
Altay: Sayının her yıl
artacağına inanıyorum

‘Konya daha fazlasını
yapabilecek yapıda’

‘Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum’

‘Listede tarım 
firmaları öne çıktı’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 
arasında yer alan Konyalı 
firmaları tebrik ederek, her 
geçen yıl Konya’dan daha 
fazla firmanın bu listede 
yer alacağına yürekten 
inandığını söyledi.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 
İlk 500 Sanayi Kuruluşu 
Listesinde Konya’daki firma 
sayısının artmasının sevindirici 
olduğunu, ancak Konya’nın 
daha fazlasını yapabilecek 
potansiyeli olduğunu ifade 
ederek önümüzdeki yıllarda 
sayının daha da artmasını 
temenni etti.

KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk “Konya ve Türkiye 
ekonomisinin gelişimine 
katkı sağlayarak gurur 
duymamıza vesile olan 
firmalarımızı kutluyor, 
ulaştıkları büyüklükte 
emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde yer alan 
Konya firmalarını tebrik eden 
KTB Başkanı Hüseyin Çevik 
de, “Konyalı 7 firmadan 5 
tanesinin tarım ve tarıma dayalı 
sanayi kuruluşu olması, Konya 
için tarımın ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir” dedi.
n HABERİN DETAYLARI SAYFA 4’TE

ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Suçun kokusunu alıyorlar
Suçu veya suçluyu hassas 
burunlarıyla koklayarak 
bulan ve başta uyuşturucu 
olmak üzere birçok 
operasyonda ön saflarda 
polislerle beraber yer alan 
görev köpekleri, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Köpek 
Eğitim Merkezinde özenle 
eğitiliyor. Kimi çok iyi koku 
alıyor, kimi uyuşturucuyu 
ya da tuzaklanmış bir 
bombayı buluyor.  
n HABERİ SAYFA 6’DA

Bunalanlar Karatay’ın
parklarına kaçıyor

80 Binde Devr-i Alem 
çocuklarla şenlendi

Kalabalıktan, salgından ve 
sıcaklardan etkilenmek isteme-
yen vatandaşlar, Karatay Şehir 
Parkı ile Olimpiyat Parklarının 
yanı sıra Karaaslan Piknik Bah-
çesi, Karaaslan ve Saraçoğlu 
Hobi Bahçelerinde zamanlarını 
verimli bir şekilde değerlendi-
riyor. n HABERİ SAYFA 6’DA

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, 80 Binde Devr-i 
Alem Parkı sevinci ve coşkusu-
na ortak oldu. Çocuklar ile bir-
likte parkı gezen Kavuş, parkın 
minik misafirleri ve ailelerine 
dondurma ikramında bulundu.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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PROJELERİMİZ İNSANLARIN
TALEBİYLE ŞEKİLLENİYOR

2014 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet 
gösterdiklerini, Karatay ve Meram bölgesinde toplam 
180 daireyi teslim ettiklerini dile getiren Ünver İnşaat 
sahiplerinden Mustafa Ünver, projelerini vatandaşın 

memnuniyeti için şekillendirdiklerini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son 3 günde ortalama 
entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hasta sayısı en 
yüksek olan 5 ili açıkladı. İstanbul’un başı çektiği 

listede Konya’nın 3. sırada yer alması dikkatlerden 
kaçmadı. Daha dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı 

yapıldı. n HABERİ SAYFA 6’DA

KONYA’NIN DAHA ÇOK
TEDBİRLİ OLMASI LAZIM

Devler liginde güçleniyoruz
İSO’nun hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması belli oldu. Konya devler liginde 7 firma ile yer 

alırken, Konya Şeker’in iştirakleri olan Soma ve Kangal ile bu sayı 9 oldu. Bu yıl Enka ve Safa Tarım da ilk 500’e adını yazdırdı
KONYA ŞEKER İŞTİRAKİ 

İKİ FİRMA DAHA LİSTEDE
Konya Şeker’in Konya’da bulunan en-
tegre üretim tesislerinin yanında Konya 
dışındaki enerji şirketleri de Türkiye’nin 
en güçlü sanayi kuruluşları arasında yeri-
ni almayı başardı. Konya Şeker’in iştiraki 
olan Soma Termik Santrali ile Kangal 
Termik Santrali de Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları arasında yerini aldı. Öte 
yandan Safa Tarım ve Enka Süt, bu yıl ilk 
defa ilk 500’de yer alan firmalar oldu.

KONYA’DAN 7 FİRMA
LİSTEYE ADINI YAZDIRDI

2018 yılında 44. sırada yer alan Konya 
Şeker 49. sıraya geriledi. 2018 yılında 
143. sırada yer alan Eti Alimunyum sı-
rasını 2019 yılında da korudu. Panogra 
Tarım Hayvancılık 2018 yılında 134. 
sırada yer alırken, 2019 yılında 154 
sıraya geriledi. Ova Un Fabrikası 2018 
yılında 429. sırada iken bu yıl 354. sıra-
ya yükseldi. Safa Tarım 475. sırada yer 
alırken, Enka Süt 484. sırada yer aldı.

Uzaktan 10 bin öğrenciye eğitimSille için yeni bir dönem başlıyor
Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi içerisinde 
yer alan 397 bin 281 metrekare alan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla Yenileme Alanı olarak ilan 
edildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, ““Amacımız beş bin yıldan 
fazladır farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapan Sille’yi tarihi ve kültürel dokusuna bağlı 
kalarak en güzel haliyle gelecek kuşaklara 
taşımaktır” dedi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yaz 
uzaktan eğitimle çevrimiçi olarak öğrencilerle 
buluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genç 
KOMEK Yaz Okulu, 10 bin öğrenciyle uzaktan 
eğitimlere başladı. Derslere devamlılık sağlayan 
ve yarışmalarda başarılı olan öğrencilere sürpriz 
hediyelerin vereceği Yaz Okulu’nda; Kur’an-ı 
Kerim, seçmeli sanat eğitimi, din ve değerler 
eğitimi olmak üzere hafta içi her gün 6 etkinlik 
programı yapılıyor. n HABERİ SAYFA 13’TE
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TEBRİKLER
ALLAH SAYILARINI ARTIRSIN
ONLAR YÜZAKLARIMIZ

ARASINDA YER ALAN FİRMALARIMIZI TEBRİK EDİYOR,
BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ ...

www.konyayenigun.com

Duyarlı vatandaş leylek 
ailesine kayıtsız kalmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda da gündem Ayasofya Camii’nin ibadete açılması oldu. 
Başkan Altay, Ayasofya’nın ibadete açılması ile Fatih’in emaneti vakfiyesinin yerine getirilmiş olduğunu söyledi

Fatih’in emaneti, vakfiyesi 
yerine getirilmiş oldu

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi Temmuz ayı toplantısına 
başkanlık eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, yüksek mahkeme kararıyla 
Ayasofya’nın müze statüsünden 
çıkarılarak camii olarak yeniden 
ibadete açılmasıyla ilgili, “Fatih 
Sultan Mehmet’in emaneti vak-
fiyesi böylece yerine getirilmiş 
oldu. Bu duyguyu bize yaşatan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza Konya 
Büyükşehir Belediye Meclisi ola-
rak şükranlarımı iletiyoruz.” diye 
konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Temmuz ayı ilk top-
lantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kültür Mer-
kezi’nde sosyal mesafe ve mas-
ke kuralı gözetilerek düzenlenen 
toplantıya başkanlık eden Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Danıştay ka-

rarıyla Ayasofya’nın yeniden iba-
dete açılmasıyla ilgili görüşlerini 
paylaştı. Başkan Altay, “Bugün-
lerde şükrettiğimiz, beklediğimiz 
bir konunun halledilmiş olması-

nın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Ayasofya’nın yeniden camii 

olarak açıklamasıyla ilgili Da-
nıştay bir karar verdi. 24 Kasım 
1934’ten itibaren müze olarak 

kullanılan Ayasofya inşallah 24 
Temmuz Cuma günü tekrar ce-
maatle buluşmuş olacak. Fatih 
Sultan Mehmet’in emaneti vak-
fiyesi böylece yerine getirilmiş 
oldu. Bu duyguyu bize yaşatan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza Konya 
Büyükşehir Belediye Meclisi ola-
rak şükranlarımı iletiyoruz. İnşal-
lah cemaatiyle de Ayasofya tüm 
dünyaya örnek bir mescit, camii 
olarak aslına rücu etmiş olacak. 
Bizim yaşlarda hepimizin Ayasof-
ya’nın açılmasıyla ilgili duygu ve 
düşüncesi bellidir. Bunu görmek 
bizlere nasip oldu. Rabbimize ne 
kadar hamd etsek azdır. Bu imza-
yı atmak Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza nasip oldu. Hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Cumhurbaş-
kanımıza bu vesileyle şükranla-
rımızı sunuyoruz.” açıklamasını 
yaptı.
n HABER MERKEZİ

Konya’da bir avukat, elektrik 
direğine yuva yapan leylek ailesine 
kayıtsız kalmadı. Kentte yaşayan 
Avukat Hülya Gök, aracıyla işe gi-
derken elektrik direği üzerine yuva 
yapan bir leylek ailesi fark etti. 
Arabasını kenara çeken Gök, aile-
nin fotoğrafını çekip sosyal medya 
hesabında paylaştı. Hülya Gök, 
gördüğü manzaradan etkilenerek 
iki yavrusu olan anne leyleğe yar-
dım etmek için harekete geçtiğini 
söyledi.

İş çıkışı kendince bir sorgu-
lama yaptığını dile getiren Gök, 
“Bu leylek, dünyada Türkiye’yi, 
Türkiye’de Konya’yı seçmiş ve 31 
ilçenin içinde de Karatay’ı seçmiş. 
O elektrik direğinin üzerinde teh-
likeyi göze alarak yuvasını kurmuş. 
Böyle kapsamlı düşününce gerçek-
ten etkilendim.” dedi.

Karatay Belediyesini arayarak 
durumu haber verdiğini aktaran 
Gök, şöyle devam etti: “Bizler de 

birbirimize emanetiz. İnsanların 
hayvanlarda, hayvanların da in-
sanların üzerinde hakkı var. Ben 
de bu leylek için ne yapabilirim, 
ne yapılabilir, diye düşündüm. Ka-
ratay Belediyesi aklıma geldi, ilgili 
birimi aradım. Sağ olsunlar hemen 
konuyla ilgilenildi. Bu kapsamda, 
yuvanın yakınındaki bir caminin 
üzerine düzenli olarak yiyecek bı-
rakılıyor.” Gök, hayvanların doğa-
da kendi başlarına hayatta kalma 
yetilerinin olduğunu ancak insan 
eliyle değiştirilen doğada bunun 
mümkün olmadığını vurguladı. 
Hülya Gök, “O leylek ailesi doğa-
nın bir parçası ancak doğa nerede? 
Her yer beton yapılardan oluşu-
yor. Leylek, yiyecek ararken ya bir 
binaya çarpacak, ya leyleğe araba 
çarpacak ya da biri leyleği götü-
rüp akşam yemeği yapacak. Bu 
düşünceler aklıma gelince ben de 
kendimce emanete sahip çıkmaya 
çalıştım.” diye konuştu. n AA
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Kaliteden ödün vermeyen Ünver İnşaat müşterilerinin memnuniyeti ve istekleri 
doğrultusunda en iyi şekilde hizmet sunarak farkını ortaya koyuyor 

Kaliteden ödün vermiyorlar
Çalışmalarında en kaliteli mal-

zemeleri seçen Ünver inşaat, her 
geçen gün uzun soluklu önemli 
projelere de imza atıyor. Sektörün 
içerisinde yaşanan bütün yenilikleri 
takip ederek müşterilerinin gönlü-
nü kazanıyor.

Ünver inşaat olarak 2014 yı-
lından bu yana sektörde yer aldık-
larını belirten Ünver İnşaat sahip-
lerinden Mustafa Ünver, “Ünver 
inşaat sahibi olarak 2014 yılında 
başladığımız bu sektörde halen faal 
durumda çalışmaktayız. Bu zama-
na kadar Karatay bölgesi, Meram 
bölgesinde yaklaşık 180 daire tesli-
matımız oldu. Şu anda da sektörde 
hızlı bir şekilde çalışmalarımız de-
vam ediyor. Önceliğimiz müşteri 
memnuniyeti olmuştur biz bunu 
amaçlayarak projelerimizi, çalışma-
larımızı gerçekleştiriyoruz. Yaptığı-
mız işi severek yapıyoruz. Severek 
yapılan her iş sonucunda mutlaka 
başarıya ulaşır. Amacımız yaptı-
ğımız işlerin, çalışmaların hakkını 
vermektir. Gereken neyse en iyisi-
ni yapıyoruz. Yaptığımız inşaatlar 
teslim edildikten sonra 2 yılda geç-
se herhangi bir arızaya ve bakıma 
ihtiyaç duyulduğu anda hizmet 
veriyoruz.  Biz Ünver inşaat olarak 
işimizin arkasında duruyoruz ve 
garantisini de veriyoruz” dedi.

‘FARKIMIZ ORTADA’
Yeni projelerle ilgili bilgiler ve-

ren Ünver, “2020 ve 2021 yılları 
içerisinde 90 dairelik projelerimiz 
var. Bunun yanı sıra anahtar tes-
lim villalarımız mevcut. Karatay ve 
Meram bölgelerinde bu çalışmala-
rımızı gerçekleştireceğiz. Alparslan 
Mahallesi, Karaman Caddesi, Selim 
Sultan Caddesi bu bölgelerde aktif 
şekilde hizmet veriyoruz. Son za-
manlarda yaşanan pandemi süreci 
ile ilgilide vatandaşlarımız müstakil 

evleri tercih etmeye başladılar. Bu 
talep karşılığında da Ünver inşaat 
olarak vatandaşlarımızın istekleri 
doğrultusunda gerekli hizmetleri 
vermekteyiz. İnşaat firması olarak 
küçük işlerle uğraşmayız gibi dü-
şüncelerde hiç bulunmadık. Müş-
teri bizden ne istiyor? Kulübede 
istese, villada istese 100 dairelik 
alanıma inşaat yap derse bile biz 
hepsinde varız. Bizim en büyük ay-

rıcalıklarımızdan biri biz karşımız-
daki insanların ne istediklerini an-
layabiliyoruz. Bu yüzden kendimizi 
hiçbir zaman yukarıda görmedik, 
müşterilerimiz bizden ne bekliyor 
ona bakıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖDEME KONUSUNDA 
KOLAYLIK SAĞLIYOR

Ödeme noktasında müşterilere 
kolaylıklar sağladıklarını ifade eden 
Ünver, bu noktada Ünver İnşaat 
olarak öz sermaye ile çalıştıklarını 
ve müşterileri de sıkıntıya koyma-
dan aynı zamanda kredi olaylarına 
bulaştırmadan önlerini açıp ödeme 
kolaylığı sağladıklarını belirtti.

‘HERKES İŞİNİ DOĞRU YAPMALI’
Yaşanan sıkıntılı süreç içeri-

sinde inşaat sektörünün günü-
müzdeki ve gelecekteki durumu 
hakkında değerlendirmelerden 
bulunan Mustafa Ünver, “Pandemi 
sürecinin yaşanması ile beraber sı-
kıntılı zamanları geride bıraktık çok 
şükür. Eğer ki bu dönemleri yaşa-
mamış olsaydık, 2020 yılını inşaat 
sektörü adına çok farklı ve çok iler-

leyici olarak değerlendiriyorduk. Şu 
anda da çok iyi durumdayız müte-
ahhit arkadaşlar olarak, yolu doğru 
olan ve işini düzgün yapanın hiçbir 
zaman sıkıntıya düşmeyeceğine biz 
çok kez şahit olduk. Kimse kimse-
nin hakkına geçmesine gerek yok 
pandemi süreci olsa da olmasa da 
müşterisini memnun eden ve işini 
doğru yapan kesinlikle ayakta kal-
maya devam edecektir. İnşaat sek-
törü gerçekten dürüstlük isteyen 
bir sektör. Yapılan inşaatları, daire-
leri kendim oturacakmış yapmam 
gerekir. Bu vebal işi çünkü genel 
anlamda baktığımız zaman vatan-
daşlarımız tek isteği güzel bir evde 
yaşamlarını devam ettirmektir, im-
kanları dahilinde. Bunu göz önünde 
bulundurursak, 2018 yılından bu 
yana zarar gören esnaflarımız illaki 
kimin ne olacağını Allah bilir ama 
bir parça iyi odu diyebiliriz. Niye iyi 
oldu dersinizde bir dairenin 3 kişi-
ye satıldığını, peşinatlarının alınıp 
müşterilerin, vatandaşlarımızın 
mağdur edildiğini duyduğumuz za-
man üzülüyoruz. Bu durum bizleri 
de olumsuz etkiliyor. Genel anlam-
da vatandaşlarımızın bize olan gü-
veni azalıyor. Bizim isteğimiz bu işi 
bilen, sermayesi olan, hakkıyla ya-
pan kişilerin yapmasıdır. Bu sektör 
gerçekten basite alınacak bir sektör 
değil. İstemeyiz ki hiçbir insanımı-
zın canı yanmasın, kimse mağdur 
olmasın, parasını kaptırmasın çün-
kü para kolay kazanılan bir şey de-
ğil yıllarca birikim yapılıyor alın teri 
ile kazanılıyor. Vatandaşlarımız bu 
olumsuzlukları kesinlikle hak etmi-
yor. Bu iş gerçekten yatırım işi ve 
ucuz bir sektör değil dikkatli olmak 
gerekiyor. Dileriz ki herkesin işi 
gücü rastgelesin” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n MERVE DURGUT

İmam Hatip yıllarımız hep Aya-
sofya’nın açılmasına yönelik ezgilerle 
geçti.

Bir de şiirler…
Söylemlerimiz hep o yöndeydi.
Eylemlerimiz de…
Neredeyse 20 yıldan fazla oldu…
“Zincirler kırılacak
Ayasofya açılacak”
Sırf Ayasofya programları düzen-

lenirdi.
Refah Partisi tarafından…
Ya da Anadolu Gençlik Derneği 

temsilcilikleri eliyle…
Sonra…
Bütün STK’ların temsilcilikleri…
Haftanın 5 gününün 2 günü Aya-

sofya’nın açılması ile ilgili yazılar, şiirler, 
ezgiler ile geçerdi.

Sonra rahmetli Erbakan Hoca’nın 
konuşmaları…

Unutmadık…
Yeri geldikçe de hatırlatalım.
İşte bazı konuşmaları:
Ayasofya, Sultan Fatih’in milleti-

mize vakıf olarak bıraktığı bir camidir. 
Vakıfların kendi maksatları istikame-
tinde kullanılması zaruridir ve mevcut 
kanunlarımızın emridir. Konu bundan 
önce bildiğiniz gibi, bütçe görüşmele-
ri esnasında Millet Meclisi’nde birçok 
partilerin milletvekilleri tarafından müş-
tereken orta yere konmuştur. Ve ka-
nunların emrinin tatbik edilmesi isten-
miştir. Bu hususta İçişleri Bakanlığımız 
bütçesinde Devlet Bakanlığımız büt-
çesinde konuşmalar yapılmıştır. İleriki 
bakanımız bu konuyu inceleyeceklerini 
bütçe müzakereleri esnasında vaat et-
mişlerdir. Bendeniz bildiğim kadar 30 
Mayıs’ta bütçe çıktı iki aylık dönem es-
nasında bakan arkadaşlarımdan. İşit-

tiğime göre Ayasofya’nın 
cami olmaktan dışarıya 
nasıl çıkarıldığına dair bir 
doküman bulamadıklarını 
ifade etmişlerdir. Ümit 
ediyorum ki, ilgili bakan-
larımız bu hususta tetkik-
lerini yapacaklardır. Millet 
Meclisi’nde,  komisyon-
larda yapılmış temennidir. 
Bakanlarımız bunun ne-
ticesine vardıkları zaman 
bu soruları kendilerine tevcih eden 
milletvekillerine gereken cevapları ve-
recekler ve bu yolda bir şey yapılması 
lâzım geliyor, onun için hiç şüphesiz ifa 
edeceklerdir. (5 Eylül 1974) 

Bakın başka konuşmaları da var.

“Payitahtımız İstan-
bul’a gelip de sizi böyle 
bir iman seli halinde 
görünce çok yakında şu 
Ayasofya’yı tekrar iba-
dete açacağımız günün 
heyecanını duyuyorum.” 
(İstanbul/1979 İstan-
bul-MSP Mitingi Aya-
sofya Meydanı)

Devam edelim mi?
Bu taklitçiler o du-

rumdadırlar ki, “9 Eylül’de düşmanı 
denize döktük” diye merasim yapar-
lar ama denize döktükleri düşmanın 
Yunan olduğunu bile söylemezler. 
Batı’nın şımarık çocuğu Yunanlıya 
yaranmak için, Sultan Fatih’in bizzat 

kendi şahsi malı olan ve kıyamete 
kadar ibadet yapılması için vakfetmiş 
olduğu Ayasofya’yı, her türlü insan 
haklarını çiğneyerek, bir vakıf malı 

olduğu halde, bu vasiyetine uygun bir 
şekilde cami olarak kullanmazlar, kır-
mızı kilise renklerine boyarlar. Gâvurla-
ra yaranmak için ellerinden ne gelirse 
yaparlar. Böylesine tahrip olmuş bir 
taklitçilik zihniyetinden milli olayları 
yaşamalarını, bu heyecanı beklemek 
elbette mümkün değildir. İşte bu bir 
avuç taklitçinin dışında, 60 milyon 
milletin kendisi elbette Refah Partisi’yle 
beraberdir ve elbette tarihiyle inancıyla 
beraberdir. Bundan dolayıdır ki, tam 
25 yıldır büyük coşkuyla “Fetih Günü” 
kutlanmaktadır. (19 Haziran 1993 RP 
Grup Konuşması)

Şu cümleleri de var Rahmetli Erba-
kan’ın…

Ayasofya, İstanbul’un fethinde 
Sultan Fatih’in kendi fetih hakkıdır, 
kendi malıdır. Kendi malı olduğu için 
bunu vakfetmiştir, kıyamete kadar 
cami olarak kullanılmak üzere. Bun-
dan dolayıdır ki, Ayasofya’nın cami 
olarak mutlaka kullanılması gerekir. 
Ayasofya Hakk’ın batıla galebesinin 
sembolüdür.

Bugüne gelelim…
Elhamdülillah…
86 yıllık özlem sona erdi…
Zincirler kırıldı…
Ayasofya açıldı…
Bu da Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’a nasip oldu.
Allah razı olsun…
Mübarek olsun…
Bizim eylemimiz aynı…
Söylemlerimiz de…
….

DÜN DE AYNI DÜŞÜNÜYORDUK BUGÜN DE…

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

 Mustafa Ünver
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İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması belli oldu. Konya devler liste-
sinde 7 firma ile yer aldı. Geçen yıl İkinci 500’de yer alan Safa Tarım ve Enka Süt firmaları bu yıl İlk 500’e yükselmeyi başardı

Devler listesinde 7 Konyalı
İstanbul Sanayi Odası’nın ha-

zırladığı Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması 
belli oldu. Konya, ekonomideki tüm 
zorluklara rağmen Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşundaki gü-
cünü 7 sanayi kuruluşu ile artırdı. 
ISO 500’deki kuruluşların ihracatı 
yüzde 2,4 artarken, katma değerde-
ki yüksek teknoloji yoğunluklu payı 
yüzde 6,9’a yükseldi. İstihdam yüz-
de 1, Ar-Ge harcamaları da yüzde 
150’nin üzerinde arttı.

Listede Konya’dan Konya Şe-
ker, Eti Aliminyum, Panogra Tarım, 
AYD Otomotiv, Ova Un, Sefa Tarım, 
Enka Süt yer aldı. 2018 yılında 44. 
sırada yer alan Konya Şeker 49. sı-
raya geriledi. 2018 yılında 143. sıra-
da yer alan Eti Alimunyum sırasını 
2019 yılında da korudu. Panogra 
Tarım Hayvancılık 2018 yılında 
134. sırada yer alırken, 2019 yılında 
154 sıraya geriledi. Ova Un Fabrika-
sı 2018 yılında 429. sırada iken bu 
yıl 354. sıraya yükseldi. Safa Tarım 
475. sırada yer alırken, Enka Süt 
484. sırada yer aldı. 

‘HER GEÇEN YIL SAYININ 
ARTACAĞINA İNANIYORUM’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
arasında yer alan Konyalı firmaları 
tebrik ederek, her geçen yıl Kon-
ya’dan daha fazla firmanın bu liste-
de yer alacağına yürekten inandığını 
söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul 
Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” listesin-
de yer alan Konyalı firmaları tebrik 
etti. İstanbul Sanayi Odası’nın sana-
yi sektörünün en değerli verilerini 
oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 
Konya’dan listeye 7 firmanın girme-
sinin mutluluk verici olduğunu belir-
ten Başkan Altay, Konyalı firmaların 
üreterek, ihracat yaparak, istihdam 
sağlayarak ülkenin kalkınmasında 
önemli pay sahibi olduğunu söyledi. 
Konyalı sanayicileri ve çalışanlarını 
tebrik ederek başarılarının devamını 
dileyen Başkan Altay, her geçen yıl 
Konya’dan daha fazla firmanın bu 
listede yer alacağına yürekten inan-
dığını vurguladı. 

BAŞKAN KÜTÜKCÜ VE 
ÖZTÜRK’TEN KONYALI 
FİRMALARA TEBRİK 

Konya’nın, Türkiye’nin 500 Bü-

yük Sanayi Kuruluşu-2019 listesin-
de bu yıl 7 firma ile temsil edildiğini 
belirten Kütükcü, İlk 500 Sanayi 
Kuruluşu Listesinde Konya’daki fir-
ma sayısının artmasının sevindirici 
olduğunu, ancak Konya’nın daha 
fazlasını yapabilecek potansiyeli ol-
duğunu ifade ederek önümüzdeki 
yıllarda sayının daha da artmasını 
temenni etti.

Açıklamasında Konya Sanayi 
Odası olarak pandemi sürecinde 
olduğu gibi her zaman sanayicilerle 
birlikte olduklarını vurgulayan Kü-
tükcü, şunları söyledi: “Konya’mız 
hamdolsun güçlü üretim yapısına 
sahip bir sanayi şehri haline geldi. 
Organize sanayi bölgelerimiz, özel 
sanayi sitelerimizle Türkiye’nin sa-
nayi üretimine güç veriyoruz. Kendi 
sektörlerinde öne çıkan sanayi tesis-
lerimiz var. Bu pandemi döneminde 
dahi dünyadaki üretim yarışından 

bir an bile kopmadık. Konya Sanayi 
Odası olarak biz de, sanayi tesisleri-
mizin üretim kapasitelerini artırmak 
ve rekabet güçlerini geliştirmek 
amacıyla yaptığımız çalışmalara ara-
lıksız devam ediyoruz.” 

Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ise açıklanan listeyle 
ilgili “2019’da Türkiye’nin en bü-
yük 500 sanayi kuruluşu listesinde 
Konya 7 firma ile yer aldı. Konya 
ve Türkiye ekonomisinin gelişimine 
katkı sağlayarak gurur duymamıza 
vesile olan firmalarımızı kutluyor, 
ulaştıkları büyüklükte emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

LİSTEDE TARIM FİRMALARININ 
ÇOKLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Konya Ticaret Borsası (KTB) 
Başkanı Hüseyin Çevik, İstanbul 
Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-

ruluşu listesinde yer alan 7 Konya 
firmasını tebrik etti. 

İSO tarafından Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 yılı 
araştırması sonuçları açıklandı. Kon-
ya’dan 7 firma ilk 500’e girme başa-
rısını gösterdi. Listede tarım firmala-
rının çoğunluğu dikkat çekti.

“Listede 7 firmamızın yer al-
ması Konya’nın vizyonu ve ekono-
mik gücünü göstermesi açısından 
önemlidir. Bu başarıda, Türk özel 
sektörünün girişimci ruhunun ya-
nında, istikrarlı ve akılcı politikalar 
uygulayan hükümetin büyük payı 
olmuştur” diyen KTB Başkanı Hü-
seyin Çevik, Konyalı firmaları tebrik 
ederek, bu sayının artması için her-
kesin üzerine düşen sorumluluğu 
alarak daha çok çalışması gerektiği-
ni belirtti. 

Listenin Konya’nın üretimden 
gelen ekonomik gücünü göstermesi 

açısından değerli olduğunu, Kon-
ya’nın bu başarısının, şehrimizin 
ekonomik olarak gelişmesine büyük 
katkı ve moral verdiğini belirten Çe-
vik, “Konyalı 7 firmadan 5 tanesinin 
tarım ve tarıma dayalı sanayi kuru-
luşu olması, Konya için tarımın ne 
kadar önemli olduğunu göstermek-
tedir.

 Nüfus artışına paralel olarak, 
küresel iklim değişikliği, plansız 
kentleşme, sanayileşme, tarımsal 
arazilerinin azalması, su varlığı-
nın yetersizliği gibi nedenlerle gıda 
kaynaklarındaki azalma beslenme 
riskini gündeme getirmektedir. Bu 
risk ülkelerin de politikalarını değiş-
tirmelerine yol açmıştır. 

Gelecek dönemde dünyada ta-
rımla uğraşan ülkeler ön plana çı-
kacak. COVİD-19 süreci tarım ve 
gıdanın ulusal güvenlik kadar stra-
tejik sektör olduğunu bir kez daha 

göstermiştir. Bu açıdan Konya, ül-
kemizde olduğu kadar yakın ülkeler 
arasında da önemli bir tarımsal üre-
tim merkezidir. Şehrimiz üretimiyle, 
sanayiye de ticarete de en büyük 
destek olmaya devam edecektir” 
dedi. 

TÜMSİAD’DAN KUTLAMA
Tüm Sanayici ve İşadamları 

Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube 
Başkanlığı da Türkiye’nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu 2019 Araş-
tırmasında yer alan firmaları tebrik 
etti. TÜMSİAD Konya Şubesinden 
yapılan açıklamada, “İstanbul Sana-
yi Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 
Araştırması’na göre Konya’dan 7 
firma listede yer aldı. Ekonomide 
yaşanan bir takım zorluklarına rağ-
men, üretime, istihdama ve ihracata 
büyük katkı sağlayarak listede Kon-
ya’nın varlığını güçlendiren firma-
larımızı tebrik ediyoruz” ifadelerine 
yer verildi. 

KONYA ŞEKER İŞTİRAKİ 
İKİ FİRMA DAHA LİSTEDE

Konya Şeker’in Konya’da bulu-
nan entegre üretim tesislerinin ya-
nında Konya dışındaki enerji şirket-
leri de Türkiye’nin en güçlü sanayi 
kuruluşları arasında yerini almayı 
başardı. Konya Şeker’in iştiraki olan 
Soma Termik Santrali ile Kangal 
Termik Santrali de Türkiye’nin en 
büyük sanayi kuruluşları arasında 
yerini aldı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Memiş KütükcüUğur İbrahim Altay Selçuk Öztürk Hüseyin Çevik
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Ayasofya  ilgili kararını Danıştay 
verdi.  “Danıştay’ın kararı  hukuki bir 
karar”, saygıyla karşılamak gerekmek-
tedir. Türkiye’de uzun zamandır öz-
lemle beklenen yılların meselesi olarak 
görülen Ayasofya’nın ibadete açılması 
meselesi artık kapanmış görünmekte, 
ancak tartışma süreceğe benziyor. 

Ayasofya’nın camiye dönüştürül-
mesi hassas bir konudur. Ayasofya’nın 
ibadete açılması ile ilgili bu güne kadar 
farklı zamanlarda çok sayıda miting ya-
pılmış, siyasi söylemlere konu olmuş-
tur.  Bizler için özgürlük meselesi ve 
inanç meselesi olarak hep hassas bir 
konu olarak kalmış olan Ayasofya iba-
dete açılmalıdır olmuştur. Müze olması 
yanında 34 yıldır namazda kılınmakta 
olan Ayasofya artık hür bir ibadethane, 
cami olarak kalacaktır. Ayasofya’nın 
cami ve müze olması konusunda farklı 
görüşleri olanlar olabilir. Müze veya 
cami olmasını savunanlar veya bunlara 

karşı çıkanların olması da gayet normal 
karşılanmalıdır. İbadete açılması için 15 
günlük bir süre verilmiş olup bu sürede 
bu kültürel mirası estetik bakımdan en 
güzel şekilde donatmalıdır. Dünya kül-
tür mirasına girmiş bu eserin ibadet ve 
ziyaret esnasında göz kamaştıran bir 
güzellikte olması sağlanmalıdır.  Mimar 
Sinan’ın katkılarıyla güzelleştirilmiş bir 
mekân dünkünden daha güzel hale 
getirilmelidir. İç mimarlarımızın bunu 
en güzel şekilde yapacaklarından emin 
olmalıyız. Yanındaki Sultan Ahmet Ca-
mii, yakınındaki Süleymaniye Camisi 
gibi ibadet zamanı belirli bölümlerinde 
gezmeye kısıtlama getirilmelidir. 

Türkiye’de farklı sesler çıksa da bu 
gün için iktidarın yanında, ana muhale-
feti ve diğer partilerin büyük bir kısmı 
ibadete açılması konusunda olumlu bir 
tavır sergilemeleri Türkiye için bir ka-
zanç olarak görülmelidir.  Ayasofya’nın 
ibadete açılması dışarıdan beğenilme-

yen bir karar olarak gö-
rülebilir, ancak ülkede bir 
sevinç yarattığına göre bu 
olumlu tavır sürdürülmeli 
ve bu husus iç siyaset 
malzemesi yapılmamalı-
dır. İşin uluslararası boyu-
tu olduğundan bahsedil-
mekte, bu işin uzmanları 
tartışadursun, ancak yurt 
dışına çıkanlar görmüştür. 
Yurt dışında özellikle Av-
rupa’da birçok cami kapalı ve bakımsız 
halde veya kiliseye dönüştürülmüştür. 
Öylemi yapalım, hayır ama gereği gibi 
kullanımını da sağlamalıyız.  Yaşadığı-
mız belki birçok kişinin de gördüğü bir 
örnek vermek gerekirse İspanya’nın 
Córdoba şehirinde Kurtuba Camii var-
dır. Kurtuba İslam fütühatı ile 711’de 

tanışmıştır. Şehrin ka-
derindeki daha önemli 
dönüm noktası Şam’da 
Abbasi iktidarı ile batan 
Emevi güneşinin ışığını 
İspanya’ya taşıyan 1. 
Abdurrahman’ın 756’da 
bağımsız Emevi Dev-
leti’ni ilanı ile şehrin 
başkent yapılmasıdır. 
Müslümanlar arası çe-
kişme ve didişme, 11. 

yüzyıldan itibaren kuzeyden güneye 
Katolik Kralların birleşerek yürüttükleri 
yeniden fetih hareketine tüm Endü-
lüs’te zemin hazırlamış ve bunun bir 
sonucu olarak da 1236’da Kurtuba’nın 
ışığı sönmüş ve Hıristiyanların eline 
geçmiştir. İslamın önemli eserlerin-
den olan Kurtuba Camii 1241’e kadar 

cami olarak kalmıştır. Bir mucizevi 
mekândır, aynen Ayasofya gibi.  İn-
sanlık medeniyetinin bu büyük eseri, 
Kurtuba’nın 1236’da düşmesinden 

sonra caminin ortasına ve her bir kral 
bir köşesine katedral inşa ederek, isla-
mı süslemeleri kapatılmış, minareli çan 
kulesine dönüştürülmüş, kendi man-
tıklarına göre son derece görkemli bir 
mimariye sahip olan caminin ihtişamı 
ile mest eden iç dizaynı değiştirilerek 
insanın gönlüne bir acı veren bir hale 
getirilmiştir. Dört köşe muhteşem, 
oldukça büyük olan bu eser 150-200 
Tl karşılığı Euro ile gezilebiliyor. İçeri 
girerken rehberimiz defalarca sıkı sıkı 
uyardı. Sakın içeride namaz kılmayın 
ağır para cezası var diye. Bizim grup-
ta beş vakit namazını kılan oldukça 
fazla arkadaşımız vardı. Ben ve Prof. 
Dr. Mustafa Önder hoca ile birlikte bir 
bankın üzerine oturup kıbleye yönelip 
gözümüzle namaz kıldık. Birkaç arka-

daşımız gibi bize de Kurtuba’da namaz 
kılmak nasip olmuştu. Bazı eserler bir-
likte de kullanılabilmeli, İspanya’da bu 
talep Müslümanlar tarafından Kurtuba 
camisi için yapılmıştır. Şimdiki uygula-
ma nasıl görmedim, ancak Kurtuba ca-
misinde 2018 de ferdi namaz kılmaya 
müsaade edildiği haberleri alınmıştır. 
Kurtuba camisine yakın dar bir sokakta 
ulu cami diye isimlendirilen Müslü-
manların namaz kıldığı çok küçük bir 
camii var minaresinden vakit ezanı 
okunmasına izin verilmiyor, imamın 
bahçede mikrofonsuz ezan okumasına 
müsaade edilmiş. 

Fatih Sultan Mehmet Hanın İstan-
bul’un fethinden sonra camiye dönüş-
türdüğü Ayasofya asırlarca sürecek bir 
döneme girmiştir. Fatih’in emanetine 
de sahip çıkılmıştır. Ayasofya ile ilgili 
atılan bu adım ülkemiz ve İslam alemi 
için hayırlı olsun. 

Sağlıcakla kalınız.

AYASOFYA İBADETE AÇILDI

Uzun süre DSİ 4. Bölge Müdür 
Yardımcılığı görevinde bulunan ve 
son olarak da KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığında hizmet ede-
rek bu yıl emekliliğe ayrılan Mevlüt 
Pınarkara’nın oğlu Mert Pınarkara 
dünya evine girdi. Mert Pınarkara, 
Abdurrahman Döğdü’nün kızı Se-
her Döğdü ile 12 Temmuz Pazar 
günü Selçuklu Belediyesi’nin nikâh 
salonunda düzenlenen törenle ha-
yatını birleştirdi. 

Ülkemizin de içinde bulundu-
ğu, son zamanlarda da vakaların 
artış gösterdiği pandemi sürecin-
de gerekli kurallara dikkat edilerek 
gerçekleştirilen nikâh merasimine; 
Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri İhsan Bostancı, KOP İda-
resi Başkan Vekili Halil İbrahim 
Tongur’un yanı sıra çok sayıda da-
vetli katıldı. n HABER MERKEZİ

‘Zengin toprakların fakir 
bekçileri olmayacağız’

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 80 Binde Devr-i Alem Parkı sevinci ve coşkusuna ortak oldu. 
Çocuklar ile birlikte parkı gezen Kavuş, parkın minik misafirleri ve ailelerine dondurma ikramında bulundu 

Çocuklar 80 Binde Devr-i 
Alem Parkı’nı coşturdu

Yeni tip koronavirüs ile et-
kin şekilde mücadele eden Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin KTO 
Karatay Üniversitesi iş birliğinde 
hayata geçirdiği Kuru Buharlı De-
zenfeksiyon Sistemi, toplu ulaşım 
araçlarında başarıyla uygulandı. 
Kuru buhar üreten ve el teması 
olmayan yeni sistemde virüsler 
yüzde 100’e yakın bir oranda de-
zenfekte edilebiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
KTO Karatay Üniversitesi iş birli-
ğinde yeni tip koronavirüsle (Ko-
vid-19) mücadele kapsamında de-
zenfeksiyon işlemlerinde yeni nesil 
bir sisteme geçiyor. Koronavirüsle 
mücadelede toplum sağlığını ko-
rumak için Türkiye’ye örnek olan 
çalışmalara imza atan Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, toplu ulaşım 
araçlarında deneme aşamasında 
olduğu Kuru Buharlı Dezenfeksi-
yon Sistemini hizmete sunmaya 
hazırlanıyor. KTO Karatay Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Bölü-
mü 4. sınıf öğrencisi Ahmet Sami 
Yılmaz tarafından projelendirilen 
ve Türkiye’de bir ilk olan Kuru 
Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi, 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait top-
lu ulaşım araçlarında kullanılarak 
olumlu sonuç elde edildi. Sistemin 
hayata geçmesiyle dezenfekte iş-

lemleri artık el teması yapılmasına 
gerek kalmadan gerçekleşebile-
cek. Uygulandığı yüzeye 10 ila 20 
mikron arasında kuru buhar gön-
deren yeni nesil sistem, yüzeyde 
gün boyunca oluşan mantarların, 
bakteriyel ve virüssel organizma-
ların yüzde 100’e yakın bir oranda 

dezenfekte edilmesini sağlıyor. 
DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI VE 

SOSYAL MESAFE DENETİMLERİ 
SÜRÜYOR 

Toplu ulaşım araçlarının de-
zenfeksiyonunu da düzenli şekil-
de sürdüren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, daha önce duraklar ile 

otobüs ve tramvayların içerisine 
dezenfektan kurumları gerçekleş-
tirmişti. Ayrıca, toplu ulaşımda 
sosyal mesafe denetimleri de titiz-
likle sürerken; yoğun hatlara anlık 
takip ile ilave seferler verilerek 
sosyal mesafe korunuyor.
n HABER MERKEZİ

Mevlüt Pınarkara’nın oğlu evlendi

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili ve Gençlik Kolları Genel Baş-
kanı Abdulkadir Karaduman, İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, İl Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Mehmet Efe ve 
Mustafa Haksever, Altınekin İlçe 
Başkanı Yaşar Öz ve Altınekin İlçe 
Başkan Yardımcıları, Altınekin’de 
çiftçiler tarlalarında buğday ve 
arpa hasatları sırasında ziyaret etti. 

ELEKTRİK FATURALARI HASAT 
SONUNA ERTELENMELİ

Konyalı çiftçilerin en büyük 
probleminin elektrik faturaları 
olduğunu belirten Karaduman; 
“Konya’mız, Türkiye’deki tarım ih-
tiyacının yüzde 15’ini karşılaması-
na rağmen bugün hala Konya’daki 
üreticilerimizin elektrik ve sulama 
noktasında çok ciddi mağduriyet-
ler yaşadığını hep birlikte görüyo-
ruz. Bugün özellikle elektrik fatu-
ralarıyla ilgili hasat dönemi halen 
daha yapılmadan bile faturaların 
ki ortalama otuz bin TL gibi aylık 
elektrik faturası ödemesi çiftçileri-
mizi büyük bir anlamda mağduri-
yete sevk ediyor. Zaten gübreyle, 
mazotla ilgili girdi maliyetlerinin 
oldukça yüksek olması, aynı za-
manda sulamayla ilgili problemle-
rin neticesinde elektrik faturasını 
ödeme noktasında, çiftçilerimiz 
büyük bir problemin eşiğinde. Bu 
anlamda Saadet Partisi olarak çift-
çilerimizin, her zaman olduğu gibi 
bugün de yanında olduğumuzu ve 
meclis çalışmalarımızda da Saadet 
Partisi olarak yürüttüğümüz çalış-
malarda da bugün mutlaka elekt-
rik faturalarının, su faturalarının, 
çiftçilerimizin hasat döneminin 
sonrasında yapılandırılması ve er-
telenmesi noktasında bir çalışma 
yapılmasıyla ilgili önergeler ver-
dik ve çalışmaları yakinen takip 
ediyoruz. Üreticimizin özellikle bu 
elverişsiz koşullarda bile üretimini 
yapabilmesi ülkemiz açısından son 
derece önemli ve üreticilerimizin 
bu gayreti elbette ki her türlü tak-
dirin üzerindendir. Bu anlamda va-

tandaş olarak her birimize düşen, 
siyaset üstü olan bu tarım mesele-
siyle ilgili, bütün siyasi partilerimi-
zi, üreticinin yanında olmaya davet 
ediyor ve Konya’daki çiftçilerimizin 
sorunlarına çözüm araması gerek-
tiğini buradan bir kere daha ifade 
etmek istiyorum. Bizler, zengin 
toprakların fakir bekçileri olmayı 
hak etmiyoruz.” dedi.

BİÇTİĞİMİZ EKİN 
BORCUMUZA YETMİYOR

Heyetin, tarlada hasat sırasın-
da ziyaret ettiği çiftçilerden birisi 
de şu açıklamayı gerçekleştirdi; 
“Biz çiftçilerin birinci olarak su 
sorunumuz var. Su sorununun ar-
dından sırasıyla elektrik faturaları, 
gübre ve mazot ücretleri var. En 
çok sorunumuz su, biz Altınekin 
çiftçisi olarak su istiyoruz, sonra da 
elektrik faturalarının ertelenmesi-
ni. Her ay en aşağı yirmi beş, otuz 
bin TL para ödüyoruz. Bu sadece 
bir kuyudan çekilen suyun elektrik 
faturası. Sorunumuz ve devletten 
isteğimiz bu. Bir de buğday des-
tekleri ve fiyatlarının yükseltilme-
sini istiyoruz. Açıklanan rakamları 
düşük buluyoruz. Biz çiftçiler en 
çok da bankalara mağduruz. Şu 
anda bankalarla aramız hiç iyi de-
ğil. Hepimizin, her çiftçinin banka-
ya borcu var. Hasadı sattığımızda 
kazancımızı direk bankaya ödeye-
ceğiz. Bize hiçbir şey kalmayacak. 
Doğrusunu söyleyelim, kaldırdığı-
mız borcumuzu ödese çok mutlu 
oluruz ama ödemez şu anda. Bor-
cumuzu ödemek bize yetecek.” 
dedi.

Heyet, çiftçi ziyaretinin yanı 
sıra Altınekin’de birtakım ziya-
retler de gerçekleştirdi. Altınekin 
merkezde gerçekleştirilen esnaf zi-
yaretinin ardından heyet, Altınekin 
Kaymakamı Zekeriya Murat Şa-
han, Belediye Başkanı Muharrem 
Dere ve Ziraat Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu’nu da ziyaret ederek 
ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.
n HABER MERKEZİ
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Konya’nın daha çok
tedbirli olması lazım

Türkiye’de son 24 saatte bin 
12 kişiye korona virüs tanısı ko-
nuldu. Bin 298 kişi iyileşirken, 
19 kişi virüs nedeniyle hayatını 
kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Twitter hesabından Türkiye 
Günlük Korona Tablosu’nu pay-
laştı. Buna göre, son 24 saatte 45 
bin 232 kişiye test yapıldı. Bin 12 
kişiye korona virüs tanısı konulur-
ken, bin 298 kişi iyileşti. 19 kişi ise 
virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 
Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 
212 bin 993 olurken, iyileşen hasta 

sayısı 194 bin 515’e, hayatını kay-
bedenlerin sayısı ise 5 bin 363’e 
ulaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, 
“Son 3 günde ortalama entübe 
hasta sayısı en yüksek 5 il; İstan-
bul, Ankara, Konya, Diyarbakır, 
Bursa. Ortalama yoğun bakım 
hasta sayısı en yüksek 5 il; İstan-
bul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep 
ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar 
için tedbirlere daha fazla uyalım” 
bilgisi verdi.
n İHA

Kulu ilçesinde otomobil ile 
motosikletin çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada motosiklet 
sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, 
19.30 sıralarında Değirmenözü 
Mahallesi’ne meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Kulu yönünde olan 
Fevzi Ünlü (17) idaresindeki 42 
GF 871 plakalı motosiklet ile ters 
yoldan geldiği iddia edilen Celal Ş. 
idaresindeki 42 ABY 465 plakalı 
otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çar-
pışmanın ardından motosikletten 
5-6 metre ileriye sürüklenen mo-

tosiklet sürücüsü, ağaca çarptıktan 
sonra ağır yaralandı. Kaza ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 
olay yerindeki ilk müdahalenin ar-
dından yaralıyı Kulu Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. 
Fevzi Ünlü hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılama-
dı. Hayatını kaybeden sürücünün 
yakınları hastanede sinir krizi geçi-
rirken, otomobil sürücüsü gözaltı-
na alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Birçok operasyonda ön saflarda polislerle birlikte yer alan görev köpekleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
bünyesinde özenle eğitiliyor. Eğitilen köpekler polislerle beraber zorlu operasyonlarda görev yapıyor 

Polisin ‘sağ kolu’ 
görev köpekleri

Suçu veya suçluyu hassas bu-
runlarıyla koklayarak bulan ve başta 
uyuşturucu olmak üzere birçok ope-
rasyonda ön saflarda polislerle bera-
ber yer alan görev köpekleri, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim 
Merkezinde özenle eğitiliyor. Kimi 
çok iyi koku alıyor, kimi uyuşturu-
cuyu ya da tuzaklanmış bir bombayı 
buluyor, kimi de arama kurtarma 
ekiplerinde yer belirliyor. Bu özel 
köpekler, güvenlik güçlerinin en bü-
yük yardımcıları ve Emniyetin göz 

bebekleri olarak görülüyor. Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan 8 polis köpeği, Çevik Kuv-
vet, Olay Yeri, Narkotik Şubelerinin 
en büyük yardımcıları. Toplumsal 
olay, devriye, narkotik ve bomba 
aramalarında kullanılan köpekler 
60 ile 90 gün arasında eğitimden 
geçiyor.  Polis köpekleri gerçekleşen 
eğitim ardından yaklaşık olarak ise 
10-12 yaşına kadar bulunduğu biri-
me hizmet veriyor.   
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay’ın parklarında öncelik sosyal mesafe
Ülke genelinde kontrollü sos-

yal hayatın başlamasıyla birlikte 
birçok sosyal alan ve işletme gibi 
Karatay’daki park ve bahçeler de 
uzun bir aranın ardından yeniden 
vatandaşların kullanımına açıldı. 
Kontrollü sosyal hayatın başlaması 
dolayısıyla hafta sonlarını park ve 
bahçelerde değerlendirmek isteyen 
vatandaşlar, Karatay genelindeki 
parklarda vakit geçiriyor.Karatay 
Belediyesi de kontrollü sosyal ha-
yatın en iyi şekilde uygulanabilme-
si için gereken her türlü karar ve 
tedbiri alıyor. Söz konusu tedbirle-
rin yanı sıra Konya’da piknik yap-
ma anlayışına farklı bir yaklaşım 
getiren Karatay Belediyesi, şehre 
kazandırdığı Karaaslan Piknik Bah-
çesi’yle bu anlayışı başarılı bir şe-
kilde uyguluyor. Karaaslan Piknik 
Bahçesi, bireysel piknik konseptiyle 
Koronavirüsle mücadele süreci bo-
yunca evlerinde bunalan vatandaş-
ların imdadına yetişiyor. Ailelerin 

sadece kendilerinin kullanabileceği 
bir alanda piknik yapma imkânı-
nın sunulduğu piknik bahçesinde 
vatandaşlar, müstakil evlerinin 
bahçesinde piknik yapar gibi rahat 
ve huzurlu vakitler geçiriyor. Kara-
aslan ve Saraçoğlu Hobi Bahçeleri 
ile Şehir Parkı ve Olimpiyat Parkı da 
sosyal mesafe kurallarına uyularak 
temiz havada verimli vakit geçir-

mek isteyen Konyalıların uğrak ad-
resi konumunda. 

VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI VE 
HUZURU ÖNCELİĞİMİZ 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, yaz ayları için koronavi-
rüs salgını nedeniyle yeni normal-
leşme sürecinde de gerekli önlem 
ve tedbirler kapsamındaki çalış-
malarına ara vermeden devam et-

tiklerini kaydederek; ilçede parklar 
başta olmak üzere vatandaşların 
yoğun kullandığı tüm alanlar-
da titizlikle çalıştıklarını söyledi. 
Kontrollü sosyal hayat takviminin 
uygulamaya konulduğu günden 
itibaren ilçenin birçok yerinde ol-
duğu gibi bahçe ve parkların da 
sosyal mesafeye göre düzenlendi-
ğine dikkat çeken Başkan Hasan 

Kılca, “Pandemi sürecinde salgının 
etkisini azaltabilmek için bizler de 
gayret ediyoruz. İlçemizde haya-
ta geçirdiğimiz bireysel konseptli 
parklarımızın önemi bu dönemde 
daha da anlamlı hale geldi. Evlerin-
de bunalan hemşehrilerimiz, çok 
fazla kalabalığa karışmadan sadece 
kendi ailesiyle pikniğini yapabiliyor. 
Şehir ve Olimpiyat Parklarımız ile 

Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi Bah-
çelerimize gelen hemşehrilerimiz, 
hem riskten uzak hem de doğayla 
baş başa toprakla ve tarımla uğra-
şarak hoşça vakit geçiriyorlar. Yine 
Konya’mızda ilk olan bireysel kon-
septli Karaaslan Piknik Bahçemiz-
de de vatandaşlarımız aileleriyle 
birlikte güzel bir gün geçirebiliyor. 
Tüm park bahçe ve ortak alanla-
rımızda hemşehrilerimizin sosyal 
mesafeye dikkat etmelerine özen 
gösteriyoruz. Çünkü önceliğimiz 
vatandaşlarımızın sağlığı, huzur 
ve mutluluğudur. Bizler her türlü 
tedbiri alarak gerekli düzenleme-
leri yapıyoruz. Hemşehrilerimizden 
de ricamız, sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına azami ölçüde uymala-
rıdır” dedi.  Parklara ilgi gösteren 
vatandaşlar ise yeni normalleşme 
sürecinde Karatay Belediyesi’ne 
sunduğu imkan ve alınan tedbirler 
dolayısıyla teşekkür etti.
n AA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Yunak Cumhuriyet Savcısı 
Deniz, göreve başladı

Yunak ilçesine atanan cumhu-
riyet savcısı Coşkun Deniz, göre-
vine başladı. Hakimler ve Savcılar 
Kurulu 1. Dairesi, 2020 Adli ve 
İdari Yargı Ana Kararnamesi son-
rası Bolu’nun Mengen ilçesindeki 
adliyede cumhuriyet savcısıyken, 
Yunak’a cumhuriyet savcısı olarak 
tayin olan Deniz, mesaiye başladı. 

Yunak’ın güzel ve sakin bir ilçe 
olduğunu ifade eden Deniz, ilçe 
halkının da güleryüzlü ve hoşgörü-
lü olduğunu söyledi. Deniz, kendi-
sine verilen görev ve yetkileri layı-
kıyla yerine getireceğini, hukukun 
üstünlüğü ve adaletin temini için 
elinden geleni yapacağını belirtti.
n AA

Ilgın kaymakamı 
görevinden alındı

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih 
Kadiroğlu’nun Konya Valiliği emrine 
alındığı açıklandı. Konya Valiliğin-
den yapılan açıklamada, “Türkiye 
Kömür İşletmelerinin ruhsatlandır-
dığı alandaki çalışmalara engel olan 
Ilgın ilçesi Çavuşçugöl Mahallesi’nin 
bir kısım sakinleri, 11 Temmuz 
2020 sabahı tedbir alan kolluk kuv-
vetlerine mukavemet göstererek iki 
kolluk personelini yaralamıştır. 11 
Temmuz 2020 günü öğleden sonra 
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadi-
roğlu mahalle sakinleri ile toplantı 
yapmış, toplantı esnasında mahalle 
sakinlerinden bazıları topluluğu ga-
leyana getirerek devlet temsilcisine 
gösterilmemesi gereken tavır ve 
sözler sarf etmişlerdir. Bu tahrikler 
karşısında istenmeyen bir söz Kay-
makam Kadiroğlu tarafından sarf 
edilmiştir. Toplulukta kolluk kuv-
vetlerine mukavemet eden, Kay-

makam Kadiroğlu’na karşı tahrikte 
bulunan ve hakaret edenlerle ilgili 
gerekli işlemler başlatılmıştır. İs-
tenmeyen bu hadiseden sonra Ilgın 
Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, 
Konya Valiliği emrine alınmıştır. 
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ay-
dın ise geçici olarak Ilgın Kaymaka-
mı olarak görevlendirilmiştir” denil-
di. n İHA
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Antalya bölgesinin önemli turizm tesislerinden olan Bera Holding bünyesinde hizmet veren Bera Alanya Otel, 29 
Haziran tarihi itibarı ile TSE’nin denetiminden geçip Güvenli Turizm Sertifikasını alarak misafirlerini ağırlamaya başladı

Yeni dönemin hizmet
kalitesi Bera Alanya’da

‘Turizmde fiyat değil, güven’ 
anlayışı ile 29 Haziran’da kapılarını 
açan Bera Alanya Otel, misafirlerine 
yeni normal dönemde güvenli bir 
konaklama deneyimi sunuyor. Gör-
kemli mimarisi, altın rengi kumsalı, 
turkuaz rengi denizi, muhteşem bir 
manzara ve gelenekselleşen misa-
firperverlik anlayışıyla hizmet veren 
Bera Alanya Otel, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından başlatılan Gü-
venli Turizm Belgelendirme Progra-
mı kapsamında düzenlenen Güvenli 
Turizm Belgesi’ni aldı. Yeni süreçte 
güvenli, sağlıklı ve rahat bir ortam-
da tatillerini geçirmelerini sağlamak 
için tüm ekibiyle son derece titiz ve 
detaylı bir çalışma yürüten tesis, mi-
safirlerini ağırlamaya başladı.

‘TSE’NİN DENETİMİNDEN 
GEÇİP GÜVENLİ TURİZM 
SERTİFİKAMIZI ALDIK’

Bera Alanya Genel Müdürü Ka-
zım Öztoklu, Bera Alanya Otel’in 
2007 yılında hizmete başlayarak 
bugüne kadar hizmetine devam 
ettiğini söyledi. Öztoklu, “Bu yıl 14. 
hizmet yılındayız. 2020 yılının içe-
riğine baktığımız zaman gerçekten 
çok güzel bir rezervasyon talebiyle 
karşılaşmıştık, ancak malum mart 
ayından itibaren pandemi süreci-
ne girdik. Bizler de bu zorlu süreci 
hep birlikte yaşadık ve nisan ayında 
açmamız gereken tesisimizi 29 Ha-
ziran itibariyle hizmete açtık. Tabii 

tesisimizi hizmete açarken de pan-
demiden dolayı yapmış olduğumuz 
hazırlıklarla beraber TSE’nin deneti-
minden geçip Güvenli Turizm Ser-
tifikamızı aldık. Şu an için kapasite-
mizin yüzde 30’u ile müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve vali-
liğimizin vermiş olduğu genelgeler 
doğrultusunda hizmetlerimize de-
vam etmekteyiz. Biz bu hizmetlerin 
genelini zaten yapıyorduk ama pan-
demi dönemi dokümantasyonlarıyla 
beraber daha steril şekilde uygula-
maya başladık. Şu anki misafirleri-
miz otelimizden son derece mem-
nunlar” dedi.

‘KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE 
DİKKAT EDİYORUZ’

Aldıkları pandemi tedbirle-
rinden dolayı otel misafirlerinden 

olumlu dönüşler aldıklarını aktaran 
Öztoklu, “Umarım bu süreci en kısa 
sürede atlatırız. Hepimizin buna ih-
tiyacı da var. Şuan Temmuz ayının 
ilk haftalarındayız. Rezervasyonla-
rımıza baktığımız zaman çok net 
bir şey göremiyoruz ama biz Bera 
Holding ve Bera Alanya ailesi olarak 
hem istihdama katkı olarak hem de 
ekonomiye katkı adına tesisimizde 
hizmete devam ediyoruz. Yeni sü-
reçte güvenli, sağlıklı ve rahat bir 
ortamda tatilinizi geçirmenizi sağ-
lamak için tüm ekibimizle birlikte 
son derece titiz ve detaylı bir ça-
lışma yürüttük. Yıllardır büyük bir 
özenle, her alanda takip ettiğimiz 
temizlik ve hijyen standartlarımıza 
bu dönemde daha hassas yaklaşa-
rak gerekli tüm önlemlerimizi aldık” 
ifadelerini kullandı.

‘MİSAFİRLERİMİZİN GÖNÜL 
RAHATLIĞIYLA GELİP BURADA TATİL 
YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ’

Temmuz ayının ortasından itiba-
ren bir müşteri yoğunlaşması bekle-
diklerini belirten Öztoklu, “İlerleyen 
dönemlerde hava trafiği açılmayan 
ülkelerin normale dönmesi ile Tem-
muz ayının ortasından itibaren bir 
yoğunlaşma bekliyoruz. Beklenen 
hava trafiği açılırsa özellikle bizim 
tesisimize de büyük katkısı olacaktır. 
Hali hazırda hava trafiği kapalı olan 
ülkelerden de rezervasyonlar var. O 
yüzden hep beraber bunu nasıl daha 
geliştirebiliriz, rezervasyonlarımızı 
daha nasıl artırabiliriz yönünde çalış-
malar yapıyoruz. Şuan otelde olan ve 
gelecek olan misafirlerimizin de gö-
nül rahatlığıyla burada tatil yapma-
larını tavsiye ediyoruz. Bizler hazırız, 
yaklaşık on gündür otelimizi açtık. 
Misafirlerimiz eksiksiz bir şekilde 
hiçbir sıkıntı yaşamadan hizmetten 
faydalanabiliyorlar. Bera Alanya Ai-
lesi olarak siz değerli misafirlerimiz 
ile tekrar bir araya gelmekten bü-
yük heyecan duyuyor ve sizlere tek-
rar ‘Hoş geldiniz’ demek istiyoruz! 
Alıştığınız Bera Alanya konforunu, 
kalitesini ve hizmet standartlarını 
yeniden sizlere yaşatıyor olmak ve 
Bera Alanya’da yepyeni deneyimle-
re sizlerle birlikte yelken açma fikri 
bizleri inanılmaz motive ediyor” diye 
konuştu. n İHA

REFAH-YOL Koalisyonu iş başında. 
Erbakan hocanın motor gücü ,aklı,fe-
raseti ve çalışkanlığı 1994 krizinde ka-
rizması çizilen sayın Çiller’in itibarını da 
kurtarıyordu.Olağanüstü başarılar geli-
yordu.Herkes memnun .Lakin memnun 
olmayanlarda vardı.Müesses nizamın 
devamını isteyen sömürgeci küreselciler 
ellerindeki medya,NATO , istihbarat ve 
finans gücü ve yerli aparatları ile yine or-
taya çıktılar 28 ŞUBAT POSTMODERN 
darbesini devreye soktular.ERBAKANIN 
direnci ve itidali dört ay kadar daha Cum-
huriyet tarihinin en başarılı hükümeti de-
vam etti. Sonrası malum.

Meşhur 28 ŞUBAT kararları yani 
Milli Güvenlik Kurulu kararlarının en ba-
şında geleni 8 yıllık kesintisiz eğitim.Bu-
nun anlamı sadece de imam hatiplerin 
kapatılması değil,aynı zamanda meslek 
liselerinin kapatılması,sanayide ara ele-
man dediğimiz usta çırak mekanizması-
nın da ortadan kalkması demekti.

Erbakan hoca imzalamadığı bu 
kararların uygulanmasını engellemek 
olayların ateşini düşürmek  için umre zi-
yaretine gitti.Ama ülkede sular durulmak 
nedir bilmiyordu.

Bizde o zamanki İl başkanımız Meh-
met  Sözer ile birlikte umreden dönen 
hocanın başkanlığındaki il başkanları 
toplantısına katıldık.

Hoca her zamanki gibi mutad açık-
lamalarını basına açık bölümde yaptı.
Basına kapalı bölümde ise teşkilatlar 
hakkında uzun uzun bilgi aldıktan sonra 
bizlere dönerek;”Aklınızda  bir tek soru 
var,acaba hoca İmam hatipleri ortadan 
kaldıran kararı uygulayacak mı?” hepi-
miz pür dikkat kesilmiştik hoca ne diye-
cek diye.Devamla,

“Bakın ;bir kurumun ruhunu tabe-
ladaki isim belirler.O tabeladaki isim 
o kurum hakkında niteleyicidir.siz ta-
belayı değiştirdiğiniz zaman ruhunu da 
yok etmiş olursunuz.Bizim ömrümüz 
İHL tabelasındaki ruhu korumak içindir 
yani o ruh bizim siyasetteki varlık se-
bebimizdir bizden kimse o ruha karşı 
durmamızı beklememelidir.Mücade-
lemiz bunun içindir.”diyerek hepimizi 
rahatlatmıştır.

Buna,tabeladaki isimden uzaklaş-
manın nasıl sonuç doğurduğuna dair 
birkaç yaşanmış örnek vermek isterim.

Yine; REFAH-YOL döneminde so-
rumlu olduğum ilçenin bir beldesinde 
belde belediye başkanı bizim partiye geç-
mek ister.Adamda her yol var.Faizcilik,iç-
ki,kadın falan ne ararsanız..

Adamın geçmesi bizi beğendiği için 
değil, Büyük Şehir ve iktidarın nimetlerin-
den yararlanıp ekstra hizmet almak iste-
mesinden olduğunu hepimiz biliyoruz.
Ben bölgenin sorumlusu olduğum için 
adamın partimize faydasından çok zararı 
dokunacağını düşünerek bize gelmesine 
rıza göstermedim.Lakin adam  arsız! 
Hemen haftada birkaç kere il başkanını 
rahatsız eder.

Bir gün il başkanı rahmetli Mehmet 

Sözer beni başkanlığa çağırdı –“Mustafa 
abi senin belediye başkanı biz rahatsız 
ediyor ne yapalım?”

-“Başkanım; adam malum fayda-
sından çok zararı dokunur onun yapa-
cağı hizmeti biz zaten oraya yapıyoruz” 
dedim.

İl Başkanı;
-“Ama adam diyor ki; “Bak başkan 

beni partiye almazsanız bende Ankara’ya 
gider hocanın basın toplantısında hocam 
ben sizin partiye geçeceğim lakin Konya 
teşkilatınız beni almıyor derim. Hesabı siz 
hocaya verin diyor” dedi.

Düşündük daha çok rezalet çıkma-
sın diye adamın partiye geçişini sağladık.
Aradan üç*beş ay zaman geçti her ay 
yaptığımız İl Divan toplantısında bu be-
lediye başkanında bunduğu bir sohbette 
“aman eski alışkanlıklarına dikkat et bura-
da  kabul görmezsin” diye ilçe başkanı-
mız uyaracak oldu

-Adam bize hiç unutamayacağımız 
şu cevabı verdi.

“Ne diyorsunuz siz ya ben partiye 
zarar gelecek diye üç aydır ağzıma içki 
koymuyorum,Cuma namazlarına bile 
gidiyorum” dedi

İşte aylar sonra hocamızın bize ta-
belanın ruhu ile yaptığı konuşmayı dinle-
yince aklıma bu hadise geldi. Hakikaten 
tabela çok önemli.

Örnek vermeye devam edelim
Bakın Abdüllatif Şener  gibi CHP’ye 

giden isimlere.Kimliklerini kaybedip boş 
beleş dolaşmaktalar.

CHP milletvekili Abdüllatif Şe-
ner;FP’nin kapatılma davasında Anayasa 
mahkemesinin kararına gerekçe olarak 
gösterilen konuşması. 

Sivas-Suşehri ilçesi, Karşıyaka Ma-
hallesinde, bir kahvehanede, 8.3.I999 ta-
rihinde bir konuşma yapan Fazilet Partisi 
Meclis Grup Başkanvekili,

ABDULLATİF ŞENER - Peki bunlar 
niye İmam-hatip okullarını kapattılar. 
Kur’an kurslarına gidişi zorlaşırdılar. 
Üniversitelerdeki, imam-hatip okulların-
daki kız öğrencilerle mücadele ediyorlar, 
başörtüsüyle. Çünkü bunların vatan-
daşların inançları, değerleri, menfaatleri 
diye bir telaşları, endişeleri yok.... Hiçbir 
Avrupa ülkesinde, Amerika’da, As-
ya’sında, nereye giderseniz gidin, rahibe 
okullarında, rahibe olmak için okuyan 
öğrencilerin başlarındaki örtüyü çıkar-
maya hiçbir siyasî partinin gücü yeter 
mi’ Hiçbir siyasî iktidarın gücü yeter mi’ 
Hiçbir devletin gücü yeter mi’ Yetmez. 
Kimsenin aklına da gelmez oralarda. 
Bırakın Avrupa ülkelerini. Türkiye’de 
ruhban okulları var. Türkiye’deki ruhban 
okulları öğrencilerinin başındaki örtüyü 
açmaya, kimsenin cesaret etmesi değil, 
niyet etmesi bile mümkün değil. Peki ne 
oluyor da Türkiye’de imam-hatip okulu-
na giden. İmam-hatip okulu nedir’ Dinî 
bir okul. “Oraya giden kız öğrenci başını 
açacak” diyor. Kim diyor’ Vali genelge 
çıkarıyor. Aslına bakarsanız Bursa’da 
yaşanan olay bir deney. Orada tutarsa 

bütün Türkiye’de yaygınlaş-
tıracaklar ve de milletin oyu 
ile iktidara gelen siyasîler, 
milletin inançlarına uygun, 
saygılı davranış içinde 
bulunması gerektiğini hiç 
düşünmüyor, aldırış da 
etmiyor, onu bir problem 
olarak da görmüyor.... Bu-
nun hesabının sorulması 
lâzım. Üniversitelerde de 
aynı hadiseler yaşanıyor. 
Dünyanın hiçbir yerinde görülmez bir 
hadisedir. Bütün bunların çözümünün 
tek adresi var. Bu adres Fazilet Partisidir. 
Neden öyledir’ Bakın MERVE KAVAKÇI 
ismi kazanacak bir yerdedir. O bölgeden 
inşaallah 10 civarında milletvekili çıkara-
cağız, dördüncü sıradadır. Bu kardeşiniz 
Meclise girecektir. Kim bu’ Bu arkada-
şımız, hanım bacımız, Türkiye’de tip 
fakültesinden, başörtülüdür diye atılmış, 
kaydı silinmiş bir insan. Ama babası üni-
versiteden arkadaşımızdır, profesördür. 
Babası bir ihtisas sebebiyle A.B.D.’ne 
gitmiş, 5-6 sene kalmıştır. Kızını da ya-
nına almış, Amerika’ya götürmüştür. Bu 
kız, Amerika’da Bilgisayar Mühendisliği 
Fakültesinden başörtüsü ile diplomasini 
almış, gelmiştir. İşte Türkiye ile Amerika 
arasındaki fark. Bir yerden başörtüsü ile 
diploma alıp geliyor, bir yerde kayıt yap-
mıyorlar. Kaydını yapmış öğrenciyi okul-
dan atıyorlar. Aradaki fark bu, inanıyoruz 
ki Türkiye’de bütün problemlerin çözüle-
ceği merci T.B.M.M.’dir ve T.B.M.M.’ne 
milletin inançlarını ve menfaatlerini taşı-
ma niyetinde olan siyasî kadrolar girdiği 
takdirde, bütün dertler ve meseleler 
çözülür. Şöyle bir misyondaki bir İnsa-
nın meclise milletvekili olarak girmesi 
demek, Mecliste sorunun çözülmesi 
demek. Mecliste sorunun çözülmesi 
demek, artık Türkiye’de, bu konuda 
hiçbir mercide, hiçbir makamda., hiçbir 
kurumda böyle bir sorunun tartışılamı-
yacağı anlamına gelir.

ABDULLATİF ŞENER - Eğer top-
lumda belli bir yaşama biçimini tercih 
etmiş olan insanların, belli bir düşünce 
biçimini tercih etmiş olan insanların, 
Anayasada güvence altına alınan fikir ve 
düşünce özgürlükleri baskı altına alını-
yorsa, yaşama biçimleriyle ilgili anlayış-
ları baskı altına alınıyorsa, eğitim hakları 
baskı altına alınıyor, engellenmeye çalışı-
lıyorsa, faiz, buna da karşıyız. (T.B.M.M. 
Tutanak Dergisi. 3.11.1998, 13.Birleşim, 
s.373).

ABDULLATİF ŞENER - (Kanal 7 
televizyonu, 26.5.1998 günü saat 18 Ha-
ber bülteni) SPİKER demiştir.

Aynı Abdüllatif Şener bugün ne di-
yor?

“Özlem Hanım iyi bir vekildir. Ama 
vekilliğini AKP’ye değil, CHP’ye borçlu-
dur. Kadınlara seçilme hakkını 1934’te 
CHP verdi. Başörtülü kadınlarda erkek-

lerle beraber eğitim alma, 
çalışma ve vekil olma 
talebi olmasaydı Meclis’te 
olamazdı. Bu zihniyet de-
ğişimini de CHP’ye borç-
ludur”

Tabelanın koruması 
kalkınca, bir röportajında 
bakın nasıl iki yüzlü oldu-
ğunu göstermektedir.

- Kavakçı’nın millet-
vekili olmasını siz isteme-

diniz mi? Sorusuna;
Şener;
FP döneminde başörtülü bir adayı-

mızın olmasını herkesten çok Nazlı Ilıcak 
istiyordu. Merve Kavakçı’nın milletve-
kili olarak seçildiği kesinleşince ciddi bir 
sorunla yüz yüze olduğumuzu anladık. 
Oturup bu sorunu nasıl çözebiliriz diye 
konuştuk. Kavakçı’nın aday gösterilme-
sini tasvip etmedim. Karar süreçlerinde 
bulunmadım. Meclis’teki o malum ye-
min töreninden sonra bir basın toplantısı 
düzenlendi. Ben grup başkan vekiliydim. 
Arkadaşlar benim de bulunmam gerekti-
ğini ifade ettiler. Orada bulunmayı göre-
vim gereği kabul ettim. Sonraki safhala-
rın hiçbirinde yokum.

- Kavakçı olayı yeniden gündeme 
gelse, aynı tepkiyi koyar mısınız?

Şener;
AK Parti artık bu konuda belirlen-

miş bir durum varken bunu zorlamaya 
kalkışmaz. Başörtülü bir kadın adayın 
partilerin milletvekili listelerinde yer alma-
sı, mevcut sistem içinde asla mümkün 
değildir. Anayasa Mahkemesinin bir ka-
rarı var. Türkiye bir hukuk devletidir. Ama 
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 
bir başka karar daha var. O kararda da 
başörtülü kadınların parti kurabilecekleri 
veya kurulan partilerin üyesi olabilecek-
leri ve aktif siyaset yapabilecekleri be-
lirtilmektedir. Anayasa Mahkemesinin 
yasağı artık kesin bir kural haline gel-
miştir. Olaya bu çerçeveden bakılmazsa 
gerilim ve çatışma yaşanır. Bu yanlış bir 
siyasettir.

Tabela mağdurlarından biride Sayın 
Mehmet Bekaroğlu.       Meclisin insan 
haklarını en tavizsiz savunan üyesi olan  
Bekaroğlu tabela değiştirdikten sonra 
tam CHP li gibi davranmaktadır. Aşağı-
daki twet her şeyi açıklamaktadır.

CHP’li Mehmet Bekaroğlu’ndan 
AK Parti’ye darbe imalı tehdit: Yakında 
hepiniz karanlıkta kalacaksınız

 Fazilet Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı ABDULLAH GÜL - Adalet, hukuk, 
demokrasi, insan hakları, özgürlükler, 
inanca saygı, eğer bu şeyler ayaklar altına 
alınmasaydı, bu millet kendi öz yurdunda 
garip, öz vatanında parya muamelesine 
tabi tutulur muydu’ ... Hırsızlık yapanlar, 
boğazlarına kadar yolsuzluk yapanlar, 
çetelerle, mafyalarla kol kola gezenler, 
bugün laiklik zırhı içine bürünüp devletin 

en itibarlı koltuklarında otururlarmıydı’ 
Sadece okumak istiyorum, başka bir-
şey istemiyorum, sessizce okula giden-
ler, polis zoru ile, üniversite kapısından 

diye atılır mıydı’
ABDULLAH GÜL - Adalet mülkün 

temelidir. Her şeyin temeli olan hukuk 
siyasallaştırılmıştır bugün Türkiye’de. 
Niçin mi; misal vereyim, siz, bana, hür, 
demokratik bir ülke gösterin ki, o ülke-
nin Anayasa Mahkemesinin üyeleri, o 
ülkenin yüksek yargı organlarının üyeleri 
Genelkurmay Karargâhına gidip brifing 
alsınlar ve aldıkları brifing üzerine de 
davalar görsünler!... (FP sıralarından 
“Bravo” sesleri, alkışlar) siz, bana, yine, 
bir demokratik ülke gösterin ki, milletin 
milletvekilleri bu kürsüde konuşurken 
tedirgin olsunlar. Konuşmalarından so-
rumlu tutulsunlar!... Siz, yine, bana, bir 
demokratik ülke gösterin ki, o ülkenin en 
büyük üniversitesinin rektörü, başörtüsü 
ve sakalla uğraşmak için “gerekirse bili-
me ara verin” diyebilsin!....

ABDULLAH GÜL - Sayın Bülent 
Ecevit, Türkiye’de, sizin Başbakan yar-
dımcısı olduğunuz dönemde, üniversi-
teler, bilim ve özgürlük yuvası olmaktan 
çıktı, baskının ve zulmün en yoğunlaştığı, 
yoğunlukla yaşandığa yerler oldu. Hiç 
içiniz sızlamadı mı üniversite kapısında 
coplanan kızları görmekten’ Kanun ve 
hukuka aykırı şekilde masum kız çocuk-
larının anayasa eğitim hakları zorbalıkla 
ellerinden, alınırken, anne ve babalarının 
gözyaşını görürken hiç acı hissetmediniz 
mi’

....Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
son dönemlerde hükümet eliyle yapılan 
kışkırtıcılık, bölücülük ve tahrik, hiçbir 
aklıselim sahibinin izah edemeyeceği 
noktaya ulaşmıştır. Bununla, Bursa’da 
bir süredir olup bitenleri kastetmek is-
tiyorum. Bir ülkenin kendi kendisine 
yapabileceği en büyük kötülük Bursa’da 
yapılmaktadır. Bir aydan beri, Bursa’daki 
imam-hatip okullarındaki kız öğrencilerin 
başörtüsüyle uğraşmak, çocuk yastaki 
evlatlarımızı, babaları ve ağabeyleri yaş-
larındaki polislerle karşı karşıya getir-
mek ve onları sokaklarda sürükletmek, 
sıradan insanlar olan anne ve babalarını 
günlerce sokaklara dökmek, sizler için en 
büyük mahcubiyet olacaktır, insanların, 
özyurdunda garip, özvatanında parya 
haline getirildiği Türkiye’de, Filistin benze-
ri manzaraları ekranlara getirmek, kimin 
iktidarı döneminde olmaktadır’!

...55 nci hükümetteki icraatlardan 
dolayı ödüllendirilerek Milli Eğitim Ba-
kanlığından Başbakan Yardımcılığına 
terfi ettirilen sayın bakana da sesleniyo-
rum şimdi: Söz, birkaç gün önce, 9 Ocak 
1999 günü, şehit öğretmenlerin eşlerine, 
annelerine ve babalarına madalyalar tak-
tınız; ülkenin bütünlüğünü korumak için 
bu milletin çocuklarına en kötü şartlarda 
bile eğitim vermek için her türlü tehlikeyi 
göze alıp bölücü örgüt tarafından şehit 
edilen öğretmenlerin annelerine, baba-
larına ve genç hanımlarına madalyalar 

taktınız. Bütün televizyon ekranları ve ba-
sın bu görüntüleri aziz milletimize aynen 
iletti. Şimdi size soruyorum.

Sayın bakan; başörtülü dîye okul 
kapılarında polis zoruyla sürüklediğiniz o 
kızlara benzeyen başörtülü annelere, ba-
şörtülü gencecik mahzun dul hanımlara 
ve hatta hatta, eşini vatan için şehit veren 
sizin o “kara çarşaflı” dediğiniz şehit eşine 
madalyaları takarken hiç vicdanınız sızla-
madı mı! (FP sıralarından “Bravo” sesle-
ri, alkışlar) Oğullarını bu vatan için şehit 
veren annelerin kızlarını üniversite kapı-
sında başörtülü diye sürüklerken, Sayın 
Ecevit, hiç başınızı iki elinizin arasına alıp 
düşünmediniz mi; bu olup bitenler bu ül-
kede oluyor diye hiç, düşünmediniz mi! 
Bu ülkede, sadece babalarını, evlatlarını, 
eşlerini ya da kardeşlerini ölüme gönder-
me karşılığında mı başörtüsü yasal hale 
edecektir!

ABDULLAH GÜL - (1998-1999 öğ-
renim yılı başında, eşi Hayrunnisa Gül’ün 
başörtülü fotoğrafıyla A.Ü. Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesine kayıt için getirdiği, 
noter ve gazetecileri de çağırdığı) Kayıt 
gerçekleşmeyince “bugün Moskova’da 
yaşıyor olsaydık, böyle bir engelle karşı-
laşmazdı eşim” demiştin”

Sayın Abdullah Gül’ün RP ve FP de 
iken katışıksız bir İslami hassasiyetlerinin 
olduğunu yukarıdaki konuşmalarından 
anlıyoruz lakin tabelanın manevi ağırlığı 
üzerinden kalkınca bakın neler söylü-
yor.”Yıllarca bizi her taşın altında Ya-
hudi vardır korkuttular.Halbuki hiçte 
öyle değilmiş .İyi insanlarmış”

Erbakan Hocanın başbakan olarak, 
Abdullah gül’nde yardımcısı olarak katıl-
dığı bir resepsiyonda kadeh kaldımadığı-
nı basından öğrenmiştik.Lakin Abdullah 
beyin İngiltere Kraliçesizin onuruna ver-
diği yemekte kadeh kaldırdığını maalesef 
üzülerek müşahede ettiğimizi  gördük.

Görüldüğü gibi Tabelanızı yitirdiği-
nizde kimliğinizi de,ruhunuzu da yitiriyor-
sunuz.

Bu günlerde “efendim her yeri İHL 
yaptınız ama gençliğimiz elimizden 
gidiyor” gibi acımacısızca,bilinçli yahut 
dışarıdan gelen akımların yönlendirmesi 
ile maalesef kendi arkadaşlarımız bile 
İHL’leri eleştirmektedir.

Aslında siz çocukların yanlışlarını 
değil İHL tabelasını eleştiriyorsunuz.O 
tabelayı oradan kaldırırsanız bir daha 
yerine asamazsınız.Çünkü o ruhu öl-
dürmüş olursunuz!

1974 Kıbrıs zaferinden sonra Kıbrıs 
mücadelesinin sembol ismi Rauf Denk-
taş’a Erbakan hocanın ilk tavsiyesi “Rauf 
bey kardeşim ülkende acilen İHL’leri  aç-
malısın.gençliğini şuurlandırmazsanız 10 
sene sonra sizin, bu mücadeleniz unutu-
lur” Nitekim yıllar sonra Rahmetli Rauf 
Denktaş Erbakan’ın bu uyarısını dikkate 
almadığı için nedametle itiraf etmiştir.

Lütfen İHL’ler üzerine oynanmakta 
olan oyuna alet olmayın.O tabelanın 
ruhu sağlamdır.Hatalar varsa zamanla 
ishale edilir.

TABELANIN ÖNEMİ!

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58

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

İLAN 14 TEMMUZ 2020

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri: Konya İl, Selçuklu İlçe, 7296 Parsel, HOCACİHAN Mahalle/Köy, Kıymet takdiri yapılan 
taşınmazın, dosya içerisindeki 13.01.2020 tarihli tapu kayıtlarında 74 cilt, 8692 sayfada bulunan, 
Selçuklu ilçesi, Hocacihan Mahallesi, 7296 parsel adı altında, 338,00 m2 miktarında, Arsa vasfıyla, 
TAM hissesi BORÇLUYA ait olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde ihtiyati 
haciz, İcrai Haciz, ipotek şerhleri ve rehin bulunmaktadır. 
Taşınmazın Halihazır Durumu ve Çevresel Özellikleri: Satışa konu taşınmazın yapılı bulunduğu 
7296 parsel, Selçuklu İlçesi, Hitam Sokak, Haydarbey Sokak, Nurdağ Sokak ve Gülnaz Sokağın 
çevrelediği alan içerisinde bulunmaktadır. Ana taşınmaz çevrili olduğu alan içerisinde Hitam Sokağa 
cepheli vaziyettedir. Taşınmazın bulunduğu bölge; 3 - 5 ve 14 - 16 katlı konut amaçlı kullanılan ayrık 
nizam yapılar, küçük çaplı alışveriş merkezleri, ilköğretim okulu, sağlık ocağı, parklar ve ibadethane 
ve sosyal alanlar yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım kolaydır. Gayrimenkulün bulunduğu 
bölgede altyapı ve ulaşım sorunsuz olup; bölgenin her türlü altyapı hizmeti belediye tarafından 
karşılanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede otopark, yeşil alan, sosyal donatı alanları gibi 
ihtiyaçlar belediyenin çalışmaları ve yeni projelerle en iyi şekilde karşılanmaktadır. Konu mülkün yakın 
çevresinde 350 metre kuzeybatısında Adakale Caddesi, 450 metre kuzeybatısında Çevreyolu Caddesi, 
800 metre güneybatısında Şefikcan Caddesi, 250 metre kuzeydoğusunda Rauf Denktaş Caddesi, 1,5 
kilometre güneydoğusu Konya Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Maliye Hizmet Binası, 1,8 kilometre 
güneybatısında Başkent Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi,1,5 kilometre doğusunda 
Konya Numune Hastanesi, 1,4 kilometre güneyinde Hazım Uluşahin, Yapıcı, Kemerli, Demirci, Nüve 
İş Merkezleri bulunmakta olup, şehir merkezine 2 kilometre mesafede konumlu durumdadır. Krokide 
görüldüğü üzere, Zemin + 2katlı evin zemin kat oturum alanı brüt 118m2, 1. ve 2. kat oturum alanı brüt 
127m2 dir.34 m 2 bodrum kat alanı bulunmaktadır.
Taşınmazın Teknik Özellikleri ve Değerlendirmesi: Satışa konu taşınmaz 7296 no.lu parsel 
üzerinde,1 adet ayrık nizam konut amaçlı kullanılan yapı mevcuttur. Bina bahçe ve çevre düzenlemesi 
tamamlanmıştır. Konu taşınmazın bulunduğu bina kısmi bodrum, zemin, 2 normal kattan ibaret 
olup binada zemin katta 1 adet daire ve bina girişi, 1. ve 2. normal katların her birinde 1 ‘er daire 
vardır. Dış cephe kaplaması sıva üzeri boyadır. Yapının yerinde fotoğraflanmış, ölçümleri yapılmıştır. 
Yapının yerinde gözlemlenen durumlarına göre inşaat birim fiyatları tespit edilmiştir. Yerinde alınan 
ölçümlere göre yapıya ait inşaat alanları hesap edilmiştir. İnşaat alanları ve takdir edilen birim fiyatların 
kullanılması ile yapıya ait güncel değerler belirlenmiştir. ZEMİN + 2 KATLI EV: Parsel üzerinde yarım 
bodrum artı 3 katlı, bodrum kat 34 m2 , zemin kat 118 m2, 1. Kat 127 m2, 2. kat 127 m2, olmak üzere 
toplam 406 m2 alana sahip mesken olarak kullanılan 3 katlı 3 daireli yapı mevcuttur. Parsel üzerinde 
bulunan yapının her katında, antre, 3 oda, salon, 1 mutfak, wc, banyo ve 2 balkon dan oluşan 1 daire 
bulunmaktadır. Dairelerin salonda ve odalarda yer döşemesi ahşap parke, duvarlar ince sıva üzeri 
boya, tavanlar ince sıva üzeri boyadır. Banyo ve WC ‘de yer döşemesi dökme mozaik, duvarlar yarıya 
kadar seramiktir. Mutfakta yer döşemesi dökme mozaik, duvarlar ince sıva üzeri boya, tavan ince 
sıva üzeri boya olup dolaplar ahşap kapak, tezgâh afyon mermerdir. Pencereler ahşap doğramadır. İç 
kapılar ahşap, dış kapı ahşaptır. Banyoda vitrifiye malzemesi olarak, su armatürleri mevcuttur. Binada 
doğalgaz yakıtlı, bireysel sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Konu bina yaklaşık 30 yıldır 
kullanımdadır. Konu binada borçlu ikamet etmektedir. Parsel üzerinde konumlu 3 katlı 3 daireli yapıya 
ait inşaat ve iskân ruhsatları tanzim edilmiştir. Ancak Tapu müdürlüğünde kat irtifakı kurulmamıştır. 
Taşınmazın vasfı arsa olarak görülmektedir. Parsel üzerindeki 3 daireli yapı 3 ayrı bağımsız bölüm 
olarak değerlendirilmemiş, toplam yapı alanı kullanılarak değerleme yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının Yayınladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğine göre III. Sınıf A Grubu yapılara 
girdiği tespit edilmiştir. Taşınmazın 2019 yılı rayiçlerine göre birim değeri 980 ,00 TL/m2 dir. Yapılan 
hesaplamalarda bina yaklaşık 21 – 30yılları arasında olduğu için betonarme karkas binalar için % 25 
yıpranma payı düşülerek yapı birim fiyatı olarak ( 980.- TL / m2* 0,75 : 735.- TL / m2 )birim değeri 
kullanılmıştır. Keşfi yapılan 7296 parseldeki arsanın; özellikleri, bulunduğu mevkii, niteliği ve niceliği, 
imar durumu, satışın ihale yoluyla yapılacak olması ve alım satım rayiçleri dikkate alındığında keşif 
tarihindeki arsa m2 birim değerinin 900.- TL/m2 olduğu kanaatine varılmıştır.
Adresi  : Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, Hitam Sokak, No: 9/1-2-3Selçuklu/Konya
Yüzölçümü : 338,00 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu : Dosyada mevcut 06.01.2020 tarihli, E.731 sayılı yazı ekindeki imar durum belgesine 
göre keşfi yapılan ana taşınmazın imar planında 3 kat ayrık mesken sahasına isabet ettiği, Hmax: 3 
kat, Jeolojik Durum: Önemli alanlar 2 olarak, Bina Yüksekliği:, Bina Derinliği, Ön Bahçe Mesafesi, 
Yan Bahçe Mesafesi, Arka Bahçe Mesafesi: Mevcut Bina olarak belirtilmiştir. Parsel imar parseli 
konumundadır. Dava konusu taşınmaza 08.11.1985 tarih ve 21/41-611 sayılı yeni yapı ruhsat belgesi 
alındığı ve 05.11.1990 tarih ve 5/18-611 sayılı iskân ruhsat belgesinin alındığı belirlenmiştir.
Kıymeti  : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİ MEVCUTTUR İPOTEK NEDENİYLE   
          SATILACAKTIR.
1. Satış Günü : 14/09/2020 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 13/10/2020 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri  : KONYA ADALET SARAYI B-BLOK ZEMİN KAT Z-18-19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ
     MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK’nun 
127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen 
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan “elektronik 
ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/2171 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2019/2171 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1189627

-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;

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

ZAYİ
994 592 69* ** Nolu Geçici Koruma 

Kimlik Belgemi 
kaybettim, hükümsüzdür.

Muhammed HAMEDİ
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  CNC Programcıları, 
  21-35 Yaş Arası 

CNC İşleme Merkezi, 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri ve Kalite Kontrol 
Elemanları,

 21-28  Yaş Arası Metal 
Enjeksiyon Makinesi 

Operatörleri
   21-28 Yaş Arası 

Gazaltı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Tezgahı Operatörleri ve 

Bobinajcılar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Konya ili, Taşkent ilçesi, Kecimen mah.de Nüf.kay bulunan Mehmet ve Sariye kızı, 328....46 TC 
kimlik nolu Ümmü Acar’ın Nüfus kaydında “ÜMMÜ” olan isminin “ÜMMÜ BEYZA” olarak tashihine 
karar verilmiştir. İlan olunur.

T.C.
KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI: 2020/304 ESAS
İLAN METNİ                                                                                     

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1189501

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 26 Ada, 12 Parsel, AZİZİYE Mahalle/Köy, ZEMİN 13 NOLU 
B.BÖLÜM DÜKKAN Nolu Bağımsız Bölüm Konya ili Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 2 Cilt, 179Sayfa, 
26 ada, 12 parsel numaralı,1.197,47 m² yüzölçümlü, Karkas İki Katlı Sosyal Tesis ve Arsası vasıflı ana 
taşınmazda Zemin Kat, 13 bağımsız bölüm numaralı, 202/9640arsa paylı Dükkan vasıflı taşınmazdır 
Taşınmaz Tarihi ve Kentsel Sit alanı içinde ve Mevlana müzesine yalın Turistik çarşı alanları içinde 
yar almaktadır. Alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık 
merkezlerine, resmi kurumlara, şehir merkezine ve ana yollara yakın konumdadır.
Taşınmazın ulaşımı kolaydır, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın ulaşım 
durumu minibüs ve otobüs (tramvay alt yapısı tamamlanıyor) ile sağlanmaktadır. Taşınmaz Selim 
sultan Camii 150mt, Mevlana Müzesine 80mt, Mevlana Çarşısına 250mt, Aziziye Camii’ne 414 mt, 
Valiliğe 523mt, Alaaddin Tepesine 1.0 km mesafededir. Mevki ve konum olarak aranılan özelliklere 
sahiptir. Zemin 13 nolu bağımsız dükkân sağında ve solunda bulunan 12 ve 14 bağımsız bölüm ile 
araları açılarak kullanılmaktadır. Taşınmaz bodrum kat alanı onaylı mimari projesine göre yaklaşık 
net alanı 15,00 m² ve zemin kat alan yaklaşık net 15,00 m² olmak üzere toplam 30,00 m² alanlıdır. 
Giriş kapısı ahşap doğramadır. Dükkânın zemin kat alanı mermer kaplama duvarları alçı sıva üzeri 
boyalıdır. Dış cephesi traverten mermer kaplamadır. Elektrik tesisatı döşeli ve aktiftir. Taşınmazda 
herhangi bir ısınma veya su tesisatı yoktur. Taşımaz hediyelik eşya dükkânı olarak kullanılmaktadır. 
Güney cepheli dükkânın bodrum ve zemin kat yaklaşık net alanı ise 30,00 m² dir.
Adresi   : Civar Mahallesi, Amil Çelebi Sokak, No: 1/E Karatay/Konya
Yüzölçümü  : 1.197,47 m2
Arsa Payı  : 202/9640
İmar Durumu  : Var, İnşaat tarzı taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında Ticaret Alanları (Eski 
Eser) Sahasına isabet etmektedir. Ü.P.A.2 Plan Notu bulunmaktadır.
Kıymeti   : 400.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK
1. Satış Günü  : 01/09/2020 günü 14:10 - 14:25 arası
2. Satış Günü  : 29/09/2020 günü 14:10 - 14:25 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/12801 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ

2019/12801 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Konyalı hayırseverlere 
okul yaptırın çağrısı

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, Milli 
Eğitim Bakanlığının açıkladığı yeni 
Eğitim-Öğretim takvimine göre, 
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı-
nın 31 Ağustos’ta başlayacağını 
hatırlattı. Salgının artarak devam 
etmesinin kaygılandırdığını dile 
getiren Tanfer Ata, salgının bu se-
yirde devam etmesinin okulların 
açılmasını da tehlikeye düşürece-
ğine dikkat çekti.

“Okullarımız planlandığı şe-
kilde açılsa bile, salgına karşı alı-
nacak tedbirler ile eğitim-öğretim 
devam edebilecektir” diyen Ata, 
“Özellikle sınıf mevcutlarının 
azaltılması, okulların ikili eğitime 
geçmesi beklenen tedbirlerden 
bazılarıdır. Bu durumda gerek 
Konya’daki gerek tüm ülkemiz-
deki okul sayıları ve derslik sayı-
ları yetersiz kalacaktır. Zaten çoğu 
okulumuz ikili eğitim yapmakta ve 
sınıf mevcutları da oldukça kala-
balıktır.

Buradan hareketle, biz, bu-
günden Konyalı hayırseverlere 
seslenmek istiyoruz. Gelin, Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
el-ele vererek, güzel bir planla-
mayla, okul ve derslik ihtiyacı 

olan bölgelerimize okul yaptırın. 
Devletimizin zor zamanlardan 
geçtiği bu günlerde, hayırsever-
lerimiz yeni okul binaları ve yeni 
derslikler yaptırarak devletimizin 
yükünü hafifletebilirler. Konyalı 
hayırseverler geçtiğimiz zaman-
larda bunu defalarca yapmışlardır, 
yine yapacak azim ve kudrete de 
sahiptirler. Ayrıca, Konya bölgesi 
tarım işçilerinin çok sayıda oldu-
ğu bir bölgedir. Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 
gelen tarım işçilerinin çocukları da 
aileleriyle birlikte Ekim ayı sonuna 
kadar Konya’da arazide buluna-
caklardır. Özellikle okul çağında-
ki çocukların okullarından uzak 
kalacakları, uzaktan eğitim im-
kânlarından da yoksun olacakları 
aşikârdır. Hele hele birinci sınıfa 
başlayacak çocukların bu durumu 
gelecekte telafisi imkânsız sonuç-
lar doğuracaktır. Bu çocukların 
ama taşımalı eğitimle ama mobil 
eğitim imkânlarıyla okula kavuş-
turulmaları ve derslerinden uzak 
kalmamaları sağlanmalıdır. Konya 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ge-
rekli tedbirleri alacağına inancımız 
tamdır” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi içersinde yer alan 397 bin 281 metrekare alan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “Yenileme Alanı” olarak ilan edildi

Sille için yeni bir 
dönem başlıyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Resmi Gazete’de 
de yayımlanan karar dolayısıyla 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum’a teşekkür ederek; 
“Amacımız beş bin yıldan fazladır 
farklı medeniyetlere ev sahipliği ya-
pan Sille’yi tarihi ve kültürel doku-
suna bağlı kalarak en güzel haliyle 
gelecek kuşaklara taşımaktır.” dedi.

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi 
içersinde bulunan alan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2743 
no’lu kararıyla yenileme alanı olarak 
belirlendi. Karar Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının 
ardından Resmi Gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe girdi. Konya’nın 
tarihi sembollerinden olan Sille’de 
bu kararla tarihi dokusuna uygun 
olarak yenileme çalışmaları ihtiyaca 
göre titizlikle sürdürülecek.

Söz konusu karar, 5366 sayılı 
“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşın-
maz Varlıkların Yenilenerek Korun-
ması ve Yaşatılarak Kullanılması 
Hakkında Kanunu”nun 2. Maddesi 
uyarınca verildi. 64 ayrı koordinatla 
belirlenen yenileme alanı, Sille Ma-
hallesi yerleşim yerinin tamamını 
oluşturuyor.

‘SİLLE’Yİ ASLINA UYGUN OLARAK 
GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ’

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, yüzlerce yıl boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği ya-
pan Selçuklu’nun tarihi mirasların-
dan olan Sille’nin önemli bir kültür 
vadisi olduğunu ifade etti. Sille’nin 
önemli bir turizm merkezi olma 
yolunda hızla ilerlediğini kaydeden 
Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu Be-
lediyesi olarak Sille’de bugüne kadar 

Sokak sağlıklaştırmaları, ibadethane 
restorasyonları, cephe iyileştirme-
leri, dere ıslahı, Sille Baraj Parkı’nın 
bölgeye kazandırılması gibi çok 
geniş yelpazede birçok çalışmayı 
sürdürdük. Cumhurbaşkanımızın 
imzasıyla alınan “yenileme alanı” 
kararı Sille’nin geleceği adına bizleri 
sevindiren bir karar oldu. Buradaki 
tarihi dokuya zarar vermeden, Sil-
le’nin aslına uygun tarihini ve kültü-
rel yapısını koruyarak geçmişle gele-
ceği titiz çalışmalarla buluşturmaya 
devam edeceğiz. Alınan bu kıymetli 
karar dolayısıyla Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hem-
şehrimiz Sayın Murat Kurum’a ve 
emeği geçen herkese teşekkür edi-
yor, kararın Konyamıza, Selçuklu-
muza hayırlı olmasını temenni edi-
yorum” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Millet canından geçti, 
vatanına el sürdürmedi’

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve 
Şehitler Günü dolayısıyla yayımladı-
ğı mesajında, “15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü’nün bu yıl 
dördüncü yıl dönümünü idrak edi-
yoruz. Bir yandan 251 vatandaşımızı 
bir gecede kaybetmenin hüznünü, 
bir yandan da tarihte az rastlanır bir 
destana sahip olmanın haklı onuru-
nu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ülkenin 15 Temmuz 2016’da 
milli iradeyi hedef alan tarihindeki 
en büyük terör saldırısı ile işgal gi-
rişimine maruz kaldığını belirten 
Prof. Dr. Zorlu, “Devletin topu tüfe-
ği, milletimize doğrultulmuş ancak 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği 
ve milletimizin feraseti ile bu girişim 
başarısızlığa mahkum edilmiştir. 
FETÖ’nün yaptığı hainlik karşısında 
milletimiz canından, çocuklarından, 
sevdiklerinden vazgeçmiş ama vata-
nına el sürdürmemiştir. 15 Temmuz 
gecesi “Ya istiklal ya ölüm” ruhu 
ayağa kalkmış ve milletimiz hürri-
yetine hiçbir güç tarafından kelepçe 
vurulamayacağını tüm dünyaya bir 
kez daha göstermiştir. İşte tam da 
bu yüzden 15 Temmuz büyük bir 
zaferdir.” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ KİMİN DOST KİMİN 
DÜŞMAN OLDUĞUNU GÖSTERDİ
“Tarihimize baktığımız zaman, 

millet olarak kazandığımız her za-
ferin arka planında iman, cesaret 
ve azim olduğunu görüyoruz” diyen 
Rektör Zorlu, “15 Temmuz bizlere 
kimin dost, kimin düşman olduğunu 
da gösterdi. 15 Temmuz’u ve son-
rasını hiçbir zaman unutmayacak, 
unutturmayacağız. O gece bizimle 
birlikte şahlanış ve kurtuluş için mü-
cadele edenleri de; hain örgüte des-
tek olup cuntacıların yanında olanla-
rı da unutmadık, unutmayacağız.

Birileri Türkiye’yi bu ihanet çete-
si vasıtasıyla alt edeceklerini, irade-
mizi tahakküm altına alabilecekleri-
ni sandılar. Ancak gördüler ki büyük 
bir yanılgının içindeler. 15 Temmuz 
akşamı harekete geçtikleriyle kal-
dılar. Bizim insanımızın ferasetini, 
iradesini, vatan sevgisini hesaba 
katmadılar… Vatan sevgisi, bu ha-
inleri hüsrana uğrattı Elhamdülillah. 
Bugün gelinen noktada devletimizin 

FETÖ terör örgütüyle mücadelesinin 
boyutlarını hep birlikte görüyor ve 
bu haklı mücadeleye tanık oluyo-
ruz. Devletimiz, ülke hudutlarımız 
içerisinde ve dışarısında FETÖ ile 
mücadele konusunda başarılı bir sü-
reç yürütmüştür. Bizim yapmamız 
gereken o gece devletimiz, milleti-
miz, bayrağımız için dua edenleri de; 
FETÖ’ye destek olanları da ayırt et-
mek, asla unutmamak ve her alanda 
devletimizin mücadelesine güçlü bir 
şekilde eşlik etmektir.

Ben şuna inanıyorum ki 15 Tem-
muz; hangi ırktan, hangi inançtan, 
hangi görüşten olursa olsun herkesi 
aynı safta buluşturmuştur. Milleti-
miz, vatan söz konusu olduğunda 
aynı safta yan yana buluşan necip 
bir millettir, cesur ve kahraman bir 
millettir. Ben böylesi irfan sahibi bir 
milletin ferdi olmaktan onur ve gu-
rur duyuyorum.

15 Temmuz darbe girişimi, mil-
letin darbe heveslilerine verdiği bir 
büyük ders olarak, vatanımızın şanlı 
tarihindeki yerini alacak ve hiçbir za-
man hatırımızdan çıkmayacaktır. Al-
lah birliğimizi, kardeşliğimizi hiçbir 
zaman bozmasın, daim eylesin. Rab-
bim, vatanımızı her türlü ihanetten 
korusun, kollasın. 15 Temmuz gibi 
hadiselerin tekrarı olmasın, Rabbim 
bize daha büyük acılar yaşatmasın” 
dedi. n HABER MERKEZİ
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Patlayan bomba
Bir başka gün yine gece okul-

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

Gazetenin bombalanması 
1978 yılından itibaren bugünkü 

Merhaba gazetesinin o dönemdeki 
ismi olan Türkiye’de Yarın gazetesin-
de çalışmaya başladım. Türkiye’de 
Yarın gazetesi, Erbakan Hoca’nın 
teşviki ve desteği ile çıkarılmaya 
başlanmıştı. MSP’yi ve Erbakan ho-
cayı destekleyen bir yayın organı idi. 
Diyarbakır’a öğretmen olarak tayini-
min çıktığı 1982 yılı Şubat ayına ka-
dar gazetede çalıştım. Gazetede hem 
muhabirlik yapıyor hem de haftada 
birkaç gün yazı yazıyordum. Bir gece 
gazete bombalanmıştı. Sabah gaze-
teye vardığımızda gazete binasında 
bir hayli hasar olduğunu gördük. Bir 
gün sonraki gazetemizin sürmanşe-
ti “Susturamazsınız” idi. Bunlardan 
ayrı olarak gerek okuduğum Yüksek 
Okulda gerekse okul dışında bir hayli 
olaylar yaşadık. O günler böyle gün-

lerdi.
Zincirli saldırı

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

Ve Darbe
İşte böyle bir dönemde 1980’de 

12 Eylül darbesini yaşadık. Asker yö-
netime el koymuş, ülke yöneticileri 
ve siyasi parti liderleri tutuklanmıştı. 
İhtilalin en büyük gerekçesi anarşi 
idi. Birkaç yıldır bir türlü durdurula-
mayan anarşi darbeyle birlikte bıçak-
la kesilir gibi aniden durmuştu. Hâl-
buki ülkede birkaç yıldır sıkıyönetim 
uygulaması vardı ve asker anarşi 
konusunda tam yetkili idi. Buna rağ-
men durmayan anarşi darbeyle bir-
likte bitivermişti.

Darbeden sabah haberimiz ol-
muştu. Darbe haberini ev bireyleri-
mizle ve yakınlarımızla paylaştıktan 
sonra gazeteye gitmek üzere endişe 
içinde evden ayrıldım. Gazeteye va-
rıncaya kadar birkaç defa askerler 
tarafından durduruldum. Gazeteci 
kimliğimi göstererek geçebildim. 
Zira o gün sokağa çıkma yasağı var-
dı. Günlerden Cuma idi. Camilerde 
Cuma namazı bile kılınamadı.

Evimizin aranması 
Darbe günleri birçok aile gibi 

bizim ailemiz için de oldukça sıkın-
tılı geçti. Darbeden birkaç ay sonra 
evimiz arandı. Biz ihtilalcilerin gö-
zünde ailecek suçluyduk. Babam 
MSP İl Başkan Yardımcısı ve basın 
sözcüsü, STK’ larda hizmet eden 
Konya’nın önde gelen isimlerinden 
İslâmcı bir yazar, ben de MSP Genç-
lik kollarında, Akıncılar Derneğin-
de hizmet veren ve MSP’nin yayın 
organı gazetede çalışan İslâmcı bir 
genç idik. Darbecilerin hedefinde 
zaten iki grup vardı. Biri komünist 
grup, diğeri irticacı olarak adlandır-
dıkları İslamcı grup yani MSP’liler ve 
Akıncılar. 

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

Kitap dolabında çok oyalandılar. 
Teker teker bütün kitaplara, dergi-
lere baktılar. Bu davranışlarından 
ne aradıkları belli olmuştu. Bir ara 
askerin biri “suç unsurunu buldum” 
komutanım diye bağırarak elindeki, 
babamın “Sosyalizm, komünizm, 
faşizm ve şeriat nedir?” kitabını sal-

lıyordu. Babam, komu-
tana bu kitabın yasak 
bir kitap olmadığını, 
izin alarak bastırıldığını 
ve birkaç yıldır serbest 
olarak satıldığını anlattı. 
Komutan elindeki liste-
ye baktı. Yasak kitap-
ların içinde bu kitabın 
ismi yoktu ama yine 
de başta o kitap olmak 
üzere şüphelendiği bazı 
dini kitapları yanına alıp götürdü. 
Babamın o kitabını darbeciler daha 
sonra yasakladılar ama Allah’tan bir 
daha gelip giden olmadı. 

Arama esnasında beni en çok 
endişelendiren bahçe araması oldu. 
İhtilalden önce o kargaşa ortamında 
kendimi ve ailemizi korumak mak-
sadıyla bir tabanca almıştım. Darbe 
olunca bahçedeki kümese gömdüm. 
Bahçe aramasını yaparken ellerin-
de metal arama detektörü vardı ve 
onunla tarıyorlardı. Kümese de gi-
rerler diye çok endişelenmiştim ama 
Allah’tan girmediler. Çatıya çıkan 
grup köşe bucak bakmıştı ama o ka-
dar çok eşya vardı ki her birinin ara-
larına bakmak imkânsızdı. Onlar da 
bunun imkânsız olduğunu anladılar 
ve bakabildikleri kadar bakarak indi-
ler. Arama 4 -5 saat sürdü. Evi talan 
etmişlerdi. Benim aşağı daireye gir-
seler daha çok suç unsuru bulabilir-
lerdi. Zira benim evde Sebil, Şura ve 
Tevhid dergilerinin bütün nüshaları 
ile 1979’da gerçekleşen İran İslâm 
devrimine ait broşürler, levhalar, 
kitaplar vardı. Babamın kitabını suç 
unsuru görenler bunları haydi hay-
di suç unsuru görürler ve belki de 
beni götürürlerdi. Bir götürdüler mi 
aylarca nerede olduğunu bile kimse 
bilemezdi. Gözaltında ve hapishane-
lerde işkence hat safhadaydı. 

Daha sonraki günlerde babam, 
bir yazıdan dolayı bir süre tutuklan-
dı, hapiste yattı. Serbest bırakıldık-
tan sonra duruşmaları Malatya’da 
görüldü. Malatya’ya birkaç defa 
babamla birlikte gidip geldik. Son 
duruşmada babam 40 ay ceza aldı. 
Cezası paraya çevrildi.

Darbeden sonra gerek siyasi 
partilerde gerekse dernek ve va-
kıflarda bulunan karar defterleri, 
makbuzlar, evraklar ne varsa daha 
sonra incelenmek üzere binaları 
mühürlenmişti. Babam ve ben İrşad 
ve Dayanışma Derneğinde de görev 
yapıyorduk. Ben İrşad Sahnesi adıyla 
kurduğumuz tiyatro ekibinde rol alı-
yor ayrıca dernek adına yayınladığı-
mız İrşad Gazetesini hazırlıyordum. 

İrşad ve Dayanışa Derneğinde 
bulunan bazı evrakların ve İrşad 
gazetesi nüshalarının yok edilmesi 
gerekiyordu. Zira bunlarda çok sa-
yıda cihatla ilgili, İslâm nizamı ile 
ilgili yazılar, konuşma metinleri var-
dı. Bunlar darbecilerin gözünde en 
büyük suçlardandı. Bir gece birkaç 
kişi ile birlikte gidildi. Mühürlü olan 
kapının üstündeki küçük pencere-
si söküldü. Oradan bir kişi içeriye 
girip ne varsa hepsi çıkarıldıktan 
sonra pencere tekrar yerine monte 
edildi. Güya darbecilerin şerrinden 
korunacaktık ama maalesef Dernek 
Başkanı Ali Galip Doğan Hoca’mızı 
alıp götürdüler ve aylarca işkenceye 
tabi tuttular.  O dönemde çok sayıda 
hoca efendiyi götürerek işkence yap-
tıklarını biliyorum.

28 ŞUBAT 1997 
POSTMODERN DARBESİ

Refah Partisi 24 Aralık 1995 Genel 
Seçimlerinden birinci parti olarak 
çıktı.1996 yılı başında kurulan ve 
ANA-YOL olarak adlandırılan ANAP 
- DYP koalisyon hükümetinin gü-
venoyu Anayasa Mahkemesince 

geçersiz sayıldığından 
dağıldı. Bunun üzerine 
Necmettin Erbakan’ın 
Başbakanlığında RE-
FAH – YOL olarak ad-
landırılan RP - DYP Hü-
kümeti kuruldu.

28 Haziranda ku-
rulan Hükümet 1 
Temmuzda memur- 
işçi- emekli maaş zam-
mını masasında buldu 

ve %50 zam yaptı. Bununla da kalın-
madı, Ocak’ta yine %50 zam yaptı. 
Bağkur emeklilerine %300’ü aşan 
oranda zam yaptı. Emekliler, me-
murlar, çalışanlar ve esnaf bayram 
yaptı. TC tarihinde görülmemiş de-
recede rekor bir zamdır bu… 

Havuz Sistemi uygulaması faali-
yete geçirildi ve Denk Bütçe yapıldı. 
Tüm dünyada Müslümanlara reva 
görülen zulümlerin önüne geçilmesi 
amacıyla D8’ler kuruldu. Bütün bun-
lardan dış güçler ve içerideki uzantı-
ları elbette rahatsız olur. 

Zaten bu güçler Erbakan’ı yakın-
dan tanıyorlardı. Gümüş Motor’dan 
tanıyorlar, Devrim Otomobilinden 
tanıyorlar, Odalar Birliği Başkanlı-
ğında Anadolu sermayesini güçlen-
dirme çalışmalarından tanıyorlar. Er-
bakan Başbakanlığındaki hükümet 
kurulduktan sonra sadece birkaç ay 
tahammül edebiliyorlar. Daha sonra 
hükümeti yıkma planları yapmaya 
başlıyorlar. İlk önce medyayı hareke-
te geçiriyorlar. Nasıl mı?

2 Ekim - 7 Ekim 1996 tarihleri 
arasında Başbakan Necmettin Erba-
kan’ın Libya ziyaretinde bir çadırda 
görüştüğü Kaddafi’nin sarf ettiği 
sözler, 6 Ekim 1996’da Ankara Ko-
catepe Camii’nde, o zamana kadar 
adı bile duyulmayan sakallı, cübbeli 
ve asalı Aczmendilerin “şeriat iste-
riz” diye bağıran gösterileri, 3 Kasım 
1996’da Susurluk’ta meydana gelen 
bir trafik kazasında mafya, siyasetçi, 
polis ilişkilerinin açığa çıkması, Kay-
seri Belediye Başkanı Şükrü Karate-
pe’nin 10 Kasım 1996 tarihli Refah 
Partisi İl Divan Toplantısındaki ko-
nuşması ki -Karatepe o konuşmasın-
da; “Refah Partili olarak yeryüzünde 
tek başıma da kalsam, insanları köle 
gibi gören, çağdışı bu düzen mutlaka 
değişmelidir. Ey Müslümanlar sakın 
ha içinizden bu hırsı, bu kini, nefreti 
ve bu inancı eksik etmeyin. Bu bizim 
boynumuzun borcudur” demişti- 
Başbakan Necmettin Erbakan’ın 11 
Ocak 1997 günü Başbakanlık Ko-
nutunda bazı cemaat liderlerine iftar 
yemeği vermesi, 30 Ocak 1997’de 
Sincan Belediyesinin düzenlediği Ku-
düs gecesindeki cihad konulu tiyatro 
gösterisi ve Belediye Başkanı Bekir 
Yıldız’ın konuşması ki -konuşma-
sından sonra Bekir Yıldız tutuklandı, 
mahkûm edildi- Ve Müslim Gündüz, 
Fadime Şahin, Ali Kalkancı tiyatro-
larının sahnelenmesi gibi olaylar, 
TV’lerde ve gazetelerde her Allah’ın 
günü pişirilip pişirilip kamuoyu önü-
ne tekrar tekrar getiriliyordu. Geriye 
dönerek bu olayları bir kere daha 
hatırlayalım, hafızalarımızı yoklaya-
lım. Bu olanlar demokratik bir ülke-
de darbeye neden olabilir, darbeye 
gerekçe gösterilebilir mi? Ama oldu 
maalesef. Halbuki demokratik bir ül-
kede yapılması gereken suç işleyen 
kişilerin cezalandırılmasıdır. Birkaç 
kişi suç işledi diye darbe yapmak ve 
parti kapatmak ancak geri kalmış ül-
kelere has bir durumdur. Zaten bu 
olayların bir çoğu da önceden hazır-
lanmış tam bir mizansendi. İnce ince 
sahneye kondu.

Bütün bu gelişmeler TV haber-
lerinden ve gazete manşetlerinden 
düşmüyor, günler boyunca defalarca 

verilerek halkın galeyana gelmesi 
sağlanıyor ve hükümete karşı kış-
kırtılıyordu. Basın ve beşli çete de-
nen sendika ağaları amacına ulaştı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ de harekete 
geçti. Komutanlar açıkça Başbakan 
Erbakan ve yardımcısı Tansu Çiller’i 
eleştirmeye başladılar. Yüksek rüt-
beli subaylar 22 Ocak 1997 tarihin-
de Gölcük’te toplanarak irticanın ik-
tidarda olduğunu ve önlem alınması 
gerektiğini konuştular. 

Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Güven Erkaya, “İrtica, 
PKK’dan daha tehlikeli” dedi. 11 
Şubat’ta Şeriata Karşı Kadın Yürü-
yüşü Ankara’da yapıldı. 

Bu sancılı süreçte 1997 yılının 
Şubat ayına gelindi. 4 Şubat saba-
hı Ankara Sincan’da sokaklarda 20 
tank ve 15 zırhlı araç geçiş yaptı ve 
demokrasiye balans ayarı yaptık 
dendi. Bu da yetmedi gazetecilerin 
görüntü alması için tanklar bir kere 
daha yürütüldü. Hemen ertesi gün 
Cumhurbaşkanı Demirel, Necmettin 
Erbakan’a bir mektup gönderdi.

Demirel mektupta, laik düzenin 
korunması için mevcut kanunların 
harfiyen uygulanmasını istiyor ve 
“Cumhuriyetin niteliklerine ve dev-
letin temel çatısına yönelmiş tehdit 
ve tehlikeler, hem toplumda hem 
de devletin kurumlarında büyük 
rahatsızlıklar yaratmaktadır” ifade-
lerini kullanıyor ve ardından;

1- Laik düzeni korumak için 
mevcut kanunlar harfiyen uygulan-
malıdır. 

2- Anayasa’nın 174. maddesinin 
koruduğu ‘devrim kanunları’ uygu-
lanmalıdır. 

3- Devletin kurumlarına ‘kök-
tendinci’ cereyanların sızması kesin-
likle önlenmelidir” diyordu. Yıllardır 
adı bile duyulmayan Devrim Kanun-
ları yeniden gündeme getiriliyor ve 
uygulanması isteniyordu.

Şubat ayının son günü ise tarihe 
geçecek o Milli Güvenlik Kurulu top-
lantısı vardı. 

28 Şubat 1997 günü yapılan ta-
rihi MGK toplantısı 9 saat sürdü. Bu 
9 saat süre içinde askerlerin dillen-
dirdiği laikliğe karşı faaliyetlerin tek 
belgesi gazete manşetleri idi. Cunta-
cılar burada da alt yapıyı hazırlamış-
lar daha önce gazetelere kendilerinin 
attırdıkları manşetleri şimdi delil 
diye, belge diye öne sürüyorlardı. 

Cuntacı askerlerin önceden 
hazırladığı ve MGK toplantısında 
hükümete verdiği bildiri 18 madde-
den oluşuyordu. Türkiye yepyeni bir 
sürece girmişti. Bu süreç, dönemin 
komutanlarına göre bin yıl sürecekti. 

MGK, laikliğin Türkiye’de de-
mokrasi ve hukukun teminatı oldu-
ğunu vurguladı. 28 Şubat 1997’deki 
MGK’ nun tavsiye kararları hükü-
mete bildirildi. Kararda, laiklik için 
yasaların uygulanması istendi. Ce-
maatlere bağlı okullar denetlenmeli 
ve MEB’e devredilmeli, 8 yıllık kesin-
tisiz eğitime geçilmeli, Kur’an Kurs-
ları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat 
uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, 
irtica nedeniyle ordudan atılanları 
savunan ve orduyu din düşmanıy-
mış gibi gösteren medya kontrol altı-
na alınmalı, kıyafet kanununa riayet 
edilmeli, kurban derileri derneklere 
verilmemeli, Atatürk aleyhindeki 
eylemler cezalandırılmalı deniyordu.

Günlerce imza sıkıntısı yaşandı. 
Başbakan Erbakan kararları imzala-
mayınca büyük bir baskı altında kal-
dı. Parti liderlerini dolaşarak demok-
rasiye beraber sahip çıkalım dedi. 
Ama hiç destek bulamadı. Muhalefet 
partilerin liderleri, demokrasinin ve 
halk iradesinin gereği olarak seçil-
miş sivil hükümete destek olacakları 

yerde cuntacı askerlerin yanında yer 
aldılar. Mesut Yılmaz, cuntacılara 
açıktan destek verdi ve Başbakan’a 
“bunu kendin temizle bizden sana 
destek yok” dedi. Erbakan 5 gün 
direndikten sonra, MGK kararlarının 
altını değil, kararları Bakanlar Kuru-
luna sevk eden üst yazısını imzaladı. 

Bu arada cuntacı askerler basına, 
yargıya ve diğer kurumlara brifingler 
veriyor, hükümete karşı kışkırtıyor-
du. Cuntacı askerlerden ayrı olarak, 
hem beşli çete denilen sözüm ona 
Sivil Toplum Kuruluşları, hem yargı, 
hem de basın tam manasıyla hükü-
mete yükleniyordu. 

Aynı günlerde askerlerden yö-
netime el konulacağına dair bir yazı 
geldi. Yazıyı Tansu Çiller’e vermiş-
lerdi. Tansu Çiller Başbakan’a, Baş-
bakan Cumhurbaşkanına, Cumhur-
başkanı da yazının çıktığı yere yani 
Genelkurmay Başkanına iletti. Güya 
sivil ve demokrat bir Cumhurbaşka-
nı vardı ama tam manasıyla cuntacı-
lara teslim olmuş, cuntacı askerlerin 
emri doğrultusunda hareket ediyor, 
onlara destek veriyordu. Cuntacılarla 
birlikte hükümeti yıkmanın planları-
nı uyguluyordu.

Başbakan Erbakan’a askerler 
tarafından ağza alınmayacak kü-
fürler ediliyor, hatta emirle omuz 
atılıyordu. Omuz vurmanın birkaç 
kez tekrarlandığı bir defasında da 
Başbakan’ın yere düştüğü söylentisi 
dolaştı. Cuntacı paşalar küfürleri-
ni açıktan yapıyor, İçişleri Bakanı-
nın kazığa oturtulacağı söyleniyor, 
TV’ ler bunları yayınlıyordu. Buna 
rağmen Cumhurbaşkanı Demi-
rel tarafından destek görüyorlardı. 
Türkiye’de taşlar yerinden oyna-
mış, kimin ne yaptığı belli değildi 
ve ülkede tam bir kaos yaşanıyordu. 

Bu şartlar altında Başbakanlık 
devam ettirilemezdi. Erbakan, Baş-
bakanlığı hükümet kurulma esna-
sındaki anlaşmayı bir yıl öne çekerek 
Tansu Çiller’e devretmek üzere isti-
fa etti. Daha doğrusu istifa etmeye 
mecbur edildi. Bu defa da Hükümet 
ortağı DYP’den kopmalar başladı. 
50 DYP milletvekili tehdit, şantaj ve 
büyük paralarla partilerinden istifa 
ettirildi. Hükümetin meclis çoğun-
luğunu ortadan kaldırmak için türlü 
planlar yapılmasına rağmen çoğun-
luk hâlâ Refahyol’da idi. Bunu da 
imza toplayarak kanıtladılar. Buna 
rağmen Demirel görevi Çiller’e değil 
Mesut Yılmaz’a verdi ve ANASOL-D 
kurduruldu. 

Uydu ANASOL-D Hükümeti 
MGK kararlarının hepsini eksiksiz 
uyguladı. 8 yıllık kesintisiz eğitime 
geçildi ve İHL’lerinin orta kısımla-
rı kapatıldı. Mesut Yılmaz “siyasi 
hayatıma da mal olsa bu kararları 
uygulayacağım” dedi ve uyguladı. 
Hafızlık eğitimi sona erdi. 

 Kur’an Kursları üzerinde büyük 
baskılar yapıldı. Başörtülüler okullar-
dan atıldı. Sokaklarda bile başörtüsü 
ve dindar avı yapılıyordu. Başörtülü-
ler hastanelere bile alınmadı. Üniver-
sitelerde ikna odaları kuruldu, 14 ya-
şındaki çocuklar bile tutuklandı. Tek 
Parti döneminden sonra Türkiye’de 
dine ve dindarlara yapılan en büyük 
baskı bu dönemde gerçekleşti. 

Genelkurmay, irticai faaliyetleri 
desteklediğini iddia ettiği firmalara 
ambargo koydu. Yeşil sermaye adı-
nı verdiği firmalar üzerinde büyük 
baskılar uygulandı. Netice olarak 
Refahyol hükümetine karşı oluştu-
rulan “medya-sermaye-bürokrasi 
ve cunta” şeytan dörtgeni çok çalıştı. 
Ödüllerini bankaların içini boşaltarak 
aldılar. Tabi ki bu Siyonizm’in planı 
idi ama şeytan dörtgeni tarafından iyi 
uygulanmıştı.  

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.

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor
TCDD Taşımacılık Genel Mü-

dürlüğünce, 15 Temmuz gör-
seliyle giydirilen “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Treni” 
ilk seferine yarın saat 10.00’da 
başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, söz konusu yüksek hızlı tren 
(YHT) Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü dolayısıyla Ankara-İstanbul, 
İstanbul-Konya ve Ankara-Eski-
şehir arasında 2 ay boyunca sefer 
gerçekleştirecek. 

Normalde 411 kapasiteye sa-
hip YHT’de, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını tedbirleri kapsa-
mında sosyal mesafenin korunma-
sı amacıyla seyrek oturma düzeni 
oluşturulacak. Bu nedenle trene 
217 koltuk satışı yapılacak.

Giydirme uygulanmış YHT, 
ilk seferine Ankara-İstanbul ara-
sında yarın saat 10.00’da çıka-
cak. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve 
Konya arasında belirlenecek olan 
programa göre sefer yapacak 15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Treni, 2 ay boyunca 43 bin 370 ki-
lometre yol yapacak ve 23 bin 920 
yolcu taşıyacak. TCDD Taşımacılık 
Genel Müdürlüğünce YHT’lerde 
Kovid-19’a karşı tüm tedbirler 
alınıyor. YHT’ler, her sefer öncesi 
detaylı bir şekilde temizleniyor ve 
dezenfekte ediliyor.

24 TEMMUZ İÇİN EK SEFERLER 
KOYULSUN

Öte yandan Ayasofya Camii’n-
de ilk Cuma namazının kılınacağı 
tarih olarak 24 Temmuz Cuma 
günü açıklanmıştı. 

24 Temmuz’da Türkiye’nin 
dört bir yanından akın akın İstan-
bul’a gidilmesi ve Ayasofya’da 

Cuma namazı için saf tutulması 
bekleniyor. 

Konya ile İstanbul arasında ula-
şımı sağlayan havayolu ve hızlı tren 
seferlerinin 24 Temmuz günü artı-
rılması, ek seferler koyarak Ayasof-
ya’ya gitmek isteyenlerin mağdur 
edilmemesi talep ediliyor. 
n HABER MERKEZİ - AA

‘Esir mabed Ayasofya
sonunda özgürleşti’

Yol kenarında yarı
çıplak ceset bulundu

Ayasofya’nın Camii vasfını ve 
vakfiyesini yok sayan varlığı tartış-
malı, imzaları tartışmalı gayrı hu-
kuki 1934 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararının Danıştay tarafından iptal 
edilmesi esaret döneminin sona 
ermesi olarak yorumlanıyor. 

Eğitim Bir-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Şenol Metin, “Bu 
karar ile, Bir çağı kapatan fethin ve 
o fethe komutanlık yapan Fatih’in 
emanetinin gereği yerine getiril-
miş, Ayasofya’nın müze yapılma-
sıyla başlayan esaret dönemi sone 
ermiştir. Bu karar ile, 1453’te tesis 
edilen Fetih hukuku Türkiye Cum-
huriyeti tarafından defacto yeniden 
tesis edilmiştir. Bu karar ile, Mille-
timizin sosyal genetiği harekete 
geçmiş, köklerinden kopmadığını 
ispatlamış ve Fatih Sultan Meh-
met’i ecdat bildiğini haykırmıştır.  
Kararın 14.53’te ilan edilmesi ve 
Lozan’ın imzalandığı tarihte 24 
Temmuzda Ayasofya Camiinin 
ibadete açılmasındaki mesajları da 
milletimiz almış, mesajlar müesses 
nizama da deklare edilmiştir. 

Bu Karar, bölgesel bir ulus 
devlete indirgendiğimizin vesika-
sı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir 
mecburiyet olarak varlığın tescili 
için imzaladığımız Lozan Kurgu-
sunu yeniden gözden geçirilmesi 
gerektiğine dair uluslararası çağrı-
dır. Bu çağrı ile, Osmanlı bakiyesi 
üzerinde inşa edilen yeni ulus dev-

letin ‘Türkiye Cumhuriyeti’ kontrol 
sistemlerinin kurgulanması projesi 
olan Lozan’ın sınırladığı ‘Anadolu’ 
coğrafyasına hapsolmuş bir Türki-
ye yok artık, Mazlum Uluslar Birliği 
diyebileceğimiz yeni bir süper dev-
letin doğum sancılarını hissediyo-
ruz. Afrika’nın ortasındaki minik 
bir devlet Togo’da Ayasofya için 
kesilen kurbanlar, dünyanın pek 
çok şehrindeki sevinç gösterileri 
Bu Yeni Süper Gücün sahneye ka-
bul törenidir.     

Türkiye Cumhuriyeti yalnızca 
Müslüman milletler için umud de-
ğil tüm mazlumlar için umuttur. 
2008’den beri devam eden Azın-
lıklara ait vakıf mülklerinin iadesi 
ve asli hüviyetini kazandırılması 
çalışmaları kapsamında bugüne 
kadar Ermeni, Rum, Suryani ve 
Yahudi topluluklarına ait 1014 
mülk asli sahibine iade edilmiş ve 
asli hüviyetini kazanması için Dev-
letimiz çaba içinde olmuştur. Ara-
larında kilise, havra, sinogogunda 
olduğu pekçok azınlık mülkünün 
devlet bütçesinden restorasyo-
nunu yapan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasof-
ya konusunda aldığı kararın dini 
özgürlükler bakımından evveli ka-
rarlar ile uyumlu, tarihsel sürece 
uygun milletin hayallerini gerçek-
leştiren bir sürecin yargısal boyut 
ile nihayetlendirilmesidir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Karapınar ilçesinde yol kena-
rında yarı çıplak halde erkek ce-
sedi bulundu. İlçeye bağlı Zafer 
Mahallesi Gazi Mustafa Kemal 
İlkokulu önünde, yol kenarında 
gece saatlerinde yarı çıplak halde 
bir erkek cesedi gören vatandaş-
lar durumu polise bildirdi. Olay 
yerine gelen polisler, cesedin 25 

yaşındaki Ahmet Diri’ye ait ol-
duğunu tespit etti. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, soruşturma 
kapsamında güvenlik kamerala-
rını inceledi. Ekipler, belirledikle-
ri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte 
yandan Ahmet Diri’nin cesedi, 
otopsi için Konya Adli Tıp Kuru-
mu’na gönderildi. n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, 10 bin öğrenciyle uzaktan eğitimlere başla-
dı. Derslere devamlılık sağlayan ve yarışmalarda başarılı olan öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek

Uzaktan eğitim 10 bin
öğrenciyle başladı

Yeni tip koronavirüs salgını 
nedeniyle bu yaz uzaktan eğitimle 
çevrimiçi olarak öğrencilerle bulu-
şan Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu, 10 bin 
öğrenciyle uzaktan eğitimlere baş-
ladı. Derslere devamlılık sağlayan 
ve yarışmalarda başarılı olan öğ-
rencilere sürpriz hediyelerin vere-
ceği Yaz Okulu’nda; Kur’an-ı Ke-
rim, seçmeli sanat eğitimi, din ve 
değerler eğitimi olmak üzere hafta 
içi her gün 6 etkinlik programı ya-
pılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleşti-
receği eğitimlere 10 bin öğrenciyle 
başladı. Bu yaz uzaktan eğitimle 
evlere misafir olarak bir ilki gerçek-
leştiren Genç KOMEK Yaz Okulu, 
tamamı interaktif ve öğrenciyle 
etkileşimin hiç kesilmediği birbirin-
den faydalı etkinliklerle çocuklarla 

buluşuyor. 7-16 yaş aralığındaki 
öğrencilere hem eğlenceli hem eği-
tici dolu dolu bir yaz geçirme imka-
nı sunan Genç KOMEK Yaz Oku-
lunda öğrenciler, 15 kişiden oluşan 
toplam 679 sınıfta; 3 Kur’an-ı Ke-

rim, 2 seçmeli sanat eğitimi, 1 din 
ve değerler eğitimi olmak üzere 
hafta içi her gün 6 etkinlik prog-
ramına katılıyor. Yaz Okulu’nda 
öğrenciler; İngilizce, Arapça, Kod-
lama, El Sanatları, El İşi Faaliyetleri, 

İşaret Dili, Resim ve Pratik Mutfak 
Bilgileri derslerine katılırken, 13-14 
yaş erkek öğrenciler müzik ihtisas 
sınıfında ritim dersleri, 11-14 yaş 
grubu işitme engelli öğrenciler de 
işitme engelli sınıflarında eğitim 
alıyor. 

Çocuklar ayrıca etkinlik saatle-
ri dışında Online Bilgi Yarışması, 
Online Çat Kapı Tiyatro ve Bu Ak-
şam Yemekler Genç KOMEK’ten 
faaliyetlerine de katılarak keyifli 
zamanlar geçirecek. Yaz Okulu 
boyunca etkinliklerin en az yüzde 
80’ine katılım gösteren öğrenciler, 
öğretmenlerin verdiği sure, dua ve 
hadis ezberleme gibi görevleri ye-
rine getirmesi halinde topladıkları 
puanlarla sürpriz hediyeler kazan-
ma fırsatı da yakalıyor. Eğitimle-
rini tamamlayan tüm öğrencilere 
katılım belgesinin verileceği Genç 
KOMEK Yaz Okulu Ağustos ayı so-
nuna kadar devam edecek.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, vatandaşları 15 
Temmuz Şehitlerini Anma Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri-
ne davet etti.

FETÖ/PDY üyesi bir grup te-
rörist tarafından dört yıl önce ger-
çekleştirilen hain darbe girişiminin 
yıldönümü dolayısıyla Milli İrade 
Meydanında düzenlenecek program 
öncesi hazırlıklar tamamlandı.

15 Temmuz 2016 gecesi Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın halkın sokağa çıkması için 
yaptığı çağrı sonrası, kalkışmanın 
ilk saatlerinden itibaren birlik çağrısı 
yaparak halkı sokaklara davet ettik-
lerini ifade eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, o geceyi unutma-
dıklarını ve unutturmayacaklarını 
kaydetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Sey-
dişehir’de de darbe girişiminin yıl 
dönümü dolayısıyla düzenlenecek 

etkinliğe dair hazırlıkların tamam-
landığını ifade eden Belediye Başka-
nı Tutal, “15 Temmuz Çarşamba ak-
şamı yatsı namazını hep birlikte Milli 
İrade Meydanında eda edeceğiz. 
Tüm kardeşlerimiz seccadelerini ve 
bayraklarını alarak gelsinler” dedi. 
15 Temmuzda Milli İrade Meyda-
nı’nda yapılacak Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü Anma Programı’na tüm 
hemşehrilerini davet eden Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal, “İçinde 

bulunduğumuz durum, konum ne 
olursa olsun arkamıza dönüp bak-
mayacağımız anlar vardır, bununda 
bir anlamı, bir nedeni vardır. İşte bu 
anlam, bu neden vatandır, bayraktır, 
millettir. Karanlık gecenin yıldönü-
münde Seydişehirlilerin bir kez daha 
birlik ve beraberliğini göstereceğine 
inanıyorum. Tüm hemşehrilerimi 
15 Temmuzda alana bekliyorum” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Tutal’dan 15 Temmuz gecesine davet
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15 Temmuz 
koşusu yapılacak

Ersöz’den 
Konya’ya ziyaret

Üzülmez ilk
galibiyetini aldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkin-
likleri kapsamında “Demokrasi Bilinci, Elden Ele Taşınan 
Bir Bayrak Yarışıdır” sloganıyla ‘‘15 Temmuz Demokrasi 
Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu’’ ve ‘’15 Temmuz Şehitleri 
Sancak Koşusu’’ düzenlenecek.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 
15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 10:00’da Alaaddin 
Tepesi çevresinde düzenlenecek olan ‘‘15 Temmuz De-
mokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu’’ ve aynı gün saat 
22:00’da Karatay Spor ve Kongre Merkezi – Mevlana Müze-
si arasında düzenlenecek olan koşularda sporcular; İnanç, 
dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşı-
mak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, 
hatırlatmak, tüm şehitlerimizin ve 15 Temmuz’da şehit olan 
vatandaşlarımızın anısını yaşatmak amacıyla toplam 2 bu-
çuk kilometre koşacak. Koşuda sporcular 100 metre koştuk-
tan sonra ay yıldızlı sancağı diğer sporcuya devredecek.
n SPOR SERVİSİ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Halis 
Yunus ERSÖZ, 10-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Konya’da 
düzenlenecek olan “ 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın 
yapılacağı spor tesislerinde denetim ve incelemelerde 
bulundu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın 
Halis Yunus ERSÖZ’ e Spor Genel Müdürü Sayın Mehmet 
Baykan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Sayın Ahmet 
Dilsiz, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Sayın Ahmet Temurci ile Bakanlık Bürokratları eşlik 
ettiler.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 32. haftasında dün Galatasaray’ı 1-0 ye-
nerek kümede kalma umudunu son 2 haftaya taşıyan MKE 
Ankaragücü, teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde 
ilk galibiyetini elde etti.

Başkent ekibi, Eryaman Stadı’nda oynanan maçı Oscar 
Scarione’nin 62. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 ka-
zandı. İbrahim Üzülmez ile 4. maçına çıkan başkent ekibi, 
genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan galibiyetle 
ayrıldı. Üzülmez’in takımın başında yer aldığı ilk maçta 
deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan sarı-laci-
vertliler, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 
mağlup oldu. Göztepe deplasmanından 2-2’lik beraberlikle 
dönen başkent temsilcisi, dün Ankara’da Galatasaray’ı 1-0 
yenerek puanını 29’a yükseltti ve  kümede kalma umudunu 
son iki haftaya taşıdı.  n AA

Süper Lig ekiplerinden Fra-
port TAV Antalyaspor ikinci yarı-
daki çıkışını sürdürüyor. Kırmızı 
beyazlılar son 15 maçında 7 ga-
libiyet,6 beraberlik 2’de yenilgi 
aldı. Süper Lig’in ilk devresini 
14 puanla 16’ıncı sırada tamam-
layan Fraport TAV Antalyaspor, 
ikinci yarıda adeta küllerinden 
doğdu. Teknik direktörlük göre-
vine Tamer Tuna’yı getiren kırmı-
zı- beyazlılar kadrosunu ise başta 
Alman yıldız Podolski, Kudrıas-
hov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş, 
Ersan Adem Gülüm ve Jahovic 
gibi futbolcularla güçlendirdi. 
İyi bir kamp dönemi geçiren An-
talyaspor, ikinci yarının ilk ma-
çında sahasında Göztepe’ye 3-0 
mağlup oldu. İlerleyen haftalarda 

Denizlispor’u 3-0,Kasımpaşa’yı 
3-1, BTC Turk Yeni Malatyaspor’u 
2-1,Demirgrup Sivasspor 1-0, 
Beşiktaş’ı 2-1, Çaykur Rizespor’u 
3-1, Aytemiz Alanyaspor 1-0 ye-
nen Antalyaspor, İttifak Holding 
Konyaspor ile 0-0, HES Kablo 
Kayserispor ile 2-2, Fenerbahçe 
ile 2-2, Gençlerbirliği 1-1,Gazi-
antep Futbol Kulübü ile 1-1, Trab-
zonspor ile 2-2 berabere kaldı. 
Güney ekibi, Göztepe’ye 3-1, Me-
dipol Başakşehir’e 2-0 mağlup 
oldu. Geride kalan 15 maçta 27 
puan toplayan Antalyaspor, ligde 
41 puanla averajla 9’uncu sırada 
bulunuyor. Kırmızı beyazlılar 19 
Temmuz Pazar günü deplasman-
da Ankaragücü’ne konuk olacak.
n İHA

Antalyaspor çıkışını sürdürüyor

Sebidos’tan Başkan Tutal’a Teşekkür Ziyareti Beyşehir Belediyespor: Bu yanlıştan dönülsün

Seydişehir Bisiklet ve Doğa 
Sporları Derneği Başkanı Ali Öz ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’ı makamın-
da ziyaret etti. Dernek Başkanı ve 
yönetim kurulu üyeleri Başkan Tu-
tal’a festival süresinde kendilerine 
göstermiş oldukları misafirperver-
likten dolayı teşekkür ettiler. 

3-5 Temmuz tarihleri arasın-
da Seydişehir Kuğulu Parkta Sey-
dişehir Belediyesi ve Seydişehir 
Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği 
tarafından bu yıl ilki düzenlenen 
festival sona erdi. Festivale 35 
ilden 150’ye yakın bisikletsever 
katıldı.

Türkiye genelinde bir ilk ol-
duğunu kaydeden dernek Başkanı 
Ali Öz ; “Başkanımız festivalimizin 
proje aşamasından itibaren bizzat 
festivalin her ayrıntısıyla ilgilen-
miş desteklerini esirgememiştir. 
Seydişehir’imizin tanıtılmasına 
katkı sağlayan bu organizasyonu-
muz için belediyemizin tüm imkan-
larını seferber etmiştir. 

Yemeğinden otobüsüne,  Ku-
ğulu Kamp Alanından yapılan 
hizmetleriyle belediyemiz bu tür 
organizasyonlarda ne kadar pro-
fesyonel olduğunu bir kez daha 
göstermiştir.

Seydişehir’in tarihi ve doğal 

güzelliklerinin tanıtılması ve bir-
likteliği adına güzel bir program 
oldu. Ben Başkanımıza bizlere ver-
miş olduğu destekten dolayı teşek-
kür ediyorum “dedi.

Bu tür organizasyonların birlik 
ve kardeşlik anlamında önemli 
olduğunu kaydeden Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“Sosyal ve kültürel birlikteliklere 
ve organizasyonlara ihtiyacımız 
var, birlik ve kardeşlik anlamında 
güzel adımlar atılıyor. Güzel bir 
organizasyon oldu. Ben SEBİDOS 
Derneğimize ve katılımcılara te-
şekkür ediyorum “dedi.  
n SPOR SERVİSİ

Konya 1. Amatör Küme’de mü-
cadele eden Beyşehir Belediyespor, 
liglerle ilgili alınan kararlara tepki 
gösterdi. Konya Amatör Küme Spor 
Kulüpleri Fedarayonu’nun aldığı 
karara ilişkin açıklama yayımla-
yan Beyşehir Belediyespor, alınan 
karardan dönülmezse ligden çeki-
leceklerini ifade etti. Beyşehir Be-
lediyespor’dan yapılan açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “2020-2021 
yılı Beyşehir Belediyespor olarak bi-
zimde içinde mücadele edeceğimiz 
amatör kulüplerin yükseltilmesinde 

gurupların birleştirilmesinde Konya 
ASKF ‘nin ferdi kararlar alması biz-
leri üzmüş ve temsil ettiğimiz 74 bin 
Beyşehir insanının hakkını savun-
mak için yönetim kurulu olarak ive-
dilikle bu basın açıklamasını yapma 
gereği duyulmuştur.

Bize göre bu kararlar alınırken 
her kulüp temsilcisi toplantılarda 
bir kişi ile temsil edilip görüşler ide 
alınarak gerekli kararlar alınmalıy-
dı. Birinci ve ikinci amatör kümenin 
birleştirilerek oynatılması geçen yıl 
maddi manevi 1.Amatör Küme’de 

mücadele eden takımlara haksızlık 
olmuyor mu? 

O zaman 1.amatör A ve B gu-
rubunda şampiyonluk mücadelesi 
veren ilk 5’er takım Süper Grup’a 
yükseltilsin. Eğer bu yanlışlıktan 
dönülmezse, kulüp yöneticileri ile 
toplantı yapılarak biz yaptık oldu 
mantığı ile hareket edilecekse ço-
ğunluğun fikri alınmayacaksa üzü-
lerek ligden çekilme kararı alabile-
ceğimizi belirtmek isteriz. Yetkililer 
ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 
n SPOR SERVİSİ

Hatay’da 1967 yılında halkı sporla 
bütünleştirmek ve gençleri kötü alışkan-
lıklardan uzaklaştırmak amacıyla kuru-
lan Hatayspor, kentin tarihinde ilk kez 
Süper Lig’de mücadele edecek takım 
oldu. İş insanı Razık Gazel başkanlığında 
1967 yılında Kurtuluşspor, Esnafspor ve 
Reyhanlı Gençlikspor’un birleşmesiyle 
Hatayspor’un ilk temeli atıldı. Bordo-be-
yazlı renklere sahip Hatay temsilcisinin 
armasında ise yörenin önemli bitkisi def-
ne yaprağına yer verildi.Çeşitli liglerde 
mücadele eden Hatayspor, 2017-2018 
sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 23 
galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet 
alarak ligi birinci sırada tamamladı ve 
TFF 1. Lig’e yükseldi. Geçen sezon, TFF 
1. Lig play-off finalinde Gaziantep FK’ye 
penaltılarda mağlup olarak Süper Lig’in 
kıyısından dönen bordo-beyazlı ekip, bu 
sezon ise işini şansa bırakmadı. Akde-
niz ekibi, ligin 10. haftasında devraldığı 
liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadan, 
küme düşmesi kesinleşen Adanaspor’u 
deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğu 
garantiledi. Hatayspor, bu şampiyonlukla 
kentin tarihinde ilk kez Süper Lig’de mü-
cadele edecek takım oldu.

BU SEZON ÜÇ TEKNİK 
DİREKTÖR GÖREV YAPTI 

Sezona teknik direktör İlhan Palut ile 
başlayan Hatayspor, ilk 6 hafta görev ya-
pan teknik adamla yollarını ayırma kararı 
aldı. Ligin 8’inci haftası öncesinde takımı 
Bayram Toysal’a emanet eden Akdeniz 
ekibi, 22. haftada sahasında aldığı 3-2’lik 
Akhisarspor mağlubiyetiyle yeniden tek-
nik direktör değişikliğine gitti.

Toysal ile yollarını ayıran Ha-
tayspor’da, 23. haftada takıma getiri-
len teknik direktör Mehmet Altıparmak, 

şampiyonluğa uzanan süreçte görev aldı. 
Mehmet Altıparmak, hem Hatayspor’un 
53 yıllık özlemini sona erdiren teknik di-
rektör olarak hem de son 3 sezonda çalış-
tırdığı 3 takımı da Süper Lig’e yükselten 
isim olarak önemli bir başarıya imza attı.

“SÜPER LİG’E RENK 
KATMAYA GELİYORUZ”

Hatayspor Taraftarlar Derneği Baş-
kanı Sadullah Ergin, AA muhabirine, 
takımın kuruluşundan 53 yıl sonra gelen 
şampiyonluğun Hatayspor camiasına 
hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.Çok 
mutlu ve coşkulu olduklarını belirten Er-
gin, şöyle konuştu: “Allah’ıma şükürler 
olsun. Hatayspor’u tebrik ediyoruz. Süper 

Lig’e medeniyetlerin, sevginin, saygının, 
hoşgörünün kenti olarak renk katmaya 
geliyoruz, değer katmaya geliyoruz. Biz 
de taraftar temsilcisi olarak bu şampi-
yonlukta bir nebze katkımız olduysa ne 
mutlu bizlere. Şampiyonluk kutlamaları 
için binler, on binler sokaklara döküldü. 
O coşkuyu yaşadık Allah’a çok şükür. Ka-
dınlı erkekli, çoluklu çocuklu on binlerce, 
yüzbinlerce taraftarımıza çok teşekkür 
ediyoruz. Bu sevinç Hatay’ın 15 ilçesinde 
yaşanıyor.”

TARAFTARLAR 
SÜPER LİG COŞKUSU YAŞIYOR

Bordo-beyazlı takımın taraftarla-
rından Adanan Korkmaz, Hatayspor’un 

Süper Lig’e yükselmesinden sevinç duy-
duklarını belirterek, “Çok şükür Allah’a bu 
mutluluğu yaşadık. Bu yaşıma kadar bu-
günü bekledim. Bu şampiyonluk hepimi-
zi çok mutlu etti. Çocukluğumuzdan beri 
görmediğimiz bir başarı. Bizler de bunu 
çocuklarımıza aşılıyoruz. Ölsem gam ye-
mem bundan sonra.” dedi.

Taraftar Mehmet Kurtuluş Özdemir de 
özlemlerinin son bulduğunu anlatarak, 
“İnşallah bu koronavirüsten bir an önce 
kurtulup yeni stadımızda taraftarlar olarak 
hep birlikte takımımıza destek vereceğiz. 
Çok sevinçliyiz, çok gururluyuz.” ifadesini 
kullandı.
n AA

Hatayspor tarihinde 
ilk kez Süper Lig’de
Hatay’da 1967 yılında gençlerin kötü alışkanlıklarından kurtulması için kurulan bordo-beyazlı ekip, 

tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma başarısı göstererek kenti de bu ligde temsil edecek ilk takım 
oldu. Geçen sezon play-off finalinde kaybederek Süper Lig’in kıyısından dönen Akdeniz ekibi, bu 

sezon bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek işini şansa bırakmadı
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FEDERASYONUN 
KURULUŞU (1922)

Spor federasyonları içinde ilk kurulan 
1922 yılında Atletizm Federasyonu’dur.

1903 yılında Beşiktaş, 1905 yılında 
Galatasaray, 1907 yılında Fenerbahçe 
Kulübü kurulmasına rağmen Futbol Fede-
rasyonu bile Atletizm Federasyonu’ndan 
sonra 1923’te kuruldu.

Atletizm sporunun ülkemizde be-
nimsenmesi ilk yıllarda Askeri kuruluşlar 
aracılığı ile oldu. Özellikle 29 Ekim Cum-
huriyet ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay-
ramlarında, 27 Aralık Atatürk yarışı gibi 
geleneksel yarışlar Atletizm sporunun her 
geçen gün sevilmesine neden oldu. Bu 
gelenek eskisi kadar olmasa da devam 
etmektedir.

Bu paralelde 2. Ordu Komutanlı-
ğı’nın1918 – 1983 yılları arasında Kon-
ya’da olması, İkinci Dünya Savaşı ne-
deniyle 1940 lı yıllarda Harp Okulu’nun 
Konya’ya taşınması Konya Atletizmi için 
önemli bir artıydı.

Bu konudaki diğer artıda 1950 – 1966 
yılları arasında Konya’mızda Astsubay 
Okulu’nun olmasıydı. Özellikle bu yıllarda 
atletizm sporu yapan ağabeylerimiz Ast-
subay Okulu Beden Eğitimi öğretmenleri-
nin bu konudaki gayretlerine şahit olduk-
larına vurgu yapmaktadırlar.

Bilhassa en üst komutanların atletizm 
sporuna verdikleri önem bilinmektedir. 
Konya için önem arz eden Bisiklet yarış-
ları atletizm madalyalarının madalya ve 
kupa törenlerinde generaller mutlaka olur, 
çoğunun ödül merasimleri de Orduevin-
de yapılırdı. Alâeddin çevresinde yapılan 
özellikle bisiklet yarışının birincilik madal-
yasını 2. Ordu Komutanı takdim ederdi.

1950 li yıllarda o günkü adıyla Şehir 
Stadı’nın hizmete girmesiyle bu tür tören-
ler stad da yapılmaya başlandı.

Bu konuda 1956 yılında ilk defa kadro-
lu olarak bu günkü adıyla Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürü Ziya Eytemiz, sonrasında 
Sami Yavrucuk ve halen Ankara’da yaşa-
yan Astsubaylıktan ayrılma Cemil Ergen 
Müdürlerin askeri erkan ile olan çok sıcak 
yaklaşımları bilinmektedir. Nitekim 1970 

li yıllar başında Konya’da yapılan Kros 
Şampiyonasının ödül töreni Alâeddin Te-
pesi’nde bulunan Ordu Evin’de yapılmış 
ve bende sporcu olarak katılmıştım.

Tüm spor dalları gibi illerdeki Gençlik 
ve Spor İl Danışma Kurulu sistemi atle-
tizm sporu içinde bir artı idi. Bu vesileyle 

ilin valisinden, belediye başkanı, rektörü, 
garnizon komutanı, bazı il müdürleri dahil 
şehri yönetenlerin çekirdeği o ilin sporu 
için yapılan toplantılarda konuya vakıf 
olup, herkes üzerine düşeni yapıyordu.

1922 yılında atletizm federasyonunun 
kurulması ile genelde caddelerde kros 

(yol) yarışlarının yapıldığı bilinmektedir. 
Şu ana kadar yaptığımız araştırmalara 
göre 1940 lı yıllar öncesi bu yarışlarla ilgili 
isimlere rastlayamadık. Önümüzdeki gün-
lerde bu konuda Nail Bülbül, Orhan Arda, 
Recai Kıcıkoğlu, Nizamettin Yetişen….
gibi büyüklerimizle görüştükten sonra 
beklide hiç ummadığımız tarihlerde, um-
madığımız isimlere ulaşacağız.

Akörenli olmam ve Akören Dergisi çı-
kardığım dönemde şöyle bir konuya vakıf 
oldum.

İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın 
1908, Ankara 19 Mayıs Stadı’nın 1936 
senesinde hizmete girmesi nedeniyle İs-
tanbul ve Ankara’da atletizm yarışları er-
ken başladı.

Nitekim Akörenli 1909 doğumlu Arif 
Harmancı,1930 yılında Ankara’da vatani 
görevini yaparken Devlet Protokolünün 
önünde 10.000m. yarışını kazanarak Akö-
ren’in ilk madalyalı sporcularından olarak 
tarihe geçti.16 Ağustos 1999 tarihinde 
vefat eden Harmancı’nın kabri Akören 
Tahtalı mezarlıktadır.

1983 Konya Atatürk Stadı ödül töreni. 
Ayaktakiler: 2.Ordu Garnizon Komutanı ... voleybolcu Ali Kıyan, ... İl Müdürü Bahtiyar Demir.. 

Oturanlar: Güreşçi Sümer Koçak (Akdeniz Oyunları) ve Türkiye rekoru kıran Atlet Ali Tunç

Askerdeyken (1930)  10 bin metrede birinci olan Arif Harmancı ve madalyası

1963 Konya Astsubay Hazırlık Ortaokulu atletleri. Beden Eğitim Öğretmeni 
(Gülle Atma Türkiye rekortmeni) M.Ali Aydede (ayakta 3.), Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürü (ayakta 4.)...ayakta en sağdaki de Atletizm Ayanı Hayri Tülay

1981 Sporun Duayen Gazetecisi Nail Bülbül, Yılın GAZETECİSİ Ödülünü, 
2.Ordü Komutanı Bedrettin Demirel ‘in elinden alırken. 

Cemiyet Başkanı Ali Ridvan Bülbül arka planda
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Yeni yabancı kuralı tepki çekti
Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz 

günlerde Riva’da bir toplantı gerçekleştirdi. 
Gelecek sezonun planlaması ve yeni sezon-
da kadroda yer alabilecek yabancı kuralı ile 
ilgili konuları ele alan TFF’nin Süper Lig ve 
TFF 1. Lig ile ilgili aldığı kararlar Türk spor 
camiasının tepkisini çekti. Süper Lig’de yeni 
sezonda sahada 8 yabancı futbolcu yer alabi-
lecek. Kadroda 14 yabancı olacağını açıkla-
yan Türkiye Futbol Federasyonu, bu futbolcu-
ların sadece sekizinin sahada olmasına karar 
verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1.Lig 
ile ilgili aldığı kararlarda takımların tepkisi-
ne yol açtı. Yeni sezondan itibaren sahada 
5 oyuncu olmasına karar veren yetkililer 18 
kişilik kadroya ise takımların 6 yabancı oyun-
cu yazmasına izin verdi. Yeni sezon öncesi 
liglerin ne zaman başlayacağını da açıklayan 
TFF’nin kararları şu şekilde: “1-Süper Lig’de 
2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü 
başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü ta-
mamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyo-
nel liglerde sezon planlaması ise daha sonra 
ilan edilecektir. 2- 2020-2021 Futbol Sezonu 
1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 
2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tari-
hinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil 
dönemi daha sonra ilan edilecektir.”

8 YABANCI UYRUKLU FUTBOLCU 
SAHADA OLABİLECEK

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezo-
nunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu 
ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile 
sözleşme yapılması halinde bu futbolcu-

lardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha 
sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu 
futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya 
devam eden kadroda aynı anda sahada yer 
alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişi-
lik müsabaka isim listesinde alt yapıdan ye-
tişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir 
futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.  
Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda 
en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile söz-
leşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme 
yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 
tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihler-
de doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan 
sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden 
kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 
2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan 
yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş 
bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak-
tır.  Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonun-
da en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile 
sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile söz-
leşme yapılması halinde bu futbolculardan 
en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki 
tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolcu-
lardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam 
eden kadroda aynı anda sahada yer alabi-
lecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11’de alt 
yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra 
doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu 
olacaktır. 

TFF 1. LİG’DE KADROYA 6 YABANCI 
FUTBOLCU YAZILABİLECEK

TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonun-

da en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile söz-
leşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme 
yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 
tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihler-
de doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan 

sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden 
kadroda sahada aynı anda yer alabilecek 
ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en 
fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabile-
cektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik mü-
sabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 
01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir fut-
bolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Mü-
sabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması 
halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A 
Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 
01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabile-
cektir.

TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonun-
da en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile söz-
leşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme 
yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 
tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihler-
de doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan 
sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden 
kadroda aynı anda sahada yer alabilecek 
ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en 
fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabile-
cektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt 
yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra 
doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu 
olacaktır.  Müsabaka isim listesinin 21 kişiye 
çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcu-
lar, Türkiye A Milli Takımında oynama uy-
gunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra 
doğmuş olabilecektir.

 TFF 1. Lig kulüpleri 2022-2023 sezonun-
da en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile söz-
leşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme 

yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 
tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde 
doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sa-
dece 4 tanesi müsabakaya devam eden kad-
roda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 
müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı 
uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2022-2023 
sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 
01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki fut-
bolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.  Mü-
sabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması 
halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A 
Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 
01.01.2002 ve daha sonra doğmuş olabile-
cektir.”

11 YABANCI İLE SAHAYA ÇIKILMAZ
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 

Nihat Özdemir, alınan kararla ilgili yapılan 
eleştiriye cevap verdi. Özdemir, “Teknik 
adamlar, yöneticiler çıkıp, ‘Bize sorulmadı’ 
diye konuşuyorlar. Bütün kulüplere bu ko-
nudaki görüşleri soruldu, hepsinin önerileri 
bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben 
buna ‘Evet’ der miyim? Sahaya 11 yabancıy-
la çıkılmaz. Onun için böyle bir talebi uygu-
lamamız mümkün değil. Kulüplerimiz alınan 
kararları eleştirebilirler ama bunu şimdiden 
ilan ettik ki projelerini ona göre yapsınlar, 
yol haritasını buna göre belirlesinler. Hem 
kulüplerin hem de Türk futbolunun geleceği 
için bunun daha doğru bir yol olduğunu düşü-
nüyoruz. Görevde kaldığımız sürece de bunu 
kararlılıkla uygulayacağız.” şeklinde konuş-
tu. n SPOR SERVİSİ



Yıllar sonra gelen galibiyet Rakibin yenilmezlik serisi bitti

TFF Süper Lig’in 32. Haftasında sa-
hasında ağırladığı Medipol Başakşehir’i 
4-3 yenerek kritik bir galibiyete imza 
atan İttifak Holding Konyaspor, 13 yıl 
sonra rakibini mağlup etmeyi başardı. 
En son galibiyetini 2007-2008 sezonu-
nun ilk yarısında 3-2’lik sonuçla alan 

Anadolu Kartalı, 13 yıl aradan sonra çok 
önemli bir galibiyet aldı. Rakiplerinin 
puan kaybettiği haftada kazarak ateş hat-
tının üzerine çıkan Yeşil-Beyazlılar, hem 
yıllar sonra gelen galibiyetin sevincini 
yaşadı hem de ligde kalma adına kritik 
bir galibiyete imza attı. n SPOR SERVİSİ

Deplasmanda Konyaspor’a 4-3 
kaybeden Medipol Başakşehir’in ligde-
ki 12 maçlık yenilmezlik serisi de sona 
ermiş oldu.

Süper Lig’in 32. haftasında Başak-
şehir, deplasmanda Konyaspor’a 4-3 
mağlup oldu. Şampiyonluk yolunda 
önemli bir üç puan yitiren turuncu-la-
civertlilerde aynı zamanda bu mağlu-
biyetle ligdeki 12 maçlık yenilmezlik 

serisi de sona erdi. 
19. haftada Kadıköy’de Fenerbah-

çe’ye 2-1 kaybettiği müsabakadan son-
ra çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 
3 beraberlik elde eden Okan Buruk’un 
takımı, uzun bir aradan sonra yenilgiyle 
tanışmış oldu.

Başakşehir, bunun yanında bu se-
zon ilk defa bir maçta kalesinde dört gol 
gördü. n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 32 19 9 4 62 31 31 66
2.TRABZONSPOR 32 17 11 4 71 37 34 62
3.SİVASSPOR 32 16 9 7 52 35 17 57
4.BEŞİKTAŞ 32 17 5 10 54 40 14 56
5.GALATASARAY 32 14 10 8 50 34 16 52
6.ALANYASPOR 32 14 9 9 57 35 22 51
7.FENERBAHÇE 32 14 8 10 55 43 12 50
8.GAZİANTEP FK 32 10 12 10 46 48 -2 42
9.ANTALYASPOR 32 10 11 11 38 50 -12 41
10.GÖZTEPE 32 10 9 13 40 45 -5 39
11.KASIMPAŞA 32 11 6 15 48 54 -6 39
12.GENÇLERBİRLİĞİ 32 9 9 14 39 51 -12 36
13.DENİZLİSPOR 32 9 8 15 31 46 -15 35
14.İH KONYASPOR 32 7 12 13 30 46 -16 33
15.YENİ MALATYASPOR 32 8 8 16 44 47 -3 32
16.ÇAYKUR RİZESPOR 32 9 5 18 34 54 -20 32
17. KAYSERİSPOR 32 8 8 16 39 69 -30 32
18. ANKARAGÜCÜ 32 6 11 15 30 55 -25 29

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, ligin 32. Haftasında evin-
de lider Medipol Başakşehir’i ağırladı. 
Ligde kalma umudunu son 2 haftaya taşı-
mak için mutlak kazanmak zorunda olan 
Anadolu Kartalı, zoru başardı ve rakibini 
4-3 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 33’e 
yükselten Yeşil Beyazlılar, ligde kalma yo-
lunda dev bir adım attı.

Maç şok bir gol ile başladı. Farouk 
Miya’nın sebebiyet verdiği penaltı ile rakip 
1-0 öne geçti. Konyaspor bu dakikadan 
sonra  ardı ardına bulduğu gollerle skoru 
3-1’e getirdi. İkinci yarı ise rakip baskısı-
nı artırdı. Önce farkı bire indiren İstanbul 
ekibi daha sonra da beraberliği yakaladı. 
Tam umutların tükendiği bölümde Skubic 
sahneye çıktı. Attığı golün ardından göz-
yaşlarını tutamayan deneyimli oyuncu 

altından daha değerli bir galibiyeti Kon-
yaspor’a getirdi. 

MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada konuk ekip öne geçti. Vis-

ca’nın kullandığı köşe atışında hakem Cü-
neyt Çakır, Miya’nın altıpas üzerinde topa 
elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı 
noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına 
geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gön-
derdi: 0-1  

10. dakikada Crivelli’nin ceza sahası 
dışından şutunda, top yandan auta gitti.

20. dakikada ev sahibi ekip beraber-
liği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta 
Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortası-
nı yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin 
yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Mehmet Topal’ın ceza 
sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel’in 

kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 
28. dakikada Konyaspor öne geçti. 

Hadziahmetovic’in ceza sahası içerisin-
den pasına hareketlenen Ömer Ali Şahi-
ner’in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara 
gitti: 2-1 

45+1. dakikada ev sahibi ekip farkı iki-
ye çıkardı. Hadziahmetovic’in ceza sahası 
içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol 
eden Miya’nın vuruşunda, meşin yuvarlak 
ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi eki-
bin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI
50. dakikada Milosevic’in ceza sahası 

ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top 
yandan auta gitti. 

52. dakikada ceza sahası içinde topla 
buluşan Ömer Ali Şahiner’in vuruşunda, 

meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı. 
54. dakikada Miya’nın kaleyi cephe-

den gören noktadan şutunda, meşin yu-
varlak yandan auta çıktı. 

70. dakikada konuk ekip farkı 1’e indir-
di. Visca’nın ceza sahası içerisinden pası-
na hareketlenen Demba Ba’nın kafa vuru-
şunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

77. dakikada Medipol Başakşehir be-
raberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen 
atakta Caiçara, ceza sahası içerisine orta-
sını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin 
yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3

84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne 
geçti. Jonsson’un ceza sahasına pasına 
hareketlenen Skubic’in vuruşunda, meşin 
yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3 

Karşılaşma, Konyaspor’un 4-3 üstün-
lüğüyle sona erdi. n AA

DAMLA DAMLA 
YAZILAN TARİH!
Konyaspor lider Başakşehir’i ağırladı. Ligde kalma umudunu sürdürebilmek için kazanmak zorundaydı. 

Şok bir golle yenik duruma düştü. Fakat oyundan düşmedi, önce beraberliği sonra da üstünlüğü 
ele geçirdi. Maçın son bölümünde rakip beraberliği yakalasa da Skubic’in golü 3 puanı getirdi. 

Terinin son damlasına kadar savaşan Anadolu Kartalı, gözyaşları ile süslü tarihi bir zafer kazandı

RPS

Miya attı, 
Konyaspor nefes aldı

Skubic’ten 
sevinç gözyaşları 

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor saha-
sında ağırladığı Başakşehir’i Miya (2), Ömer Ali Şahiner ve 
Skubic’in golleriyle 4-3 yenerek nefes aldı. Ligin 32. Hafta 
karşılaşmasında kritik bir maça çıkan Yeşil-Beyazlılar kar-
şılaşmadan galip ayrılarak ateş hattının üzerine çıktı. Karşı-
laşmaya damga vuran isim ise Ugandalı forvet Forouk Miya 
oldu. Bu sezon attığı gollerle Konyaspor’u sırtlayan Forouk 
Miya Başakşehir karşılaşmasında da 2 gol atarak takımına 
galibiyeti getirdi. Bu sezon 8. golünü atan Miya’nın dönme-
siyle birlikte Konyaspor ise adeta coştu. Kritik karşılaşmada 
kritik gollere imza atan Ugandalı oyuncu takımına 3 puanı 
getiren isim oldu. Sakatlanmadan önce Konyaspor’un oyu-
nunda önemli bir role sahip olan 22 yaşındaki Ugandalı 
forvet, sakatlandıktan sonra uzun bir süre takımından uzak 
kalmıştı. Son haftalarda takımdaki formuyla göz dolduran 
Miya Rizespor karşılaşmasından sonra bu karşılaşmada da 
gollerine devam etti. 2 kritik maçta 3 gol atan başarılı isim, 
takımına 6 puan kazandırdı. Ugandalı forvet Miya’nın sarı 
kart görerek ligin 33. Haftasında Trabzonspor ile oynanacak 
karşılaşmada cezalı duruma düşmesi ise taraftarları üzdü.        
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 32. Haftasında temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, sahasında lider Başakşehir’i ağırladı. Tarihi 
önemdeki karşılaşmayı 4-3 kazanan Yeşil-Beyazlılar ligde 
kalma adına dev bir adım attı. Nefes kesen karşılaşmayı 
Anadolu 4-3 kazanarak 14. Sıraya yükseldi. Karşılaşmada 
ise duygusal anlar yaşandı. Konyasporlu Nejc Skubic, ta-
kımına galibiyeti getiren golü attıktan sonra gözyaşlarına 
engel olamadı. Sloven sağ bek golü attıktan sonra sevinç 
gözyaşlarına boğuldu. Golü attıktan sonra sevinen ardından 
ise gözyaşlarına engel olamayan başarılı sağ bek bir süre 
nefes alamadı ve sahaya sağlık ekipleri dahil oldu. 
n SPOR SERVİSİ

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

Stat: Konya Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, 
Volkan Fındıklı (Dk. 73 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 74 Selim 
Ay), Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 59 Berkay Özcan), Clichy, 
Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Robinho), Aleksic (Dk. 46 Elia), Crivelli (Dk. 
89 Mahmut Tekdemir), Demba Ba
Goller: Dk. 3 Visca (Penaltıdan), Dk. 70 Demba Ba, Dk. 77 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 20 
ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic, Dk. 90+6 Ali Turan (Yedek 
kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic, Dk. 48 Epureanu 
(Medipol Başakşehir)
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HANGİ GÜNAHIN BEDELİ BU?

spor@konyayenigun.com
MEHMET CANLI

Hani hayatta bazı anlar vardır, 
geçmişte yaptığınız şeyleri 
sorgulamaya başlarsınız. İşte 
ben ve bütün camia adeta bu 
aşamadayız. Geçmişte biri-
lerinin canını mı yaktık yoksa 
aşırı kibirlenerek birilerini mi 
aşağıladık bilemiyorum. Ama 
şundan eminim artık. Biz,-
Konyaspor camiası olarak, 
kibirlendik. Haşa geçmişteki 
tüm başarılarımızı Allah-ü Te-
ala’dan değil de kendimizden 
bildik.Belki de kibirlenmemek 
gerektiğini unuttuk. Mütevazı 
bir camia olarak kalmamız 
gerektiğini öğreniyoruz. Bu 
elbetteki hedeflerimiz olma-

ması gerektiğini anlatmıyor 
ama kendimizi bilmemiz ge-
rektiğini öğretiyor. Özelinde 
bu haftaki maç ve genelinde 
ise tüm sezon adeta geçmiş-
teki yaptıklarımızın cezasını 
çekiyoruz. Sahi,hangi güna-

hın bedeli bu?
BU MAÇI UNUTMAMIZ LAZIM!
Evet klişe bir söz ama bu maçı 
unutup Trabzon maçına odak-
lanmamız gerekiyor. Hele 
ki şampiyonluk umudu ciddi 
oranda azalan bir Trabzonu bu 
moralsizlikle yakalamak kolay 
değil. Bunu değerlendirmek 
gerekiyor. Ben alınacak bir 
galibiyetin ligde kalmamamı-
za yeteceğine inanıyorum. Bu 
hafta oynanacak olan Rize-
por-Malatya maçında testinin 
en az biri kırılıacak. Bu halde 
bu haftayı değerlendirip bu 
hafta fişi çekmeliyiz.
Selamlar,saygılar...

Korkmaz sonunda Bajic’ten vazgeçti 
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor, Başakşehir ile 
karşılaştığı maça ilginç bir 11 ile çıktı. 
Bu sezon ortaya koyduğu kötü futbola 
rağmen bir türlü kesik yemeyen Riad 
Bajic karşılaşmaya yedek kulübesinde 
başladı. Teknik Direktör Bülent Kork-
maz ön bölgede Ömer Ali Şahiner ve 
Farouk Miya’ya görev verdi. Bu oyuncu-
lar 3 gol atarken maçın son bölümünde 
oyuna Thuram girdi. Kart cezasını ta-
mamlayan Jens Jonsson ve Amir Ha-
dziahmetovic ise formasına kavuştu. 
İttifak Holding Konyaspor Teknik Di-
rektörü Bülent Korkmaz, geçen hafta 
Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptıkları 
maçın ilk 11’ine göre takımını 2 deği-
şiklikle sahaya sürdü. Korkmaz, Gazi-
antep FK maçının ilk 11’inde yer alan 

Jevtovic ve Bajic’in yerine Jonsson ve 
Hadziahmetovic’i ilk 11’e dahil etti. 

Konyaspor, karşılaşmaya Ertuğrul Taş-
kıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, 
Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, 
Milosevic, Miya, Hadziahmetovic ve 
Ömer Ali Şahiner ilk 11’iyle başladı. 
Süper Lig’in 32. haftasında İttifak Holding 
Konyaspor’a konuk olan lider Medipol Ba-
şakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, 
ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor 
müsabakasının ilk 11’inde bir değişiklik 
yaptı.  Buruk, Yukatel Denizlispor müsa-
bakasının ilk 11’inde yer alan Ponck’un 
yerine Epureanu’yu ilk 11’e dahil etti. 
Medipol Başakşehir, karşılaşmaya 
Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epure-
anu, Clichy, Visca, Mehmet Topal, 
İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivel-
li ve Demba Ba ilk 11’iyle başladı.  
n SPOR SERVİSİ


