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‘İl emri getirildi, ilçe 
emrini de bekliyoruz’

Modern pazarlar örnek oluyor NEREDEYSE ŞEHİR 
BOŞALTILACAKTI!

KARA KALEMLE 
KORONA UYARISI

SULTAN SÜLEYMAN 
CİHAN PADİŞAHIYDI

Konya’da 1947’li yıllarda yaşanan seli anlatan Recai 
Kıcıkoğlu, “Önü alınamasaymış, halka ‘Şehri terk edin’ 
diye çağrı yapılacakmış. Neyse ki sular Zindankale’ye 

gelince, orada yeraltına bir yol bulup gitmiş” dedi.
 n HABERİ SAYFA 4’TE

Koronavirüs vaka ve vefatların arttığı Konya’da yaşayan 
Hülya Işık isimli amatör ressam, karakalem çizimiyle 

maskeye dikkat çekerek farkındalık çalışmasına imza attı.  
 n HABERİ SAYFA 7’DE 

Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan 
ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni Sultan 
Süleyman, bundan 454 yıl önce 7 Eylül 1566 tarihinde 

Zigetvar’da sefer esnasında vefat etti.
 n HABERİS AYFA 13’TE 

Destek bekliyorlar
Konya Genç Servisçiler 

Platformu üyeleri, Okul servisi 
esnafları olarak zorlu dönem-
de yaşanılan sıkıntılara çözüm 
üretilmesini ve bu sorunun 
bir an önce çözüme kavuş-

ması gerekliliğe dikkat çektiler

ARTIK BIÇAK 
KEMİĞE DAYANDI!

Zorlu bir süreçten geçtiklerine 
dikkat çeken Konya Genç Servis-
çiler Platformu üyeleri, bu konuda 
yardım beklediklerini belirtiyor. 
“Artık bıçak kemiğe dayandı” 
diyen servisçi esnafı, dayanacak 
güçlerinin kalmadığını, sorunları-
nın biran önce çözüme kavuşması 
gerektiğine vurgu yapıyorlar.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

SERVİSÇİLER 6 
AYDIR İŞ YAPAMIYOR

Ulaştırma sektörü ve servis 
esnafı, koronavirus (Covid-19) 
pandemisinden en çok etkile-
nen kesimlerin başında geliyor. 
Salgın nedeniyle alınan tedbir-
lerin başladığı mart ayından 
bu yana kontak kapatan okul 
servisleri, 6 aydır iş yapamıyor. 
Bu durum servis esnaflarının 
belini bükmüş durumda. 

Hayat standartları yükseliyor 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, belediye fen işleri ekipleri-
nin Hayıroğlu ve Hacıyusuf Mes-
cit Mahallelerinde yürüttüğü kal-
dırım yenileme ve parke-bordür 
döşeme çalışmalarını inceledi. 
Başkan Kılca, “Hemşehrilerimizin 
yaşam standardını yükseltmek 
için ne gerekiyorsa yapacağız” 
dedi. n HABERİ SAYFA 11’DE  

Yeni bir şifa kaynağı olabilir 
SÜ ve DÜ iş birliğinde astım, bronşit, 
KOAH ve amfizem gibi hastalıkların 
tedavisinde kullanılan, ‘api-air’ olarak 
da ifade edilen arı kovanı havasının 
tedavi ve tamamlayıcı tedavi edici 
etkileri araştırıldı. SÜ Veteriner Fakül-
tesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Altunok, 
elde edilen verilerin önemine dikkat 
çekti. n HABERİ SAYFA 12’DE   
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Modern kentlerde olduğu gibi Karatay ilçesinde de 
Kapalı Pazar Alanları artırıldı.  Karatay ilçe sınırları 
içerisinde haftada 23 adet Pazar kurulurken, 15 kapalı 
Pazar alanı ile Karatay’da yaşayan vatandaşların hayatla-
rı kolaylaşıyor. 

İlçe genelinde yapılan ve hizmete açılan kapalı Pazar 
alanları örnek olurken, kapalı pazarlar sayesinde alış-
veriş yapan vatandaşlar ve Pazar esnafı, kışın soğuktan, 
yazın sıcaktan etkilenmiyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

183 kilometre 
mahalle yolu

Tarihi sarnıç gün 
yüzüne çıktı

190 gün sonra 
kavuştular

Aladağ, yeniden 
aday oldu 

Konya Büyükşehir Belediye-
si, 2020 yılı yatırım programı 
kapsamında Karapınar’a 28,8 
kilometre daha mahalle yolu 
kazandırdı. Böylece, Yeni Bü-
yükşehir Yasası sonrası ilçeye 
yapılan mahalle yolu uzunluğu 
183 kilometreye ulaştı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Karatay ilçesindeki Bozdağ 
Milli Parkı sınırları içerisinde, 
Romalılar döneminde ordunun 
geçiş güzergahında bulunan 
“Via Sebaste” yoluna entegre 
yapılmış su sarnıcı keşfedildi.
 n HABERİ SAYFA 5’TE    

Çumra Cuma Grubu, 190 gün 
sonra Konya’da Dr. Mustafa 
Güçlü’nün ev sahipliğinde bir 
araya gelerek hasret giderdi ve 
“Bizi tekrar kavuşturan Allah’a 
şükürler olsun” niyazında bu-
lundu. n HABERİ SAYFA 10’DA   

Konya Barosu Başkanlığı Ola-
ğan Genel kurul toplantısı 10-11 
Ekim 2020 tarihlerinde gerçek-
leştirilecek. Mevcut başkan Av. 
Mustafa Aladağ, yapılacak olan 
genel kurulunda tekrar yeniden 
aday olduğunu açıkladı.
n HABERİ SAYFA 5’TE  



Karatay Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde inşa edilen Kapalı Pazar alanları Konya’ya örnek oluyor. 
Kapalı Pazar Marketler sayesinde vatandaşlar ve esnaflar kışın soğuktan, yazın da sıcaktan etkilenmiyor 

Kapalı pazarlarla örnek oluyor
Haftanın belirli günlerin-

de açık alan ve cadde üzerine 
kurulan pazar yerlerinin trafi-
ği aksatması ve vatandaşların 
alışveriş yapmalarını olumsuz 
yönde etkilemesi nedeniyle, 
modern kentlerde olduğu gibi 
Karatay ilçesinde de Kapalı Pa-
zar Alanları artırıldı.  Karatay 
ilçe sınırları içerisinde hafta-
da 23 adet Pazar kurulurken, 
15 kapalı Pazar alanı ile Kara-
tay’da yaşayan vatandaşların 
hayatları kolaylaşıyor.  Karatay 
Belediyesi ekipleri Karatay il-
çesine yeni kapalı pazarlar ka-
zandırmak için çalışmaları sür-
dürürken Karatay’da bulunan 
kapalı Pazar alanları şu şekilde; 
Hayıroğlu, Kumköprü, Ovaka-
vağı, Karşehir, İsmil, Çatalhö-
yük, Keçeciler, Yarma, Karkent, 
Çimenlik, Altıyol, Selim Sultan, 
Erler, Saraçoğlu ve Başak.

‘KAPALI PAZAR YERLERİYLE 
KONYA’YA ÖRNEK OLDUK’
Karata Belediyesi tarafından 

yapılan Kapalı Pazar Yerlerinin 
vatandaşlara sıcak ve rahat bir 
alışveriş imkanı sunduğuna 
dikkat çeken Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Karatay 
Belediye Başkanı olarak çözüm 
merciinde bulunduklarını ve 
şartların daha da iyileştirilme-
si, sorunların çözümü için tüm 
gayretleriyle çalışmaya devam 
edeceklerini belirterek şun-
ları kaydetti: “Belediyemizin 
hizmete sunduğu kapalı pa-
zaryerleri de bu istişare ve bu-
luşmaların neticesinde ortaya 
çıkan güzel hizmetler. Bu yer-
ler sayesinde gerek pazarcı es-
nafımız gerekse alışveriş yapan 
vatandaşlarımız kışın yağmur 
ve çamurdan, yazın da toz ve 
rüzgardan kurtularak sağlıklı 
ortamlarda, hijyenik kurallara 
uygun alışveriş imkanı buluyor. 
Gerçekten de kapalı pazar yer-
lerimiz Konya’ya örnek. Günlük 
yaşantımızın bir parçası olan 
pazar alışverişleri, belediyemiz 
sayesinde karmaşa veya sağ-
lıksız ortamlardan böyle güzel 
mekanlara taşınmış oldu. Ka-
ratay Belediyesi olarak hem 
ilçe halkımızın hem de pazarcı 
esnaflarımızın menfaatlerini 

ortak noktada buluşturan böyle 
projelerimiz önümüzdeki dö-
nemlerde de devam edecek.” 

PAZAR YERLERİNDE SIKI 
DENETİM

Karatay Belediyesi Zabı-
ta Müdürlüğü ekipleri, koro-
navirüs salgınına karşı ilçede 
kurulan tüm pazarlarda koro-
navirüs karşı uyarıp bilgilendi-
riyor. Ekipler, pazarlarda ürün-
lerin seçilmeden alınmasını ve 
tezgâhlar arasında mümkün 

olduğunca geniş mesafe bıra-
kılmasını da istedi.  Öte yan-
dan Karatay Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler de, Karatay 
genelindeki 15 kapalı ve 2 açık 
pazar yerinde pazarlar kurul-
madan bir gün önce hem pazar 
yerini tamamen temizleyip de-
zenfekte ediyor hem de pazar-
lar kapandıktan sonra yine aynı 
ekipler, Pazar yerlerinde temiz-
lik ve dezenfeksiyon işlemlerini 
gerçekleştiriyor. Karatay Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü ekipleri, ilçe ge-
nelinde de yürüttükleri temizlik 
ve dezenfektan çalışmalarının 
yanı sıra ilçe genelindeki tüm 
pazar yerlerine de el dezen-
fektan aparatları yerleştirerek 
vatandaşlar ile esnafın sağlıklı 
bir şekilde alışveriş yapmasına 
katkı sunuyor.

‘KARATAY PAZAR ALANLARIN-
DAN OLDUKÇA MEMNUNUZ’
Konya Pazarcılar Odası Baş-

kanvekili Murat Petek, Konyalı 
pazarcılar olarak Karatay ilçe 
sınırları içerisinde bulunan 

kapalı Pazar alanları ve Pazar 
alanlarından esnaflar olarak 
memnun olduklarını dile geti-
rerek, “Karatay sınırları içeri-
sinde Avrupa standartlarında 
yaptırılan pazar marketlerden 
dolayı emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz.  Pazarcı es-
nafı olarak soğuktan, sıcaktan 
her türlü maruzattan koruyan, 
düzenli sağlıklı aile ortamında 
alışveriş ortamı sunan pazar 
marketlere Konya’nın her ilçe-
sinde ihtiyaç.  Karatay sınırları 
içerisinde Pazar esnafı olarak 
tezgâh açmanın huzurunu ve 
güvenini yaşıyoruz. Karatay il-
çesindeki pazarlar Konya’ya ve 
Türkiye’ye örnek oluyor. Pa-
zarcı esnafına her daim yakın 
olan desteklerini esirgemeyen 
Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ve ekibine teşekkür 
ediyoruz. Karatay Belediyemiz 
tarafından örnek olarak inşa 
edilen Kapalı Pazar alanlarımı-
zın 2 katlı, ısıtmalı ve yer altı 
otoparkı ile Karatay’ımıza yakı-
şır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Murat Petek

Karatay Belediyesi, pandemi sürecinde kapalı pazarlarda önlemler aldı. Pazar girişlerine dezenfektan koyan Karatay Belediyesi ayrıca 
sık sık pazarları denetleyerek, kurallara uyulmasını sağlıyor. 



Saadet Partisi Konya İl Genç-
lik Kolları, toplumsal farkındalık 
amacıyla “Kendini Koru! Kentini 
Koru!” sloganıyla maske dağıtımı 
gerçekleştirdi.
Saadet Partisi Konya İl Gençlik 
Kolları, ilçe gençlik kolları teşkilat-
ları aracılığıyla toplumsal farkında-
lık adına, pazar günü, Konya’nın 
en hareketli mekanlarından Kaya-
lıpark, Gedavet Yürüyüş Yolu ve 
Kültürpark’ta maske dağıtımı ger-
çekleştirdi. “Kendini Koru! Kentini 
Koru!” sloganıyla gerçekleştirilen 
programda vatandaşlara plazma 
bağışı konusunda bilgilendirici 
broşür ve maske dağıtıldı.
AMACIMIZ TEDBİRLERE DAHA ÇOK 

DİKKAT ÇEKMEK!
İl Gençlik Başkanı Mahmut Sami 
Kollu, gerçekleştirdiği açıkla-
mada, “Bu çalışmamızda sosyal 

farkındalığa dikkat çekmek için, 
covid-19’un etkilerinden korun-
mak ve halkımızı korumak için 
maske dağıtıyoruz. İçine koydu-
ğumuz broşürlerimizde ise hem 
sosyal mesafe hem de plazma 
bağışının ne kadar önemli oldu-
ğunu halkımıza anlatmak için bir 
çalışma yaptık. Merkez ilçeleri-
mizde saat 16.00’da başladığımız 
çalışmamızda, Karatay ilçemiz 
Kayalıpark’ta, Meram ilçemi Ge-
davet Yürüyüş Yolu’nda, Selçuklu 
ilçemiz ise Kültürpark’ta bulunan 
vatandaşlarımıza maskeleri dağıt-
tılar. Konya’mız içerisinde bulun-
duğumuz bu süreçte sıkıntılı bir 
dönem geçiriyor. Amacımız bu 
salgına daha fazla dikkat çekmek 
ve halkımızın daha fazla önlem 
almasını sağlamaktır” şeklinde ko-
nuştu.  n HABER MERKEZİ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:56 06:19 12:53 16:27 19:16 20:34
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 33 °C

Karaman            15 °C 33 °C 

Aksaray              15 °C       32 °C

Ankara                16 °C 32 °C Hicrî: 20 Zilhicce  1442  -  Rûmî: 26 Ağustos 1436

Geçtiğimiz hafta AK Par-
ti Kocaeli Milletvekili Cemil 
Yaman, oğlu için Kocaeli’nin 
Dilovası ilçesinde yaptığı 1.500 
kişilik düğün çok konuşuldu.

Maske, mesafe hiçe sayıl-
mış.

Elbette ki yanlış…
Cemil Yaman’ın düğünü 

Konya’daki düğünleri akıllara 
getirdi. Malum, Konya’da özel-
likle ilçelerde çalgılı çengili dü-
ğünler olur ve birkaç gün sürer.

Hatta pazartesi gününden 
başlayan düğünler…

Yani 5 gün…
Tabi ki korona her şeyimizi 

değiştirdiği gibi düğün anlayı-
şımızı da değiştirdi.

Yani her şey 1 saatte bitiyor.
Gelen 3-5 kişi, onların da 

sosyal mesafeye uyması gere-
kiyor.

Suistimaller olmuyor mu?
Kesinlikle oluyor.
Oluyordur…
İlçelerde durum nedir? diye 

ara ara ilçelerdeki arkadaşları-
mızla iletişime geçeriz.

Az kalsın AK Parti Kocae-
li Milletvekili Cemil Yaman’ın 

Konya versiyonu yaşa-
nacaktı.

Aldığım duyumları 
paylaşayım o zaman…

AK Parti Emirgazi İlçe Baş-
kanı’nın yeğeninin düğünü pa-
zartesiden başlamış.

Çalgılı çengili…
Sonra ne mi olmuş?
Kaymakam bey iptal etmiş 

düğünü…
Polis göndermiş…
Veeee düğün iptal edilmiş.
AK Parti ilçe başkanının dü-

ğününe izin verilseydi ne ola-
caktı?

Birincisi maske ve mesafe-
ye dikkat edilmeyecekti.

İkincisi ise aynı hafta içeri-
sinde maske ve mesafeye dik-
kat edilmeden yapıldığı iddia 
edilen düğün sahibine kesilen 
3 bin liralık ceza adaletsizliğin 
daniskası olacaktı.

Bir de devletin kendi koydu-
ğu kurallara kendi temsilcisinin 
uymadığına bir kez daha şahit 
oalcaktık.

Kaymakam beye sitem et-
mişler…

Kim?

AK Parti ilçe baş-
kanının akrabası ve 
ilçe başkanı…

Onlar sitem ede-
dursun biz kayma-
kam beyi tebrik ede-
lim.

Adalet kişiye 
göre değişmez.

Ve kaymakam 
beye de desteğimiz 
sonuna kadar sürecek.

AK Parti ilçe başkanı ol-
mak kimseye ayrıcalık tanı-
maz.

***
Selçuk Üniversitesi, Gök-

kuşağı esnafından kira alacak 
mı?

Son günlerde önemli bir 
konu da üniversitelerin onlıne 
eğitim yapması sonrasında öğ-
rencilerin harç konusu…

İkinci öğretimler, gitmeye-
ceği okulun harcını neden ya-
tırsın?

Selçuk Üniversitesi ikin-
ci öğretim öğrencileri sosyal 

medyada bir kam-
panya başlatmış 
ve harç konusunun 
çözülmesini iste-
miş.

Haksız da değil-
ler…

Bakalım sonuç 
nereye varacak?

Üniversitelerin 
uzaktan eğitimi bir 

de esnafı etkiledi.
Özellikle Selçuk Üniver-

sitesi’nin Alaeddin Keykubat 
Kampüsü içerisindeki Gökku-
şağı esnafının durumu öğren-
cilerden daha vahim.

Orada yaklaşık 70 esnaf var.
Bazı esnaf 3 kişi, bazısı ise 

50 kişi istihdam ediyor. Çok 
ciddi istihdam var.

Ve hiçbirisi de işçi çıkarma-
mış.

Devlet işten çıkarmaları ya-
sakladı ama Gökkuşağı esnafı 
da elemanlarının bu dönemdeki 
günlük iaşesi için farklı çözüm-
ler geliştirmeye çalışmış.

Tebrik ediyorum 
hepsini…

Yalnız…
Şimdilerde kara kara 

düşünüyorlar.
Selçuk Üniversitesi uzaktan 

eğitim kararı aldı ve yeni dö-
nemin işyeri kirası için 20 gün 
sonra masaya oturmak zorun-
dalar.

Öncelikle şimdiye kadar ne 
yapmışlar? sorusunun cevabını 
verelim.

Eski Rektör Mustafa Şahin 
esnafa bir büyüklük yapmış ve 
pandemi döneminde neredeyse 
hiç kira almamış.

Şimdiye kadar da öyle de-
vam etmiş.

Mustafa Şahin sonrasında 
da KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak ve Bakkallar 
Odası Başkanı Feridun Göner 
Rektör Metin Aksoy’a esnafla-
rın durumunu ileterek, 7-8 ve 
9’uncu ayların da kiralarını alın-
maması yönünde görüşmeler 
yapmışlar.

Başkanların emeği için de 
teşekkür etmek lazım.

Teşekkür ediyorlar.

Da…
Yeni dönemde uzaktan eği-

tim ve kira sözleşmelerinin ye-
nilenmesine 20 gün kalmış.

Üniversiteye para lazım ve 
en büyük gelir kaynaklarından 
bir tanesi olan kiracılarının 
müşteri yok.

Hatta işyerlerinin yüzde 80’i 
kapalı.

Peki ne olacak?
İlk edindiğim bilgiler ise bu 

dönemde yeni Rektör Metin 
Aksoy’un da kira almama gibi 
düşüncesinin olmadığı şeklin-
de. 

Buna yönetim karar veriyor 
ama rektörün kira almama ko-
nusuna çok sıcak bakmadığı 
konuşuluyor.

MEB’e bağlı okullardaki 
kantinlerde de aynı durum söz 
konusu ama en azından yüz 
yüze eğitim yapılacağı için on-
lar bir nebze kurtarabiliyor.

Hasılı kelam…
Gökkuşağı esnafı kara kara 

düşünüyor.
Metin Aksoy’dan olumlu bir 

adım bekliyorlar…
Bakalım ve görelim…

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

KONYA’DA AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANININ DÜĞÜNÜ İPTAL EDİLMİŞ!

Bıçak kemiğe dayandı! 

Karapınar’a 183 kilometre mahalle yolu

Ulaştırma sektörü ve servis 
esnafı, koronavirus (Covid-19) 
pandemisinden en çok etkile-
nen kesimlerin başında geliyor. 
Covid-19 salgını nedeniyle alı-
nan tedbirlerin başladığı mart 
ayından bu yana kontak kapa-
tan okul servisleri, 6 aydır iş 
yapamıyor. Pandemi nedeniyle 
aylardır iş yapamamanın sıkın-
tısını yaşayan okul servisi esna-
fı, çalışanlarla birlikte büyük bir 
mağduriyet yaşadıklarını belirt-
ti.  Konya Genç Servisçiler Plat-
formu üyeleri Durmuş Ali Çini, 
Abdul Samet Özlü, Muhammed 
Furkan Dur, Servet Özlü, Rama-
zan Burak Irmak, İlyas Bircan, 
Okul servisleri esnafları olarak 
Türkiye’nin geçtiği zorlu dö-
nemde yaşanılan sıkıntılara çö-
züm üretilmesini ve bu sorunun 
bir an önce çözüme kavuşması 
gerektiğini belirtiyorlar.

‘ÇÖZÜM ÜRETİLMESİNİ BEKLİ-
YORUZ’

Servisçi esnafının artık bıçak 
kemiğe dayandığını, dayanacak 
gücünün kalmadığını belirten 
platform üyeleri sorunlarına çö-
züm üretilmesini beklediklerini 
ifade ederek, “Okul servisleri 
esnafları olarak ülkemizin geç-

tiği zorlu dönemde yaşadığımız 
sıkıntılara çözüm üretilmesini 
ve bu sorunun bir an önce çözü-
me kavuşması gerekliliği inan-
cındayız.  13 Mart 2020 tarihin-
de pandemi nedeniyle okulların 
kapatılmasından dolayı servisçi 
esnafı olarak zorlu bir sürece 
girmiş bulunmaktayız. Servisçi 
esnafı 6 aydır çalışmadan, 2020 
Eylül ayına okulların açılma-
sını beklemekteydik. Nitekim 
okulların uzaktan, kademeli ve 
seyreltilmiş eğitim modeline 
geçmesi nedeniyle tam olarak 
açılmaması gündeme gelmiştir. 
Genelge ile kapatılmayan ama 
dolaylı yoldan okulların kapatıl-

ması ile beraber servis sektörü 
de çalışamamış duruma gelmiş-
tir. Devlet yetkilileri olarak ser-

visçi esnafımıza bir an önce yar-
dım elini uzatılması ve bu zorlu 
süreçten ülke ve millet olarak 

hep beraber çıkmak zorundayız. 
Servisçi esnafının artık bıçak 
kemiğe dayandığını, dayanacak 
gücünün kalmadığını belirtmek 
isteriz. Bu zorlu süreçte han-
gi işletme 6 ay dan daha fazla 
çalışmaması durumunda ayak-
ta kalabilir? Öncelikle çocuk-
larımızın ve milletimizi sağlığı 
göz önüne alınmalıdır. Lakin 
bu süreçte devletimiz servisçi 
esnafının herhangi bir sorunun 
çözümü ve önerisi gündeme 
gelmemiştir. Araçlarımızın sa-
bit giderleri halen devam et-
mektedir. Sigortalar, Bağ Kur 
ödemeleri, bandroller, araç vi-
zeleri, krediler, banka ödeme-

leri ve vergileri esnaf olarak 
ödemeye devam ettik. Bunlara 
çözüm üretilmesini bekleriz.”
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLE-

RİNİ SIRALADILAR 
Konya Genç Servisçiler Plat-

formu olarak Servisçi esnafının 
sorunları, çözümlerini sıralayan 
Platform üyeleri, “1-Pandemi 
dolayısıyla Bağ-Kur, SSK ve 
vergi ödemelerinin alınmaması. 
2-Belediyelere ödenen ruhsat 
harçların alınmaması. 3-Sektör 
olarak devletimizin esnaflara 
nakdi desteğinin sağlanması. 
4-Krediler ve banka ödeme-
lerinin faizsiz en az 1 yıl erte-
lenmesi. 5-Araç yaşının bir an 
önce uzatılması, 12 yaştan 20 
yaşa çıkarılması. 6-Servis reh-
ber personelinin 22 yaş ve lise 
mezunu olması zorunluluğunun 
kaldırılması. 7-Korsan servisle 
mücadele edilmesi. Bizler bu 
zorlu süreçte her zaman dev-
letimizin yanında olmaya de-
vam ettik. Devletimizden okul 
Servisleri esnafı olarak sorun-
larımızın çözümü ve ayakta 
kalabilmemiz için bir an önce 
gereğinin yapılması.” şeklinde 
konuştular.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2020 yılı yatırım programı kapsa-
mında Karapınar’a 28,8 kilometre 
daha mahalle yolu kazandırdı. Böy-
lece, Yeni Büyükşehir Yasası sonra-
sı Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Karapınar’a yapılan mahalle yolu 
uzunluğu 183 kilometreye ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2020 yılı yatırım programı kapsa-
mında ilçelerdeki mahalle yolların-
da standartları yükseltiyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 31 ilçede altyapı 
ve üst yapı yatırımlarına aralıksız 
devam ettiklerini belirterek, Kon-
ya’nın ilçeleriyle birlikte gelişme-
sini sağlamak için yoğun gayret 

gösterdiklerini dile getirdi. 2020 
yılı yatırım programında Karapınar 
ilçelerinde 28,8 kilometrelik ma-

halle yolu yatırımı bulunduğunu 
vurgulayan Başkan Altay, “Karapı-
nar ilçemizin yollarının standardı-

nın yükselmesi için bugüne kadar 
ilçe merkezinde prestij caddeleri 
hayata geçirdik, mahalle yolu ya-
tırımlarına ve parke desteğine de-
vam ediyoruz. 2020 mahalle yolu 
yatırımlarımız kapsamında Karapı-
nar’da bulunan 18 kilometrelik Ho-
tamış-Kayacık-Büyükaşlama ma-
halle yolumuz ile 3,3 kilometrelik 
Karakışla Yolu, 5,5 kilometrelik Ye-
nikuyu Yolu ve 2 kilometrelik Çiğil 
Yolu tamamlanarak standardı yük-
sek olarak hizmete girdi. Karapınar 
İlçemize Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası yaptığımız mahalle yolu 
uzunluğu 183 kilometreye ulaştı. 
İlçemiz için hayırlı olsun.” dedi.

 n HABER MERKEZİ

Saadetli gençler maskeyle
koronaya dikkat çektiler 

Konya Genç Servisçiler Platformu üyeleri, Okul servisi esnafları olarak zorlu dönemde yaşanılan 
sıkıntılara çözüm üretilmesini ve bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerekliliğe dikkat çektiler
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Konya’nın tarihiyle ilgili önemli bilgiler aktaran Recai Kıcıkoğlu, 1947’li yıllarda yaşanan seli anlattı. Konya’nın büyük bir sele maruz kaldığına dikkat çeken 
Kıcıkoğlu, “Önü alınamasaymış, halka ‘Şehri terk edin’ diye çağrı yapılacakmış. Neyse ki sular Zindankale’ye gelince, orada yeraltına bir yol bulup gitmiş” dedi

‘Neredeyse şehir boşaltılacaktı’
Saat ve gözlük ustası, milli atlet 

ve dağların müdavimi Recai Kıcıkoğlu 
ile 81 yıllık hayat hikâyesini konuştuk. 
Gençlik yıllarında İstanbul’da sanat 
öğrenirken 6-7 Eylül olaylarının or-
tasında kalan, Marmara Denizi’nde 
günlerce yanan gemileri seyrederken 
Karadeniz ile Marmara arasında yeni 
bir boğazın yapılması gerektiğini dü-
şünen Kıcıkoğlu çocukluğunun Kon-
ya’sından çarpıcı manzara ve anıları da 
paylaştı. Konya ve Türkiye bugünlere 
hangi yolları aşarak geldi sorusunun 
cevabını söyleşimizde bulacaksınız.

M.GÜDEN: Kikirdekli çorba ne-
dir?

R.KICIKOĞLU: Aslı yoğurt çorba-
sıdır. Pirinçli, şehriyeli olurdu. Hamur 
nohut büyüklüğünde kıyılıp tereya-
ğında kavrulduktan sonra çorbanın 
üzerine dökülürdü. O sırada (cazz) 
diye bir ses çıkarırdı. Bu çorbaya o 
zamanlar bazıları hamur lokmaları ne-
deniyle kikirdekli çorba derdi; kimileri 
de kikirdekler dökülürden çıkan cazırtı 
nedeniyle Caz Çorbası derdi. Nefis bir 
lezzetti.

M.GÜDEN: Ruhi ve Mehmet 
Dedelerin Açıkta kalmaları nasıl ol-
muştu?

R.KICIKOĞLU: Hasan Ali Yü-
cel’in Milli Eğitim Bakanlığı zamanın-
da Tekke ve Zaviyeler Kanunu gereği 
Mevlana Türbesi de boşaltılınca Tür-
benin son hizmetkârları Ruhi Dede 
ve Mehmet Dedeler de evsiz-barksız 
açıkta kalmıştı. Babam Dedeler için 
Dergâhın karşısındaki İl Halk Kütüp-
hanesi’nin arkasında bir ev kiraladı. 
Ağabeyim ve ben her gün annemin 
pişirdiği yemeklerden Dedelere de 
götürürdük. Sonra oralar da yıkılınca 
yine açıkta kaldılar. Bu defa babam 
bizim Hariciyeye getirdi. Hizmetleri-
ne orada da devam ettik. Ruhi Dede 
çarşıda gezerken bazen aniden aşka 
gelip sema etmeye başlarmış. Bizim 
hariciye ye 1947’de gelmişti ve ömrü 
burada tamama erdi. Hiç unutmam; 
bir akşam kadayıf pişirmiş. Bize de 
getirip kapıdan verirken, ‘şerbetini 
kendiniz dökün’ demişti. Şerbetleyip o 
akşam yedik. Bize son hediyesi o ka-
dayıftı. O gecenin sabahında saat 10 
gibi vefat etti. O gün öğleyin Sultan 
Selim Camiinde cenaze namazı kılınıp 
Üçler Mezarlığında Kubbe-i Hadra’nın 
gölgesine defnedildi.

M.GÜDEN: Babanızın ekonomik 
durumu iyi miydi?

R.KICIKOĞLU: Babam Mecidiye 
Hanının köşesinde 65 sene Manifa-
turacılık yaptı. Hacıveyiszade Mustafa 
Efendi’nin oğlu Mehmet Hoca Efen-
di’nin dükkânı da karşımızdaydı. Kon-
ya’yı okullarla donatan Halepli Ahmet 
Haşhaş’ın dükkânı da oradaydı. O 
yıllarda Konya’da henüz garaj yoktu. 
Aksaray otobüsleri Mecidiye Hanın-
dan, Ankara otobüsleri ise şimdi Sa-
ray Çarşısının olduğu yerdeki Zincirli 
Han’dan kalkardı. Mecidiye Hanın 
üstündeki Oteli de Meşhur Hacı Me-
lek Abla işletirdi. Zincirli Han yıkılıp 
yerine Saray Çarşısı yapılınca, Ankara 
Otobüslerinin durağı değişti. O zaman 
Fatih Çarşısının yerinde de Alişan’ın 
Hanı vardı; Ankara otobüsleri de bu-
radan kalkmaya başladı.

M.GÜDEN: Eskiden berberin, 
nalburun diş çektiğini anlatır. Kon-
ya’ya ilk diş hekimi ne zaman geldi? 

R.KICIKOĞLU: (Gülerek) Teneke-
cilerin diş çektiği yılları yaşadık. Adam 
çenesini çevreyle (mendil) sarmış 
bizim dükkâna geldi; dişini çekecek 
birini arıyor. Babam, ‘Mustafa ağaya 
götürün’ dedi. Yolladığı adam tene-
keciydi. Adamı bir yere oturtup, dişini 
ince bir sicim iple sıkıca bağladı. İpin 
bir ucunu da karşıda bir yere bağladı. 
Orta yerde ateş yanıyor, üzerinde de 
havya ısınıyor. İpin gerginliğini kontrol 
ettikten sonra, kızgın havyayı ateşten 
alıp, adama doğru uzattı, aniden, can 
havliyle adam kendini geriye atınca, 
diş pat diye çıktı. Sonra bir tutam pa-
muğa ispirto döküp dişin yerine sıkış-

tırdı. Dişi ağrıyan adam ‘iyiyim’ diye-
rek gitti. Fakat ertesi sabah aynı adam, 
çenesi çevreye sarılmış olarak tekrar 
gelince babam ‘Yine ne oldu’ diye sor-
du. Adam,  ‘Yanlış dişimi çekmiş, ağrı 
devam ediyor’ dedi. Mustafa ağa bu 
defa doğru dişi çekti ama adamcağız 
bir sağlam dişinden olmuştu.  Bir de 
Dedeler Hanının kapısında dükkânı 
olan Berber Calla vardı. Dükkânına 
girdiğinizde yerde saç kıllarından çok, 
kan ve diş görürdünüz. 1950’li yıllar-
da durum böyleydi. İnsanların doktora 
gidecek durumu yoktu, tenekeciye, 
berbere diş çektirirdi. Daha doğrusun 
diş hekimi de yoktu.

Ben 4.sınıftayken Gober adında 
Ermeni asıllı bir dişçi Bedesten içine 
muayenehane açıp okulumuzda diş 
taraması da yaptı. Benim çürük bir 
dişim vardı, muayenehanesine çağır-
dı. Gittim, orada dişimi çekti. Tarama 
yaptığı için kimseden de para alma-
mıştı. Hatırladıkça, saygıyla anarım.

M.GÜDEN: Kışın şehirde, yazın 
Meram’da oturma âdetini anlatır mı-
sınız? 

R.KICIKOĞLU: Hıdrellez gelme-
den bir gün önce Meram’daki bağa 
gitmek üzere hazırlıklar tamamlanır-
dı. At arabası kapıya yanaşır, Meram’a 
gidecek eşyalar; yastık, yorgan neyse 
yüklenirdi. Biz arabanın içine bir de 
kafeste tavuklarımızı koyardık. İneği 
arabanın arkasına bağlar, danayı ya-
nına katarak Tolluoğlu’ndaki evimiz-
den çıkar Baruthane’den, Cingenoğlu 
fırınının önününden geçerek, Laren-
de’den, Sahip Ata’nın önünden Kanlı-
göl’e doğru giderdik. Kanlıgöl şimdiki 
balık pazarının arkasıdır. Mezbahanın 
kanları biriktiği için adı öyle kaldı. Et-
rafı mezarlıktı. İstasyona varıncaya 
kadar sol taraf hep mezarlıktı. Şimdi-
ki okullar bölgesiyle stadın arasından 
Havzan’dan Meram yoluna girerdik. 
O yıllarda henüz Meram Yeni Yol 
yoktu ve yollar da tozdan geçilmezdi. 
Üstgeçidin olduğu yerden sonra iğ-
delikler başlardı. Müftü Gediğinden 
sonra meşhur Tayyip Ağanın bağını 
ve Durunday Sokağını geçince Di-
bekbaşı Sokağına gelirdik. Köprünün 
başında Doruğun Şükrünün yaptır-
dığı Mermer çeşme halen ayaktadır. 
25 metre ilerisinde de büyük bir çınar 
vardır. Çeşmenin sokağına girince 4 
numaralı kapı bizimdi. Doruğun Şük-
rü duvar dibi komşumuzdu. Karşımız-
da Şekerci Ethem, Manifaturacı Hacı 
Rahim’ler, sağımızda Konya Lisesi’nin 
coğrafya öğretmeni Hafi Kendi, ha-
nımı öğretmen Kadriye; bunlar çe-
lebilerdendi. 105 yaşında vefat etti, 
Allah rahmet eylesin. Bizden sonraki 
üçüncü bağda ise babamın da keman 
hocası, Mevlana Dergâhının Kudüm 
başı Bahattin Çelebi otururdu. Dibek-
başı Camiin yanında benim ilkokuldan 
din dersi hocam Ali Nalçacı otururdu; 
oğlu Ahmet Hilmi Nalçacı sonraki yıl-
larda Konya Belediye Başkanı oldu. 
Bahattin Çelebi vefat edince bağına 
o zamanın belediye Başkanı Mehmet 
Muhlis Koner kiraya oturdu. Dibek-
başı böylece iki Belediye Başkanı’nın 
Mahallesi oldu.

M.GÜDEN: Babanız tambur ve 
keman üstadı olduğuna göre, Me-
ram’ın meşhur meşkleri sizin bağı-
nızda da yaşanır mıydı?

R.KICIKOĞLU: Yaşanmaz mı? 
Her perşembe akşamı bizim bağımız-
da tasavvuf musıkisi icra edilirdi. Ker-
piç evin odasında oturulur, pencereler 
açılır, gedavet rüzgârı ılık ılık eserdi. 
Udi ve Neyzen Eşref Yazgan, Vete-
riner Hâkim Subay Kemani Tahsin 
Ernat, Saz Üstadı Orhan Kurşun, Ka-
nun Üstadı Memduh Derin, Belediye 
Başkanımız Neyzen Ahmet Hilmi Nal-
çacı, benim de ustam Saatçi Udi Adil 
Özselçuk, Kemani ve Tamburi Babam 
Mehmet Kıcıkoğlu bir araya gelip Türk 
Tasavvuf Musıkî icra ederlerdi. Kallavi 
fincanlarda sade kahveler içilir, arka-
sından peşrev gelirdi. Ardından ilahi-
ler okunur, Hz.Mevlana’nın eserleri 

icra edilirdi. Sonra çaylar, bahçeden 
toplanan kayısı, kiraz, elma ne varsa 
onları ikram ederdik. Karadutlar gün-
düzden toplayıp, sıkılarak şurup yapılır 
ve akşam ikram edilirdi. Hiç konuşma 
olmaz, sessizce hizmetimizi görürdük. 
Misafirlerin ayakkabılarını sadece dü-
zeltmekle kalmaz, tozunu da silerdik. 
Bizim evimizde musıkî aletlerinin 
hepsi vardı. Sazendeler de evlerinden 
getirmez, bizdeki enstrümanı çalarlar-
dı. Mevlana Dergâhının Kudümbaşı 
Bahattin Çelebi (Ersoy), Adil Özselçuk, 
Eşref Yazgan, bazen Selçuk Es, baba-
mın diğer arkadaşları bizim bağın öte-
sindeki harman yerinde de haftanın 
bir akşamı, özellikle dolunay akşam-
larında bir araya gelip meşk ederlerdi.

Bu ekibin Kemal Uluşahin’in Şa-
hin Sinemasındaki bir programı ha-
tırıma geldi. 1953 yılının 17 Aralık 
günü Rahmetli Arif Etik’in de katıldı-
ğı bir program Hz.Mevlana’yı Anma 
Töreni yapıldı. Tahmin ederim bu İlk 
Mevlâna’yı Anma töreni idi. Beni Eşref 
Yazgan’ın Şükran Mahallesi’ndeki evi-
ne gönderdiler, Eşref amca kâğıda eski 
yazıyla bir not yazıp elime vermişti. 
Kapıyı çalıp, hanımına kâğıdı verdim. 
Okuduktan sonra, gidip siyah kabın 
içinde Udu getirip bana uzattı. Karların 
üstünde dengemi zor sağlayarak yü-
rüyordum. Başaralı Çarşısı’nın oraya 
geldiğimde elektrikler kesildi. Karan-
lıkta ayağım kaydı, düştüm. Udun sapı 
kırıldı. Ben üzüldüm; yiyeceğim daya-
ğı, fırçayı düşünerek Şahin sineması-
na vardım. Kapıda Altıoklar’ın Hasan 
Ağabey (Saray Sinemasının sahibi), 
Eşref Yazgan ve Babam beni bekliyor-
lardı. Eşref amca udu kucağımda sapı 
kırık görünce “Oğlum, ben senden bir 
ud istemiştim, sen iki getirmişsin” di-
yerek, latife etti. Sonra birlikte Hasan 
Altıoklar’ın evine gittik. Şimdilerin 
ünlü film yönetmeni Mustafa Altıok-
lar, Hasan amcanın oğludur. Bir Ud 
ve bir tambur alıp sinemaya döndük. 
Perdenin gerisinde bir ‘aralık’ bulup 
izlemiştim o programı. Sahnede ba-
bamlar arkada çalıyor, önde semazen-
ler sema ediyordu. Seyirci koltukla-
rında hiç boş yer yoktu. Perde Mutrip 
heyetinin arkasında değil önündeydi. 
Yani Babamlar, perde gerisinde çalı-
yor, seyirciye görünmüyordu. Sahne-
de sadece semazerler vardı.

Bizim bağın yanında bir bahçe 
daha vardı. Burada Bahattin Çelebi, 
Eşref Yazgan Hoca, Adil Özselçuk, ba-
bam ve daha birkaç kişi meşk yapardı. 
Bazı zamanlar Üsteğmen Muammer 
Tolasa’da gelip gazel çeker, etraftaki 
çelenlerde herkes onları dinlerdi. İla-
hiler Dibekbaşı’nı inletirdi. Muammer 
Tolasa’nın babası Dibekbaşı Camiin 
imamıydı. Bahattin Çelebi’nin vefatıy-
la o işler bitti.

M.GÜDEN: Barana geleneği yay-
gın mıydı?

R.KICIKOĞLU: Tabi, başka bara-
nalar da vardı. Mesela pazar günleri 
başka bir barana toplanırdı. Fındık 
Üssün (Kasap Hüseyin), İnce Mehmet 
ağa, Faik Parlak, Adil Özselçuk, Topal 
Murat, Biletçi Mustafa ağabey şimdi 
hatırlayabildiğim bir gruptu. O gün de 
çebiç kesilir, tandıra konurdu. Barana 
öğlene doğru gelmeye başlardı. Bir 
heybe dolusu marul, pişmiş yumurta, 
yeşil soğan, sirke, limon hazır edilirdi. 
Çebiçin altında pilav olurdu. Önce çe-
biç ortaya konur ve yemek başlardı. 
Marulu, soğanı salata yapar, üzerini 
yumurtayı halka şeklinde keserek süs-
lerdik. Marulun göbeğini de ortaya ko-
yar,  zeytinyağını, sirkesini ekleriz. O 
tepsiyi bir kişi zor götürürdü. Kaşıklar 
tahtaydı. Önlerinde sofra arkaların-
da sazları; yemek arasında bir çalıp, 
okurlardı.  Çebiçten önce salata biter, 
boş tepsi mutfağa gönderilir. Ne ka-
dar yeşillik varsa ikinci bir salata daha 
yapardık. (Gülerek devam ediyor)Bir 
defasında evdeki marul, soğan bitti. 
Babam mutfağa gelip durumu görün-
ce, bize (gidin, taze yonca biçin gelin) 
dedi. Yoncayı güzelce doğradık. Üze-
rine yine yumurtayı halka yapıp döşe-
dik. Zeytinyağı ve sirkeyi bolca döküp 
sofraya verdik. Aradan çok geçmedi, 
boş tepsi geldi hemen, (Aman bu sala-
tadan bir daha yollayın) diyerek. Acele 
bir yonca salatası daha yapıp vermiş-
tik o gün. Ertesi gün yonca salatası 
yediklerini öğrenince epey gülmüşler. 

Pazar günlerinin o meşveretin-
de çebiç ikramından sonra sazlardan 
nağmeler dökülürdü; Çuhacıoğlu 
peşreviyle başlar, şerab içtik testiden, 
bugün erken boşlayalım, yarın erken 
başlayalım türküsüyle de sona ererdi.

M.GÜDEN: Bağ sohbetlerinden 
hafızanızda olan kayda değer hatıra-
lar var mı?

R.KICIKOĞLU: Bahattin Çele-
bi’nden dinlediğim bir hatıra var. 
Son Padişah Vahdettin Şehzadeliği 
döneminde Konya’yı ziyarete gel-
miş. Kudümbaşı Bahattin Çelebi ve 
arkadaşları da bir akşam Köyceğiz’in 
karşısında Dereboğazı’nda bir bağda 
meşk etmişler. Çelebi, ‘Biz okudukça 
dereden ilahiler yankılanırdı’ diye an-
latırdı. Şehzade Vahdettin o meşkten, 
Konya’nın manevi ikliminden çok et-
kilenip, Bahattin Çelebi’ye “Siz bana 
muhteşem bir ziyafet çektiniz, bu da 
benim size bir hatıram olsun” deyip 
altından büyükçe bir saat vermiş. Bu 
saat yıllar sonra, usta olduğumda bana 
tamire geldi, camı kırılmıştı. Arkası iki 
kapaklı, önü tek kapaklı ve 18 ayar 

altındı. Üç yüz gram kadar da altın 
zinciri vardı. Kapağın içinde, İngiltere 
kraliçesinin taçlı resmini görmüştüm. 
Demek ki, Vahdettin’e de Kraliçe he-
diye etmiş. Bana göre paha biçilemez 
kıymette bir hatıradır. İstanbul’a sırf 
o saatin camını değiştirmek için gidip 
gelmiştim.

M.GÜDEN: 1940’lı yıllarda Kon-
ya’da büyük bir sel felaketi yaşandığı 
anlatılır. Siz bu konuda ne biliyorsu-
nuz?

R.KICIKOĞLU: 1947 veya 48 
yıllarıydı; hayatımda gördüğüm en 
büyük sel felaketini yaşadık. Bir ba-
har günü, Dere boğazından korkunç 
bir sel geldi. Meram yüksekte olduğu 
için bize zarar vermedi ama Konya’ya 
doğru inen sular Meram yolundaki 
Askeriye Kışlasını bastı, binalar tahliye 
edildi. Sele kapılan eşekler suyun üze-
rinde yüzüyordu. O gün Konya idaresi 
sel yüzünden şehri komple boşaltma-
ya hazırlanmış. Önü alınamasaymış, 
halka ‘Şehri terk edin’ diye çağrı yapı-
lacakmış. Neyse ki sular Zindankale’ye 
gelince, orada yeraltına bir yol bulup 
gitmiş. O zamanlar Zindankale’de zin-
dan kalıntıları ve kiliseye benzer kalın-
tılar vardı. Epeyce çukur bir yerdi ve 
Konya’nın küllüğü oraya atılırdı. Şimdi 
oralar şehir merkezi oldu. 

M.GÜDEN: Zindan kalıntıları ve 
surlara ne oldu?

R.KICIKOĞLU: Zindankale küllü-
ğünün üzeri önce toprakla örtülüp dü-
zeltildi ve 1951-52 yıllarında buraya 
Muhacir Pazarı yapıldı. Büyük pazar 
oraya kurulurdu. Sonra o pazar lağ-
vedilip yerine adı sonradan Mareşal 
Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’na 
çevrilen Devrim İlkokulu ile Zindan-
kale Diş Sağlığı Merkezi yapıldı.

M.GÜDEN: Şehrin temizlik hiz-
meti o yıllarda nasıl yapılırdı?

R.KICIKOĞLU: Belediyenin tahta 
tekerlekli, sandığa benzer kapaklı eşek 
arabaları vardı. Temizlik görevlisi elin-
de süpürge ve kürekle pislikleri toplar, 
ambara benzeyen arabanın kapağını 
iki yana açıp doldururdu. O yıllar Kon-
ya’da çok at vardı. O yüzden küllüğün 
çoğu at pisliğiydi. Şerafettin Camiin 
karşısında Turizm Polis noktasının 
olduğu yerde bir tane itfaiye aracıyla 
yanında da çöp arabaları dururdu.

M.GÜDEN: Sinema geleneği yay-
gın mıydı?

R.KICIKOĞLU: Benim çocuk-
luğumda Konya’da iki kapalı, üç de 
yazlık sinema vardı. Yazlık olanlar 
Zafer’de Nasuhbey Camiin yanında 
Ceylani Sineması, Zafer ile Eski Kız 
ortaokulunun arasında Zevk Sine-
ması (Sonradan Zafer Sineması oldu) 
ve Alaaddin Tepesi’nde Belediye 
sinemasıydı. Kapalı sinemalar yine 
Alaaddin’de Belediye Sineması, Gazi 
İlkokulu’nun önünde, eski Belediye 
Binasının karşısında, şimdi Bankaların 
olduğu yer de Ceylani’nin Yeni Sine-
masıydı. Çok sonraları Şahin Sineması 
ve İpek Sineması da açıldı. İpek Sine-
ması Anıt alanındaki şimdiki Tiyatro 
binasıydı. Sonra o bina kitaplık oldu, 
ardından Tiyatro Binasına çevrildi. 

Bir yazlık sinema da sonradan açıldı. 
Meram altgeçidinin girişinde, rahmet-
li Sefa Odabaşı’nın bahçesi de Köşk 
sineması olarak birkaç sene hizmet 
verdi. Hatta aynı bahçede küçük bir 
de hayvanat bahçesi vardı.

12-13 yaşlarındayken bir gün ba-
bamdan sinemaya gitmek için para 
istedim, vermedi. O zaman sinema 25 
kuruştu ve iki film peş peşe gösterilir-
di. Bahçeden iki sepet kayısı topladım. 
Heybeyi bisikletin arkasına koyup 
içine de sepetleri yerleştirip Zindan-
kale’deki Muhacir Pazarına geldim. 
Benim kayısıların yumruk gibi ama 
her yer kayısı dolu. 5 kuruş desem de 
kimse almıyor. Sinema saatine kadar 
bekledim. Baktım satılmıyor, pazarı 
gezmeye gelen 7-8 askere ‘Çevreleri-
nizi açın’ diyerek, hepsine birer ikişer 
avuç kayısı verip sepetleri boşalttım 
Meram’a varınca babam, ‘Ne yaptın’ 
diye sordu. ‘Satamadım, askerlere da-
ğıttım’ deyince gülüp ‘Gelecek hafta 
para vereyim de sinemaya git’ dedi.

M.GÜDEN: Teknoloji yokluğun-
da yaz ayları zor geçmez miydi? 

R.KICICKOĞLU: O zamanlar kim-
sede buzdolabı yok; yazın kavurucu 
sıcağında oruç tutuyoruz. Tavusbaba 
Camiin yanında, Türkan Şoray’ın film 
çevirdiği Yıldız Köşkü var. Orada Mü-
teahhit Osman Bey otururdu. Bahçe-
sinde bir kar kuyusu vardı. Osman Bey 
kışın kuyuyu karla doldurup üzerini si-
yah bir keçe ile kapatırdı. İşte o kavu-
rucu yaz günü akşam iftara doğru eli-
me bir tencere alır, bağın arkasından 
Yıldız Köşküne gider kapıyı çalardım. 
Osman Bey kapıyı açar, ben arkasın-
dan kuyunun başına kadar yürürdüm. 
Keçeyi kaldırıp, elimdeki tencereye 
kürekle kar doldururdu. Erimesin diye 
koşarak eve gelirdim. Hoşafa, ayrana 
kar koyardık. Ezanla beraber o karın 
suyuyla serinlerdik. Başka soğuk su 
şansımız yoktu. Çünkü bir tek gazoz-
cu Cahit Solaklar’ın Türbe Caddesinde 
bir yeri vardı. Gazoz imal ederler, buz 
da çıkarırlardı ama oradan Meram’a 
götürünceye kadar erir giderdi.

M.GÜDEN: Buzdolabının yoklu-
ğu bilhassa kadınların işini bir hayli 
güçleştiriyor olmalıydı, değil mi?

R.KICIKOĞLU: Buzdolabı olma-
yınca yemekleri korumamızda zor 
olurdu. Yatsıdan sonra evin önün-
deki taşlık sulanır, yemek tencereleri 
buraya konur, üzerine büyük bir sele 
kapatılıp, taşla bastırılırdı. Sabah olun-
ca ninem kalkıp şimdi adına bodrum 
dedikleri izbeyi güzelce sular, sonra 
taşlıktaki yemekleri, peyniri, yoğurdu 
buraya taşırdı. İzbe serin olurdu ve 
yaz boyunca analarımız, ninelerimiz 
her gün bu işi yapardı. Aksi halde 
yemekler bozulurdu. Her gün yemek 
pişimek de olmazdı. 1960’lı yıllarda 
Konya’da tek-tük buzdolabı görmeye 
başladık.

M.GÜDEN: Konya günümüzde 
bisiklet şehri olarak anılır oldu. Bisik-
let Konya’ya ne zaman geldi?

R.KICIKOĞLU: Benim 1948’de 
bir bisikletim oldu. O bisiklete tam 
40 yıl bindim. O zamanlar Pejo meş-
hur bisikletti, çarşıdan 12 dakikada 
Meram’dan gelirdim. Gidişim ise 18 
dakika sürerdi. Bu bisiklet yarış bi-
sikletiydi. Babam bu bisikletle yarışa 
gidermiş. Ama bana verirken düz dü-
men yaptırıp vermişti. Demek ki ba-
bamın gençliğinde Konya’da bisiklet 
varmış.

M.GÜDEN: Meram Yeni Yol ne 
zaman açıldı?

R.KICIKOĞLU: Meram Yeni Yol 
1951’de açıldı. Otobüs de ilk o zaman 
verildi. Bir otobüs sabah Meram’a gö-
türür, akşam da şehre getirirdi. Tale-
be 5, sivil 10 kuruştu. O yıllar vasıta 
sınırlıydı. Sabah oldu mu Kullukzade-
ler’in yaylıları, arkalarında yoncalarla 
yola çıkardı. Diğer komşularımızın da 
yaylıları Meram’ın o gıcır gıcır asfal-
tında (tıkıdık tıkıdık) giderdi. Arabanın 
arkasındaki yoncalar, atların günlük 
azığıydı.

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Recai Kıcıkoğlu
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Karatay ilçesindeki Bozdağ Milli Parkı sınırları içerisinde, Romalılar döneminde ordunun 
geçiş güzergahında bulunan “Via Sebaste” yoluna entegre yapılmış su sarnıcı keşfedildi

Kral Yolu’ndaki tarihi 
sarnıç gün yüzüne çıktı

Karatay ilçesindeki Bozdağ Mil-
li Parkı’nda, Antik Dönemde Roma 
İmparatorluğu’nun askeri geçiş 
güzergahı üzerindeki “Kral Yolu” 
olarak bilinen “Via Sebaste” yoluna 
paralel olarak inşa edilmiş su sarnıcı 
bulundu. Tıraşlanan dağ yamacın-
dan, günümüz modern borularının 
ilk ürünü olan pişmiş topraktan ya-
pılmış 150 merte uzunluğundaki 
su künkleri vasıtasıyla doldurulan 
sarnıcın, Osmanlı döneminde resto-
re edildiği belirlendi. Keşfedilen su 
sarnıcının, bölgenin iki kilometre ge-
risinde bulunan ve yine o dönemde 
inşa edilen baraj bendiyle su komp-
leksi olarak kullanıldığı öngörülüyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bö-
lümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker 
Işık, bölgede yaşayanlar tarafından 
“Yabanoğlu” ismi verilen su sarnıcı-
nı, iki yıl önce yaptıkları yüzey araş-
tırmasında keşfettiklerini söyledi.

Su sarnıcının, Roma İmpara-
torluğu tarafından, ordunun geçişi 
için inşa edilen “Via Sebaste” yolu-
na entegre yapıldığını aktaran Işık, 
“Sarnıcın, yola yakın yapılmasından 

dolayı, ordunun buradan geçişi sıra-
sında su ihtiyacını karşıladığını ön-

görüyoruz. Bu yapının, yaklaşık iki 
kilometre gerisindeki daha önceden 

keşfettiğimiz ve yine o dönemde ya-
pılmış 110 metre uzunluğunda ve 
10 metre yüksekliğindeki baraj ben-
diyle bütünleşen bir su kompleksi 
olduğunu tespit ettik.” dedi.

Işık, Konya Büyükşehir Beledi-
yesinin de desteğiyle bu sarnıcın üç 
boyutlu modellemesini ve harita-
landırma çalışmasını yürüttüklerini 
anlattı.

OSMANLI DÖNEMİNDE RESTORE 
EDİLMİŞ

Sarnıcın, daha önceden bölgede 
hayvancılıkla uğraşan insanların da 
kullandığı önemli bir yapı olduğu-
nu vurgulayan Işık, şunları kaydet-
ti: “Sarnıca suyu ulaştıran künk ve 
seramiklerin Romalılar tarafından 
inşa edildiğini, Osmanlı Devleti ta-
rafından da restore edilerek kulla-
nımına devam edildiğini belirledik. 
Zaten daha sonradan kullanılan sıva 
ve harç kalıntılarından dolayı tekrar 
tekrar restorasyon geçirdiğini gö-
rebilmekteyiz. Aynı zamanda çalış-
malarımız kapsamında bu bölgenin 
yerleşim planını da çıkarmak istiyo-
ruz.”
n AA

Baro da Mustafa Aladağ yeniden aday
Konya Baro Başkanı Av. Musta-

fa Aladağ” 10-11 Ekim 2020 tari-
hinde yapılacak olan Konya Barosu 
Olağan Genel kurulunda yeniden 
başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Konya Barosu Başkanlığı Ola-
ğan Genel kurul toplantısı 10-11 
Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleş-
tirilecek. Mevcut başkan Av. Mus-
tafa Aladağ, yapılacak olan genel 
kurulunda tekrar yeniden aday 
olduğunu açıkladı. Konu hakkında 
açıklamada bulunan Konya Baro 
Başkanı Av. Mustafa Aladağ “10-
11/Ekim/2020 tarihlerinde yapı-
lacak Konya Barosu Olağan Ge-
nel Kurulu ve Organ seçimlerinin 
meslek ve meslektaşlarımız için 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Kıymetli meslektaşla-
rımın takdir ve teveccühleri ile 2 
dönemdir Konya Barosu Başkanlığı 
gibi onurlu ve önemli bir görevi ifa 
etme, sizlere hizmet etme şerefine 
nail oldum. 

Son iki yıllık görev süremde, 
gönüllülük esasına göre yürütülen 
bu hizmette birlikte yürüdüğümüz 
yol arkadaşlarım yönetim kurulu 
üyelerimize, seçilmiş diğer kurul 
üyelerimize, Baro komisyonlarında, 
faaliyetlerinde görev alan, katılan  
tüm meslektaşlarımıza, baromu-
zun kıymetli çalışanlarına, İlçe Adli 
Müzaheret Temsilcisi meslektaş-

larımıza özverili çalışmalarından 
ve katkılarından dolayı gönülden 
teşekkür ediyor, şükranlarımı su-
nuyorum.  Sevgi – Samimiyet ve 
Sadakat üzerine tesis ettiğimiz 
hizmet anlayışımızda meslektaşla-
rımızın acısını ve sevincini paylaş-
maya, mesleki ve özel sorunlarını 
çözmeye gayret ettik, yardımcı 
olmaya çalıştık.  Bu süreçte sorun-
larına çözüm bulamadığımız, yeti-
şemediğimiz meslektaşlarımızdan 
helallik istiyoruz. Özellikle Covit19 
salgını nedeniyle genelde ülke özel-
de meslek olarak zor ve hassas bir 
dönemden geçmekteyiz. Birlik ve 
beraberliğe en çok ihtiyaç duydu-
ğumuz bu süreçte temel hassasiye-
timiz; hukukun üstünlüğü ve ada-
letin tez ve en sağlıklı bir şekilde 
tesis edilmesidir. Yaşadığımız tüm 
zorluklardan, birlik beraberlik için-
de hukuk ve adalete olan güveni-
mizle çıkacağımıza olan inancımız 
tamdır. 

Görev verildiği takdirde aynı öz-
veri ve gayret ile çalışmaya devam 
edeceğimizin, meslek ve meslek-
taşlarımızın yanında olacağımızın 
sözünü veriyor, 2020-2022 döne-
mi için Konya Barosu Başkan Adayı 
olduğumu siz saygıdeğer meslek-
taşlarımın ve tüm kamuoyu ile pay-
laşıyorum. Sağlıklı güzel günlerde 
görüşebilmek dileğiyle saygılar su-
narım. Konya Barosu Olağan Genel 
Kurulu 10-11Ekim 2020 tarihlerin-
de yapılacak. 10 Ekim 2020 tarihin-
de Selçuklu Kongre Merkezinde, 
11 Ekim 2020 tarihinde ise Konya 
Adliyesinde oy kullanma şeklinde 
gerçekleştirilecektir

10-11 Ekim 2020 tarihilerinde 
yapılacak olan Konya Baro Baş-
kanlığı seçimlerinde tüm adaylara 
şimdiden başarılar diliyorum. Se-
çim sonunda kazanan her zaman 
olduğu gibi Konya Barosu olacak-
tır” dedi.
n HABER MERKEZİ 

‘İl emri getirildi, ilçe 
emrini de bekliyoruz’
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “il 
içi özür grubu mağdurları için 
de ilçe emri hakkı verilmesi, 
yetersiz kontenjandan dolayı 
tayini yapılmayanlara da ikin-
ci bir hak verilmesi hususun-
da Milli Eğitim Bakanlığı’n-
dan yeni bir adım bekliyoruz” 
dedi. İl Emri getirildi İlçe em-
rini de MEB ’ten bekliyoruz di-
yen Türk Eğitim-Sen Konya 1 
Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata; 
“2020 Yaz Tatili Öğretmenle-
rin Aile Birliği, Sağlık, Can 
Güvenliği Mazeretleri ve En-
gellilik Durumu ile Diğer Ne-
denlere Bağlı Yer Değiştirme-
lerde kadro yetersizliğinden 
dolayı bir kısım öğretmenimi-
zin tayin talepleri gerçekleş-
memişti. Bunun üzerine Türk 
Eğitim-Sen olarak il ve ilçe 
emrinin getirilmesi için yoğun 
bir girişimde bulunmuştuk. 
Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı 
talepte bulunan sendikamız, 
milli eğitim bürokratlarıyla 
da görüşmüş, aynı zamanda 
konuyu gündemde tutmak 
için sosyal medya çalışmala-
rı yapmıştı. Sendikamız özür 
grubu mağdurlarının her za-
man yanında durarak, onların 
haklı taleplerini her platform-
da dile getirmişti. Nihayetinde 

Milli Eğitim Bakanlığı öğret-
menlerin çağrılarına kayıtsız 
kalmadı. MEB, tayin talebi 
gerçekleşmeyen öğretmen-
lerimize il emri uygulaması 
getirerek, onların yüzünü gül-
dürdü. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Türk Eğitim-Sen Konya 
1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata; “İl emri çağrılarına kulak 
veren başta Milli Eğitim Ba-
kanı Sayın Ziya Selçuk olmak 
üzere emeği geçen tüm MEB 
yetkilerine teşekkür ediyoruz. 
Anayasa’nın 41. maddesi ile 
güvence altına alınan aile bir-
liğinin bozulmamasının çok 
önemli olduğunu söyleyen 
Başkan Tanfer Ata, “Mazeret 
tayin istekleri karşılanmayan 
öğretmenlerimiz il emrine 
verilerek mağduriyetleri gi-
derildi. Uzun süredir günde-
me getirdiğimiz bu talebimize 
olumlu yaklaşan Milli Eğitim 
Bakanlığı’na öğretmenlerimiz 
adına teşekkür ediyorum. Öte 
yandan; il içi özür grubu mağ-
durları için de ilçe emri hakkı 
verilmesi, yetersiz kontenjan-
dan dolayı tayini yapılmayan-
lara da ikinci bir hak veril-
mesi hususunda Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan yeni bir adım 
bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Birkaç gün önce işlenmiş ah-
laksız bir cürüm bütün siyasileri ve 
sosyal medyayı ayağa kaldırdı.Tep-
kiler Olayın mazrufuna mı, yoksa 
zarfınamıydı şöyle bir bakalım. 

 
58 yaşında olan Fatih Nurullah, 

İstanbul doğumlu. Babasınının ismi 
Hasan, annesinin adı Bedriye. Fatih 
Nurullah baba tarafından aslen Si-
vas Divriğili. 

1973 yılında İstanbul’da Öz-
demiroğlu ilk okulu, 1976 yılında 
Kemal Atatürk ortaokulunu bitiren 
Fatih Nurullah, 1979 yılında Hay-
darpaşa Erkek lisesinden mezun 
oldu. Uşşaki Tarikatı lideri olarak 
ortaya çıkmadan önce Fatih Nu-
rullah’ın çok farklı bir geçmişi var. 
Liseden sonra İstanbul Üniversitesi 
Spor akademisi mezunu olan Fatih 
Nurullah, Milli güreşçi oldu. Güreş 
yaptığı dönemde 57 kiloda Türkiye 
şampiyonluğu ve balkan üçüncülü-
ğü elde etti. 

Fatih Nurullah, Nakşi şeyhine 
tabi olan babasının isteği ile ilk ola-
rak bu cemaatle tanıştı. 1982 yılında 
Nakşi şeyhlerinden Şerif Atalay’ın 
yanında dini eğitim aldı. 

Bu densizin aldığı dini eğitim-
de yok aslında.Lakin birileri(gizli 
serviler), tıpkı Ali Kalkancı,Müs-
lüm gündüz,sahte peygamber 
İskender Evrenesoğlu gibi daha 
binlercesini kurup, gizli servisler-
le işbirliği içerisinde olup zamanı 
geldiğinde kullanılmak için ol-
duklarını FETÖ örgütünde gördük.
Bunların her birinin görevi ayrı.
Kimi devleti ele geçirmek için, 
kimi Müslüman ticari hayatı yok 
etmek için, kimi kuran kurslarını,-
kimi İmam Hatipleri,kimi mazlum 

insanların din duygularını örsele-
mek için kurulmuşlardır.Bunların 
İslam akaidi ile de ,İslam literatü-
rü ile de ilgisi yoktur. 

Bir vakit İlahiyatta hoca olan bir 
akademisyenden dinlemiştim. 

“Müslümanlığın ilk şartı iman 
etmek,iman etmenin ilk şartı ise 
köle azad etmek” demişti.Duyun-
ca şaşırmıştım ki hoca şaşkınlığı-
mızı giderdi. 

“Şimdi diyeceksiniz ki köleyi 
nereden bulalım ki azat edelim! 
Elbette dışarıda aramayacağız 
biz önce kendi tutsaklıklarımızdan 
azade edileceğiz.Kimimiz paranın 
,kimimiz siyasi gücün,kimimiz 
güzel kadınların,giyim kuşamın,-
pahalı markaların,arabaların,te-
lefonların tutsağıyız.Nefsimizin,-
kibrimizin,gururumuzun esiriyiz.
Aynanın karşısında harcadığımız 
zaman kadar, kendimiz için,ço-
cuklarımız için insanlık için,dev-
letimiz için zaman ayırıyormuyuz? 
Hayır! O halde önce bu tutsaklı-
ğımızdan kurtulup hür irademizle 
yeniden iman etmemiz gereki-
yor”dedi. 

Biz millet olarak tarihin en eski 
medeniyetlerindeniz.Bizim bi ör-
fümüz adetimiz,gelenek ve göre-
neğimiz var lakin biz hep batının 
kokuşmuş kültürüne özenmişiz.
Onların teknoloji ve bilgisine değil. 
Bu sebeptendir ki Toplumumuzun 
çimentosu olan aidiyetlerimizi unu-
tup yerine şekilsiz,ruhsuz ve köksüz 
bir asrilik tutsaklığına sarılmışız. 

Toplumumuzu böyle köksüz,-
fikirsiz,ruhsuz insanların eğitimine 
bırakırsanız karşılaşacağınız tablo 
bölünmüş birbirine hasım kabilele-
re döneriz.  

Son hadise ve 
ondan önceki vakıf ta 
yaşanan ahlaksız olay 
bize şunu göstermiştir.
Toplumumuz parça 
pünçüktür bölünmüş 
ve senin tecavüzcün 
kötü benimki iyi deme 
noktasındadır.Bunu 
her alanda görebiliriz.
Tarikat adı altındaki bu 
sahtekarların bu meşum eylemin-
den sonra siyasette ve onların klav-
ye unsurları olan sosyal medyadaki 
hareketliliğin dozu artmıştır.Bunla-
rın derdi tecavüz ve sonrasında ne 
yapılabiliri değil,dine ve dindarlara 
nasıl vururuzu sergilemektedirler. 

Bakın yakın zamanda olan bir 
olay; Bolu’da vatandaşların çürü-
müş bir cansız beden bulması üze-
rine ekipler harekete geçti. Şahsın 
87 yaşındaki kadının evini soyduk-
tan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla 
aranan bir doğa fotoğrafçısı olduğu 
ortaya çıktı. 

Siz sosyal medyada ve dini 
kötülemekte mahir olan siyasi çev-
relerden bir kelam duydunuz mu? 
Tabi ki hayır! 

Gün geçmiyor ki bu kabil haber-
leri toplumun her kesiminden duy-
mayalım.Maalesef bunu duyuyoruz 
ve hep karşı tarafı yıpratma malze-
mesi olarak kullanıyoruz. 

Şimdi CHP ve türevleri tarikat-
ları,İHL’leri,Dindarların Vakıflarını 
hatta işi Mustafa Kemal’in kurduğu 
Diyaneti bile kapatmaya kadar var-
dırdı.. 

Bu konuda en son konuşma-

sı gerekecek olan 
CHP’nin çetelesini 
Sevgili Süleyman Özı-
şık güzelce dökmüş. 

 Şöyle diyordu Sa-
yın Özışık; 

“Siz kim, bize na-
mus dersi vermek 
kim!.. 

Bugüne kadar 
suçun şahsiliği ilkesi 

gereği sesimizi çıkarmadık ama illa 
say diyorsanız, sayayım. 

Söyleyin... 
CHP Genel Başkanı Kemal Kı-

lıçdaroğlu’nun yeğeni H. Ç, 4 kız 
çocuğunu taciz ettiği için 20 yıl ha-
pis cezası aldı mı almadı mı? CHP 
beraatini istedi, tahliye olmayınca 
Kılıçdaroğlu ile akrabalığı örtbas 
edildi mi edilmedi mi? 

Söyleyin... 
CHP’li Manavgat ilçe yönetici-

si ve aynı zamanda gazeteci olan 
R. M, kız çocuğuna tacizden hapis 
cezası aldı mı almadı mı? 

Söyleyin... 
CHP Mudanya İlçe Başkanı 

H. Y, Kılıçdaroğlu’nun toplantı dü-
zenlediği otelde garson kızı taciz 
etti mi etmedi mi? Siz bu hadiseyi 
örtbas etmeye çalıştınız mı çalış-
madınız mı? 

Söyleyin... 
CHP’li Tekirdağ Saray Beledi-

yesinde Başkan Danışmanı S. K, 
stajyer öğrencileri taciz etti mi et-
medi mi? Konu CHP Tekirdağ mil-
letvekillerine iletilince konunun 
üzeri kapatıldı mı kapatılmadı mı? 

Söyleyin... 

CHP Kurultayı’na gitmek için 
Kuşadası’ndan hareket eden 
otobüste 13 yaşındaki erkek ço-
cuğunu taciz eden CHP Kuşadası 
İlçe Yöneticisi M.Y, tutuklanarak 
cezaevine kondu mu konmadı mı? 

Söyleyin... 
CHP’li Sivas Akıncılar İlçe 

Başkanı H.Ç, Akıncılar İlköğretim 
Okulu Sınıf Öğretmeni E.S’yi taciz 
ettiği gerekçesiyle tutuklanıp 2 yıl 
bir ay hapis cezasına çarptırılarak 
cezaevine konuldu mu konulmadı 
mı? 

Söyleyin... 
CHP’li müsteşar S. K, yüzme 

öğretme bahanesiyle 4 kız çocu-
ğunu taciz ettiği gerekçesiyle 18 
yıl 9 ay hapse mahkûm edildi mi 
edilmedi mi? 

Söyleyin... 
İstanbul’da seçimden 4 gün 

sonra metrobüste bir kadını taciz 
eden kişinin Ekrem İmamoğ-
lu’nun adamı F. Ö. olduğu ortaya 
çıktı mı çıkmadı mı? Tacizcinin 
sizden olduğunu öğrenince sosyal 
medyadaki “Taciz var” paylaşım-
larınızı kaldırdınız mı kaldırmadı-
nız mı? 

Söyleyin... 
Döşemealtı mesire alanında 

kurulan CHP Antalya İl Gençlik 
Kolları kampında İl Başkanı M.C, 
17 yaşındaki CHP’li bir genç kızı 
taciz etti mi etmedi mi? 

Söyleyin... 
CHP İzmir Dikili Belediye Baş-

kanı M. T, emri altındaki zabıta bir 
bayanı taciz etti mi etmedi mi? 
Mağdur şikâyetçi olunca “içkiliy-
dim, özür dilerim” diyerek suçunu 
itiraf etmesine rağmen siz olayı 
“Komplo” diye yaydınız mı yay-

madınız mı? 
Daha sayayım mı? 
Say derseniz devam edeyim. 
Yahu sizin bir önceki genel 

başkanınız... Evli sekreteriyle ah-
laksız ilişki yaşadığı ortaya çıkınca 
istifa edip giden genel başkanınız. 
Onu tekrar milletvekili seçen siz 
değil misiniz? Onu daha sonra ge-
tirip Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı yapmaya çalışan siz değil 
misiniz kardeşim? 

Siz kim, bize namus dersi ver-
mek kim ya? 

Yahu siz, evli barklı bir kadına 
gece yarısı gayri ahlaki taciz me-
sajları atan bir adamı bu ülkeye 
Cumhurbaşkanı yapmak istediniz 
arkadaş. 

Ötesi var mı?” 

CHP tavsiyemiz tez zamanda 
toplu kutuplaştırmaktan vazgeçme-
si.Tolumla barışması. 

Madem kurucu iradenin parti-
sisiniz ; 

-Toplumun temel ihtiyacın va-
tan-bayrak-din olduğunu bilmeniz 
gerekir. 

-Temel ihtiyacımızın birlik-bera-
berlik olduğunu bilmeniz gerekir 

-Temel ihtiyacımızın kardeşlik 
hukukunu bilmeniz gerekir. 

-Temel ihtiyacımızın sırtımızı 
Atlantik ötesi güçlere değil, milleti-
mize dayanmak olduğunu bilmeniz 
gerekir. 

HÜLASA;  
ÖNÜMÜZDE YAPACAK O KA-

DAR ÇOK İŞİMİZ VAR. HEMDE 
KÜFÜR TEK MİLLET OLMUŞ ÜS-
TÜMÜZE GELİRKEN; 

ABSÜRT İŞLERLE UĞRAŞA-
RAK “BIDEN”INIZ ARTIK! 

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Konya’da otomobil içinde aldıkları uyuşturucunun da etkisiyle “hangimiz daha çok seviyor” tartışmasına 
başlayan çocukluk arkadaşlarından biri, diğerini öldürdü. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Arkadaşını öldüren 
zanlı tutuklandı 

Konya’da otomobil içinde 
aldıkları uyuşturucunun da et-
kisiyle “hangimiz daha çok se-
viyor” tartışmasına başlayan 
çocukluk arkadaşlarından biri, 
diğerini silahla öldürdü. İddia-
ya göre, Naim K. (23) ile Yunus 
Emre Ö. (23), merkez Karatay 
ilçesi Elmacı Mahallesi Kara-
man Caddesi’nde park halinde-
ki otomobilin içerisinde eroin 
kullandı.

Uyuşturucunun etkisiyle iki-
li arasında çıkan tartışma, kısa 
sürede kavgaya dönüştü.

Aracın arka koltuğundaki 
ruhsatsız av tüfeğini alan Naim 
K, Yunus Emre Ö’ye ateş açtı. 
Saçmaların isabet ettiği Yunus 
Emre Ö. ile olay sırasında böl-
geden geçen Sabri Z. yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan yaralılar-
dan baş ve göğüs bölgesinden 
vurulan Yunus Emre Ö, müda-
haleye rağmen kurtarılamadı. 
Olayın ardından çalışma başla-
tan İl Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şubesi Cinayet Büro Amir-

liği ekipleri, Yunus Emre Ö’yü 
öldürdüğü ileri sürülen şüphe-
linin, 8 yaşından bu yana ço-

cukluk arkadaşı Naim K. oldu-
ğunu belirledi. Zanlı, teknik ve 
fiziki takibin ardından merkez 

Karatay ilçesi Doğanlar Mahal-
lesi’nde yakalandı.
VURDUKTAN SONRA KALP MA-

SAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPMIŞ
Emniyete götürülen zanlı-

nın, “Yunus Emre, eroinin de 
etkisiyle, kendisini ne kadar 
sevdiğimi sordu. Ben de çok 
sevdiğimi söyleyince, aramız-
da hangimizin daha çok sev-
diği konusunda tartışma çıktı. 
Bana ‘beni çok sevdiğini ispatla 
o zaman’ dedi. Bunun üzerine 
aracın arkasındaki silahı alıp 
ateşledim. Yunus Emre kanlar 
içerisinde kaldı. Bir süre kalp 
masajı ve suni teneffüs yap-
tım. Ardından çevredekilerden 
ambulans çağırmaları için yar-
dım istedim. Gelen ambulan-
sın siren seslerini duyunca olay 
yerinden kaçtım. Pişmanım.” 
şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 
İşlemlerinin ardından adliye-
ye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı 
nöbetçi sulh ceza hakimliğince 
tutuklandı.
n AA
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49 kilo 800 gram eroin elegeçirildi
Aksaray’da düzenlenen 

uyuşturucu operasyonunda 49 
kilo 800 gram eroin maddesi ele 
geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 
alınan 4 kişi tutuklanarak cezae-
vine gönderildi.

Operasyon, Aksaray - Ada-
na Karayolu üzerinde bulunan 
KOM - NSM uygulama nokta-
sında gerçekleştirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Doğu illerinden 
İstanbul’a Aksaray üzerinden 
uyuşturucu sevkıyatı yapılaca-
ğı bilgisine ulaşan İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şubesi ve Narkotik Suçlarla 
Mücadele (NSM) Şubesi ekip-
leri plakasını belirledikleri ha-
fif ticari aracı takibe aldı. NSM 
ve KOM ekipleri 1 hafta teknik 
ve fiziksel olarak aracı ve şüp-
heliyi Doğu illerinde takip etti. 
Ardından Doğu illerinden elde 
edilen 49 kilo 800 gram eroin 
maddesinin Aksaray üzerinden 
İstanbul’a sevkıyatının yapılaca-
ğı bilgisine ulaşan KOM ve NSM 

ekipleri Aksaray - Adana Kara-
yolu üzerinde operasyona başla-
dı. Sivil ekipler aracı Aksaray’a 
kadar takip ederken, Aksaray’da 
diğer ekipler beklemeye başla-
dı. Aracın kente girmesi üzerine 
Aksaray Cumhuriyet Savcılığı-

nın talimatı ile harekete geçen 
KOM ve NSM ekipleri 21 plakalı 
aracı durdurdu. İlk olarak araç 
sürücüsü R.A. (43) gözaltına 
alınırken polis ekipleri narkotik 
köpeği Bixi ile araçta geniş çaplı 
arama yaptı. Yapılan aramalarda 

aracın bagaj kısmında siyah va-
lizler içerisine gizlenmiş paket-
ler halinde toplam 49 kilo 800 
gram eroin maddesi ele geçiril-
di. Operasyonun ardından yapı-
lan inceleme ve araştırmalarda 
olayla ilişkisi olduğu belirlenen 
3 şahsı daha tespit eden KOM ve 
NSM ekipleri 3 şüphelinin İstan-
bul ilinde eroini karşılamak için 
beklediğini öğrendi. Harekete 
geçen KOM ve NSM ekipleri İs-
tanbul Emniyetiyle birlikte ger-
çekleştirdiği operasyonda olayla 
bağlantısı olan C.B. (35), H.A. 
(40) ve M.B. (40) isimli şahıs-
ları yakalayarak gözaltına aldı. 
İstanbul’dan Aksaray’a getirilen 
3 şüpheli ile operasyonda yaka-
lanan 1 kişi emniyette sorguya 
alındı. Yapılan sorgulamanın 
ardından adliyeye sevk edilen 
şüpheliler uyuşturucu madde 
ticareti yapmak ve uyuşturu-
cu madde bulundurmak suçla-
rından tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA

9 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı İmam traktörün altında can verdi
Aksaray’da otomobil 9 ya-

şındaki bisikletli çocuğa çarp-
tı. Kazada yaralanan çocuk 
hastanede tedavi altına alındı. 
Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi 
Tatar Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, evlerinin 
önünde bisiklet süren 9 yaşın-
daki Yusuf Ali U. isimli çocuğa 
68 DD 366 plakalı otomobil sü-
rücüsü çarptı. Yaralanan çocuk 
çevredeki vatandaşların haber 
vermesi üzerine olay yerine ge-
len 112 Acil Yardım ekiplerince 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servi-
si’ne kaldırılırken durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. İddiaya 

göre otomobil sürücüsü polis 
merkezine gideceğini belirterek 
olay yerinden ayrılırken, halen 

sürücünün gelmediği öğrenildi. 
Polis ekipleri sürücünün tespiti 
için çalışma başlattı. n İHA

Karaman’ın Ermenek ilçesin-
de bir köyde imamlık yapan bir 
kişi, kullandığı traktörün devril-
mesi sonucu meydana gelen tra-
fik kazasında hayatını kaybetti.

Olay, Ermenek ilçesine bağlı 
Katranlı köyünde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, köy imamı 
Abdullah Yılmaz (54) tarlasına 
gitmek üzere traktörünü kullan-
dı. Tarla yolunun dik virajında 
manevra yaparken traktörün 
hakimiyetini kaybeden Abdul-
lah Yılmaz devrilen traktörün 
altında kaldı. Çevredekilerin ha-
ber vermesi üzerine olay yeri-
ne ambulans ve jandarma sevk 
edildi. Sağlık görevlilerinin yap-

tığı kontrolde köy imamı Abdul-
lah Yılmaz’ın hayatını kaybettiği 
belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkar-
tılan Yılmaz’ın cansız bedeni Er-

menek Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

“Aşure” keli-
me anlamı olarak; 
Arapça’da on anla-
mına gelen, “aşara” 
kelimesinden türe-
miştir. Kelimenin 
ise Sami dil grupları 
arasında ortak oldu-
ğu düşünülmekte-
dir. 

Bizlerin ise Aşu-
re deyince aklına; 
içinde birbirinden 
aykırı, değişik malzemeler bulun-
duran, çorba kıvamında tatlı bir 
karışım gelir.

Osmanlı zamanında bu aya 
çok önem verilir, Muharrem ayı-
nın onuncu günü oruçla başlanır-
mış güne… Kazanlarca aşureler 
yapılıp eşe dosta, konu komşuya 
dağıtılırmış. Aşure dağıtan gö-
nüllü kişilere ise “Aşure sebilci-
leri” denilirmiş.

Aşure’nin geçmişi çok eskile-
re dayanır lâkin bu adet Osman-
lı’dan sonra daha çok önem ka-
zanmış ve yaygınlaşmıştır. Nuh 
Peygamber zamanından geldiği 
de bilinmektedir. 

Kıssa da şöyle anlatılır; Hz. 
Nuh’un oğulları olan; Sam, 
Ham ve Yasef kendisine iman 
etmelerine karşın Kenan ve 
kavminden pek çok kimse ona 
inanıp iman etmez. Bin sene-
den fazla Allah’ın emirlerini 
kavmine tebliğ etmesine kar-
şın, ne yazık ki çok zulme uğ-
rar ve onların alaylarına maruz 
kalır. Sonunda kavmini Allah’a 
şikâyet eder. Allah, Hz. Nuh’a 
çok büyük bir gemi yapmasını 
emreder. Ve ona yardım et-
mesi için Cebrail (a.s.) ken-
disine yardımcı gönderir. Hz. 
Nuh emre itaat ederek büyük 
bir gemi yapar ve kendisine 
iman eden ne kadar Mü’min 
varsa onları gemiye bindirir. 
Her cinste birer çift hayvanı da 
yanlarına alır. Ve Allah sonun-
da büyük tufanı kopartır. Gök-
ten yağan yağmurlar ve yerden 
fışkıran sular bütün yeryüzünü 
kaplar. Ten Nur’un kaynaması 
ile gemi hareket eder. Sadece 
gemiye binen Mü’minler kur-
tulur. Gemi aylarca suda kalır. 
Bu zaman zarfında yanlarına 
aldıkları yiyecekler tükenmeye 
başlar. Geriye kalan yiyecekleri 
bir kazanda toplayarak bir çor-
ba pişirmeye başlarlar. O za-
manda yapılmış çorbaya bugün 
Aşure denmektedir.

Bu kıssanın yanı sıra birden 
fazla olayın da bugünde meyda-

na geldiği söylenir. 
Mesela;

1. Allah, Hz. Mu-
sa’ya (a.s.) Âşura 
Gününde bir mucize 
ihsan etmiş, denizi 
yararak Firavun ile or-
dusunu sulara göm-
müştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) 
gemisini Cûdi Dağı-
nın üzerine Âşura Gü-
nünde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın 
karnından Âşura Günü kurtul-
muştur.

4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi 
Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin at-
mış olduğu kuyudan Âşura Günü 
çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünya-
ya gelmiş ve o gün semâya yük-
seltilmiştir.

7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi 
o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu 
Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu 
Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı 
kapanan gözleri o gün görmeye 
başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalı-
ğından o gün şifaya kavuşmuş-
tur. 

Böylesine manâlı ve kudsî 
hâdiselerin yıldönümü olan bu 
mübarek gün; görebilenler için 
bugünümüze de ışık tutmaktadır. 

Onca farklılığın tadına doyum 
olmadığı gibi, Dünya da bir kazan 
ve bizlerde farklı farklı özellikler-
den oluşmuş varlıklarız. Bu geze-
genin tadı; herkesin bir ve bütün 
olduğunda şekerleniyor. Irkçılık-
tan, inançlardan, yaşam koşulla-
rından, hatta ve hatta cinsiyetten 
dolayı zulüm gören, eziyet çeken 
insanlar mevcut. 

Dünya, “ben sularla kaplı-
yım ateşi söndürürüm” diye bü-
yüklenip güneşin yörüngesinden 
çıkmıyor. Ay, güneşin ışınlarını 
gece yansıtıp bizi aydınlattığı için 
güneş ile kavgaya tutuşmuyor. 
Satürn, çevresinde bulunan gös-
terişli halkalardan dolayı etrafın-
dakilere böbürlenip, şımarıklık 
yapmıyor. 

Herkesin özelliği birbirin-
den farklı ve biz bu farklılıklar 
sayesinde bu koca evrende bir 
bütünü oluşturuyoruz. Sözüm 
meclisin içine de, dışına da… 
Anlayabilene ne mutlu… 

Aşure günümüz mübarek ol-
sun. Vesselam.

FARKLILIKLARIN TADI

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Samed Safa ile Özge Eda 
Tuna mutluluğa evet dedi

Tanınmış isimlerden İsmail 
Karagöz kızını evlendirdi

Huriye ve M. Oğuz 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Karakalem çalışması ile 
Koronavirüse dikkat çekti 

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Samed Safa, Özge Eda Tuna ile 
dünyaevine girdi. Genç çiftin nikahını Başkan Pekyatırmacı kıydı 

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Eski Başkanı İsmail Karagöz kızı 
Müşerref Karagöz’ü evlendirmenin mutluluğunu yaşadı

Hakimiyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yusuf Gürbüz kızını evlendirmenin mutluluğunu 
yaşadı. Genç çift ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Koronavirüs vakalarının arttığı Konya’da yaşayan Hülya Işık isimli amatör ressam, 
karakalem çizimiyle maskeye dikkat çekerek farkındalık çalışmasına imza attı 

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları 
Başkanı Samed Safa düzenlenen ni-
kah merasimi ile Özge Eda Tuna ile 
dünyaevine girdi. Fatmanur- İsmail 
Tuna çiftinin kızı Özge Eda ile Sıd-
dıka- Hasan Kaya çiftinin oğlu Sa-
med Safa, Diltaş Düğün ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen nikâh me-
rasimi ile dünyaevine girdi. Turan 
ve Kaya ailelerini mutlu günlerinde 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Selman Özboyacı, Gülay 
Samancı, İl Müftüsü Ahmet Poça-
noğlu, AK Parti Konya İl Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Par-

ti Selçuklu Gençlik Kolları Eski  Baş-
kanı Osman Şahin  ile Tuna ve Kaya 
ailelerin sevenleri ve yakınları yal-
nız bırakmadı.  Genç çiftin nikahını 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı kıydı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Özge Ada ve Samed 
Safa’ya bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini de tebrik ederiz. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Konya Sarraflar ve Kuyum-
cular Derneği Eski Başkanı İsmail 
Karagöz kızı Müşerref Karagöz’ü 
evlendirmenin mutluluğunu yaşa-
dı. Mehtap- İsmail Karagöz çiftinin 
kızı Müşerref ile Fadimana- Meh-
met Vanoğlu çiftinin oğlu Ali İhsan 
Vanoğlu, Kralin Düğün Sarayında 
düzenlenen düğün ve nikah mera-
simi ile dünyaevine girdi.  Müşerref 
ve Ali İhsan misafirlerini, “Mutlu 
beraberliğimizin dönüm noktası 
olan düğün törenimizde siz değerli 
dostlarımızla beraber olmak bizleri 
onurlandıracaktır” mesajı ile davet 
etti. Karagöz ve Vanoğlu aileleri 
misafirlerini kapıda karşılayarak da-

vetlilerin ‘Hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul etti. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Müşerref ve Ali İhsan’a bir 

ömür boyu mutluluklar dilerken, ai-
lelerini de tebrik ederiz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hâkimiyet Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi Yusuf Gürbüz’ün kızı Hu-
riye, Oğuz Türkoğlu ile evlendi. 
Şengül-Yusuf Gürbüz çiftinin kızı 
Huriye ile Behiye-Osman Türkoğlu 
çiftinin oğlu Oğuz, ömür boyu mut-
luluk için ‘evet’ diyerek dünyaevine 
girdi. Öncü Düğün Salonunda dü-
zenlene düğün merasimine Gürbüz 
ve Türkoğlu ailelerinin sevenleri, 
yakınları ve dostları katıldı.  Gür-
büz ve Türkoğlu aileleri misafirle-
rini kapıda karşılayarak davetlilerin 
‘Hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti.  
Genç çiftin Nikâh şahitliğini ise AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, Selman Özboyacı, İşadamı Ali 

Sürücü, Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk Öztürk yaptı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Huriye ve 

M.Oğuz’a bir ömür boyu mutluluk-
lar dilerken, ailelerini de tebrik ede-
riz. n MEVLÜT EGİN

Koronavirüs vaka ve vefat-
ların arttığı Konya’da yaşayan 
Hülya Işık isimli amatör ressam, 
karakalem çizimiyle maskeye 
dikkat çekerek farkındalık çalış-
masına imza attı.  Üç ayrı çizim 
yapan Işık, ‘Maske takmazsa-
nız uçuruma sürüklenir ya da 
pencereden hayatı izlemeye 
mahkum olursunuz’ anlamında 
farkındalık oluşturmaya çalış-
tı. Konya Yenigün Gazetesine 
açıklamalarda bulunan Hülya 
Işık, “Koronovirusun ülkemiz-
de özellikle de Mevlana şehri 
Konya’mızda bu kadar yaygın 

olması kabul edilir bir durum 
değil. Türk milleti olarak her za-
man olumsuz gelişen her olayda 
birliktelik ruhuyla el ele vere-
rek zorlukların üstesinden gel-
mişizdir. Şimdi de ülkemiz bir 
tehlikeyle karşı karşıyadır. Belki 
vatan topraklarımız değil ama 
olmazsa olmazımız insanımız 
tehlikededir. Bu salgın döne-
minde vatanın bölünmezi olan 
insanımızı korumak için her 
birey üzerine düşeni yapmalı 
ve taşın altına elini koymalıdır. 
Şartlar neyi gerektiriyorsa ona 
özenle uymalı ve bu yükü birlik-

te omuzlamalıyız. Bilinmelidir 
ki yapılan en ufak duyarsızlık 
birinin canına mal olmaktadır. 
Evlere mahkûm olmamak dün-
yayı pencere arkasından izleme-
mek için lütfen maske takalım 
kimseyi uçuruma sürükleme-
yelim. Koronavirüse dikkat çek-
mek için bu çizimleri yapmaya 
çalıştım. İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın ilkesiyle biraz daha dik-
kat ederek Maske, Mesafe ve 
Temizlik kurallarına uymaya 
Konyalıları ve vatandaşlarımızı 
davet ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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ZAYİ
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 
Öğrenci Kimlik kartım kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.

Mehtap AKTAŞ 

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi TÖMER’den 
aldığım Yabancı dil olarak Türkçe 
Öğretimi sertifikam kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.

Asiye DÖNMEZ

2 Maaş + Mesai + Servis + Yemek
2 Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

•	ELEKTRİKÇİ	(1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

•	TERCİHEN	MESLEK	LİSESİ	
			MAKİNA	BÖLÜMÜ	MEZUNU	
			OPERATÖR	OLARAK
			YETİŞTİRİLECEK	ELEMANLAR					              (10 KİŞİ)•		TORNACI	(1 KİŞİ)	
•		KAĞIT	POŞET	MAKİNESİ
			OPERATÖRÜ	(4 KİŞİ)	
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

•	GÜVENLİK	GÖREVLİSİ	(1 KİŞİ)

•	VASIFSIZ	ELEMAN	(10 KİŞİ)				ALINACAKTIR

Konya	3.	Organize	Sanayi	Bölgesi	İhsan	Dede	Caddesi	20.	Sokak	No:	19

•  Tel: 0332	239 19 08   Selçuklu	/	KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

VİNÇ	SEKTÖRÜNDE	ÇALIŞMAK	ÜZERE;
+ CNC OPERATÖRLERİ

 + GAZALTI VE ELEKTRİK 
KAYNAKÇILARI

+ ÜNİVERSAL TORNACI
+ DEPOCU

+ ELEKTRİKÇİ VE BOBİNAJCI
+ OTOMASYONCU

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

ARANIYOR

Tel: 444	75	92

KİRALIK 
BÜRO

Hacıveyiszade Camii Karşısı
Belediye İşhanında
2+1 iş yeri bürosu

0542 275 19 58
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

ARANIYOR

0 332 345 03 08

VASIFLI VASIFSIZ ELEMAN
F İlaçlama makinesinde çalışabilecek
F Askerlik ilişkisi olmayan
F 40 yaşını aşmamış erkek adaylar

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28 

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYEBAY VARDİYA ŞEFİ
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• PLASTİK ENJEKSİYON 

MAKİNASINDAN ANLAYAN
• EN AZ 5 - 10 YIL DENEYİMİ OLAN
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

VASIFSIZ BAY ELEMAN
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• SİGARA KULLANMAYAN

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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  18-28 Yaş Arası,
4 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

4 Gaz Altı Kaynakçıları,
4 Yetiştirilmek Üzere 

Vasıfsız Elemanlar 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak No: 5/A

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

4 BÜRO İŞLERİNDE GÖREV ALACAK 
TECRÜBELİ SEKRETER,

4 TECRÜBELİ SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN ŞOFÖR,

ALINACAKTIR.

0 332 322 65 51

4 PVC KAPI PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK VASIFLI 

VE VASIFSIZ ELEMANLAR,

Müracatlar Şahsen şirketimiz adresimiz olan 
Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Özel Organize 

Sanayi 10670 Sokak No:16 Karatay/Konya
adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;

190 gün sonra kavuştular
Çumra Cuma Grubu, 190 

gün sonra Konya’da Dr. Mus-
tafa Güçlü’nün ev sahipliğinde 
bir araya gelerek hasret gider-
di ve “Bizi tekrar kavuşturan 
Allah’a şükürler olsun” niya-
zında bulundu. Çumra’da 35 
sene önce Dr. Ömer Yıldırım ve 
bürokrat Ali Altuntaş’ın öncü-
lüğünde oluşan Çumra Cuma 
Grubu, koronavirüs salgının-
dan dolayı, en son toplandıkları 
28 Şubat 2020 Cuma günün-
den beri aradan geçen 190 gün 
sonra 4 Eylül 2020 Cuma günü 
birbirlerine kavuştu.

Dr. Mustafa Güçlü’nün Sil-
le’deki malikânesinde biraraya 
gelen Çumra Cuma Grubu, altı 
ay sonra yüz yüze gelerek has-
ret giderdiler. Daha önce on beş 
günde bir Cuma günleri Çumra 
ve Konya’da yemek sofrasında 
toplanarak sohbet ettiklerini 
ifade eden Çumra Cuma Gru-
bu başkanı Dr. Ömer Yıldırım, 
“Koronavirüs illetinden dolayı 
aylarca arkadaşlarımızdan ve 
dostlarımızdan ayrı kaldık. Ben 
Umre’den yeni dönmüş ve 14 
gün bir yurtta karantina altın-
da tutulmuştuk. Altı ay sonra 
guruptaki arkadaşlarıma hur-
ma ve zemzemi yeni ikram edi-
yorum. Rabbim bizi, cümlemizi 
bu korona ateşinden ve bela-
sından kurtarsın. Ölenlerimize 

rahmet, hastalarımıza da şifa 
versin” dedi.

“ARTIK HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ 
GİBİ OLMAYACAK”

Fiziki mesafeye dikkat edi-
lerek gerçekleşen toplantıda, 
birbirleriyle altı aydır yüz yüze 
görüşemeyen gurup üyeleri, 
sohbette fıkra ve hikâye an-
lattıktan sonra birbirlerine hal 
hatır sorarak sağlık, sıhhat, 
afiyet dileklerinde bulundu. 
Grubu kendi evinde biraraya 
getiren Dr. Mustafa Güçlü de, 
Koronavirüs’ün aile hayatı baş-
ta olmak üzere pek çok alanda 
değişikliklere yol açtığını, in-
sanî ilişkiler ile sosyal münase-
betleri zayıflattığını dile getir-

di. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağına dikkati çeken Dr. 
Güçlü, “Korona’dan önce 15 
günde bir dönüşümlü olarak 
evlerde toplanıyorduk. Koro-
na’dan sonra aylarca toplanıp 
da sohbet bile yapamaz olduk. 
Herkes evlerine ve kendi hali-
ne çekildi. Dünyada sanki mas-
keli bir oyun oynanıyor. Allah, 
hakkımızda hayırlısını versin. 
Devamlı uyanık olmalı ve basi-
reti elden bırakmadan ferasetli 
hareket etmeliyiz. Bu korona 
sürecinden ders ve ibret alan-
lardan olmalıyız. Dostlukları ve 
arkadaşlıkları devam ettirmeli-
yiz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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T.C.
KONYA 6. İCRA DAİRESİ

2019/12152 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1216348

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş Mahallesi, 251 cilt, 24847 kütük sayfa, 18952 
ada, 1 parsel numaralı, 7.500,57 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmazda kurulan kat irtifakına 
göre; A-Blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı, 7/432 arsa paylı, dubleks mesken vasıflı 
taşınmaz olup; Tam hisse ile ipotek veren adına kayıtlı bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu 
taşınmazın da içinde bulunduğu ana taşınmaz konum olarak Günsaçan Sokak ile Mekke Caddesi 
cephelidir. Ana taşınmaz tapu kaydında belirtilen vasıftadır. Taşınmazın bulunduğu yer merkeze 
uzak durumdadır. Çevresinde 3 katlı yeni yapılaşmalar vardır. Ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönden normal gelişim içerisindedir. Taşınmaz mesken amaçlı yapılmıştır. Taşınmazın bulunduğu 
yer konum olarak resmî kurumlara, alışveriş ve sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, 
sağlık merkezlerine, anayollara yakın, havaalanına, Otogara, Büyük Organize Sanayi bölgelerine 
ve kampüs alanlarına uzak konumdadır. Ana taşınmaz yakın çevresinde kuzey batısında 
Türkmenoğlu Düğün ve Kongre Merkezine 370 metre, batısında İtfaiye Daire Başkanlığına 420 
metre, Kuba Camiine 600 metre, Veysel Karani Caddesine 530 metre, Yeni İstanbul Caddesine 
970 metre, Adil Karaağaç Anadolu Ticaret Lisesine 1.1 km, güneybatısında Farabi Hastanesine 
1 km, Konya Otogarına 4.4 km, güneyinde Konya Adliye Sarayına 14 km, güneybatısında 
Konya Büyükşehir Belediyesine 13 km mesafededir. Valilik Binası ve Konya merkeze 13 km 
uzaklıktadır. Bölgenin altyapı hizmetleri tam olup, belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. 
Taşınmazın ulaşım sorunu olmayıp, merkezin birçok yerine otobüs, tramvay ve minibüs ile 
ulaşım sağlanmaktadır.Meskende hiç ikamet edilmemiş olup, boş durumdadır.+Z+1+Ç katlı olup, 
5 bloklu site içerisinde bulunmaktadır. Ana taşınmazda; 8 adet dubleks mesken bulunmaktadır. 
Apartman giriş kapısı alüminyum doğramadan imaldir. Apartman boşluğu duvar ve tavanları 
sıva üzeri plastik boyadır. Giriş holü, kat holleri ve merdiven basamakları mermer kaplamadır. 
Merdivenlerde alüminyum korkuluk bulunmaktadır. Binada asansör yoktur. Site girişinde, henüz 
binası tamamlanmamış durumda olan güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Bahçede açık otopark 
ve oturma alanları bulunmaktadır. Bahçe içi peyzaj işleri tamamlanmış durumdadır. taşınmaz; 
ana taşınmazın zemin katında bulunan ters dubleks meskendir. Onaylı mimari projesine göre; 
meskenin alt (bodrum) katında; 2 oda, antre, banyo ve balkon, üst (zemin) katında; 1 oda, mutfak, 
antre, banyo ve balkon bulunmaktadır. Net iç kullanım alanı bodrum katta 37,75 m², zemin katta 
ise 34,30 m² olup, ayrıca toplam 36,42 m² alanlı 2 adet balkonu bulunmaktadır. Balkonlar dahil 
toplam net kullanım alanı; 108,47 m² dir. Ancak, mahallinde yapılan incelemede; her iki katta 
da balkonların bir kısmının alüminyum camekân ile kapatıldığı, bu şekilde bodrum ve zemin 
katta (yaklaşık 10,00 m²?lik) birer oda (toplam 2 oda) daha oluşturulduğu görülmüştür. Binanın 
bodrum katı, bahçe kotu seviyesindedir. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Meskene giriş, zemin 
kattan yapılmaktadır. Oda tabanları laminat parke, ıslak hacim tabanları seramik kaplamadır. 
Duvarlar ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Islak hacim duvarları asma tavana kadar fayans 
kaplamadır. Banyo tavanları 60x60 asma tavan plakaları ile kaplı olmakla beraber, plakalarda 
eksikler vardır. Banyoda; duşakabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Lavabo bataryaları mevcut 
değildir. İç kapılar amerikan panel kapıdır. Pencereler, ısıcamlı PVC doğramadan imaldir. Mesken 
içi kalorifer tesisatı döşeli olup, doğalgaz ısınmaktadır. Daire içerisinde olması gereken İÇ 
MERDİVEN MEVCUT DEĞİLDİR.
Adresi           : Kosova Mahallesi Günsaçan Sokak No:58 Kat:Z/1 Selçuklu-Konya
Yüzölçümü          : 108,47 m2
Arsa Payı          : 7/432
İmar Durumu          : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası alanı 
içerisinde yer almaktadır. İmar parametreleri; TAKS:0.20 ve E:0.40 olarak belirlenmiştir.
Kıymeti          : 250.000,00 TL
KDV Oranı         : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü          : 21/10/2020 günü 16:30 - 16:35 arası
2. Satış Günü          : 18/11/2020 günü 16:30 - 16:35 arası
Satış Yeri          : Akabe Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi, Adalet Sarayı, B Blok, Zemin  
Kat,Mezat Salonu-Karatay/KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Karatay ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 26 cilt, 2512 kütük sayfa, 
26005 ada, 2 parsel numaralı, 8.008,00 m² yüzölçümlü, Beş adet Betonarme Beş katlı Apartman 
ve Arsası vasıflı ana taşınmazda kurulan kat mülkiyetine göre; A-Blok, zemin kat, 4 bağımsız 
bölüm numaralı, 94/8008 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup; Tam hisse ile ipotek veren 
adına kayıtlı bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın da içinde bulunduğu ana taşınmaz 
konum olarak Cevher Dudayev Caddesi ile Mesnevi Caddesi cephelidir. Ana taşınmaz tapu 
kaydında belirtilen vasıftadır. Taşınmazın bulunduğu yer merkeze yakın durumdadır. Çevresinde 
4 ve 5 katlı yeni yapılaşmalar vardır. Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden normal gelişim 
içerisindedir. Taşınmaz, mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yer konum olarak 
resmî kurumlara, alışveriş ve sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, 
anayollara yakın, havaalanına, Otogara, Büyük Organize Sanayi bölgelerine ve kampüs 
alanlarına uzak konumdadır.Ana taşınmaz yakın çevresinde kuzeybatısında Hacı İzzet Bezirci 
Camiine 360 metre, güneybatısında Fetih Caddesine 800 metre, batısında Karakayış Caddesine 
400 metre, batısında Karatay Aile Sanat ve Eğitim Merkezine (ASEM) 200 metre, Mehmet Hanife 
Yapıcı Anadolu Lisesine duvar komşusu, Karatay 36 Nolu Karkent Aile Sağlık Merkezine 190 
metre, kuzeyinde İzzet Bezirci Ortaokuluna 450 metre, kuzeybatısında Karkent İlkokuluna 500 

metre, batısında Metro Alışveriş Merkezine 900 metre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 1.3 km, 
Konya-Ankara Karayoluna 1.3 km, Sanayi Alanına 900 metre, güneyinde Karkent Pazar Alanına 
70 metre, kuzeyinde Konya Otogarına 6 km, güneyinde Konya Adliye Sarayına 4.3 km, Konya 
Büyükşehir Belediyesine 3.8 km mesafededir. Valilik Binası ve Konya merkeze 3.5 km uzaklıktadır. 
Bölgenin altyapı hizmetleri tam olup, belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Taşınmazın 
ulaşım sorunu olmayıp, merkezin birçok yerine otobüs ve minibüs ile ulaşım sağlanmaktadır. 
Meskende, kiracı ikamet etmektedir.Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz; 
B+Z+3 katlı olup, site içerisindeki 5 bloktan birini oluşturmaktadır. Ana taşınmazın tamamı 
meskenlerden oluşmakta olup, binada toplam 20 adet mesken bulunmaktadır. Parsel çevresi avlu 
duvarları ile çevrili olup, girişte güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmış 
durumdadır. Apartman giriş kapısı alüminyum doğramadan imaldir. Apartman boşluğu duvar ve 
tavanları alçı sıva üzeri plastik boyadır. Giriş holü, kat holleri ve basamakları mermer kaplamadır. 
Merdivenlerde alüminyum korkuluk bulunmaktadır. Binada bir adet asansör bulunmaktadır. 
Sitenin bahçesinde; oturma alanları ve açık otopark bulunmaktadır.
Kıymet takdirine konu taşınmaz; ana taşınmazın zemin katında bulunan meskendir. Mesken; 
3 oda, salon, hol, antre, mutfak, ebeveyn duşu, banyo, lavabo ve tuvaletten oluşmaktadır. Net 
iç kullanım alanı 99,41 m² olup, ayrıca toplam 11,14 m² alanlı 2 adet balkonu bulunmaktadır. 
Balkonlar dahil toplam net kullanım alanı; 110,55 m² dir. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Giriş 
holünde vestiyer vardır. Oda tabanları laminat parke kaplama, ıslak hacim tabanları seramik 
kaplamadır. Duvarlar ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Islak hacim duvarları tavana kadar 
fayans kaplamadır. Mutfakta alt ve üst mutfak dolapları ile mutfak tezgâhı mevcuttur. Alt ve üst 
dolaplar arasında fayans kaplama vardır. İç kapılar amerikan panel kapıdır. Pencereler, ısıcamlı 
PVC doğramadan imaldir. Mesken içi kalorifer tesisatı döşeli olup, merkezi sistem ile (doğalgaz) 
ısınmaktadır.
Adresi           : Ulubatlı Hasan Mahallesi Hudeybiye Sokak Tuana Park Konutları A-Blok 
                         No:8 Kat:Z/4 Karatay-Konya
Yüzölçümü              : 110,55 m2
Arsa Payı         : 94/8008
İmar Durumu          : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında Ayrık Nizam Konut Alanı sahası 
içerisinde yer almaktadır. İmar parametreleri; Hmax:4kat, TAKSmax:0.30 ve E:1.20 olarak 
belirlenmiştir.
Kıymeti          : 285.000,00 TL
KDV Oranı          : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü          : 21/10/2020 günü 16:45 - 16:50 arası
2. Satış Günü          : 18/11/2020 günü 16:45 - 16:50 arası
Satış Yeri         : Akabe Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi, Adalet Sarayı, B Blok, Zemin Kat, 
Mezat Salonu-Karatay/KONYA
SATIŞ ŞARTLARI     :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 ileteslim masraflarıalıcıya 
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 2019/12152 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.

Karatay’da hayat standartları yükseliyor 
Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca, belediye fen işleri 
ekiplerinin Hayıroğlu ve Ha-
cıyusuf Mescit Mahallelerinde 
yürüttüğü kaldırım yenileme 
ve parke-bordür döşeme ça-
lışmalarını inceledi. Karatay’ın 
her alanda ilerlemesi ve geliş-
mesi için çalıştıklarını söyleyen 

Başkan Hasan Kılca, “Hemşeh-
rilerimizin yaşam standardını 
yükseltmek için ne gerekiyorsa 
yapacağız” dedi.

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört 
bir tarafından asfalt serimi sokak 
ve caddede yol genişletme, sathi 
kaplama, yama, tretuvar ile bor-

dür-parke çalışması yapıyor. 
Bu kapsamda Hacıyusuf 

Mescit ve Hayıroğlu Mahallele-
rinde de başlatılan kaldırım par-
ke ve bordür taşı döşeme çalış-
ması devam ediyor. 

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, söz konusu mahal-
leleri ziyaret ederek çalışmaları 

yerinde inceledi. Başkan Hasan 
Kılca, gerçekleştirilen çalışma-
larla vatandaşın hayatına çok 
daha fazla kalite ve konforun 
yanında farklı bir estetiğin de 
kazandırıldığını belirtti. 

HEMŞEHRİLERİMİZİN YAŞAM 
STANDARDINI YÜKSELTİYORUZ 

Hasan Kılca, “Karatay’daki 

yaşam standartlarını daha da 
yükseltmek için tüm ekipleri-
mizle sahadayız ve gece gündüz 
demeden çalışıyoruz. İlçemizin 
her alanında farklı çalışmaları 
yürüten ekiplerimiz, hemşehri-
lerimizin daha rahat etmesi, ne-
zih ortamlarda zaman geçirmesi 
ve yaşam kalitelerini arttıracak 

çalışmalara imza atıyor. İlçemi-
zin ihtiyaç duyulan noktalarında 
havalar müsait oldukça yeni yol 
açma ve genişletme çalışmala-
rı, asfalt serimi, satıh kaplama 
ve yama çalışmaları ile tretuvar 
parke ve bordür çalışmalarımız 
devam edecek” dedi. 
n HABER MERKEZİ 
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Ahmet Özbahar güven tazeledi
AK Parti Hadim İlçe Başkan-

lığı 7. Olağan Kongresi yapıldı. 
Ahmet Özbahar yeniden ilçe baş-
kanlığına seçildi.

AK Parti Konya’da ilçe kong-
releri devam ediyor. Hadim Ka-
palı Pazar Alanı’nda yapılan ilçe 
kongresine AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, AK Parti Kon-
ya Milletvekili Orhan Erdem, İl 
Başkan Yardımcıları, bölge ve ilçe 
koordinatörleri, Hadim Belediye 
Başkanı Ahmet Hadimioğlu ile 
parti mensupları katıldı.

Bu hareketin kutlu bir hare-
ket olduğunu ifade eden AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı; “ 
Bizimle başlamadı tarihin akışıy-
la başlayıp her döneminde farklı 
farklı nöbetçileri oldu. Gayemiz 
şu ki 31 ilçemizle Konya’mızı güç-
lü kılmaktır. Çünkü Konya 2001 
kuruluş hareketinde bu partiye 
en büyük desteği verdi ve 2002 
yılındaki seçimde de en yüksek 
oyu Konya vermişti. Bu yapılan 

hizmetleri geliştirmek adına da 
Liderimiz Genel Başkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’da Konya’ya 
yapılacak bütün yatırımların ta-
kipçisi oldu. Bizler bir ve beraber 
olup güçlü bir hükümet modeli 
ile yürütülen Türkiye’nin hangi 
problemlere karşı nasıl davrana-
cağını bilen bir liderle yol yürüyo-
ruz. 2001 yılında ekonomik kriz 

ve üçlü koalisyon hükümetiyle 
işler yürümüyordu. Şimdi baktı-
ğımız zaman pandemi sürecin-
de ülkemizin sağlık sektöründe 
yaptığı yatırımlarla aldığı tedbir-
ler sonucunda bugün işlerimizi 
kolaylaştırdı. El birliği ve gönül 
birliği ile de gelecek nesillere çok 
daha güçlü bir Türkiye bırakma-
nın gayreti için çabalıyoruz.”

AK Parti Konya İl Başkanı Or-
han Erdem “Pandemi sürecinde 
gelişmiş ülkeler vatandaşlarına 
sağlık hizmetini bile zor götürür-
ken ülkemiz farklı alanlarda bir-
çok hizmet götürdü. Sadece altı 
yedi ay içerisinde İstanbul’da 6 
adet 6500 yataklı, Konya’da 838 
yataklı kısmı açıldı 1250 yatak ka-
pasitesi olacak, Erzurum’da 1569 

yataklı toplam 10 bine yakın ya-
tak kapasitesi olan hastaneleri-
miz hizmete başladı. Cumhuriyet 
tarihinden beri ülkemiz böyle bir 
hükümet görmedi. 2002 yılın-
dan önce hükümetlerin ömrü 1 
– 1,5 yıldı. Durmadan hükümet 
değişirdi. Değişen ekibini kurup 
başlayana kadar diğer hükümet 
geliyordu bu nedenle de hizmet 

yapılamıyordu. Akdeniz’de doğa-
cak sıkıntıları yıllar öncesinden 
kestirip 6 gemi alarak personelini 
eğitip günümüze hazır hale geti-
rilmesini sağlayan öngörü sahibi 
bir liderimiz var. 2002 yılı önce-
si ülkemizin 2 adet dış politikası 
vardı. Biri Kıbrıs Sorunu diğeri 
ise sözde Ermeni Meselesi Mart 
ayında sadece bu iki mesele ko-
nuşulurdu. Şimdi ise haftalık bü-
yük güçlü ülke liderleri ülkemizle 
görüşmeler yapıyor. Afrika’dan 
Asya’ya bütün noktalarda Tür-
kiye’nin adı geçiyor. Biraz daha 
güçlenmemiz için birlik ve bera-
berliğimizi bozmayacağız. Umut-
larımızı kaybetmeyeceğiz. Bu ha-
rekete hep birlikte güç vereceğiz” 
dedi.

Pandemi sebebiyle tedbirlerin 
sıkı tutulduğu AK Parti Hadim 
İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kong-
resi’nde Ahmet Özbahar yeniden 
ilçe başkanlığına seçildi.
 n HABER MERKEZİ

SÜ ve DÜ iş birliğinde astım, bronşit, KOAH ve amfizem gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan, ‘api-air’ 
olarak da ifade edilen arı kovanı havasının tedavi ve tamamlayıcı tedavi edici etkileri araştırıldı

Önemli bir buluş 
SÜ Veteriner Fakültesi Biyo-

kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Vahdettin Altunok, api-air 
uygulamasının deney hayvanları 
üzerinde gerçekleştirildiğini belirte-
rek, son aşamasına gelinen çalışma-
ların sonuçlarına göre, elde edilen 
verilerin çeşitli akciğer hastalıklarına 
yeni şifa kaynağı olabileceğini bil-
dirdi. SÜ Veteriner Fakültesi Biyo-
kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Vahdettin Altunok yaptığı 
açıklamada, apiterapi olarak bilinen 
arı ürünlerinin (bal, arı poleni, arı 
sütü, propolis, perga, bal mumu, 
arı zehri gibi) sağlığın korunması 
ve geliştirmesi, hastalıkların önlen-
mesi, tedavi ve tamamlayıcı tedavi 
amacıyla kullanıldığını söyledi. Gü-
nümüzde apiterapi ürünleri arasına 
dünyada ilk kez Almanya’da uygu-
lanan, ‘api-air’ olarak isimlendirilen 
‘arı kovanı havası’nın da eklendiğini 
ifade eden Altunok, sağlık alanında 
kullanımı yeni olan ‘arı kovanı hava-
sı’nın özellikle Almanya, Macaristan, 
Romanya, Slovenya, Ukrayna, İsviç-
re, Rusya ve Avusturya’da kullanıl-
dığını aktardı. Altunok; bu anlamda, 
dünyada arı kovanı havası hakkında 
deneysel bir çalışma bulunmadığını 
ve api-air uygulamasını 2 doktora 
tezi kapsamında araştırma konu-
su olarak belirlediklerini belirterek, 
“Türkiye’de kovan varlığına bakıldı-
ğında dünyada 3’üncü sırada, flora 
zenginliği açısından da dünyanın 
en önemli 12 gen merkezi arasında 
yer aldığı belirtilmiştir. Düzce’nin 
Yığılca ilçesi konum bakımından 
izole bir bölge olup, burada yaygın 
arıcılık faaliyetleri yürütülmektedir. 
Bu anlamda, SÜ Veteriner Fakülte-
si Biyokimya Anabilim Dalı olarak 
iki doktora öğrencisi, DÜ Arıcılık 
Araştırma, Geliştirme ve Uygulama 
Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. 
Meral Kekeçoğlu ve ekibi ile birlikte, 
bu merkezde yetiştirilen Yığılca arı-
ları ile deney hayvanlarını bir araya 
getirerek çalışmayı gerçekleştirdik. 
Bu tür çalışmalarda zor olan, çevre-
sel kirliliğin olmadığı ve zirai ilaçla-
maların yapılmadığı geniş bir alanda 
yetiştirilen arılarla çalışabilmektir. 
Aksi takdirde ‘environmental pol-
lution’ dediğimiz çevresel kirlilik 
ve zirai ilaç problemi yaşanır ve bu 
arılarla sağlıklı bir çalışma yürütüle-
mez.” dedi.
“API-AIR (KOVAN HAVASI), İLK KEZ 

DENEY HAYVANLARI ÜZERİNDE 
ARAŞTIRILDI”

Araştırmalarda son aşamaya 
geldiklerini anlatan Altunok, şöyle 
devam etti: “Konusu itibarıyla kovan 
havası uygulamasının deney hay-
vanları üzerinde ilk kez araştırılarak, 
bu alanda dünyadaki ilk bilimsel 
veriler ortaya konulacak ve böylece 
yine bu alanda ilk taban veri oluş-
turulmuş olacaktır. İkinci olarak de-
ney hayvanlarında sigaraya maruz 
bırakılarak oluşturulan akciğer ha-
sarlarının, kovan havası ve arı ürün-
lerinin (polen ve propolis) ayrı ayrı 
ve farklı kombine uygulamalarının 

tedavi veya tamamlayıcı tedavi edici 
etkileri de, kovan havası açısından 
yine ilk kez araştırılarak ilk bilimsel 
veriler ortaya konulmaktadır.”
“ARICILAR HAVADAN PARA KAZANA-
CAK, ARICILARA BİR KAZANÇ KAPISI 

DAHA AÇILACAK”
Prof. Dr. Altunok, “Son aşaması-

na gelinen çalışmaların sonuçlarına 
göre, başta astım, bronşit, amfizem 
ve KOAH olmak üzere birçok has-
talığın alternatif tedavisi veya des-
tekleyici tedavi açısından bilimsel 
verilere dayalı yeni umutlara ışık 
tutacağı beklenmektedir. Bunun 
yanında mevcut arı ürünlerine ilave 
olarak, ülkemizde arı havası uygula-
malarının yaygınlaştırılması ile hem 
arı yetiştiriciliği yapan insanlarımıza 
ilave gelir kaynağı olacağı hem de 
ülke ekonomisine katkı sağlanacağı 
beklenmektedir.” dedi.

“KOVAN YÜKSEK KALİTELİ 
MİKROKLİMAYA SAHİPTİR”

Arı kovanı havasına ilişkin bilgi 
veren Altunok, “Arı kovanı havası, 
arıların kovan içerisindeki oluştur-
dukları havadır. Arılar kovan içe-
risinde kanat çırparak ortamdaki 
havayı belirli bir ısı ve nemde tu-
tarlar ve sürekli hava akımı sağla-

yarak havayı temizlerler. Sağlıklı 
bir arı kolonisini barındıran kovan, 
yüksek kaliteli mikroklimaya sahip-
tir. Kovandan solunan havadaki su 
buharında önemli uçucu ve aerosol 
içerikli maddeler bulunmaktadır. 
Kovan atmosferi, 36 derecelik sı-
caklıkta doygun su buharı içermekte 
ve arılar tarafından sürekli tazelen-
mektedir. Kovanın mikrokliması içe-
risinde isoprenoitler, karotinoidler, 
terpenler, eterik yağlar, hormonlar, 
feromonlar, fitohormonlar, uçucu 
balmumu komponentleri, yüksek 
değerli alkoller, arıların mandibuler 
bez salgıları, propolis kaynaklı aero-
sol, eser elementler, enzimler ve ko-
lin bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle 
bal, polen, arı sütü ve bal mumunun 
apilarnil ve propolisin içeriğindeki 
etken maddeler çözünmüş halde 
arı havasında yer almaktadır. Ayrıca 
astım, bronşit, KOAH gibi akciğer 
hastalıklarının etiyolojisinde solunan 
havanın kalitesi de önemli yer tutar. 
Kaliteli hava alerjen, toz, duman, 
kirletici madde ve diğer zararlı un-
surları içermemelidir. Tüm bunların 
dışında hava negatif iyonlar bakı-
mından zengin olmalıdır. Şelaleler-
de, deniz kıyısında, dağlık alanlarda 

ve yeşil vadilerdeki hava, kalabalık 
şehirler ve endüstri merkezlerindeki 
havadan daha temiz ve ferahtır. Ha-
vanın kalitesini yenileyebilmek için 
pozitif iyonların azaltılması, azalan 
negatif iyonların havaya bırakılması 
gerekir. Arı kovanı içerisindeki arılar 
bu görevi, kolay ve mükemmel bir 
şekilde yaparlar.” diye konuştu.
“KOVAN HAVASI, ÖZEL BİR APARAT 

YARDIMIYLA SOLUNUYOR”
Arı kovanı havasının kullanımı 

hakkında konuşan Altunok, şunları 
kaydetti: “Hastalar, özel bir aparat 
(sistem) yardımıyla arı havasını so-
lunum yoluyla vücuduna almakta 
ve şifa aramaktadırlar. Aparat, arı-
nın solunuma kaçmasını önleyen bir 
elek, fan, hortum ve buruna takılan 
maskeden oluşmaktadır. Arı havası 
uygulaması için kovan üzerine yer-
leştirilen aparatın hava akım hızı bir 
regülatörle ayarlanabilmekte ve is-
tenilen düzeyde hava fan sayesinde 
ve hortum aracılığıyla maskeye ile-
tilmektedir. Bilindiği gibi damar içi 
uygulamaları dışında, uygun form-
daki maddelerin emilimi en hızlı ak-
ciğerlerden olmaktadır. Dolayısıyla 
bu yönüyle hastalar, bu uygulama-
lardan kendilerince önemli yararlar 
sağladıklarını ifade etmektedirler. 
Arı havası farklı şekillerde uygulan-
maktadır. Uygulama günde iki kez 
15 dakika veya yarım saat olarak 
yapılabilir. 4 ile 8 hafta tamamlan-
dıktan sonra api-air etkisini göster-
mektedir. Ayrıca hastalar uygulama 
süresince arı ürünlerini de tüketme-
leri gerekmektedir.”

Altunok, api-air uygulamasının 
gerçekleştirildiği ülkelerde, şehir ve 
çevre kirliliğinden uzakta, özel arı 
evlerinin tasarlandığını ve bu uygu-
lama için de kovan sisteminden so-
lunum yapılabilmesine yönelik steril 
hortum düzeneğinin oluşturulduğu-
nu dile getirdi. n HABER MERKEZİ

Konya İnsan Mekteb’ine 
ilk ödül Türk Kızılay’dan

Konya İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından yürü-
tülmekte olan Konya İnsan 
Mektebi kapsamında ve Türk 
Kızılay’ı Konya Kan Bağışı 
Merkezi ile işbirliği içerisinde 
yürütülen “Okulumda “Kan”-
panya Var” projesi çerçeve-
sinde, kurumsal olarak rekor 
düzeyde kan bağışı yapılmaya 
devam ediyor.

Ülke genelinde kurumsal 
olarak üst düzey kan bağışçı-
sı konumunda olan kurumlara 
verilen özel madalya ve platin 
ödülü, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük’e ve-
rildi. Ödül ve plaket, Kızılay 
Derneği Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Üzül-
mez tarafından takdim edildi. 

Bu özel madalya ve ödülü 
Türk Kızılay Genel Başkanı Ke-
rem Kınık adına İl Milli Eğitim 

Müdürü Seyit Ali Büyük’e tak-
dim ettiğini ifade eden Üzül-
mez, teşekkürlerini ileterek 
Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğünün desteklerini bundan 
sonra da beklediklerini ifade 
etti.  İl Müdürü Büyük de Kon-
ya İnsan Mektebi kapsamın-
da uzun süredir yürüttükleri 
“Okulumda “Kan”panya var” 
projesi çerçevesinde, Kon-
ya’daki tüm öğretmen ve veli-
lerimizin bu konuda kan bağışı 
konusunda büyük bir gayret 
gösterdiklerini söyledi. Bu an-
lamlı madalya ve ödülü, Kon-
ya’daki tüm öğretmen, öğrenci 
ve velilerimiz adına aldığını da 
ifade ederek Kızılay Derneği 
Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Üzülmez ve 
Kızılay çalışanlarına teşekkür 
etti. 
n HABER MERKEZİ
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Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan ve en büyük padişahı olarak kabul edilen Kanuni 
Sultan Süleyman, bundan 454 yıl önce 7 Eylül 1566 tarihinde Zigetvar’da sefer esnasında vefat etti

Osmanlı’yı cihan 
imparatorluğu yaptı

Sultan Süleyman Han, popüler 
kültürde ve oryantalistler tarafından 
ihtişamlı törenler, görkemli saray 
yaşantısı ile aksettirilmeye çalışılsa 
da aslında 46 yıllık hükümdarlığı-
nın büyük kısmı at sırtında sefer ve 
savaşlarda geçti. Sultan Süleyman, 
çoğu Batı’ya olmak üzere 13 büyük 
sefer düzenledi. Babası, 9’uncu Os-
manlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, 
annesi Hafsa Sultan olan Sultan 
Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde 
Trabzon’da dünyaya geldi. Hüner-
name’ye göre adını, doğduğu sa-
atlerde Kur’an’dan açılan sayfada 
geçen Hazreti Süleyman’dan aldı. 
Sultan Süleyman, isminden çok Ka-
nuni unvanıyla tanınsa da bu sıfat 
18. yüzyılda ilk defa Dimitrie Can-
temir’in Osmanlı tarihinde yer aldı 
ve 19. yüzyılda Osmanlı tarihçileri 
tarafından benimsenerek yaygın-
lık kazandı. Çağdaşı Batılı yazarlar 
Sultan’ı “Muhteşem Süleyman”, 
veya “Büyük Türk” lakaplarıyla anı-
yorlardı. Ayrıca Batı kaynaklarında, 
Fetret döneminde Osmanlı tahtına 
oturan Süleyman Çelebi dolayısıyla 
II. Süleyman şeklinde de nitelendi-
rildi. Sultan Süleyman’ın çocukluk 
yılları babasının sancak beyi olduğu 
Trabzon’da geçti. Evliya Çelebi’ye 
göre Trabzon’da iken süt kardeşi 
Kadı Ömer Efendi’nin oğlu Yahya ile 
(Beşiktaşlı Yahya Efendi) birlikte bir 
Rum’dan kuyumculuk öğrendi. Şeh-
zadelik yıllarında iyi bir eğitim aldığı, 
Arapça ve Farsça bildiği anlaşılan 
Sultan Süleyman’ın Kefe sancak 
beyliği sebebiyle Tatar lehçesiyle de 
konuşabildiği belirtiliyor. Yavuz Sul-
tan Selim’in tahta çıkmasıyla birlikte 
1513’te tek taht varisi sıfatıyla san-
cak beyi olarak Manisa’ya gönderil-
di. Babası Sultan Selim’in vefatıyla 
birlikte 30 Eylül 1520’de İstanbul’a 
gelerek tahta oturdu. Kanuni Sultan 
Süleyman, Batı’ya karşı gaza siyase-
tini canlandırırken iki ana hedefi ön 
plana aldı. Bunlardan ilki Orta Av-
rupa’nın kilidi durumunda bulunan 
Belgrad, diğeri Akdeniz hakimiyeti 
bakımından son derece önemli olan 
Rodos’tu. Bunları ise Macaristan’a 
yönelik 1526 ve 1529’daki iki ha-
rekat takip edecek, sonuncu sefer 
Viyana önlerine kadar uzanacaktı. 
İlk siyasi faaliyetlerinde atası Fatih 
Sultan Mehmed’in izinden giden 

Kanuni, 30 Ağustos 1521’de Belg-
rad’ı, ardından Rodos’u fethetti. 29 
Ağustos 1526’da Mohaç ovasında 
Macarlar’ı kısa sürede yendi. Macar 
kralının hayatını kaybettiği meydan 
savaşı Macar Krallığı’nın da bir an-
lamda sonunu getirdi. Ardından 
Budin’e hareket eden Kanuni Sul-
tan Süleyman,11 Eylül’de hiçbir 
direnişle karşılaşmadan şehre girdi. 
1529’da 17 gün süren 1. Viyana ku-
şatmasını kötü hava şartları ve şeh-
rin elde tutulamayacağını düşündü-
ğü için kaldırdı.
BARBAROS’LA BİRLİKTE DENİZLERE 

DE HAKİM OLDU
Akdeniz’de Osmanlı donan-

masını güçlendirmek için 1532’de 
Barbaros lakaplı Hayreddin Reis’i 
Donanma-yı Hümayun’un başına 
getiren Kanuni, 1534’te devlete sı-
kıntı çıkaran ve isyanları destekleyen 
Safevilere karşı Irakeyn Seferini dü-
zenleyerek önce Tebriz’e ardından 
Bağdat’a girdi, seferdeki başarısızlık-
lar ve aile içerisindeki çekişmelerin 
de etkisiyle yakın arkadaşı Pargalı 
İbrahim Paşa’yı 15 Mart 1536’da sa-
rayda idam ettirdi. Kanuni, 1538’de 
Hadım Süleyman Paşa’ya Süveyş’te 
bulunan donanmayla Portekizliler’e 
karşı Hindistan bölgesindeki küçük 

Müslüman prensliklere yardım için 
sefer emri verdi, yine aynı yıl 27-
28 Eylül’de Preveze Deniz Zaferi 
kazanıldı. Barbaros Hayreddin Paşa 
kumandasındaki Osmanlı donan-
ması ile Cenevizli amiral Andrea 
Doria’nın başında bulunduğu Haçlı 
donanması arasında geçen Preveze 
Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Akde-
niz’deki hakimiyetini pekiştirdi.

1548’de Safevi hükümdarı Şah 
Tahmasb’a karşı yeniden İran’a se-
fer düzenledi ve Tebriz’e girdi. Bu 
seferde Van kalesi alınarak burası 
beylerbeyilik merkezi yapıldı.
70 YAŞINDA ÇIKTIĞI SON SEFERİNDE 

VEFAT ETTİ
1565 yılındaki Malta bozgunu 

sonrası Osmanlı’nın Batı’daki imajı 
yara alırken Kanuni, kötü izleri sil-
mek için yeni bir sefer hazırlığına gi-
rişti. Kanuni, 1 Mayıs 1566’da Eyüp 
Sultan’ın türbesini ziyaret ettikten 
sonra sefer için yola çıktı. Zigetvar 
Kalesi kuşatılırken Kanuni’nin otağı 
da hakim bir tepeye kuruldu. Gut 
(nikris) hastalığı iyice ilerlemesine 
rağmen savaş meydanından ayrıl-
mayan Kanuni Sultan Süleyman, 7 
Eylül 1566’da kalenin alınışını göre-
meden vefat etti. Kuşatma sürerken 
iç organları çıkarılan naaşı, misk ve 

amber kokuları sürülerek tahtın al-
tına gömüldü. Kalenin düşmesinin 
ardından 42 gün gömülü olan naaşı 
arabaya konuldu ve padişah yaşıyor-
muş gibi davranıldı. Kendisine haber 
gönderilen yeni şehzade II. Selim’in 
Belgrad’a gelişi üzerine vefat haberi 
resmen ilan edildi. Süleymaniye Ca-
misi’nde 23 Kasım’da Şeyhülislam 
Ebussud Efendi’nin kıldırdığı cenaze 
namazının ardından, naaşı caminin 
kıble tarafındaki türbesine defnedil-
di. Kanuni’nin yoğun askeri ve siyasi 
faaliyetleriyle Osmanlı, Cihan İmpa-
ratorluğu haline geldi. Kanuni Sul-
tan Süleyman dönemi, Avrupa’nın 
siyasi coğrafyasını derinden etkiledi. 
Osmanlı bu dönemde Avrupa dev-
letler dengesinde belirleyici bir rol 
üstlendiği gibi modern Avrupa’nın 
oluşumunda da pay sahibi oldu. 
İmparatorluğun sınırlarının ulaştı-
ğı toprakların dışında Kuzey Afrika 
içlerinden Habeşistan’a, Yemen’e, 
Hindistan’a, kuzeyde Rus steplerine 
kadar çok geniş bir sahaya hakim 
oldu. Osmanlı İmparatorluğunu yüz 
ölçümü olarak en çok büyüten padi-
şah olan Kanuni Sultan Süleyman, 6 
milyon 557 bin kilometrekare olarak 
devraldığı toprakları 14 milyon 983 
bin kilometrekareye çıkardı.

MİMAR SİNAN’A İSTANBUL’DA 
ABİDEVİ YAPILAR İNŞA ETTİRDİ
Kanuni Sultan Süleyman, öm-

rünün son dönemine kadar devam 
eden av merakı ve uzun seferleri 
dolayısıyla imparatorluğun çeşitli 
bölgelerini tanıdı, doğuda ve batıda 
pek çok yeri gördü, şehir ve kasa-
baları dolaştı. Bu bakımdan Kanuni, 
imparatorluğunu coğrafi temelde de 
bizzat gezerek tanımış son Osman-
lı padişahı kabul ediliyor. Devrinde 
yaptığı reformlar, bürokrasinin şe-
killenmesi ve kanunlar Osmanlı’yı 
güçlü bir şekilde dönüştürdü. Kanu-
ni Sultan Süleyman Han adına ya-
zılmış Süleymannameler’de ve Şeh-
namelerde onun askeri liderliği ön 
plana çıkarılmıştır. Padişah Gazi Sul-
tan, Adil Hükümdar, İslam’ın Koru-
yucusu ve Savunucusu, edebiyat ve 
sanat hamisi sıfatlarıyla övüldü. Hü-
kümdarlığı döneminde imparator-
luğun birçok bölgesine önemli cami 
ve imarethaneler yaptırdı. Özellikle 
Mimar Sinan’a İstanbul’da abidevi 
yapılar inşa ettirdi. n AA

Erdem ve Akkaya’dan 
sağlık çalışanlarına ziyaret

Beyşehir’deki etkinlik 
büyük beğeni kazanıyor

AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem ve Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya 
Kovid-19 salgını nedeniyle yo-
ğun bir mesai harcayan sağlık 
çalışanlarına destek amacıyla 
ziyaretlerde bulundu. Akşehir 
İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akşe-
hir Devlet Hastanesi ve Akşe-
hir Park Hayat Hastanesinde 
görev yapan sağlık çalışanla-
rıyla bir süre görüşen Erdem, 
“Zor günlerde sağlık çalışan-
larımıza destek olmayı sorum-
luluk olarak görmekteyiz. Ülke 
olarak birlik ve beraberliğin 
sağlandığı bu dönemde, sağ-
lıkçılarımıza çok şey borçlu-
yuz, Allah yar ve yardımcıları 
olsun.” dedi. Akkaya ise “Ben 

başta Sağlık Bakanımız olmak 
üzere ve tüm sağlık çalışanla-
rına teşekkür ediyor ve gönül-
den kutluyorum. Çünkü bu ko-
nular ciddi emek isteyen işler. 
Hep beraber bu virüs salgını-
na karşı mücadele etmeliyiz. 
Hekimlerimiz ne söylüyorlarsa 
harfiyen yerine getirmemiz la-
zım. Akşehir Belediyesi olarak 
her zaman yanınızdayız. Bize 
düşen ne varsa gereken ne ise 
birlikte yapmaya gayret ede-
ceğiz.” diye konuştu.

Erdem ve Akkaya’ya AK 
Parti Konya İl Başkanlığı Yö-
netim Kurulu Üyesi Muharrem 
Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çarda-
koğlu da eşlik etti. n AA

Beyşehir’de, “Doğada bil-
sem, öğrenebilsem” konulu 
TÜBİTAK doğa projesi

Beyşehir ilçesinde “doğada 
bilsem, öğrenebilsem” konulu 
düzenlenen TÜBİTAK 4004 
projesinde özel yetenekli öğ-
renciler biraraya geldi. Bey-
şehir Belediyesi’nin ev sahip-
liğinde Konya Bilim ve Sanat 
Merkezi tarafından düzenle-
nen proje kapsamında 5 gün 
boyunca yürütülen çalışmalar 
sona erdi. Proje çerçevesin-
de, üstün zekalı bireyler için 
bilim, sanat ve kültür etkin-
likleri hazırlandı. Çalışmalar, 
Beyşehir’in Yakamanastır Ta-
biat Parkı, tarihi Kubadabad 
Sarayları, Eşrefoğlu Camisi, 
Doğanbey Ladin Anıtı ve kü-
kürtlü su kaynağı gibi farklı 
alanlarda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eği-
timi Proje Koordinatörü Nes-

lihan Yıldız, yaptığı açıklama-
da, Beyşehir’in bilim, sanat ve 
doğa etkinlikleri konusunda 
en gözde ilçelerden birisi ol-
duğuna vurgu yaparak, şun-
ları kaydetti: “Projemiz bilim, 
doğa, sanat ve kültürel faali-
yetlerinden oluşuyor. Özel ye-
tenekli öğrencilerimiz için üst 
düzey planlar yaparak faaliyet 
alanı konusunda Beyşehir’i 
seçtik. Beyşehir proje kapsa-
mında ihtiyacımızın tümü-
nü karşılıyordu. Çünkü tarihi 
eserleriyle, kültürü ile ve do-
ğası ile ne ararsanız bulabile-
ceğiniz bir yer. Burada TÜBİ-
TAK 4004 projemizi başarıyla 
tamamladık. Çalışmalarımız 
boyunca bizlere destek veren, 
Beyşehir Belediyemize, Konya 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümü-
ze, ilgili kurum ve kuruluşları-
mıza, herkese teşekkür ediyo-
ruz “. n AA

Okulun duvarı çöktü 18 okul güçlendiriliyor
Ilgın ilçesinde, güçlendirme ve 

onarım çalışması yapılan okulun 
duvarının çökmesi sonucu 1 işçi 
hayatını kaybetti. Alınan bilgiye 
göre, güçlendirme ve onarım ça-
lışmaları devam eden Fahrettin 
Altay Mahallesi’ndeki Şehit Bekir 
Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Li-
sesinin duvarı, iççiler çalıştığı sı-
rada çöktü. Göçük altında kalarak 
ağır yaralanan işçi Yaşar Sarı (50), 
ihbar üzerine olay yerine gelen 
sağlık ekipleri tarafından enkaz 
altından çıkarıldı. Ambulansla Dr. 
Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastane-
sine kaldırılan Sarı, müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. Sarı’nın 
cesedi otopsi yapılmak üzere aynı 
hastanenin morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma 
devam ediyor. n AA

Akşehir’deki 18 okulda baş-
latılan güçlendirme, bakım ve 
onarım çalışmaları devam edi-
yor. AK Parti Konya Milletve-
kili Orhan Erdem ile Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
güçlendirme, bakım ve onarım 
çalışmaları yapılan bazı okul-
larda incelemelerde bulundu. 
Okullardaki çalışmalar hakkında 
bilgi alan heyet, daha sonra Şehit 
Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesindeki E-Sınav Mer-
kezini inceledi.

Erdem, çalışmaların hızla de-
vam ettiğini belirterek, okullar 
açılmadan çalışmaların tamam-
lanıp öğrencilerin depreme da-
yanıklı ve modern okullarda eği-
time devam edeceğini vurguladı.
 n AA

Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi. 
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Daha önceki yıllarda Beşiktaş 
14, Galatasaray da 13 sezon şam-
piyonluk hasreti çekti. Fenerbahçe 
6, Trabzonspor ise 36 sezondur 
taraftarlarını güldüremiyor. Bur-
saspor, Trabzonspor’un ardından 
Anadolu’dan çıkan ikinci şampiyon 
olarak tarihe geçti

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol 
Ligi, son yıllardaki adıyla Süper 
Lig’de geride kalan 62 sezonda 
şampiyonlukları 6 takım paylaştı. 
1959’da başlayan ligde şimdiye 
dek Galatasaray, Fenerbahçe, Be-
şiktaş, Trabzonspor, Bursaspor 
ve Medipol Başakşehir şampiyon-
luk yaşadı. Lig tarihinde Galatasa-
ray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 
13, Trabzonspor 6, Bursaspor ve 
Medipol Başakşehir de birer kez 
şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu 
kararıyla 1959’dan önceki 2 şam-
piyonluğunun da ilave edilmesiyle 
Beşiktaş’ın toplam şampiyonluk 
sayısı 15’e ulaştı.

İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON 
ŞAMPİYON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

1959 yılında ilk kez düzenlenen 
Türkiye 1. Futbol Ligi’nde ilk şam-
piyonluğu Fenerbahçe kazandı. İki 
ayrı grupta birinciliği elde eden 
Fenerbahçe ile Galatasaray, o za-
manki statü gereği final maçlarında 
karşı karşıya geldi. İlk maçta raki-
bine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, 
rövanş maçını 4-0 kazanarak, 63 
yaşına girmeye hazırlanan ligde 
ilk şampiyonluğu kazanan takım 
olmayı başardı. Lig tarihinde son 
şampiyonluğu ise 2019-2020 se-
zonunda Medipol Başakşehir elde 
etti.
BEŞİKTAŞ 14, GALATASARAY DA 13 

SEZON HASRET ÇEKTİ
Süper Lig tarihinde Beşiktaş 

14, Galatasaray ise 13 sezon şam-
piyonluğa hasret kaldı. Beşiktaş, 
1966-1967’de elde ettiği şampi-
yonluğun ardından 14 sezon mutlu 
sona hasret kaldı. 1981-1982 se-
zonunda Dorde Milic yönetiminde 
şampiyon olan siyah-beyazlılar, 
taraftarlarının uzun süren hasre-
tine de son verdi. Galatasaray ise 
1972-1973’te ligi ilk sırada tamam-
ladıktan sonra 13 sezon boyunca 
şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 
Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 
sezonunda Jupp Derwall yöneti-
minde şampiyonluk kupasını kaldı-

rarak bu özlemi dindirdi.
FENERBAHÇE SON 6 SEZONDA 
TARAFTARINI GÜLDÜREMEDİ
Fenerbahçe, Süper Lig’de geri-

de kalan 6 sezonda mutlu sona ula-
şamadı ve kendisinin en uzun süre 
şampiyon olamama rekorunu ega-
le etti. Sarı-lacivertli takım, 2013-
2014’da Ersun Yanal yönetiminde 
elde ettiği şampiyonluktan sonra 
ligi ilk sırada bitirmeyi başaramadı. 
Fenerbahçe, daha önce ligde 1988-
1989’da kazandığı şampiyonluktan 
sonraki 6 sezonda mutlu sona ula-
şamamış ve 1995-1996’da Carlos 
Alberto Parreira yönetiminde ipi 
göğüslemişti.
TRABZONSPOR’UN BÜYÜK ÖZLEMİ

Lig şampiyonluğunu İstanbul 
dışına taşıyan ilk Anadolu takı-
mı olan Trabzonspor, bu başarıyı 
uzun zamandır tekrarlayamamanın 
sıkıntısını yaşıyor. Son lig şampi-
yonluğunu 1983-1984’te Ahmet 
Suat Özyazıcı döneminde yaşayan 
bordo-mavililer, o tarihten bu yana 
geçen 36 sezondur zirvede yer ala-
madı.

GALATASARAY’IN REKORU
Ligde 22 kezle en çok mutlu 

son ulaşan takım olan Galatasaray, 
aynı zamanda üst üste en çok şam-

piyonluk yaşayan ekip unvanının 
da sahibi. Lig tarihinde şimdiye dek 
bir takım en fazla 4 sezon üst üste 
şampiyon oldu. Fatih Terim yöne-
timindeki Galatasaray 1996-1997, 
1997-1998, 1998-1999 ve 1999-
2000 sezonlarında ipi en önde 
göğüsleyerek, Türk futbol tarihine 
geçti. Bunun yanı sıra, Galatasaray 
1970-1971, 1971-1972 ve 1972-
1973 sezonlarında, Trabzonspor 
1978-1979, 1979-1980 ve 1980-
1981’de, Beşiktaş da 1989-1990, 
1990-1991 ve 1991-1992 sezonla-
rında üst üste üçer kez şampiyon-
luğa ulaşma başarısını gösterdi. 
Fenerbahçe’nin ise şimdiye dek üst 
üste 3 lig şampiyonluğu bulunmu-
yor.

BURSASPOR TARİH YAZDI
Süper Lig’de 2009-2010 sezo-

nunda şampiyon olan Bursaspor, 
Türk futbol tarihinde “Dört büyük-
ler”den sonra bu başarıya ulaşan 
5. takım unvanını aldı. Ertuğrul 
Sağlam yönetiminde tarih yazan 
yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda 
Trabzonspor’un dışında şampiyon-
luğu İstanbul dışına taşıyan ikinci 
ekip oldu. Öte yandan, 2018-2019 
sezonunda Süper Lig’e veda eden 
Bursaspor, bu organizasyonda 

şampiyonluk yaşayıp, küme düşen 
ilk takım olarak da kayıtlara geçti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN ZA-
FERİ 

Geride kalan sezonda şampi-
yonluk ipini göğüsleyen Medipol 
Başakşehir, Süper Lig tarihinde 
bu başarıya ulaşan 6. takım oldu. 
Teknik direktör Okan Buruk yöne-
timinde ligi zirvede bitiren turun-
cu-lacivertli takım, İstanbul’dan 
çıkan 4. şampiyon olarak tarihteki 
yerini aldı.
EN ERKEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Türkiye’nin en üst kademe li-
ginde şampiyonluğu en erken ilan 
eden takım unvanı Fenerbahçe’ye 
ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 
1969-1970 ve 2013-2014 sezon-
larında bitime 3 hafta kala mutlu 
sona ulaştı.
EN ÇOK PUAN FARKIYLA ŞAMPİYON 

GALATASARAY
Lig tarihinde en fazla puan far-

kıyla şampiyonluğa ulaşan takım 
Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı 
ekip, 1987-1988 sezonunda 90 
puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci 
sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. 
Aradaki 12 puan, şimdiye dek şam-
piyonla ikinci arasındaki en yüksek 
fark olarak tarihe geçti.

EN ÇOK PUANLA ŞAMPİYON FENER-
BAHÇE

Ligde en çok puan toplayarak 
şampiyon olan takım Fenerbahçe. 
Sarı-lacivertli ekip, 3 puanlı sis-
temde 1988-1989 sezonunda 36 
maçta 93 puan toplayarak rekor 
kırdı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON 
BEŞİKTAŞ

Lig tarihinde yenilgisiz tek 
şampiyon Beşiktaş oldu. Siyah-be-
yazlılar, 1991-1992 sezonunda 30 
maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik 
alırken, sahadan hiç yenilgiyle ay-
rılmayarak tarihi bir şampiyonluğa 
imza attı.
ŞAMPİYONLARDAN İLGİNÇ NOTLAR

Ligin 62 yıllık geçmişinde şam-
piyonların diğer ilginç rekorların-
dan bazıları şöyle: En çok yenilen 
şampiyon: 7’şer yenilgiyle 1980-
1981 sezonunda Trabzonspor, 
2017-2018 sezonunda Galatasa-
ray. En çok gol yiyen şampiyon: 
1997-1998 sezonunda 43 golle 
Galatasaray. En az gol yiyen şampi-
yon: 1969-1970 sezonunda Fener-
bahçe (6). En az puanla şampiyon 
olan takım: 1979-1980 ve 1980-
1981 sezonlarında 39’ar puanla (2 
puanlı sistemde) Trabzonspor.

AVERAJLA ŞAMPİYON OLAN 
TAKIMLAR

Ligin geride kalan 62 sezonun-
da şampiyonlar 4 kez gol averajıyla 
belli oldu. 1984-1985 sezonun-
da Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 
50’şer puanla tamamlarken, gol 
averajı daha iyi olan sarı-lacivertli 
ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-
1986’da ise Beşiktaş, 56 puanla 
Galatasaray’ın gol averajıyla önün-
de ligi zirvede tamamladı. 1992-
1993 sezonunda da Galatasaray, bu 
kez Beşiktaş’ı 66 puan ve averajla 
geçmeyi başardı ve şampiyonluğu 
kucakladı. 2010-2011 sezonunda 
ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 
82’şer puanla tamamladı. Uygula-
mada olan ikili averaja göre, raki-
bine üstünlük kuran sarı-lacivertli 
takım şampiyonluğu ulaştı.

BEŞİKTAŞ’IN EKLENEN 2 
ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Tahkim Kurulu kararıyla, 
1959’da başlayan ligden önceki 2 
şampiyonluğunun da eklenmesiy-
le Beşiktaş’ın toplam şampiyonluk 
sayısı 15 olarak tescillendi.

Beşiktaş Kulübünün, TFF 
Tahkim Kurulunun almış olduğu 
karara ilişkin açıklaması şöyle: 
‘’Türkiye Futbol Federasyonu Tah-
kim Kurulu, 09.05.2002 tarihinde 
yaptığı toplantısında 1956-1957 
ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin 
şampiyonluklarımızın onaylanması 
talebimizi yerinde ve haklı görerek, 
Beşiktaş Jimnastik Kulübünün var 
olan 2 şampiyonluğunun Türkiye 
şampiyonluğu olarak Türkiye Fut-
bol Federasyonu kayıtlarına tescil 
edilmesini karara bağlamıştır.’’

Konuyla ilgili TFF resmi inter-
net sitesinde yer alan açıklama ise 
şöyle:

‘’Türkiye 1. Ligi’nin başladığı 
tarih TFF tarafından 1959 yılı ola-
rak kabul edilmesine karşın, TFF 
Tahkim Kurulunun 09.05.2002 ta-
rih, 2002/52 E ve 2002/68 K sayılı 
kararı tahtında Beşiktaş Kulübünün 
1956-1957 ve 1957-1958 sezonla-
rında Türkiye Ligi şampiyonu oldu-
ğuna ve bu şampiyonlukların TFF 
yıldız kriterine dahil edileceğine 
karar verilmesi sebebi ile toplam 
şampiyonluk sayısı, toplam lig se-
zonu sayısından 2 fazladır.’’  
n AA

62 SEZONDA 6 ŞAMPİYON
Bu hafta başlayacak olan Süper Lig’in tarihinde geride kalan 62 sezonda sadece 6 takım şampiyonluk sevinci 

yaşadı. 1959’da başlayan ligde Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor ile 
Medipol Başakşehir de birer kez mutlu sona ulaştı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup tem-
silcimiz 1922 Konyaspor, uzun 
zaman sonra sezona iddialı bir 
şekilde başlamanın planlarını yapı-
yor. Yeni sezonda Kırmızı Grup’ta 
yer alacak olan Yeşil-Beyazlılar 
hem fikstür anlamında hem de 
grup anlamında da şanslı durum-
da bulunuyor. Yeni sezon hedefleri 
bakımından bu sene çıtayı yük-
sek tutan 1922 Konyaspor, en az 
Play-Off’ları hedefliyor. Genç bir 
kadro ile başarı yakalamak isteyen 
Yavru Kartal, 19 Eylül’de başlaya-
cak olan yeni sezonun hazırlıkları-
nı da yoğun tempoda sürdürüyor. 
Konyaspor’un bünyesine geçtikten 
sonra temel amaç olarak A takıma 
oyuncu kazandırmak isteyen Ye-
şil-beyazlılar bu hedefe tam anla-
mıyla ulaşamadı. 12 yıldır aralıksız 
olarak TFF 2. Lig’de mücadele eden 
1922 Konyaspor, çoğu sezonda 
düşme tehlikesi yaşamış ancak 
sonrasında toparlanıp ligi orta sıra-
larda tamamlamıştı. Genelde TFF 2. 
Lig Beyaz Grup’ta görmeye alıştığı-
mız 1922 Konyaspor bu sezonda 
Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz yıllara 
nazaran daha dişine göre rakiplerle 
mücadele edecek. Bu sefer hede-
fi yüksek tutan Yavru kartal hem 
Konyaspor’a oyuncu kazandırmak 
hem de yeni sezonda başarılı ol-
manın hesaplarını yapıyor.

KONYA ŞEKERSPOR’DAN 
1922 KONYASPOR’A

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 
Konyaspor, Konya Şekerspor ve 
Anadolu Selçukluspor’un devamı 
olarak mücadelesini sürdürüyor. 
1955 yılında Konya Şeker Fabri-
kası çalışanlarınca kurulan Konya 
Şekerspor 2004-2005 sezonunda 
kadar sürekli Amatör Branşlarda 
mücadele ederken, 2004-2005 se-
zonunda 3.lig’de şampiyon olarak 
profesyonel futbol kulübü oldu. 
Konya Şekerspor 2005-2006 sezo-
nunda ise geçirdiği kötü sezonun 
ardından Bölgesel Amatör Lig’e 
tekrar düştü. 2006-2007 sezonu-
na Amatör Lig’den tekrar çıkarak, 
tekrar Profesyonel Lig’de müca-
dele etti. 2007-2008 sezonunu 
Levent Numanoğlu teknik direk-
törlüğünde ligi 3. sırada bitirerek 
2. Lig’e çıktı. İlk kez katıldığı TFF 
2. Lig’de Play-Off müsabakaları-
na katılmaya hak kazansa da yarı 
finalde Tarsus İdman Yurdu ile 
karşılaşan Anadolu Selçukluspor, 
karşılaşmayı 3-1 kaybederek Play-
Off finaline kalamamıştı. Yeşil Be-
yazlılar 2010-2011 sezonunda yine 
Play-Off müsabakalarına katılmaya 
hak kazandı. Fakat Sakaryaspor’a 
3-1 yenilerek elendi. 2012-13 se-
zonu başında, Konyaspor ile iş 
birliğine gidip Konyaspor’un pilot 
takımı olmasından dolayı kulübün 
adı, Anadolu Selçukluspor olarak 
değiştirildi. 1 Haziran 2019 tarihi 
itibarıyla ise 1922 Konyaspor adını 
benimsedi. 2018-2019 sezonunda 
sürekli düşme potasında yer alma-

sına rağmen ligdeki son 3 maçını 
kazanarak 2. Lige tutunmayı ba-
şardı. 1922 Konyaspor, 2008’den 
bu yana 12 yıldır aralıksız 2. Lig’de 
mücadele ediyor.

2012-2013 SEZONU
1922 Konyaspor 2012-2013 

yılında Konyaspor bünyesine geç-
miş ve Anadolu Kartalı’nın pilot 
takımı olarak mücadelesini sürdü-
remeye başlamıştı. O dönem TFF 
2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele 
eden ve o zamanki ismi ile Anadolu 
Selçukluspor, sezona çok iyi baş-
lamış ve uzun süre üst sıralarda 
mücadele etmiştir. Ardından ligin 
ikinci yarısında düşeşe geçen Ye-
şil-beyazlılar bir ara küme düşme 
hattında yer almış ancak sonrasın-
da toparlayarak ligi 38 puanla 11. 
Sırada tamamlamıştır. Şu an Süper 
Lig’de yer alan takımlar Yeni Malat-
yaspor ve Alanyaspor da o dönem 
TFF 2. Lig’de mücadele etmiştir. 
O sezonun şampiyonu 69 puanla 
Balıkesirspor olmuştu. 2012-2013 
sezonunda temsilcimiz Anadolu 
Selçukluspor, sezonu boyunca 3 
teknik adam değiştirmişti. Sezona 
mevcut teknik direktör Salih Eken 
ile o sezona başlayan Yeşil-Beyaz-
lılar, sonra Mevlüt Ataseven son-
rasında ise Zafer Turan’ı takımın 
başına getirmiştir. 2012-2013 se-
zonunda Anadolu Selçukluspor’un 
en golcü ismi Yusuf Akyel olurken, 
Yeşil-Beyazlılar Türkiye Kupası’nda 
2. Tur’da elenmiştir.

2013-2014 SEZONU
Anadolu Selçukluspor, 2013-

2014 sezonunda orta sıralarda mü-
cadele etmiş ve 34 hafta sonunda 
topladığı 36 puanla ligde kalmayı 
başarmıştı. O sezon yine küme 
düşme hattına kadar gerileyen Ye-
şil-beyazlılar ligde kalma adına tek-
nik direktör değişimine gitmiştir. 
Sezon boyunca ligde kalma savaşı 

veren Konya Anadolu Selçukluspor 
son haftalardaki performansıyla 
ligde kalmıştı. Süper Lig’de yer 
alan Göztepe, Hatayspor ve Yeni 
Malatyaspor o dönem TFF 2. Lig 
Beyaz Grup’ta mücadele etmişti. O 
sezonun şampiyonu Giresunspor 
olurken, Göztepe, Hatayspor, Yeni 
Malatyaspor ve Kartalspor Play-
Off oynamıştır. 34. Hafta sonunda 
36 puan toplayan Anadolu Sel-
çukluspor o dönem yine 3 teknik 
adamla çalışmıştır. Sezona Nafi 
Bilaloğlu ile başlayan Yavru Kartal, 
sonrasında Nevzat Dinçbudak ve 
İlker Erdem ile çalışmıştır. Anado-
lu Selçukluspor o dönem Türkiye 
Kupası’nda 3. Tur’da elenirken Ye-
şil-Beyazlıların en golcü ismi Yaser 
Hacımustafaoğlu olmuştur.

2014-2015 SEZONU
Anadolu Selçukluspor 2014-

2015 sezonunda yine Beyaz 
Grup’ta mücadele etmiştir. Yine se-
zona çok kötü bir başlangıç yapan 
Yeşil-Beyazlılar ilk 8 hafta sonun-
da topladığı 3 puanla son sırada 
yer alıyordu. Sonrasında toparlan 
Anadolu Selçukluspor üst sıralara 
doğru tırmanışa geçmişti. Süper 

Lig ekiplerinde Yeni Malatyaspor 
o sezon yine 2. Ligde yer almıştı. 
Malatyaspor’un yanı sıra bu sezon 
Süper Lig’e yükselen Fatih Kara-
gümrük’te 2014-2015 sezonunda 
2. Lig’de yer alan ve temsilcimize 
rakip olan takımlardan biriydi. O 
sezon Anadolu Selçukluspor önce-
ki sezonlara nazaran iyi bir perfor-
mans sergilemiş ve ligi 9. Sırada 
tamamlamıştır. O dönem 45 puan 
toplayan Yeşil-Beyazlılar, bu sefer 
sezon boyunca 2 teknik adam de-
ğiştirmiştir. Zafer Turan ile sezon 
başlayan Yavru Kartal, sonrasında 
Abdurrahman Baysangur’u takımın 
başına getirmiştir. O dönem Türki-
ye Kupası’nda sürpriz yapamayan 
Anadolu Selçukluspor 2. Tur’da 
elenmiştir. O dönem takımın en 
golcü ismi attığı 16 golle Hali İbra-
him Sönmez olmuştur.

2015-2016 SEZONU
2015-2016 sezonunda TFF 2. 

Lig temsilcimiz Anadolu Selçuk-
luspor artık 2. Lig’in değişilmezi 
olmuş ve yine Beyaz Grup’ta mü-
cadele etmiştir. Konyaspor’un bün-
yesine geçtikten sonra 2. Lig’de 
orta sıra takımı olan Anadolu 

Selçukluspor’un tamamen hedefi 
Konyaspor’a oyuncu kazandır-
mak olmuştur. O dönem Ümrani-
yespor’un şampiyon olduğu sezon-
da Yeşil-Beyazlılar ligi 38 puanla 
12. Sırada tamamlamıştır. Teknik 
Direktör olarak geçen sezondan 
yoluna Abdurrahman Baysangur 
ile yoluna devam eden Yeşil-Be-
yazlılar, yine teknik direktörlük 
değişimine gitmiştir. Baysangur 
ile yollarını ayıran Anadolu Selçuk-
luspor, Mehmet Yıldırım ile yoluna 
devam etmiştir. O dönem Türkiye 
Kupası’na yine 2. Tur’da veda eden 
Yeşil-Beyazlılar da sezonun en gol-
cü ismi 10 gol ile genç futbolcu 
Seddar Karaman olmuştur.

2016-2017 SEZONU
2. lig temsilcimiz Anadolu Sel-

çukluspor’da 2016- 2017 sezonu 
yine orta sıralarda mücadele et-
mekle geçmiştir. İstanbulspor’un 
şampiyon olduğu sezonda tem-
silcimiz Anadolu Selçukluspor, 
34 hafta sonunda ligi 11. sırada 
tamamlamıştır. O dönem Süper lig 
temsilcileri Erzurumspor ve Kara-
gümrük’te TFF 2.Lig’de mücadele 
etmiştir. O dönemde yine teknik 
adam değişiklikleri yaşayan Ye-
şil-Beyazlılar, 2 isim ile çalışmıştır. 
Sezona Cenk Özcan ile başlayan 
Yavru Kartal sonrasında Alper Av-
cı’yı takımın başına getirmiştir. 
O dönem Türkiye Kupası’nda 3. 
Tur’da elen Yeşil-Beyazlılar da en 
golcü isim Süleyman Türkeş ol-
muştur.

2017-2018 SEZONU
Temsilcimiz Anadolu Selçuk-

luspor, 2017-2018 sezonunda 
Konyaspor’un bünyesinde faaliyet 
gösterdikten sonra en başarılı dö-
nemini geçirmiştir. Teknik direktör 
Alper Avcı yönetiminde 34 hafta 
geçiren Yeşil-beyazlılar ligi 8. Sı-
rada tamamlamıştır. Bunun yanı 

sıra Türkiye Kupası’nda da 4. Tur’a 
kadar yükselen Anadolu Selçuk-
luspor, başarılı bir performans or-
taya koymuştur. Yeşil-beyazlılarda 
o sezon en golcü isim ise attığı 17 
golle dikkatleri üzerine çeken Mü-
cahit Can Akçay olmuştur. 55 puan 
toplayan Anadolu Selçukluspor at-
tığı 52 golle de ligin golcü takımla-
rından birisi olmuştu.

2018-2019 SEZONU 
2017-2018 sezonunda başarılı 

performans sergileyen Anadolu 
Selçukluspor, 2018-2019 sezo-
nunda düşme tehlikesi ile büyük 
sıkıntılar yaşamıştır. Sezon boyun-
ca ligde kalma adına mücadele ve-
ren Yeşil-Beyazlılar, son 5 haftada 
topladığı puanlarla ligde kalmayı 
başarmıştı. Son 5 haftada 4 gali-
biyet alan Yeşil-beyazlılar 34 hafta 
sonunda 37 puana ulaşmış ve ligi 
15. sırada tamamlamıştı. O sezon 
4 teknik adam değiştiren Yavru 
Kartal, sırasıyla Taygun Türkmeni 
Hakan Ünal, Alper Avcı ve Abdur-
rahman Baysangur ile çalışmıştır. 
Yeşil-beyazlılarda o sezonun en 
golcü ismi ise 6 golle Alpay Cin ol-
muştu. Yeşil-Beyazlı takım o sezon 
Türkiye Kupası’na 3. Tur’da veda 
etmişti.

2019-2020 SEZONU
Son olarak da 2019-2020 se-

zonu geçtiğimiz sezonda TFF 2. Lig 
Beyaz Grup’ta mücadele eden 1922 
Konyaspor sezon öncesinde Ana-
dolu Selçukluspor isminden 1922 
Konyaspor ismini almıştır. Geçti-
ğimiz sezon yine düşme potasında 
yer alan lige iyi başlamayan 1922 
Konyaspor 12 yıldır mücadele ettiği 
ligden düşmedi. Sezonun ilk devre-
sinde ciddi sıkıntılar yaşayan ve 17 
maç sonunda küme düşme hattın-
da yer alan Yeşil-beyazlılar geçtiği-
miz sezonun devre arasında radikal 
kararlar alarak ciddi değişimlere 
gitmişti. Yönetim ve teknik direktör 
değişikliğine giden Yavru Kartal li-
gin ikinci yarısına iyi bir başlangıç 
yapmış ve Salih Eken yönetiminde 
pandemi öncesi 11 maça çıkmıştı. 
Ligin güçlü ekiplerine karşı da iyi 
bir performans ortaya koyan 1922 
Konyaspor, 28 hafta sonunda top-
ladığı 33 puanla ligi 13. Sırada 
tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon 
18 hafta sonunda 3 teknik adam 
değiştiren Yeşil-beyazlılar Salih 
Eken ile başarı yakalamıştı. Yavru 
Kartal’ın geçen sezon en golcü ismi 
attığı 11 gol ile Seddar Karaman 
olurken temsilcimiz Türkiye Kupa-
sı’nda 3. Tur’da elenmişti.

TFF 1. LİG HAYALİ
2. Lig’in gediklilerinden olan ve 

yıllardır bu ligde mücadele eden 
1922 Konyaspor, bu sezona ise 
farklı bakıyor. Yavru Kartal genç 
oyuncularla tecrübeli isimleri bir 
araya getirerek başarılı bir takım 
kurmayı hedefliyor. Grubunda çok 
dişli takımlar bulunmayan Yeşil 
Beyazlılar, en azından Play-Off’a 
kalmayı hayal ediyor.  n İLHAN ATLI

YAVRU KARTAL’DA
HEDEF PLAY-OFF!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor yeni sezon hazırlılarını sürdürürken bu sezona farklı bakıyor. 2012-2013 sezonundan 
itibaren Konyaspor’un bünyesinde yer alarak mücadelesini sürdüren Yeşil-Beyazlılar, Play-Off hesapları yapıyor. Son 8 yılda sezonun 

genelinde lige kötü başlayarak küme düşme hattında yer alan 1922 Konyaspor, bu sefer lige iyi başlayarak sezonu mutlu bitirmek istiyor



Konyaspor  formasıyla  153  Süper 
Lig maçında 13 bin 679 dakika takımı 
için ter döken milli kaleci Serkan Kı-
rıntılı,  kadro dışı kalmasına  rağmen 
takımın altyapı tesislerinde çalışma-
larını sürdürüyor. Kulübün asbaşkanı 
Ali Kemal Işıkçeviren: “Serkan Kırın-
tılı’nın  maaş  ve  ödemeleriyle  ilgili 
kulübümüzden  herhangi  bir  alacağı 
bulunmuyor. Serkan’ı birçok kulübün 
istediğine dair medyada haberler gö-
rüyoruz ancak henüz  resmi bir  teklif 
yapılmadı” dedi.

A MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILDI
Süper  Lig’deki  ilk  maçına  2002 

yılında  Konya’da  Konyaspor-Ada-
naspor  karşılaşmasında  çıkan  milli 
kaleci  Serkan  Kırıntılı,  yeşil-beyazlı 

ekiple  çıktığı  153  Süper  Lig  karşı-
laşmasında  takımına  büyük  katkılar 
sundu.    Geçen  sezon  yaşadığı  bazı 
sorunlar  nedeniyle  istediği  perfor-
mansı  sergileyemeyen  35  yaşındaki 
tecrübeli kaleci, çıktığı 26 lig maçın-
da 30 gol yedi.   Yeşil-beyazlı ekiple 
bir yıl daha sözleşmesi bulunan tec-
rübeli kaleci, 2015’te giymeye başla-
dığı Konyaspor formasıyla gösterdiği 
performans  neticesinde  2018’de  A 
Milli Takım’a çağırıldı. 

Adanaspor  altyapısından  çıkan 
Serkan  Kırıntılı,  2002  yılında  Ada-
naspor  formasıyla  ilk Süper Lig kar-
şılaşmasına  Konya’da  Konyaspor’a 
karşı  çıktı.  Geçen  sezonun  son 
haftalarında  teknik  direktör  Bülent 

Korkmaz’ın, kadro dışı bıraktığı milli 
kaleci, yeni sezon çalışmalarına alt-
yapı  tesislerinde  başladı.    Serkan 
Kırıntılı’nın,  teklif  gelmesi  halinde 
takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. 

“SERKAN KIRINTILI’NIN HER-
HANGİ BİR ALACAĞI BULUNMU-

YOR.”
Konyaspor  Kulübü  Asbaşkanı  Ali 

Kemal  Işıkçeviren,  kaleci  Serkan 
Kırıntılı  ile  ilgili yaşananları anlattı. 
Işıkçeviren, Kırıntılı ile görüşmelerin 
devam ettiğini ancak şu anda teknik 
direktörün  insiyatifiyle  kelecinin alt-
yapı  tesislerinde  çalıştığını  söyledi. 
Kırıntılı’nın  bir  antrenörle  Tatlıcak 
Tesisleri’nde  takımdan  ayrı  çalıştı-
ğını  ifade  eden  Işıkçeviren,  şunları 

kaydetti:
“Serkan  Kırıntılı  ile  uzun  süre 

uyumlu  bir  şekilde  çalıştık.  Kendi-
sinin  takımımıza değerli katkıları da 
olmuştur.  Ancak  bazı  dönemlerde 
kulüpler  ile oyuncular arasında böy-
lesine  sorunlar  yaşanabiliyor.  Son 
dönemdeki gelişmeler de hocamızın 
tasarrufudur.  Yönetim  olarak  şunun 
bilinmesini  isterizi  ki;  Serkan  Kırın-
tılı’nın  maaş  ve  ödemeleriyle  ilgili 
kulübümüzden  herhangi  bir  alacağı 
bulunmuyor. Serkan’ı birçok kulübün 
istediğine dair medyada haberler gö-
rüyoruz ancak henüz  resmi bir  teklif 
yapılmadı.  Böyle  bir  teklif  gelirse 
yönetim kurulu olarak konuyu değer-
lendiririz.” n AA

A MILLI TAKIM’DAN 
ALTYAPIDA ANTRENMANA
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselen Serkan Kırıntılı, 2 
yıl içinde korkunç bir düşüş yaşadı. Lucescu döneminde Milli takımın kalesini koruyan deneyimli eldiven, geçen sezon gösterdiği 
kötü performansın ardından Bülent Korkmaz tarafından kadro dışı bırakıldı. Serkan, şuanda ise altyapıda antrenmanlara çıkıyor

Rektör Aksoy’dan 
Konyaspor’a başarı dileği

Türkiye’de bir ilk: Gölge Boksu

Milli Sporculardan
önemli derece

Şehit ve Gaziler Anısına Yapılan İller Arası Gölge Bok-
su video yarışması yapılacak. 30 Ağustos 2020 tarihinde 
başlayan 16 Eylül 2020 Tarihinde sona erecek olan yarış-
ma Türkiye’de ilk defa düzenlenecek. Dünyayı etkisi altına 
alan  Covid  19  salgının  ardından  spor  müsabakalarında 
da değişik projelere imza atılıyor. Boks il temsilcisi ve Ak 
Gençlikspor kulübü boks antrenörü Ziya Ak yaptığı açıkla-
mada sporcuları formda tutmak ve Covid 19 virüsü nedeniy-
le düzenleyemedikleri boks müsabakalarını bu yarışma ile 
bir nebzede olsa gündemde tutmaya çalıştıklarını belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizler yönetici olarak sporcula-
rımızı formda tutabilmek için elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya  çalışıyoruz.  Türkiye’de  hatta  Dünyada  ilk  defa 
boksta böyle bir yarışma düzenleniyor. Ve katılımda olduk-
ça yüksek. Buda bizi ayrıca sevindiriyor. Yarışmanın ilk üç 
kazanan (Bay ve Bayan) yarışmacısına yarışmanın anısına 
hediye verilecektir. En Güzel Gölge Boksu Videonu Bizimle 
paylaşan, hediye kazanma şansını yakalayacak!

YARIŞMACILARIN YAPMASI GEREKEN
• @konyaboks instagram adresini takip et.
• 20-30 sn gölge boksu video çek
• Bizi etiketleyerek hikâyende videonu paylaş
• Videonu #gölgeboksukonya hashtag ile paylaş
• Videonuza yaşadığınız ilin konumunu ekleyin
• Videonu @konya.boks instagram adresine gönder. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre 
kalmasının ardından temsilcimiz ittifak Holding Konyaspor 
yeni sezona hazırlanırken, Konya Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Metin Aksoy, Konyaspor’a yeni sezon öncesi başarı di-
leklerinde bulundu. Rektör Aksoy, sosyal medya üzerinden 
yaptığı  paylaşımda,  “2020-2021  futbol  sezonunun  İttifak 
Holding Konyaspor’umuz için başarılarla dolu bir sezon ol-
masını dilerim.” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Atletizm Federasyonu 2020 faaliyet takviminde yer alan 
Büyükler Türkiye Şampiyonası 4-5 Eylül 2020 tarihlerinde 
İstanbul’da  düzenlendi.  İstanbul  Bağlarbaşı’nda  bulunan 
Burhan Felek Atletizm Kompleksi, Ekrem Koçak Atletizm 
Pisti’nde gerçekleşen yarışlarda İlimiz sporcusu İlyas Ça-
nakçı 400 metrede 46,56’lık derecesi ile 1’inci, Gülle atma-
da Osman Can Özdeveci 18,21 lik derecesi ile 1’inci, olur-
ken Sırıkla Yüksek atlamada Konya Tohm sporcuları Yunus 
Emre Kızıl 1’inci, Lütfi Atalay ise 2’inci oldu. 

n  SPOR SERVİSİ

RPS

Konyaspor camiasını yasa boğan ölüm
2  ay  önce  tatil  için  gittiği  Alan-

ya’da  girdiği  denizde  boğulma  tehli-
kesi geçiren ve 2 aydır komada olan 
Konyaspor  U19  Takımı’nın  kalecisi 
Mustafa Berzan Tekbaş’tan kötü haber 
geldi. Genç futbolcunun dün vefat et-
tiği açıklandı. Konyaspor’dan yapılan 
açıklamada  genç  kaleciye  Allah’tan 
rahmet dilenirken yakınlarına ise baş-
sağlığı dileğinde bulunuldu. Hayatının 
baharında vefat eden genç oyuncunun 
ölüm haberi Konyaspor camiasını ise 
yasa boğdu.  

Konyaspor’un  alt  yapısında  oy-
nayan 19 yaş altı takım kalecisi Mus-
tafa  Berzan  Tekbaş,  tedavi  gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti. Kulüpten 
yapılan  açıklamada,  Tekbaş’ın  Alan-
ya’da  denizde  yaşadığı  kaza  sonucu 

bir süredir hastanede tedavi gördüğü 
belirtildi. Açıklamada, “19 yaş altı ta-
kım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, 
hayatını  kaybetmiştir.  Futbolcumuza 
Allah’tan  rahmet,  ailesi  başta  olmak 
üzere Konyaspor camiasına başsağlığı 
dileriz. Mekanı cennet olsun.” denildi. 

Oyuncunun  eğitim  aldığı  Kon-
yaspor Futbol Gelişim Akademisi’nden 
yapılan  açıklamada  ise,  “Alanya’da 
denizde yaşadığı bir  kaza sonucu bir 
süredir hastanede tedavi gören U19 ta-
kım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, 
hayatını  kaybetmiştir.  Futbolcumuza 
Allah’tan  rahmet,  ailesi  başta  olmak 
üzere Konyaspor camiasına başsağlığı 
dileriz. Mekanı cennet olsun” ifadeleri 
kullanıldı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nda beklenmeyen ayrılık
Süper  Lig  temsilcimiz  İttifak  Holding  Kon-

yaspor’da şok bir ayrılık gerçekleşti. Konyaspor’da 
takımın simgelerinden Selim Ay ile karşılıklı anla-
şılarak  yollar  ayrıldı.  Konyaspor’un  altyapısından 
yetişen ve Yeşil-Beyazlıların  zor  zamanlarında so-
rumluluk  almaktan  kaçınmayan  tecrübeli  stoperle 
yolların ayrılması şaşkınlık yarattı. Bir süredir yedek 
kalan ancak forma şansı bulduğunda elinden gele-
ni yaparak sorumluluk alan Selim Ay Konyaspor’un 
başarı ve başarısızlıklarında taşın altına elini koyan 
isimlerin başında geliyordu. Sezonun başlamasına 
kısa bir süre kalması ve kampta iyi bir performans 
sergileyerek kampın en hırslı birisi olan Selim Ay’ın 
yeni sezonda forma rekabeti için Uğur Demirok ile 
mücadele edeceği beklenirken tecrübeli futbolcu ile 
yolların ayrılması  camiada şok etkisi  yarattı. Her-
kes forvet transferini ve takımdan ayrılması bekle-
nen Serkan Kırıntılı ve Paolo Hurtado gibi  isimleri 
beklerken Selim Ay takımdan ayrıldı.

11 YILDIR TAKIMDAYDI
2009 yılında Konyaspor altyapısına katılan Se-

lim Ay, 2011 yılında Konyaspor’un  transfer yasağı 
aldığı dönemde profesyonel olarak Konyaspor  for-
masını giymeye başlamıştı. TFF 1. Lig’de mücadele 
edilen dönemde  formayı aralıksız giyen deneyimli 
savunmacı,  Konyaspor’un  Süper  Lig’e  yükselme-
sinde  büyük  katkı  sağlamıştı.  Süper  Lig’deki  ilk 
sezonunda  da  kadronun  önemli  isimlerinden  biri 
olan Selim, 2014-2015 sezonunda ise özellikle ligin 
ikinci  yarısında  yedek  kulübesine hapsoldu. Aykut 

Kocaman  dönemlerinde  genel  olarak  yedek 
kalan Selim Ay, düşmeme mücadelesi verilen 
2017-2018 sezonunun son bölümünde takımın 
ligde kalmasında önemli rol oynamıştı. Zaman 
zaman yine forma şansı bulan takım kaptanla-
rından Selim Ay, geçen sezon ise takımın sa-
vunmada sıkıntı yaşadığı bölümde bile bekle-
diği kadar forma şansı alamamıştı.

209 MAÇA ÇIKTI 
Uzun süredir Konyaspor forması giyen, son 

yıllardaki sezonlarda as takımda görev alama-
yan tecrübeli stoper, buna rağmen 209 maçta 
Konyaspor forması giydi. 109 Süper Lig maçı-
na çıkan Selim, 71 kez TFF 1. Lig, 25 Türkiye 
Kupası ve 4 Avrupa Ligi maçında Yeşil Beyazlı 
formayı terletti. Bu maçlarda 7 gol atan Selim, 
6  golde  de  asisti  yapan  oyuncu  oldu.  Selim 
Ay’ın kariyerinde 39 sarı kartı 2 de kırmızı kart 
gördü.

KONYASPOR DUYURDU
Konyaspor’la  karşılıklı  anlaşarak  yollarını 

ayıran  Selim  Ay’ın  ayrılığını  Konyaspor  res-
mi  siteden  duyurdu.  Bir  video  ile  Selim Ay’a 
veda eden Konyaspor, paylaşımında şu ifade-
leri kullandı: “Konyaspor’umuz ile özdeşleşen 
takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı 
anlaşarak  yollarımız  ayrılmıştır.  Selim  Ay’a 
kulübümüze katkıları ve hizmetleri  için  teşek-
kür ederiz.”

n SPOR SERVİSİ


