büyüyerek 
bahçede bulunan samanlara sıç-
radı. Yangını gören çevredeki va-
tandaşların söndürme çalışması 
yetersiz kalınca olay yerine itfaiye 

ve jandarma ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri yangına müdaha-
le ederek kısa sürede söndürdü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA

Ağılda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
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- 12 EYLÜL 1980 DARBESİ 1 -

Her darbenin kendince gerekçele-
ri vardır. Gerekçelere pek ihtimam 
göstermemek gerek. Zira bazı ge-
rekçeler olmadığında, oluşturulur. 
Aynı 12 Eylül’de olduğu gibi. Yap-
mak istenilene en âlâ kılıftır gerekçe 
oluşturmak… Bu gerekçeler günü 
gelir, aynı silahın aynı gün iki farklı 
uçtan kişilerce kullanılması sonucu 
ölüm olur, gün gelir aslında faili belli 
olan bir faili meçhul olur, gün gelir 
bir suikast olur ve gün gelir bir dar-
benin alt yapısını oluşturmak olur.

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

Ayrıca 16 Mart 1978’de Beya-
zıt’ta öğrencilerin üzerine bomba 
atılması ile 7 öğrenci hayatını kay-
bediyor, 40’dan fazla öğrenci yarala-
nıyordu. 17 Nisan 1978’de Malatya 
Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu 
gelini ve 2 torunuyla birlikte pa-
ket bomba ile öldürülüyordu. Ekim 
1978’de 7 Türkiye İşçi Partili genç 
evlerinde öldürülüyor, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Bülent 
Ecevit’e saldırılar yapılıyor, 1 Şubat 
1979’da Gazeteci Abdi İpekçi öldü-
rülüyordu. 

Anarşik olayların yanı sıra Türki-
ye’nin ekonomik durumu da iyi de-
ğildi. Dış ticaretteki sıkıntı, dönemin 
başbakanı Süleyman Demirel tara-
fından “70 sente muhtacız” sözüyle 
özetleniyordu. Dış ticaretteki açık 
artmaktaydı. Yurt içinde ise işsizlik 
ve kıtlık söz konusuydu. Ekonomik 
alanda Türkiye belini doğrultamı-
yordu.

Tüm bu gelişmeler karşısında; 
27 Aralık 1979 tarihinde Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Kenan 
Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bü-
lend Ulusu, Hava Kuvvetleri Komu-
tanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya 
ve Jandarma Genel Komutanı Or-
general Sedat Celasun’un imzasını 
taşıyan muhtıra dönemin Cumhur-
başkanı Fahri Korutürk’e verildi. Ko-
rutürk bu muhtırayı 6 gün sakladı 
ve 2 Ocak’ta Demirel ile Ecevit’e 
elden verdi. 27 Aralık muhtırası, 12 
Eylül Darbesinin ilk adımıydı.

12 Eylül Darbesi’nden 10 ay 

önce verilen bu muhtırada, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin 
yaşadığı önemli sıkıntılar karşısında 
partilerin bir araya gelmelerini ve 
gereken tedbirleri almalarını ısrarla 
istediği vurgulanmıştır. 

Muhtıradan sonra olaylar dur-
madığı gibi daha da artmış, eski 
bakanlardan Gün Sazak, eski Baş-
bakan Nihat Erim ve DİSK Başkanı 
Kemal Türkler ardı ardına öldürül-
müştür. Sağ ve sol örgütler arasın-
da şiddet olayları hızla artmış ve 
çatışmalarda her gün onlarca genç 
öldürülüyordu. Üniversitelerde hu-
zur ve güven kalmamış, binlerce 
öğrenci güvenlik sorunu nedeniyle 
öğrenimlerini bırakmak zorunda 
kalmışlardı. İşin garibi teröre katılan 
sağ ve sol görüşteki kişilerin elindeki 
silahların kendilerine aynı kaynak-
tan ulaştırılmış olması idi. 

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

Ülkenin yeni Cumhurbaşka-
nı Mart ayından Eylül ayına kadar 
Meclis’te yapılan 114 tur oylama-
ya rağmen seçilemiyordu. Ta ki 12 
Eylül 1980 Cuma sabahına kadar! 
10 ay önceki muhtıranın ardından, 
istenen ortam sağlanamayınca 12 
Eylül Cuma gecesi darbe gerçekleş-
miş ve TSK bütünüyle yönetime el 
koymuştur. 

Darbenin bilançosu 
O sabah tanklar sokaklara emir 

komuta zincirinde çıktı. Darbe bil-
dirisini Kenan Evren bizzat kendisi 
okudu. Televizyonda ve radyoda 
Harbiye Marşı çalarken, sokaklarda, 
evlerde gözaltılar çoktan başlamıştı. 
Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit 
Hamzakoy’a gönderilirken, Alpaslan 
Türkeş ve Necmettin Erbakan Uzu-
nada’da gözlem altına alındılar.

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

31 gazeteci cezaevine girdi, 300 
gazeteci saldırıya uğradı. Üç gazete-
ci silahlı saldırıda öldürüldü. 

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

Cezaevlerinde çoğu işkenceden 
olmak üzere toplam 299 kişi yaşa-
mını yitirdi, 14 kişi açlık grevinde 
öldü.

Kenan Evren yıllar sonra “Bir 
sağdan bir soldan astık” diyecekti. 
Bir sağdan bir soldan 50 kişi asıldı. 
Evren’in “Asmayalım da, besleye-
lim mi?” şeklindeki açıklaması ve 
bugün dahi kendisinden tam kurtu-
lamadığımız 1982 Darbe Anayasası, 
hukuksuz tutuklamalar, 34 kişinin 
işkence altında can verdiği Diyarba-
kır Zindanları, kitapların bile yasak-
landığı büyük baskılar, ev baskınları, 
fikir suçlarından rekor cezalar, yazı-
ları dolayısı ile yargılanan ve büyük 
cezalar alan gazeteciler, yazarlar…

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

1982 Anayasası referandumu 
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birleş-
tirildi. Anayasanın kabulü ile birlik-

te, anayasanın geçici 1. 
maddesi gereğince, daha 
önce devlet başkanı un-
vanına sahip olan Kenan 
Evren’in Cumhurbaş-
kanlığı da halk tarafın-
dan onaylanmış oldu.

80 ÖNCESI VE SON-
RASINDA YAŞADIĞIM 

BAZI OLAYLAR:
Konya’da 1978 

ve 1980 yıllarında çok 
önemli iki ayrı olay yaşandı. 

Fetih Mitingi
29 Mayıs 1978 tarihinde MSP 

tarafından Erbakan hocanın da ka-
tılımı ile Fetih Mitingi düzenlendi. 
Bugünkü Kule Sitenin olduğu yer 
otogar idi. Mitinge katılanlar orada 
toplandıktan sonra Nalçacı Cadde-
sinde yürüyüşe geçiyorlardı. Yürü-
yüş kolunun en önünde mehter ta-
kımı vardı, ben de mehteran kıyafeti 
ile mehter takımında yer alıyordum. 

Yürüyüş ve miting Türkiye’nin 
her yerinden katılan yüz bini aşkın 
insanın katılımı ile büyük bir coşku 
içinde yapıldı ve hiçbir olay yaşan-
madan tamamlandı. Mitingin ta-
mamlanmasından sonra Erbakan 
Hoca ve MSP yöneticileri başta ol-
mak üzere o coşkulu kalabalık Mev-
lâna’ya doğru yürüyüşe geçti. Polis 
şimdiki İş Bankası önünde bariyer 
kurmuş, yürüyüşe son verin çağrısı 
yapıyordu. O müthiş kalabalık polis 
bariyerini yardı geçti. İkinci bariyer 
Valiliğin önüne kurulmuştu. O bari-
yer de aşıldı. Yürüyüşün en önünde 
bulunan grup Mevlâna’ya ulaşmış, 
benim içinde bulunduğum grup 
Valilik önünde idi. Arkamızdan akın 
akın gelenler vardı. Bu arada polis 
arabalarının siren sesleri duyulmaya 
başlandı. Biz, “ne oluyor?” demeye 
kalmadan yanımızdan geçen polis 
aracından üzerimize ateş açıldı. Ya-
nımdaki arkadaş ayağından vurul-
du. Hemen hastaneye kaldırıldı. 

Biz bunları yaşarken aynı anda 
Sultan Selim Camii önünde de polis 
kalabalığa ateş açmış. Açılan ateş 
sonucu Manisa’dan mitinge gelen 
Hasan Sürel şadırvanda abdest alır-
ken vurularak öldürülmüştü. O gün 
Konya’da saatlerce süren çok büyük 
olaylar yaşandı. Sonradan öğren-
dim ki, Erbakan hocanın bulunduğu 
MSP yöneticilerine de polisin şiddet 
içerikli girişimi olmuş. Yumruklaş-
malar yaşanmış ve Erbakan Hoca 
hemen oradan uzaklaştırılarak ko-
ruma altına alınmış.

Kudüs Mitingi
Konya’da ikinci büyük olay 6 

Eylül 1980’de Kudüs Mitinginde 
yaşandı. İsrail, 23 Temmuz 1980’de 
Kudüs’ü İsrail’in ebedi başkenti 
olarak ilan etti. Söz konusu kararın 
30 Temmuz 1980 tarihinde İsrail 
kabinesinde onaylanması üzerine 
28 Ağustos 1980’de Türkiye tepki 
olarak Kudüs’teki Başkonsolosluğu 
kapatıp İsrail’le ilişkilerini maslahat-
güzarlık seviyesine indirdi. Ancak 
Türk halkının İsrail’e tepkisi bunun-
la sınırlı kalamazdı, kalmamalıydı. 
Bu sebeple MSP halkın bu tepki-
sini dile getirmek ve İsrail’e daha 
büyük bir tavır koymak için 6 Eylül 
1980’de Konya’da Kudüs Mitingi 
düzenlemeye karar verdi. Mitinge 
Konya’dan ve Konya dışından 100 
binin üzerinde insan katıldı. Babam 
ve ben de mitingdeydik. Önce yü-
rüyüş sonra miting yapıldı. Babam 
parti yöneticisi olması hasebiyle 
Erbakan hocanın bulunduğu kür-
süde, ben de gençlik teşkilatının bu-
lunduğu kürsünün hemen önünde 
idik. Mitinge İstiklâl Marşı okunarak 
başlandı. Erbakan Hoca’nın İstiklâl 
Marşını bizzat kendisinin yönetmesi 

ve coşkulu bir şekilde 
okuması dikkatimi 
çekmişti. Konya’da 
tarihi bir gün yaşan-
mış, yürüyüş ve mi-
ting hiçbir olay yaşan-
madan sona ermişti.

Ancak akşam TV 
haberlerinde ve erte-
si günkü gazetelerde 
miting olumsuz bir 
hava içinde sunul-

muştu. TV ve gazetelerde; mitinge 
katılanların sakallı, şalvarlı ve cüb-
beli olduğu, yasa dışı sloganların 
atıldığı, yürüyüş sırasında bazı iş-
yerlerinin taşlandığı ve İstiklal Marşı 
okunurken bir grubun oturduğu 
şeklinde kasıtlı haberler yapılıyor 
ve mitingin asıl gayesinden hiç söz 
edilmiyordu. Siyonizm’in emrinde 
olan medya bu haberler ile mitingi 
amacından saptırıyordu. Bu haber-
ler üzerine mitingle ilgili soruştur-
ma açıldı, tertip komitesi gözaltına 
alındı, hatta mitinge katılanlarla 
ilgili işlem yapıldı ve tespit edilen 
memurlar sürgün edildi. Bu miting 
12 Eylül 1980 ihtilaline de gerekçe 
olarak gösterildi. 

Ayrıca o yıllar tüm Türkiye’de 
anarşinin en yoğun olduğu günler-
di. Ülke çapında her gün sağdan ve 
soldan 10-15 kişi öldürülüyordu. 
Konya, olayların en az olduğu illerin 
başında geliyordu. Buna rağmen 
karmaşa ve kavgalar eksik olmuyor-
du. O karanlık dönemde biz de çok 
olaylar yaşadık. Önemine binaen 
bazılarını aktarayım.

Yüksek Okul Yılları
1976 yılında o zaman ki adıyla 

Eğitim Enstitüsü FKB (Fizik, Kim-
ya, Biyoloji) bölümüne kayıt yaptır-
mıştım. Okul ülkücü arkadaşların 
kontrolü altındaydı. Ben gündüz 
çalışıyor, akşam bölümünde oku-
yordum. Ülkücü arkadaşlarımız, 
beni ve benim gibi Akıncılar Derne-
ğine ve MSP’ nin gençlik kollarına 
bağlı olanların okula girişine mani 
olmazlardı. Bildikleri sol görüşlüle-
ri ise okula almazlardı. O zamanlar 
böyleydi. Hangi görüş okula hâkim-
se karşı görüşte olanlar okula gire-
mezlerdi. Kendilerini gizleyerek bir 
süre girseler bile tespit edildikleri an 
önce bir hayli hırpalanır, daha sonra 
da okuldan uzaklaştırılırdı. 

Dokuz Işığı kim sayacak?
Ben kendimi gizlemez, çantam-

da Sebil dergisi ile okula giderdim. 
Sebil dergisi Akıncıların gür sesiydi. 
Bir gün derste hoca sınıftan birini 
kaldırarak dokuz ışığı saymasını is-
tedi. Sayamayınca başka birini kal-
dırdı. O da sayamadı. Hoca bu defa 
“peki dokuz ışığı kim sayacak?” diye 
sordu. Ben parmak kaldırdım. Başka 
da parmak kaldıran olmamıştı. Hoca 
bana “sen say” dedi. Ayağa kalktım 
ve eksiksiz olarak saydım. “Aferin iyi 
ülkücüymüşsün” dedi.  Ben de “ho-
cam ben ülkücü değilim, akıncıyım” 
diye cevap verdim. Sınıfa döndü, 
şöyle dedi: “Hepinize yazıklar olsun. 
40 kişilik sınıfta dokuz ışığı tam sa-
yabilen bir kişi çıkıyor o da Akıncı. 
Sizin ülkücülüğünüze yazıklar ol-
sun.” Sınıfta Akıncı olarak ben ve 
bir arkadaş daha vardık. Diğerleri 
ya gerçekten ülkücü idi veya ülkücü 
geçiniyorlardı.  

Bu olaydan sonra hızlı ülkücü 
arkadaşlar bana kafayı takmışlar. 
Özellikle bana getirip kurt rozeti 
satmak ve yakama takmak istiyor-
lar, ülkücülere ait dergiler getirip 
satmak istiyorlar. Ben hiç birini al-
mıyorum. Israr ediyorlar, baskı yapı-
yorlar, yine almıyorum. Bir gün ben 
teneffüs anında sınıf dışında iken 
çantamı karıştırmışlar ve Sebil der-

gisini bularak yere saçmışlar. Ben sı-
nıftan içeri girerken bütün sınıf aynı 
anda tempo tutarak şöyle bağırıyor-
du. “Vur Bozkurt’um vur tilkiye, vur 
kurtulsun Türkiye.”

Aynı sırada oturduğum kaliteli 
bir arkadaş vardı. İsmini unuttum. 
Diğerlerinden farklı olarak çok oku-
yan birisiydi. Onunla her zaman fi-
kir münazarası yapardık. O arkadaş 
hemen yanıma geldi ve “hiç sesini 
çıkarmadan yerine otur” diye beni 
sakinleştirdi ve olayın büyümesini 
önlemiş oldu. Dergilerimi yerden 
topladım, ses çıkarmadan yerime 
oturdum.  

Kitabı olmayanlar dışarı
Bir gün dersin başında hoca 

ders kitabı olmayanları dışarı çıkardı 
ve hepimize “sıfır” vereceğini söyle-
di. Benim de o gün kitabım yoktu. 
Halbuki sürekli kitaplarım, defter-
lerim eksiksiz olarak okula giderdim 
ama aksilik işte. O gün ne hikmetse 
kitabı almamışım. Sınıfın yarısından 
fazlası dışarı çıktı. Diğerleri bunu 
fırsat bilerek bahçeye gittiler. Ben sı-
nıftan atılmamı hazmedememiştim. 
Kapıyı vurdum, içeri girdim ve ho-
caya, “hocam ben her gün kitabımla 
geldiğim halde bugün unutmuşum. 
Özür dilerim. Derse girebilir mi-
yim?” dedim. Hoca daha önce do-
kuz ışığı saydıran hocaydı. “Diğer-
lerini de çağır herkes gelsin” dedi. 
Diğer arkadaşları da çağırdım. İçeri 
girdik ve hoca sınıfa hitaben şöyle 
dedi. “Bu arkadaşınıza dua edin, he-
pinizi onun hatırına derse alıyorum 
ve sıfır vermekten vazgeçiyorum.” 

Hocayla sonradan çok sohbet-
ler yaptık. Benim Akıncı olmama 
rağmen dokuz ışığı saymam onda 
müspet bir tesir yapmış. Sonraları 
hocanın evine gider fikri konularda 
münazaralar yapardık. Bu kadar sa-
mimi olmuştuk.

Gariptir ki o tarihte gündüz 
çalıştığım GİMA mağazasında sol 
sendika haraketlerine karşı ülkücü 
arkadaşlarla beraber mücadele ve-
riyorduk ama akşam okula gidince 
ülkücü arkadaşlarla karşı karşıya ge-
liyorduk. Ancak yine de okulda çok 
büyük bir olay yaşamadık. Merhum 
annem ben gece eve gelinceye ka-
dar pencereden ayrılmazdı.

Tabanca ateş almadı
Gece okuldan çıkıyor, otobüsten 

Meram Yeni Yol alt geçidini geçtik-
ten sonraki durakta iniyor, oradan 
Aydoğdu’da olan evimize kadar 
yürüyordum. Bir gün, bugünkü 
garın önünde kaldırımdan yürür-
ken karşı kaldırımda aniden ortaya 
çıkan birisi tabancasını belinden 
çıkardığı gibi mermiyi ağzına verdi 
ve bana doğrulttu. Kim olduğunu 
bilmiyordum. Ben bir yandan yü-
rüyor, bir yandan onu takip ediyor, 
bir yandan da o anda aklıma gelen 
bütün duaları okuyordum. O şahısta 
elinde bana doğrultmuş olduğu ta-
bancayı benim gittiğim istikamete 
doğru hareket ettiriyor, tabancası 
beni takip ediyordu. Bir an geldi ar-
tık benim görme mesafemden çıktı. 
Arkamda kalmıştı. Ben de arkama 
dönme gereği duymadan okuyor ve 
yürüyordum. Her an arkamdan ateş 
edebilir şüphesi ile yürüdüm, yürü-
düm. Birine mi benzetmişti, yoksa 
ben karşı bir hareket yapmadığım 
için mi ateş etmemişti bilmiyorum. 
Böyle bir tehlike atlatmıştım. Eve 
gelince babama durumu anlattım. 
Babam, “Allah yardım etmiş. Allah 
yardım ederse silahlar ateşlemez, 
bıçaklar kesmez olur” diyerek tam 
teşhisi koydu. Ben niye ateş etme-
diğini düşünürken, babamın teşhisi 
ile tabancanın tutukluk yaptığı fikri 
zihnime yerleşti.

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.

ÖZGEÇMİŞ
Salih Sedat Ersöz 06.08.1956 ta-

rihinde Akören’de dünyaya geldi. İlk, 
Orta, Lise ve Yüksek Okul öğrenimi-
ni Konya’da tamamladı. Son olarak 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Biyoloji bölümünden mezun oldu. 
Girdiği müfettişlik sınavını kazanarak 
Ankara’da 6 ay müfettişlik kursu gör-
dü ve ilköğretim müfettişi olmaya hak 
kazandı. 

Henüz ortaokul sıralarında iken, 
Türkçe öğretmeninin duyurduğu ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen kompozisyon yarışmasın-
da, ilkokula başlama anısını yazdı. Bu 
kompozisyon birinci seçildi ve gazete-
lerde yayımlandı. Ayrıca Yeni Konya 
gazetesinin düzenlediği Mevlâna ko-
nulu şiir yarışmasında da dereceye gir-
di ve bu şiir de gazetede yayımlandı. 
Bu ilk yazı ve şiir denemeleri, yazarlık 
hayatının kapısını araladı. 

Daha sonra Eğitim Fakültesi ak-
şam bölümünde okurken aynı anda 
gazeteciliğe başladı. Türkiye’de Yarın 
Gazetesi’nde 4 yıl muhabirlik ve yazar-
lık yaptı. 1978 – 1982 yılları arasında 
yaptığı bu çalışma ile yazarlık hayatına 
adım atmış oldu.  

Diyarbakır Çınar Lisesinde başla-
dığı öğretmenliği, Çumra Güneybağ 
Ortaokulu ve Konya Meram Ortao-
kulu’n da devam ettirdi. Toplam 15 
yıl boyunca yaptığı öğretmenlik ve 
idarecilik hayatının 11 yılını geçirdiği 
Meram Ortaokulu’nda çıkardığı okul 
dergisinde yazarlığı devam ettirdi. 

1996 yılında REFAH-YOL hükü-
meti kurulunca Konya İl Kültür Mü-
dürlüğü görevine atandı. Bu görevde 
iken 28 Şubat Postmodern darbe ger-
çekleşti ve yeni kurulan ANASOL-D 
hükümeti tarafından görevden alındı. 
İl Kültür Müdürü iken düzenlediği İs-
tiklâl Marşı ile ilgili kompozisyon ve ta-
mamını ezbere güzel okuma yarışması 
faaliyetini kitaplaştırdı.

Daha sonra Konya Büyükşehir Be-
lediye’sine Genel Sekreter Yardımcısı 
olarak atandı. 7 yıl yaptığı bu görevi 
esnasında, yayımlanan çok sayıda ki-
tabın editörlüğünü yaptı. Prestij kitap 
mahiyetinde hazırlanan ve Konya Bü-
yükşehir Yayınları arasında çıkan Kon-
ya ve Mevlâna kitaplarının baştan sona 
hazırlığını bizzat kendisi yaptı.  

31 Aralık 2003 tarihinde bu göre-
vinden istifa ederek, Mart 2004 yerel 
seçimleri dolayısı ile Ak Parti’den Kon-
ya Meram Belediyesi aday adayı oldu 
ama başkan olmak nasip olmayınca 
tekrar Büyükşehir Belediyesi’ne dönüş 
yaptı ve 16 Mart 2020 tarihine kadar 
Daire Başkanı olarak görev yaptı. 16 
Mart 2020 tarihinde emekliliğini istedi.

2004 yılından itibaren daha önce 
Türkiye’de Yarın olan daha sonra adı-
nı Merhaba olarak değiştiren gazetede 
yeniden düzenli olarak yazmaya baş-
ladı. 2012 yılında da Memleket gaze-
tesine geçiş yaptı. 2019 yılında Mem-
leket’in kapanması ile zaman zaman 
yazdığı Yeni Gün gazetesinde düzenli 
olarak yazmaya başladı. Bu arada 2010 
yılında kuruluşunu yaptığı Doğru Ses 
isimli internet sitesinin Genel Yayın 
Yönetmenliğine başladı.  

Ayrıca 2014 yılında TV ve Rad-
yo Programcılığı da yapmaya başladı. 
Kanal 42 TV, Radyo Gençlik ve Radyo 
Ribat’ta programlar yaptı. Halen KON 
TV’de program yapmaya, Yeni Gün 
Gazetesi’nde yazı yazmaya ve Doğru 
Ses’in Genel Yayın Yönetmenliğine 
devam ediyor. 

4 çocuk ve 7 torun sahibi olan Sa-
lih Sedat Ersöz, geçmişte Konyaspor 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkan-
lık görevlerinde bulundu. İlim Yayma 
Cemiyeti Konya Şubesi kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği, İki Doğu İki 
Batı Uluslararası Öğrenci Derneği İsti-
şare Kurulu Üyeliği yapan Ersöz halen 
Konya STK Platformu Eğitim Komisyo-
nu üyesi, İlim Yayma Cemiyeti Konya 
Şubesi Denetim Kurulu Üyesi, Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesi Denetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Kongre 
delegesidir. 

Bir yandan da Arapça derslerine 
devam eden Salih Sedat Ersöz’ün edi-
törlüğünü yaptığı ve hazırladığı onlar-
ca kitabın yanında kendi kaleminden 
çıkan İstiklal Marşımız, Bir Vatan Top-
rağı Suriye, Aydan Arı Günden Duru, 
Arzın Kalbine Yolculuk, Babam Veyis 
Ersöz ve 1876’dan Bugüne Darbeler, 
Muhtıralar isimli kitapları mevcuttur.

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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Beyşehir’in av tüfeği üretim 
merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü 
mahallelerinin 2022’de LNG yönte-
miyle doğal gaza kavuşacağı bildi-
rildi. AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı 
Recep Elkin, yaptığı yazılı açıkla-
mada, takipçisi oldukları bir süreci 
daha kesinleştirmenin heyecanını 
yaşadıklarını kaydetti.

Enerya Konya Gaz Dağıtım 
A.Ş’nin dağıtım lisansı kapmasın-
da yer alan Beyşehir’in Huğlu ve 
Üzümlü mahalleleri ile ilgili olarak 
detaylı bir çalışma yaptırıldığını 
vurgulayan Elkin, “Söz konusu şir-
ket tarafından teknik olarak orta 
basınçlı şebeke üzerinden gaz arzı 
sağlanamadığı, ancak her iki ma-
hallemize de 2022 yılında LNG 
yöntemiyle gaz verilebileceği belir-
tilmiştir.” ifadesini kullandı.

Coğrafi şartların elverişsiz oldu-
ğu yerleşim birimlerinde boru gazı 
sistemi ile doğal gazın ulaştırılama-
yacağı noktalar için uygulanan LNG 
yöntemi ile doğal gaz kullanımı 
konusunda Enerya Konya Şirketi’n-

den söz konusu mahalleler için bu 
kapsamda tarih sabitlemesi yapıldı-
ğını aktaran Elkin, şunları kaydetti: 
“Huğlu ve Üzümlü mahallelerimiz-
deki hemşehrilerimize hayırlı olma-
sını diliyorum. 

Beyşehir ve mahalleleri ile ilgili 
doğal gaz hizmetinin gündeme ge-
tirilmesinden faaliyete geçirilesine 
ve yaygınlaştırılmasına kadar olan 

tüm süreçlerde göstermiş olduk-
ları teveccüh için Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
konuya göstermiş oldukları yakın 
ilgi ve emek için Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih 
Sönmez’e, Konya milletvekilleri-
miz Sayın Gülay Samancı ile Sayın 
Tahir Akyürek’e teşekkür ediyo-
rum. Beyşehir’imiz için mücadele 

eden, şehrimize hizmet anlamında 
sürekli adım atma çabası içerisin-
de olan bizler göreve geldiğimiz 
andan bugüne kadar söylediğimiz 
gibi geçmiş dönemlerde başlatılmış 
olan hizmet süreçlerinin sonuca 
bağlanması ve yeni hizmet taleple-
ri için olanca gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz.”

 n AA

İHH Beyşehir Temsilciliği 
yeni yerinde hizmete başladı

Yılın ilk 6 ayında 182 bin 
tarla, 154 bin arsa satıldı

Konya İnsani Yardım Derne-
ği (İHH) Beyşehir Temsilciliği, 
yeni yerinde hizmet vermeye 
başlayacak. İHH Beyşehir Tem-
silciliği görevine atanan Lokman 
Öksüz, yaptığı açıklamada, çey-
rek asrı aşkın bir süredir dünya 
mazlumlarının yardımına koşan 
Konya İHH Konya’nın çeşitli il-
çelerde temsilcilikler açmaya 
devam ettiğini belirterek, Kon-
ya’da 19’uncu temsilcilik özelli-
ğine sahip olan Beyşehir Temsil-
ciliğinin ise yeni adresinde tüm 
hayırsever ve ihtiyaç sahibi kişi-
lere hizmet vermeye başladığını 
aktardı. Öksüz, şunları kaydetti: 
“Dünyanın 144 ülkesinde yar-
dım faaliyetlerini sürdüren bir 
teşkilatın Beyşehir temsilciliğini 

açmak için girdiğimiz bu kutlu 
yolda Allah’ın izzet ve ikramı 
ile muvaffak olduk. Bugün Al-
lah’ın izniyle temsilciliğimiz her 
zaman, her yerde mazlumun ya-
nında zalimin karşısında olacak-
tır. Beyşehir’de bulunan yardı-
ma muhtaç kardeşlerimizi nasıl 
sahipleniyorsak, bundan sonra 
da aynı şekilde dünyadaki bütün 
muhtaç kardeşlerimizi sahiple-
neceğiz. Beyşehir’de ise gönül 
esasına dayalı olarak, kulun du-
ası, Rabb’imizin rızası için bu 
görevi yerine getirmenin gayret 
ve çabasını göstereceğiz. Tem-
silcilik olarak çarşı merkezindeki 
Cuma Camisi karşısındaki yeni 
adresimizde hizmet vermeyi 
sürdüreceğiz.” n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
yılın ilk yarısında 182 bin 618 tarla 
ve 154 bin 926 arsanın satış işle-
minin gerçekleştirildiğini açıkladı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
yapılan yazılı açıklamaya göre, fa-
izlerin düşmesiyle kredili konut sa-
tışlarının yanı sıra ülke genelinde 
tarla ve arsa satışları da arttı.

Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü verilerine göre yılın ilk 6 
ayında ülke genelinde toplamda 
182 bin 618 tarlanın satış işlemi 
gerçekleştirildi. İstanbul 11 bin 
639, Antalya 10 bin 250, Konya 8 
bin 762, Ankara 8 bin 232, Bursa 7 
bin 739 ile en çok tarla satışı yapı-
lan iller oldu. Geçen yılın ilk 6 ayın-
da ise ülke genelinde toplam 153 
bin 827 tarla satışı yapılmıştı. Tarla 
satışları geçen yılın ilk 6 ayına göre 
yüzde 19 arttı.
ARSA SATIŞLARI GEÇEN YILIN İLK 
YARISINA GÖRE YÜZDE 32 ARTTI

Türkiye genelinde arsa satışları 

da arttı. Yılın ilk 6 ayında ülke ge-
nelinde toplam 154 bin 926 arsa 
satışı yapıldı. 

En çok arsa satışının yapıldığı 
iller İstanbul, Ankara, Antalya, İz-
mir ve Konya oldu. İstanbul’da 6 
ayda 24 bin 549 arsa satışı gerçek-
leşti. Küçükçekmece’de 2 bin 722, 
Bağcılar’da 2 bin 4, Maltepe’de 
1562, Silivri’de 1389, Arnavut-
köy’de 1341 arsanın satış işlemi 
yapıldı.

Ankara’da ise 9 bin 755 arsa 
satışı yapıldı. Gölbaşı’nda 1100, 
Mamak’ta 1010, Yenimahalle’de 
891 arsa satıldı. İstanbul ve An-
kara’dan sonra en çok arsa satışı 
yapılan iller, 6 bin 588 ile Antalya, 
6 bin 311 ile İzmir ve 5 bin 133 ile 
de Konya oldu. 

Geçen yıl ilk 6 ayda ise 120 bin 
407 arsa satışı yapılmıştı. Buna 
göre arsa satışları geçen yılın ilk 
yarısına göre yüzde 32 arttı. 
n AA

Konya Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Mehmet Gürsoy ve öğrencileri, 
havadaki sisi herhangi bir enerji kullanmadan suya dönüştürmek amacıyla ‘sentetik nano malzeme’ imal etti

Sisi suya dönüştürecek
nano malzeme ürettiler

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Kimya Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Elemanı Dr. Mehmet 
Gürsoy ve öğrencileri, Türkiye’de 
inceledikleri 100’ün üzerindeki bit-
kiden yola çıkarak, havadaki sisi 
herhangi bir enerji kullanmadan 
suya dönüştürmek amacıyla “nano 
sentetik malzeme” üretti.

Dr. Mehmet Gürsoy, Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına 
göre dünyada 2,5 milyar insanın 
temiz suya ulaşmada sıkıntı yaşadı-
ğını, dünyada temiz suya ulaşmak 
için çeşitli yöntemlerin kullanıldığını 
aktardı.

Genellikle deniz suyu arıtıla-
rak temiz su elde edildiğine dikkati 
çeken Gürsoy, “Ancak bu yöntem 
ciddi bir maliyeti de beraberinde 
getirmiştir.” dedi. Projeye yaklaşık 6 
yıl önce başladığını anlatan Gürsoy, 
şöyle devam etti: “Biz de ‘sis topla-
ma’ adını verdiğimiz bir yöntemle 
havadaki sisi herhangi bir enerji 
kullanmadan suya dönüştürmeyi, 
yani temiz su elde etmeyi başar-
dık. Projede doğayı gözlemledik ve 

özellikle kurak bölgede yetişen 100 
kadar bitkinin yapısını inceledik. On-
ların kurak ortamda sisten nasıl su 
topladığını tespit ettik. Daha sonra 
havadaki sisi ve nemi en hızlı çeken 
bitkinin yapısından yola çıkarak sen-
tetik bir nano malzeme ürettik. Bu 
nano malzeme ile kaplanan kumaş, 
cam ve metal gibi her türlü yüzey 
sisle temas ettiğinde sisi suya dö-

nüştürüyor. Bu da o yüzeyin altına 
yerleştirilen su haznesinde topla-
nıyor. Böylece temiz suya çok daha 
düşük maliyetle ulaşmış oluyoruz. 
Şu ana kadar laboratuvar ortamın-
da, 24 saat içerisinde 1 metrekare-
den bir insanın bir günlük su ihtiyacı 
olan 2,5 litre su elde ettik. Amacımız 
daha az alandan daha yüksek mik-
tarda su elde etmektir.”

‘EKOSİSTEME HERHANGİ 
BİR ZARAR VERMİYOR’

Gürsoy, nano malzemenin üni-
versite bünyesindeki akademisyen-
lerin geliştirdiği yerli nano kaplama 
cihazı yardımıyla yüzeylere kaplan-
dığını belirtti. Kullandıkları yöntemin 
doğaya hiçbir zarar vermeden, sisten 
temiz su elde edilmesini sağladığını 
vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti: 
“Yani ekosisteme herhangi bir zarar 
vermiyor. En temel hedefimiz veri-
mi artırabilmektir. Yani çok daha az 
yüzeyden daha fazla su elde etmeyi 
amaçlıyoruz. Dünyada sis toplama ağ-
ları kullanılarak sisin suya dönüşmesi-
ni sağlayan çalışmalar var ancak nano 
teknolojiyle böyle bir yöntemi hem 
Türkiye’de hem de dünyada ilk biz ge-
liştirmiş olduk. Patent başvurusu için 
de hazırlıklarımıza başladık. Yine bi-
zim kullandığımız bu yöntemde nano 
teknoloji sayesinde daha çok su elde 
edebiliyoruz ayrıca bu teknoloji sula-
mada da verimli olarak kullanılabilir.”-
Gürsoy, projeye lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerinin de çeşitli alanlarda katkı 
sağladığını ifade etti.n AA

Huğlu ve Üzümlü doğalgaza kavuşuyor

Vatan kişinin doğup büyüdüğü ya-
şadığı memleket, yurt diye tanımlanan 
hepimizin bildiği kavram.

Bir başka tanım ulus devletin sınır-
ları.

Eski Türklerde gittiğimiz yerleştiği-
miz her yer.

Tamam, doğduk yerleştik mem-
leketimiz dedik gerçekten böyle bir yer 
bizim vatanımız olması için yeterli mi?

Hatta orayı savunduk, şehitler ver-
dik ağır bedeller ödedik vatan olmak için 
bu yetiyor mu?

Mesela Irak;  orada yaşayanların 
mı?  Veya ne kadar onların?

Suriye?
Ya Suudi Arabistan, gerçekten ora-

da doğup büyüyenlerin mi? Ne kadar, 
ne zamana kadar?  Kimin izin verdiği 
kadar?

Eğer bir ulusun toprakları üzerinde 
yaşayan insanlar, başkalarının izin ver-
diği ölçüde orada yaşıyorsa o toplumun 
vatanı neresidir?

Hatta bir şehir düşünün oranın 
halkının oranın toprakları ve yaşamı 
üzerinde neredeyse etkisi sıfır. Burada 
yaşayan insanlar için orası vatan mıdır?

Son üç yüz yıldır, yaşadığımız top-
raklar ne kadar vatanımızdı?

Bu soruyu çocukluk ve gençlik 
zamanlarımda çok sorardım. Şimdi de 
soruyorum.

Yaşadığım şehirlerin üzerinde,  o 
şehrin sakinlerinin, şehrin sahibi olarak 
seçime katılıp tercihini yapmak dışında 
ekonomik ve sosyal olarak etkisi nere-
de ise sıfır.  Memleketin değerlerinden 
faydalanmak olarak bakarsan gerçekten 
o memleketin sakini demeye bin şahit 
yetmez.

Vatandaş, sanki seçim ile yaşam 
iradesini bilmediği güçlere teslim edi-
yor.

Şimdilerde vatan kavramı iyice de-
ğişti.

Mesela dijital vatandaşlık diye bir 
şey var.

İnsanlar dijital ortamı kullanabildiği 
oranda bu vatanın mensubu oluyor.  
Hatta canla, başla, kanla sahip oldu-
ğumuz coğrafi vatanımızın da bekası, 
istiklali, istikbali bekası yeni vatan kav-
ramlarına göre değişiyor.

E devleti kullanabilmek. Bankacılık, 
ticaret, yatırım eğitim öğretim her şey 
bu vatan üzerinden gerçekleştiriliyor. 
Bu vatanın güvenliği için ulusal dijital 
güvenlik sistemleri kuruluyor. Bu konu-
da yeni koruma kanunları çıkarıyoruz.

 Hatta dijital vatanda 
sahip olduğumuz tekno-
lojiler, yetenek ve beceri-
ler doğrultusunda başka 
ülkelerin hatta insanlığın 
da üzerinde etkili düzenler 
kurabiliyorsunuz. Tıpkı bi-
zim vatanımızın üzerinde 
uzun yıllardır kurulabildiği 
gibi.

Mesela elektronik or-
tamda sahip olduğunuz 
stratejik sahipliklerimiz ile uzayın derin-
liklerine varan bir etki alanı oluşturabili-
yorsunuz.

Vatan stratejik üstünlükler ve sa-
hiplikler silsilesi ile tamamlanabiliyor. 
Sahip olabileceğimiz bir teknoloji ile 
küresel yaşımın tamamının merkezi 
olabiliriz.

Mesela sosyal medyada sahip ol-
duğunuz bir programla bile bütün in-
sanlığın dikkatini bir noktada toplamaya 
yeter de artar bile.

Mavi vatan ile Akdeniz’de bir vatanı-
mız olduğunu bunu doğru kullanabilir-
sek dünyanın bütün hamlelerini tersine 

çevirebileceğimizi gördük.
Devletler, şirketler 

hatta bireyler bugün 
uzayın tapusunu alacak 
teknolojiler üretmek için 
çalışıyorlar.  

Elon Musk ücretsiz 
internet adı altında uzaya 
fırlattığı binlerce uydu ile 
insanlığın kontrol merkezi 
olmak üzere.

Sanat, tasarım, tekno-
loji her konuda insanlığın dikkatini çeke-
bilen eserler verdikçe küresel yaşamın 
kurallarını, standartlarını da belirlemiş 
oluyorsunuz. 

Sizin kurallarınız kabul gördükçe 
sizin mevcut vatanınızın güvenliği ar-
tarken aynı zamanda etkili olabildiğiniz 
vatan da genişlemekte.

Tabii bütün bunlar mevcut vatan 
üzerinde yaşayan ulusların faydasını 
dolayısıyla refahını arttırdıkça bir değer 
ifade eder.

Bugün küresel güçlerin vatandaşla-
rının refahının altında bu tip etki alanları 
ve güçlerinin önemli rolü var. Tabii onlar 

gibi vahşi kapitalizmin sözüm ona uy-
garlıkları yerine insanı da merkeze alan 
insanlığın refahını hedefleyen bir etki 
alanından bahsediyorum.

Durum böyle olunca vatanın etki 
alanını arttırmak yerine sadece kendi 
faydasını düşünen yöneticiler, vatan 
sevdiklerini iddia etse de vatanın yok 
oluşunu hazırlayan kişiler ve görevliler 
olduklarını bir kenara not etmek lazım.

Vatanını evrensel değerlere ulaştıra-
cak potansiyeli harekete geçiremeyen, 
geçiremeyen insanların ve sorumluların 
aslında kendi vatanını başkalarının kont-
rol edebileceği konuma sokma süreci-
ne yardım ettiklerini görmemek, farkına 
varmamak ayrı bir körlük.

Bir örnek vereceğim;
Dağlarında dünya kozmetik ve ilaç 

sanayinin hammaddesini barındıran bir 
memleketin sakinleri bunu teknoloji ve 
kaliteli insan kaynağı ile katma değerini 
meydana getirip kendi sanayisinde iş-
lemeden yok pahasına satan bir bölge 
düşünün. Ve bu hammaddelerden ya-
pılan ilaçlarla yabancı ülkelerin çok pa-
halı ilaçları ile tedavi bekleyen bir vatan-
daşın yaşadığı yer ne kadar vatanıdır? 
Üretim için hiç gayret etmeyen, tembel, 
bir araya gelemeyen, bir birini yiye-

rek dayanışmanın önünde engel olan 
insanlar ne kadar vatanseverler?  Bu 
vatan; bu topraklarda yetişen ürünlerle 
katma değer üreterek kendi vatandaşına 
refah sağlayanlar yabancıların mı;  yok-
sa bizim mi daha çok vatanımız oluyor?

O zaman attığımız her adımın birisi 
dünya insanlığının ve ülkemizin ortak 
faydalanabileceği yollarda yürümek için 
olmalı. Evrensel yaşamla iletişimi ve iliş-
kileri güçlü bağlarla inşa etmeliyiz.

Yaşamımız ve düşüncemiz küresel 
düzeyde etkili olmak üzerine olmalı. 
Kürsel seviyede etkimizi sağlamlaştıra-
cak güçlü bağlarımız olmalı.

Vatandaş, Odalar, Sivil toplum 
örgütleri, atanmış ve seçilmişler eğer 
milleti küresel düzeyde etkili kılmak için 
değil de kendi kişisel faydalarını ve ko-
numlarını korumak için uğraşırlarsa o 
zaman onların bahsettiği vatan sanal bir 
vatandan öte gitmez. Çünkü kendi vatan 
topraklarını ve imkânlarını küresel güç-
lerin emrine geçmesini kolaylaştırarak,  
vatansever olamayacaklarını bilmeleri 
lazım…

Hele bunun böyle olduğunu bile 
bile yapıyorlarsa darbelerle küresel dün-
yanın müdahalesine ülkesini açık hale 
getiren hainlerden farkları yoktur. Sizce.

YENİ VATANLAR

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK



14 13 TEMMUZ 2020SPOR 3

Gençlerbirliği ligde kalma 
yolunda avantaj yakaladı

Göztepe aranın 
ardından dibe vurdu

Konyaspor’un düşme hattındaki rakiplerinden birisi 
daha kendini kurtardı. Süper Lig’in 32. haftasında deplas-
manda Göztepeyi 3-1 yenen Gençlerbirliği, ligde kalma yo-
lunda önemli bir galibiyet elde etti. Başkent ekibi, haftanın 
açılış maçında dün Göztepe’yi Giovanni Sio, Bogdan Stancu 
ve Stephane Sessegnon’un (Penaltıdan) attığı gollerle 3-1 
mağlup etti. Bu sonuçla ligde 4 maçlık galibiyet hasretine 
son veren 12. sıradaki başkent ekibi, puanını 36’ya yüksel-
terek, ligde kalma adına önemli bir adım attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige 
verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta konuk ettiği İttifak 
Holding Konyaspor’u 2-1 yenen Gençlerbirliği, daha sonra 
deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, evinde de Kasım-
paşa’ya 2-0 mağlup oldu. BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 
deplasmanda 0-0, Fenerbahçe ile başkentte 1-1 berabere 
kalan kırmızı-siyahlılar, kritik maçta Göztepe’yi 3-1’le ge-
çerek hem galibiyet özlemini sonlandırdı hem de rahat bir 
nefes aldı. Gençlerbirliği’nin bu sezonki en skorer futbolcu-
su Stancu, gol sayısını 14’e yükseltirken, Giovanni Sio da 
Süper Lig’deki 10. golünü kaydetti. n AA

Süper Lig’de sahasında Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup 
olan Göztepe, kötü gidişatını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, 
pandemiden sonra yeniden başlatılan Süper Lig’de 6 maç-
ta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.Gençlerbirliği’nde 3-1 
mağlup olan Göztepe Bu sonuçla Göztepe, pandemi süre-
cinin ardından yeniden başlatılan Süper Lig’de oynadığı 6 
maçta galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 
2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftarını hüsrana uğrat-
tı. 6 maçta 9 gol atmasına rağmen kalesinde 15 gol gören 
Göz Göz, pandemi öncesindeki takım oyununu sahaya yan-
sıtamadı. Özellikle son maçlarda ilk 11 üzerinde zorunlu 
veya performansa dayalı değişiklikler yapmaya çalışan 
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, bu değişikliklerden 
beklediği verimi alamadı. Kaybedilen diğer maçların aksi-
ne Gençlerbirliği maçında topa daha fazla sahip olan (yüz-
de 65) Göztepe, Gençlerbirliği karşısında ise şansızlıklarla 
boğuştu. Kaleci Beto’nun sakatlığı sebebiyle oynamadığı 
maçta kaleye geçen Göktuğ Bakırbaş, 33. dakikada üstüne 
gelen şutta topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlara 
buluştu. Bu golün şoku henüz yeni yeni atılırken ilk yarının 
son dakikasında gelen gol Göz Göz’ün maçı kazanma ümit-
lerine darbe vurdu.  n AA

Konyaspor’un evinde Başakşehir’i 
ağırlayacağı saatte şampiyonluğun di-
ğer adayı Trabzonspor, deplasmanda 
Denizlispor ile karşılaşacak. Karadeniz 
ekibi kazanarak şampiyonluk umutlarını 
sürdürmek isterken, gelecek hafta ise 
temsilcimiz Konyaspor’u evinde konuk 
edecek

Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haf-
tasında bugün deplasmanda Yukatel 
Denizlispor’a konuk olacak. Denizli Ata-
türk Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak 
karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu 
yönetecek. Fraport TAV Antalyaspor ile 
sahasında 2-2 berabere kalarak şampi-
yonluk yarışında lider Medipol Başakşe-
hir’in 4 puan gerisine düşen bordo-mavi-

liler, artık puan kaybı yaşamak istemiyor. 
Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle 
ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 
şampiyonluk şansını son haftaya kadar 
taşımanın mücadelesini verecek. 

TRABZON DENİZLİ 
KARŞISINDA ZORLANIYOR

Süper Lig’in 32. haftasında bugün 
deplasmanda Yukatel Denizlispor’a ko-
nuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısın-
da zorlanıyor. Bordo-mavililer, bu sezon 
ligde son yenilgisini 9 sezon sonra kar-
şılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 
15. haftada sahasında 2-1’lik sonuçla 
aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşması-
nın ardından Karadeniz ekibinin bileği-
ni, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. 

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının 
ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 gali-
biyet, 6 beraberlik aldı.

ÇİMŞİR’İN TEK YENİLGİSİ YUKATEL 
DENİZLİSPOR KARŞISINDA

Ligde teknik direktör Ünal Karaman 
yönetiminde Yukatel Denizlispor’a mağ-
lup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 
kupada rakibine kaybetti. Hüseyin Çimşir 
yönetiminde ligde 8 galibiyet, 6 beraber-
lik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karade-
niz ekibi, sadece Yukatel Denizlispor’a 
Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda 
mağlup oldu. Denizli’de oynanan karşı-
laşmanın normal süresi 2-0’lık bordo-ma-
vili takımın mağlubiyeti ile sona erdi.  İlk 
maçta Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğü 

nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın 
penaltı atışları sonucunda bordo-mavili-
ler, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi.

Trabzonspor, bu sezon finale yüksel-
diği kupada oynadığı 8 maçta da tek yenil-
gisini Ege temsilcisi karşısında aldı. 

DENİZLİSPOR’UN KADROSUNDA ESKİ 
TRABZONSPORLU İSİMLER

Yukatel Denizlispor’un kadrosunda 
daha önce Trabzonspor’da forma giyen 
oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çe-
kiyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki 
Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve 
Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili 
takımda forma giymişti. Rodallega, lig 
maçında 2-1’lik galibiyette takımının gol-
lerini kaydetmişti. n AA

Trabzonspor takibi 
sürdürmek istiyor

Konyaspor’un evinde Başakşehir’i ağırlayacağı saatte şampiyonluğun diğer adayı Trabzonspor, 
deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi kazanarak şampiyonluk umutlarını 

sürdürmek isterken, gelecek hafta ise temsilcimiz Konyaspor’u evinde konuk edecek
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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
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

TFF Süper Lig’de 31 haftada İH Kon-
yaspor deplasmanda Gaziantep FK ile 
karşılaşmış, skandal kararlarla rakibine 
3-1 mağlup olmuştu. Rakip Medipol Ba-
şakşehir’de sahasında Denizlispor’u 2-0 
mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde 31 hafta 
sonunda topladığı 66 puanla en yakın ra-
kibi Trabzonspor’un 4 puan önünde lider 
konumda bulunan turuncu-lacivertliler 
sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 
bir ilke imza atmak istiyor. Sezona kötü 
başlayan Başakşehir, ligin ilk karşılaş-
masında Yeni Malatyaspor’a 3-0, ikinci 
haftada ise sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 
mağlup olarak sezona başlamıştı. İlk iki 
haftaki kayıptan sonra ligde 15 karşılaş-
maya çıkan Okan Buruk’un öğrencileri 
bu süreçte hiç mağlup olmadı. 15 karşı-
laşmada, 9 galibiyet ve 6 beraberlik alan 
Medipol Başakşehir, 33 puan topladı.  Al-
dıkları bu sonuçla şampiyonluk potasına 
giren Başakşehir, ikinci yarıdaki tek ye-
nilgisini de yine Fenerbahçe’ye karşı aldı.

İKİNCİ YARIDA TEK YENİLGİSİ VAR
Süper Lig’de şampiyonluk hedef-

leyen Medipol Başakşehir ikinci yarıda 
çıktığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 
beraberlik ve 1’de mağlubiyet alarak 33 
puan topladı. Bu süreçte Fenerbahçe’ye 
mağlup olan Başakşehir, Sivasspor, 
Trabzonspor ve Galatasaray’la da bera-
bere kaldı. 31 hafta sonunda rakip filelere 
59 gol bırakan turuncu-lacivertliler, kale-
sinde ise 27 gol gördü. Bugün 21.00’de 
Konyaspor’a konuk olacak olan Başakşe-
hir bu sezon üst üste 3 dış saha maçı ka-
zanamadı. Deplasmanda Ankaragücü’nü 
2-0 mağlup eden Başakşehir yine aynı 
skorla Antalyaspor’u mağlup etmişti. 
Başakşehir, bugün Konyaspor karşısında 
üst üste üçüncü dış saha galibiyetini he-
defleyecek.

EN SKORERİ VİSCA
Medipol Başakşehir’in oyun siste-

minde önemli bir rol üstlenen Edin Visca 
takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu se-
zon takımıyla 41 karşılaşmaya çıkan Bos-
na-Hersekli kanat-forvet attığı 17 golle 
takımına önemli galibiyetler getirdi. Söz 
konusu karşılaşmalarda 3’de asist yapan 
başarılı ismi, 14 golle Enzo Crivelli ve 13 
golle Demba Ba takip ediyor. Orta saha-
da da bu sezon adından sıkça bahsettiren 
bir diğer isim de Daniel Aleksic. Aleksic, 

bu sezon attığı 8 golün yanı sıra yaptığı 7 
asistle de ne kadar tehlikeli bir oyuncu 
olduğunu gösterdi.

İLK KARŞILAŞMA BERABERE
Süper Lig’in ilk devresinde Medipol 

Başakşehir’in ev sahipliğinde oynanan 
Başakşehir-Konyaspor karşılaşması 
Ponck ve Milosevic’in karşılıklı golleriy-
le 1-1’lik eşitlikle sona ermişti. Bugün 
21.00’de oynanacak olan 32. hafta karşı-

laşmasında iki takımda galibiyeti hedef-
lerken, Konyaspor ligde kalmak adına sa-
vaş verecek. Başakşehir ise ligin bitimine 
3 hafta kala geçen sezonlardaki yaşadığı 
senaryoyu bir daha yaşamak istemiyor. 
Şampiyonluk yolunda hata yapmak iste-
meyen Başakşehir ise bu maça galibiyet 
parolasıyla çıkacak. 21.00’de başlayacak 
olan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır 
yönetecek. n İLHAN ATLI

Başakşehir hata 
yapmak istemiyor
Süper Lig’in 32. haftasında temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak olan lider Medipol Başakşehir’de 
kritik karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı. Bugün 21.00’de Başakşehir’i ağırlayacak olan Konyaspor’un tek hedefi 
ise galibiyet. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Başakşehir ise bu keskin virajda hata yapmak istemiyor

Rakipte Kovid-19 
testleri negatif

Gaziantep lig arasından 
güçlenerek çıktı

Medipol Başakşehir’de yapılan yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı. Turuncu-lacivertli 
kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, tek-
nik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 
testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı. Medipol Başakşehir, 
bugün yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor 
maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Süper Lig’de 32. haf-
taya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 
21.00’de Konya temsilcisine konuk olacak. n İHA

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen 
aranın ardından çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu 
sezon Süper Lig’deki ilk sezonunu yaşayan ve lig başlama-
dan önce kendisine “ligi ilk 10 takım arasında bitirme he-
defi” koyan Gaziantep FK, son haftalardaki performansıyla 
dikkati çekiyor.  Pandemi nedeniyle lige ara verilmeden 
önce son maçını 14 Mart’ta Aytemiz Alanyaspor’a karşı 
oynayan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-siyahlılar, 
ligin 26. haftasını 32 puanla 9. sırada tamamladı.  Lige 
verilen aradan adeta güçlenerek çıkan Güneydoğu ekibi, 
pandemi sonrasında ise 5 maça çıktı. Sırayla MKE Anka-
ragücü (1-1), Galatasaray (3-3), Fraport-TAV Antalyaspor 
(1-1) ile berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü, daha son-
raki haftalarda da Yukatel Denizlispor’u 1-0, İttifak Holding 
Konyaspor’u da 3-1 yendi.  Böylelikle puanını 41’e çıkaran 
kırmızı-siyahlılar, ligin 32. haftasında da bugün Hes Kablo 
Kayserispor’a konuk olacak.  Düşme hattından çıkma mü-
cadelesi veren Kayseri ekibine karşı puan arayışlarını sür-
dürecek olan Gaziantep FK, ligi üst sıralarda tamamlamayı 
hedefliyor. n İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında 
bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor ile dep-
lasmanda karşı karşıya gelecek.  Yeni 
Malatya Stadı’nda saat 21.00’de başla-
yacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus 
yönetecek. 

Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks 
Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Ligi 
üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı 
ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpa-
şa’yı son dakika golüyle mağlup ederek 
53 puanla 4. basamağa yükseldi.  Ligin 
ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme 
düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.

ATİBA HUTCHİNSON CEZALI 
Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Atiba Hutc-

hinson, Malatya deplasmanında forma gi-
yemeyecek.  Kasımpaşa maçında gördüğü 
sarı kartla cezalı duruma düşen Kanadalı 
futbolcunun yanı sıra Burak Yılmaz, Gök-
han Gönül, Adem Ljajic ve Umut Nayir’in 
durumu da belirsizliğini koruyor.  Kasım-
paşa maçında sakatlanarak ilk yarıyı ta-
mamlayamayan Burak Yılmaz ve Gökhan 

Gönül’ün tedavileri maç gününe kadar de-
vam edecek. Uzun süredir tedavileri nede-
niyle takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ve 
Umut Nayir’in durumuna da sağlık ekibi ve 
teknik direktör Sergen Yalçın birlikte karar 
verecek.

SARI KART CEZASI 
SINIRINDA 6 OYUNCU

Siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı 
kart cezası sınırında. Jeremain Lens, El-
neny, Georges-Kevin N’Koudou, Caner 
Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir’in 3 
sarı kartı var. Bu oyuncular Malatya dep-
lasmanında da sarı kart görmeleri halinde 
bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe 
maçında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM 6. KEZ
 KARŞI KARŞIYA GELECEK 

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 
6. kez karşı karşıya gelecek.  İki takımın 
oynadığı son 5 maçta Beşiktaş’ın 3, Yeni 
Malatyaspor’un galibiyeti bulunurken, 1 
karşılaşma ise golsüz sona erdi.
n AA

Beşiktaş Yeni Malatya’ya konuk oluyor

Süper Lig’in 6. Şampiyonu Başakşehir olabilir
Süper Lig’in 32. haftasında bugün 

deplasmanda temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor ile karşılaşacak Medipol Ba-
şakşehir, maçı kazanması ve en yakın 
takipçisi Trabzonspor’un da Yukatel De-
nizlispor’a yenilmesi durumunda bitime 
iki hafta kala lig tarihindeki ilk şampi-
yonluğunu elde ederek tarihe geçecek. 
İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan 
adını 2014’te İstanbul Başakşehir olarak 
değiştiren ve belediyeden ayrılarak yo-
luna devam eden kulüp, ilk kez şampi-
yonluk sevinci yaşamayı hedefliyor. 

ALTINCI FARKLI 
ŞAMPİYON OLABİLİR

Ligde son 3 haftaya 4 puan farkla 
lider giren Medipol Başakşehir, Süper 
Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da 
adını Türk futbol tarihine yazdırma şan-
sına sahip. 

Süper Lig’in 61 yıllık tarihinde 
bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım 
şampiyonluk sevinci yaşadı. Beşiktaş, 

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor 
ve Bursaspor şampiyonluğa uzanan 
takımlar oldu. Turuncu-lacivertli ekip, 
Süper Lig’de bu unvana sahip 6. takım 
olmak için de mücadele ediyor.

İLK KEZ ŞAMPİYONLUK 
YAŞAYACAKLAR

Medipol Başakşehir’in mutlu sona 
ulaşması durumunda kadrosunda bu-
lunan futbolcuların yarısından fazlası 
da ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu 
sevinci yaşayacak. 

Turuncu-lacivertli kulübün sezonun 
ikinci yarısındaki 24 kişilik kadrosunun 
13’ü kariyerlerinde ilk kez top oynadık-
ları ülke liglerinin en üst düzey liginde 
şampiyonluk kupasını kaldırmaya yakın.

İlk kez şampiyonluk sevinci yaşa-
yacak isimler şunlar: Volkan Babacan, 
Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci, 
Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Aziz 
Eraltay, Ponck, Danijel Aleksic, Enzo 
Crivelli, Martin Skrtel, Okechukwu Azu-

buike, Muhammet Arslantaş ve Ahmet 
Said Kıvanç.

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK 
YAŞAMIŞ İSİMLER

Medipol Başakşehir’in kadrosun-
daki 5 futbolcu daha önce Süper Lig’de 
farklı takımlarda şampiyonluk kupasını 
kaldırdı. Mehmet Topal (1 kez Galata-
saray, 1 kez Fenerbahçe), Demba Ba (1 
kez Beşiktaş), Mert Günok (2 kez Fener-
bahçe), Uğur Uçar (2 kez Galatasaray) 
ve Gökhan İnler (1 kez Beşiktaş) Süper 
Lig’de geçmişte şampiyonluk sevinci 
yaşamış isimler. 

FARKLI LİGLERDE 
ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR

Medipol Başakşehir’in kadrosun-
da yer alan futbolcuların 7’si ise daha 
önce farklı liglerle şampiyonluklara 
ulaştı. Turuncu-lacivertli takımın oyun-
cularından Robinho 2 kez Real Madrid 
ile İspanya, 1 kez Milan ile İtalya, 2 kez 
Santos ile Brezilya, 1 kez de Guangzhou 

Evergrande ile Çin, Gael Clichy 2 kez 
Manchester City ve 1 kez Arsenal ile 
İngiltere, Eljero Elia 1 kez Feyenoord 
ile Hollanda ve 1 kez Juventus ile İtal-
ya, Junior Caiçara 3 kez Ludogorets ile 
Bulgaristan, Edin Visca 2 kez Zeljeznicar 
ile Bosna Hersek, Gökhan İnler 1 kez 
Leicester City ile İngiltere, Fredrik Gulb-
randsen 1 kez Norveç’te Molde ve 3 kez 
Salzburg ile Avusturya liginde şampiyon 
olma başarısı gösterdi.

ROBİNHO 5. FARKLI ÜLKEDE
 ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Medipol Başakşehir’in Brezilyalı 
yıldızı Robinho, Süper Lig’de de şam-
piyonluk yaşarsa, kariyerinde 5. farklı 
ülkede kupa sevinci yaşamış olacak. 
Real Madrid ile 2 kez İspanya’da, Milan 
ile 1 kez İtalya’da, Santos ile 2 kez Bre-
zilya’da ve Guangzhou Evergrande ile 1 
kez Çin’de şampiyonluk kupasını kaldı-
ran Robinho, koleksiyonuna Süper Lig’i 
de eklemeyi hedefliyor.  n İHA



Amir ve  Jonsson dönüyor Konvoy talebine izin çıkmadı
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor’da Amir Hadziahmetovic ve 
Jens Jonsson takıma dönüyor. Süper 
Lig’in 32. Haftasında bugün 21.00’de sa-
hasında lider Başakşehir’i konuk edecek 
olan İttifak Holding Konyaspor’da Amir 
Hadziahmetovic ve Jens Jonsson’un 
takıma dönmesi kadro alternatifini ge-
nişletecek. 

Gaziantep FK maçında uzun süre 
sonra cezalı oyuncuların olmasından 
sonra ilk 11’de kendine yer bulan Volkan 
Fındıklı’dan memnun kalan Korkmaz’ın 
orta sahada kimi oynatacağı merakla 
bekleniyor. Amir Hadziahmetovic Beşik-
taş karşılaşmasında kırmızı kart görmüş 
ve 2 maç ceza almıştı. Jens Jonsson ise 
Çaykur Rizespor karşılaşmasında sarı 
kart görerek Gazintep FK maçında cezalı 
duruma düşmüştü. İki oyuncu da cezala-
rını tamamladı ve teknik direktör Bülent 
Korkmaz’ın şans vermesi durumunda ilk 
11’deki yerlerini alabilecekler.   
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un kritik 
Başakşehir karşılaşması öncesi Nalça-
cılar grubu, takımı tesisten stadyuma 
kadar konvoy eşliğinde götürmek için ta-
lepte bulundu ancak Korona virüs salgını 
nedeniyle bu talebe izin verilmedi.

 Konyaspor taraftar grubu Nalça-
cılar’ın Basın Sözcüsü İlker Kırnaz’da 
resmi sosyal medya hesabından bir 
açıklama yayımladı. Kırnaz’ın yaptığı 
açıklama şöyle: “Değerli Konyaspor’lu-
lar, Nalçacılılar olarak Başakşehir maçı 
öncesinde bir organizasyon yapmamız 
yönünde birçok mesaj alıyoruz. 

Önümüzdeki maç için araçlarla takı-
mımızı tesisten stadyuma kadar konvoy 
eşliğinde götürmek için bir talebimiz 
oldu. 

Emniyet Müdürlüğümüz haklı olarak 
hem Covid-19 salgını hem de güvenlik 
gerekçesiyle bu talebimizi kabul etmedi. 
Sizler de takip ediyorsunuzdur ki son dö-
nemde Konya olarak bu salgından daha 
fazla etkilenmeye başladık. 

Ne yazık ki sadece bizim istememiz-
le olmuyor bazı şeyler. Tesis ziyareti gibi 
taleplerinizi de bu çerçevede değerlen-
dirin lütfen.”
n SPOR SERVİSİ

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 32 10 9 13 40 45 -5 39
10.ANTALYASPOR 31 9 11 11 37 50 -13 38
11.KASIMPAŞA 31 10 6 15 46 54 -8 36
12.GENÇLERBİRLİĞİ 32 9 9 14 39 51 -12 36
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

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor bugün evinde çok kritik 
bir mücadeleye çıkacak. Ateş hattında 
bulunan ve ligden düşmenin en önemli 
adayı haline gelen Anadolu Kartalı, bu-
gün evinde lider Medipol Başakşehir’i 
konuk edecek. Konyaspor ligde kalma 
umutlarını sürdürebilmek için mutlaka 
kazanmak zorunda. Trabzonspor’un 4 
puan önünde lider konumda olan rakip 
Başakşehir ise şampiyonluk için Kon-
ya’dan 3 puanla dönmek istiyor. 

Mücadele Konya Büyükşehir Sta-
dı’nda oynanacak ve saat 21.00’de baş-
layacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt 
Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını 
Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, 
maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak.

KONYASPOR İÇİN SON ŞANSLAR
Evinde aldığı Çaykur Rizespor galibi-

yeti ligde adına umutlanan Konyaspor, 
geçen hafta Gaziantep FK karşısına 
çıkmıştı. Maçın büyük bölümünü önde 
götüren Anadolu Kartalı, son bölümde 
yenilen gollerle maçtan mağlup ayrıl-
mış ve düşme hattının en önemli adayı 
haline gelmişti. Yeşil Beyazlılar bugün 
evinde ligin lideri Medipol Başakşehir’i 
ağırlayacak. Konyaspor’un ligde kalma 
umutlarını sürdürebilmesi için mutlaka 3 
puan alması gerekiyor. 

Gelecek hafta Trabzonspor’a konuk 
olacak olan Konyaspor, son hafta da 
Alanyaspor’u evinde konuk edecek. Ana-
dolu Kartalı’nın bu maçlardan en az 6 
puan çıkarması gerekiyor.

RAKİP ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİ
Konyaspor’un bugünkü rakibi Medi-

pol Başakşehir ise Konya’ya şampiyon-
luk umudu ile geldi. Son 3 haftaya 4 puan 

farkla giren Başamşehir, Trabzonspor 
maçının sonucuna göre şampiyonluğunu 
bu hafta ilan edebilir. Rakibin de kazan-
ması durumunda son 2 haftaya 4 puanlık 
farkı koruyarak girmek isteyecek olan Ba-
şakşehir, mutlak 3 puan istiyor. 

Rakip Başakşehir son 12 maçta 10 
galibiyet 2 beraberlik alarak şampiyonlu-
ğun en büyük adayı haline gelmişti. 

KONYASPOR’DA 
ÖNEMLİ BİR EKSİK YOK

Konyaspor’da bugünkü zorlu maç 
öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. 
Geçen hafta oyuncu girdikten sonra sa-
katlanarak çıkan kronik sakat Hurtado 
ve 2 haftadır sakatlığı nedeniyle forma 
giyemeyen Guilherme Sitya dışında ek-
sik bulunmuyor. Kart cezası nedeniyle 
geçen hafta oynayamayan Amir ve Jens 
Jonsson’un forma giyebileceği maçta 

gol bölgesinde kimin oynayacağı merak 
konusu. Taraftar Riad Bajic’i sahada gör-
mek istemezken, teknik heyetin nasıl bir 
karar vereceği merakla bekleniyor. 

RAKİPTE DE EKSİK YOK
Medipol Başakşehir’de İttifak Hol-

ding Konyaspor mücadelesi öncesinde 
eksik bulunmuyor.  İstanbul ekibinde kart 
cezası biten Moldovalı stoper Alexandru 
Epureanu da bu mücadelede forma giye-
bilecek.  Medipol Başakşehir’de Fransız 
forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek 
Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulu-
nuyor.

Bu iki futbolcu, Konyaspor mücade-
lesinde sarı kart görmeleri halinde turun-
cu-lacivertli takımın 33. haftada sahasın-
da Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı 
maçta forma giyemeyecek. 
n SPOR SERVİSİ

Son bir umut!
Geçen hafta Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup olarak ligde kalma umutlarını iyice azaltan İttifak Holding Konyaspor, 

kurtuluş için son mücadelelerine çıkıyor. Anadolu Kartalı, bugün evinde şampiyonluğun en büyük adayı Medipol 
Başakşehir’i ağırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak mücadele hakem Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek

RPS

Çaykur Rizespor 
Kasımpaşa’ya konuk

Kayseri’nin rakibi
Gaziantep FK  

Konyaspor’un ligde kalma yolundaki rakiplerinden 
Çaykur Rizespor bugün deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk 
olacak. Konyaspor’un Başakşehir’i ağırlayacağı günde bir 
gözü de bu maçta olacak. Kasımpaşa, Süper Lig’in 32. 
haftasında bugün Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Recep 
Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 
saat 18.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kar-
deşler yönetecek. Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi 
Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 
puanla 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı 
nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada 
forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize’de oynanan 
karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı. n AA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 32. haftasında 
bugün HES Kablo Kayserispor’a konuk olacak.  Bugün Kadir 
Has Stadı’nda saat 18.30’da oynanacak mücadeleyi hakem 
Halil Umut Meler yönetecek.  Kayseri deplasmanı öncesin-
de çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gazian-
tep temsilcisi, Kayseri’den de puan veya puanlarla dönme-
yi hedefliyor. Geride kalan haftalarda 10 kez galip gelip, 11 
kez de berabere kalan Güneydoğu Anadolu ekibi, 31 puanla 
düşme hattından çıkmaya çalışan rakibini ligin ilk yarısında 
3-0 yenmişti. Gaziantep Futbol Kulübünde sakat veya cezalı 
oyuncunun bulunmadığı, hafif ağrıları bulunan Kayode’nin 
de durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.

Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ise rakibini 
yenip avantaj elde etmek istiyor. n SPOR SERVİSİ
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PUAN DURUMU

Konyaspor’un rakibine şansı tutmuyor
Süper Lig’in 32. Haftasında bugün 

21.00’de Medipol Başakşehir’i ağırla-
yacak olan temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, rakibi karşısında kazanmak-
ta zorlanıyor. Rakibi karşısındaki en son 
galibiyetini 2007 yılında alan Yeşil-Be-
yazlılar o tarihten beri kazanamıyor.12 
yıldır İstanbul temsilcisine karşı galibi-
yet alamayan Anadolu Kartalı bu şans-
sızlığını kırmak istiyor.. O maçtan sonra 
oynanan 16 maçın 9’unu kaybeden 
Yeşil Beyazlılar, 7 kez sahadan beraber-
likle ayrıldı. Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor bugün deplasmanda 
ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başak-
şehir ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 
öncesinde iki takımın arasında oynanan 

maçlara bakıldığında Konyaspor’un 
rakibine şansının tutmadığı görülüyor. 
Anadolu Kartalı son olarak 2007 yılında 
mağlup ettiği rakibini 12 yıldır yenmeyi 
başaramadı. 

15 MAÇTIR KAZANAMIYOR 
2007-2008 sezonunun ilk yarısında 

rakibi ile karşılaşan Konyaspor, maçı 
3-2 kazanmayı başarmıştı. Bu maçın 
ardından iki takım arasında 15 maç oy-
nandı. Konyaspor bu maçların hiçbirin-
de kazanmayı başaramadı. En başarılı 
olduğu dönemlerde bile rakibi karşısın-
da varlık gösteremeyen Konyaspor, bu 
maçların 9’unda sahadan mağlubiyetle 
ayrıldı. İki takım arasında oynanan 6 
karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

SON 5 MAÇTA 4 PUAN ALDI
Süper Lig’de sıkıntılı bir sezon geçi-

ren İttifak Holding bu kritik karşılaşmaya 
galibiyet parolasıyla çıkacak. ligde kal-
ma adına kritik bir karşılaşmaya çıkacak 
olan Anadolu Kartalı, kazanarak hem 
ligde kalma umutlarını sürdürmek isti-
yor hem de 12 yıldır yenemediği rakibini 
yenerek bu seriye son vermek istiyor. 
Ligde 30 puanla 17. sırada bulunan İt-
tifak Holding Konyaspor, son 5 maçta 3 
mağlubiyet 1 beraberlik ve 1’de galibi-
yet alarak 4 puan topladı ve ligin dibine 
demir attı. Kalan maçların hepsine final 
gözüyle bakan İH Konyaspor yarınki 
maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor.
n SPOR SERVİSİ


