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‘Karatay için 
çalışıyoruz’

Çumra’da asfalt 
sezonu devam ediyor 

Modern bir Ereğli 
için çalışıyorlar

Dış ticaret endeksleri 
Temmuz’da geriledi

Bacıyan-ı Meram
geleneği yaşatıyor

5. kısım OSB’de
143 parsel tamam

Kültür hazinesi 
zenginleşiyor 

‘İmam Hatipler 
milletin sigortası’

Şehrin dokusuna 
katkı sağlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Şehir Atölyesi projesini hayata 
geçirdi. 4 farklı meslek guru-
bundan 21 yeni mezunun yer 
aldığı atölyeyle şehrin tarihi 
dokusuna katkı sağlayacak 
projelerin üretilmesi hedefleni-
yor. n HABERİ SAYFA 6’DA

Kadın girişimcilerin üretim 
yapmalarına imkan sağla-
yan Bacıyan-ı Meram’da kış 
öncesi hazırlıklar hız kazandı. 
Bu kapsamda üretilen üzümler, 
büyük kazanlarda kaynatılarak 
pekmez haleni getiriliyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

KSO Başkanı Memiş Kütük-
cü, “Konya Organize Sanayi 
Bölgemizin 5. Kısım Genişleme 
Alanında tahsise açtığımız 143 
parselin tamamını tahsis ettik. 
İnşallah burada yapılacak fab-
rikalarda 12 bin yeni istihdam 
sağlanacak” dedi.
 n HABERİ SAYFA 2’DE

Türkiye genelinde müze 
sayısı, 2019’da bir önceki yıla 
göre yüzde 3,5 artarak 467’ye 
ulaşırken, Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı müze ve ören 
yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 
24,4 artışla 35 milyon 48 bin 417 
oldu. n HABERİ SAYFA 5’TE

İmam hatiplerin bu milletin 
sigortası olduğunu söyleyen 
Türk Anadolu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Yayla, 
“İslam’ın müesseselerine 
sataşanlar, sadece şeytanın 
avukatlığını yapmakla kalmıyor, 
İslam düşmanlarını da sevindi-
riyor” dedi. n HABERİ SAYFA 7’DE

ADI AKLINIZDA KALACAK

Lezzetler

0538 494 19 43  Seydişehir Antalya Çevreyolu 
20.km Meram/KONYA

Gün yüzüne çıkacak 
800 yıllık Obruk Hanı’nda 

Karatay Belediyesi’nce yürü-
tülen restorasyon çalışmaları 

titizlikle devam ediyor. Ça-
lışmaların tamamlanmasıyla 

tarihi bir yapı gün yüzüne 
çıkartılıp, gelecek nesillere 

aktarılmış olacak

ÖNEMLİ BİR CAZİBE
MERKEZİ OLACAK 

Selçuklu Sultanı 1. Alâeddin 
Keykubad döneminde yapı-
lan yaklaşık 800 yıllık Obruk 
Hanı’nın Karatay Belediye-
si’nce üstlenilen restorasyon 
çalışması aralıksız sürüyor. 
Obruk Hanı’nda yürütülen 
restorasyon çalışmaların 
tamamlanmasıyla Han, 
turizmde önemli bir cazibe 
merkezi haline gelecek.

GELECEK NESİLLERE
AKTARILACAK

Obruk Han’ı Restorasyonu 
çalışmalarında görev alan Mi-
mar Yıldız Kunter, restorasyon 
çalışmalarını titizlikle yürütül-
düğüne dikkat çekti.  Kunter, 
“Yapılan restorasyon çalışma-
sı ile tarih yeniden gün yüzüne 
çıkacak. Tarihi yapılarımızı 
gelecek nesillere aktarmak 
oldukça önemli” dedi. 
n HABERİ SAYFA 8 VE 9’DA
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PANDEMİYE RAĞMEN
ÜRETİMİNİ ARTIRDI

ÜLKE TARIMI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ

Bera Holding’e bağlı, 1 milyon metrekareyi aşkın açık alanı 
ile Türkiye’nin gıda alanındaki en büyük entegre yatırımı 
olan Golda Gıda A.Ş., pandemi sürecinde yaptığı yeni 
anlaşmalar sonucunda üretimini sürekli olarak artırdı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 
ilçe ziraat odalarının başkanlarının da katılımıyla 

gerçekleştirdiği açıklamada, çiftçiler ve ülke tarımı için 
çaba harcadıklarını, hiç kimsenin ziraat odalarını karalama 

hakkının olmadığını söyledi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Metro bilmecesi!
Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve projesinin 
detayları belli olan Konya Metrosu’nda 
ilk kazmanın henüz vurulmaması, çeşitli 
söylentileri de beraberinde getirdi. Son 
günlerde Konya Metro Projesi’nin iptal 
olduğuyla ilgili kamuoyunda iddialar dolaşmaya 
başladı. İddialarla ilgili Yenigün’e konuşan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, iddiaların doğru olmadığını tam aksine 
projenin daha kapsamlı hale getirilmesi için 
çalışma yürütüldüğünü söyledi.  

Usta yaptığı açıklamada, Konya Metro Projesi’nin 
temelinin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından atılacağını duyurdu. 
Usta, temel atmanın Konya Şehir Hastanesi’nin 
resmi açılışıyla aynı gün yapılmasının 
planlandığının da bilgisini paylaştı. Büyükşehir 
Belediyesi kaynaklarından alınan bilgilere 
göre ise, Metro Projesi’nin duraklarında çeşitli 
revizyonlar yapılıyor. Çalışmalar tamamlanınca 
konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
n HABER MERKEZİLeyla Şahin Usta
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Bera Holding’e bağlı, 1 milyon metrekareyi aşkın açık alanı ile Türkiye’nin gıda alanındaki en büyük entegre yatırımı 
olan Golda Gıda A.Ş., pandemi sürecinde yaptığı yeni anlaşmalar sonucunda üretimini sürekli olarak artırdı

Golda Gıda kapasitesini artırdı
Bu dönemde artan iç ve dış 

talepleri karşılamaya yönelik yeni 
projelere odaklanan Golda Gıda 
A.Ş. Eylül ayı başında önemli bir iş 
birliğine imza attı. 

2 Eylül tarihinde KAP’a yapılan 
bildirim sonucunda Tarım Kredi 
Birlik A.Ş. ile Golda Gıda Sanayi 
ve Tic. A.Ş. arasında 31.05.2021 
tarihine kadar teslim edilmek üze-
re tutarı 80 milyon TL olan üretim 
anlaşması imzalandı. Bu projek-
siyonlar doğrultusunda makarna, 
kırmızı mercimek, un fabrikalarının 
üretim kapasitelerinin tam kapa-
site çalışması yönünde hazırlıklar 
tamamlandı. “Anadolu’da Sizin 
İçin Üreten Eller Var” sloganı ile 
pandemi sürecinde belirli hatlarda-
ki üretimini iki katına çıkaran Golda 

Gıda A.Ş., yurtiçi talebine paralel 
olarak artan yurtdışı taleplerini de 
karşılamayı planlıyor. Yeni makine 
yatırımları için hazırlık yapan Golda 
Gıda, makarna, un ve bisküvi üre-
timinde benzer projelerle önümüz-
deki dönemde adından daha fazla 
söz ettirmeyi hedefliyor.

Golda Gıda A.Ş. Genel Müdürü 
Fatih Doğan, “Gıda Şehri Projesi” 
olarak bilinen Karaman’daki enteg-
re tesislerinin Türkiye’de sektörün 
sayılı tesisleri arasında yer aldığını 
vurguladı. Tesislerinin toplamda 1 
milyon 100 bin metrekarelik ala-
na sahip olduğunu anlatan Doğan, 
aynı kampüste un, irmik, makarna, 
bisküvi-gofret-marshmallow ve 
bakliyat olmak üzere toplamda 5 
ayrı fabrikanın bulunduğunu be-

lirtti. Mevcut kapasiteye dair bilgi-
ler veren Doğan, “İrmik fabrikası 
yıllık 70 bin ton, makarna 66 bin 
ton, un 70 bin ton, bakliyat 24 bin 
ton, bisküvi de 12 bin ton üretim 
kapasitesine sahip. Ayrıca büyük-
baş süt hayvancılığı çiftliğimiz de 
mevcut olup, bu tesiste bin 200 
büyükbaş hayvan yetiştirilmekte, 
yıllık 5,5 milyon litre süt üretilmek-
tedir” dedi.
‘YILDA ORTALAMA 90 BİN TON GIDA 

ÜRETİYORUZ’
Entegre tesislerde yılda yakla-

şık 110 bin ton buğday işlendiğini 
anlatan Doğan, bu yılki hasat dö-
neminde bölgedeki çiftçilerden 15 
bin ton buğday aldıklarını söyledi. 
Kullanılan hammaddenin yüzde 
90’ının yöre çiftçisinden temin edi-

lirken, üreticiden tüketiciye her ke-
simin memnuniyetinin sağlanması 
ve kaliteli ürünler ortaya çıkarılma-
sının hedeflendiğini kaydeden Fa-
tih Doğan, “Golda Gıda A.Ş. olarak, 
yılda ortalama 90 bin ton gıda üre-
tiyoruz. Pandemi süreci gıda konu-
sunda yeterliliğin ne denli stratejik 
öneme haiz olduğunu bizlere tek-
rar hatırlatmıştır. 

Golda Gıda A.Ş. olarak bu so-
rumluluğumuzun farkında olarak 
ülkemizin artan gıda ihtiyacını 
karşılarken, 83 ülkeye yaklaşık 20 
milyon dolar civarında ihracat yap-
maktayız. 400 kişiye doğrudan, bin 
600 kişiye dolaylı olarak bölge insa-
nımıza istihdam sağlamanın guru-
runu yaşıyoruz” ifadelerini kullan-
dı. n HABER MERKEZİ

Dış ticaret endeksleri 
Temmuz’da geriledi

İhracat birim değer endek-
si, temmuzda yıllık bazda yüzde 
1,6 azalırken, ithalat birim değer 
endeksi yüzde 9,4 geriledi. İhra-
cat birim değer endeksi temmuz 
ayında yıllık bazda yüzde 1.6 aza-
larak 172.8 düzeyinden 165.7’ye 
geriledi.

Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) verilerine göre, 
ihracat birim değer endeksinin 
ithalat birim değer endeksine bö-
lünmesiyle hesaplanan ve 2019 
yılı Temmuz ayında 103.5 olarak 
elde edilmiş olan dış ticaret haddi 
8.9 puan artarak, 2020 yılı Tem-
muz ayında 112.4’e yükseldi.

TÜİK verilerine göre, aynı dö-
nemde gıda, içecek ve tütünde 
yüzde 1.1 artarken, ham mad-
delerde (yakıt hariç) yüzde 4.2. 
yakıtlarda yüzde 36.8 ve imalat 
sanayinde (gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 0.8 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ 
YÜZDE 4,1 DÜŞTÜ

Aynı dönemde ihracat miktar 
endeksi yüzde 4.1 azaldı. Endeks 
bir önceki yılın aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve tütünde yüzde 8.2 
ve ham maddelerde (yakıt hariç) 
yüzde 15.4 artarken, yakıtlarda 
yüzde 34.1  ve imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 
3.7 azaldı. Bu dönemde ithalat 
birim değer endeksi de yüzde 
9.4 azaldı. Endeks bir önceki yılın 

aynı ayına göre, gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 1.1 artarken, ham 
maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
12.4. yakıtlarda yüzde 36.0 ve 
imalat sanayinde (gıda, içecek, 
tütün hariç) yüzde 3.8 azaldı.

Yıllık bazda ithalat miktar en-
deksi Temmuz ayında yüzde 3.1 
arttı. Endeks bir önceki yılın aynı 
ayına göre, gıda, içecek ve tütün-
de yüzde 26.5 ve imalat sana-
yinde (gıda, içecek, tütün hariç) 
yüzde 3.4 azalırken, ham mad-
delerde (yakıt hariç) yüzde 3.1 ve 
yakıtlarda yüzde 6.7 arttı.

Mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış seriye göre; 
2020 Haziran ayında 147,6 olan 
ihracat miktar endeksi yüzde 
12.4 artarak, 2020 Temmuz 
ayında 165.9 oldu. Takvim etki-
lerinden arındırılmış seriye göre 
ise; 2019 Temmuz ayında 166,5 
olan ihracat miktar endeksi yüz-
de 1.2 artarak, 2020 Temmuz 
ayında 168.5 oldu.

Mevsim ve takvim etkile-
rinden arındırılmış seriye göre; 
2020 Haziran ayında 124.3 olan 
ithalat miktar endeksi yüzde 5.7 
artarak, 2020 Temmuz ayında 
131.5 oldu. Takvim etkilerinden 
arındırılmış seriye göre ise; 2019 
Temmuz ayında 130.2 olan it-
halat miktar endeksi yüzde 6.4 
artarak, 2020 Temmuz ayında 
138.5 oldu. n BÜŞRA GÜLTAŞ

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgemizin 5. Kısım Genişleme Alanında tahsise açtığımız 
143 parselin tamamını tahsis ettik. İnşallah burada yapılacak fabrikalarda 12 bin yeni istihdam sağlanacak” dedi

143 yeni fabrika,
12 bin yeni istihdam

Konya Sanayi Odası (KSO) ve 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku-
ruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kü-
tükcü, Konya’nın pandemi sürecin-
de dahi yatırım iştahını koruduğunu 
ifade ederek, “Konya Organize Sa-
nayi Bölgemizin 5. Kısım Genişleme 
Alanında tahsise açtığımız 143 par-
selin tamamını tahsis ettik. Tahsis 
alan sanayicilerimizin bölgedeki ya-
tırımları hızla devam ediyor. İnşallah 
burada yapılacak fabrikalarda 12 bin 
yeni istihdam sağlanacak” dedi.

Başkan Kütükcü, Konya’nın 
Türk sanayisinin üreten gücü haline 
geldiğini, yeni sanayi yatırımlarının 
şehrin geleceğinde kritik rol oynaya-
cağını ifade ederek, Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yeni tahsislerle 
ilgili bilgi verdi. 23 milyon metre-
kare ile ülkenin en büyük 3. OSB’si 
olan Konya Organize Sanayi Bölgesi 
5. Kısım Genişleme Alanında tahsi-
se açılan tüm parsellerin yatırımcıla-
ra tahsis edildiğini belirten Kütükcü, 
“Yaklaşık 7 milyon metrekareden 

oluşan bölgemizin yeni genişleme 
alanı olan 5. Kısımda, 2018 yılının 
Eylül ayında 143 yeni parseli sana-
yicilerimizin yatırımları için tahsise 
açmıştık. 

Geldiğimiz noktada, ekonomik 
zorluklara ve pandemi sürecine rağ-
men bu tahsislerin tamamını ger-
çekleştirdik. Yatırımcılarımız burada 
önümüzdeki 4 yıl içinde; makine, 

otomotiv, kimya, ana metal, plastik 
ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 
4 milyar liralık yatırım yapacak, 12 
bin civarında yeni istihdam oluştu-
racaklar. İçinde bulunduğumuz kü-
resel salgına rağmen, yatırımlarıyla, 
üretim sevdalarıyla şehrimize ve 
ülkemize güç veren bütün sanayi-
cilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde 
konuştu.

2020 SONUNA KADAR 
300 MİLYONLUK ALT YAPI 

YATIRIMI YAPILACAK
Açıklamasında Konya OSB’deki 

sanayicilere uluslararası standartlar-
da hizmet verdiklerinin de altını çizen 
Kütükcü, 5. Kısım Genişleme Alanın-
daki alt yapı çalışmalarının da devam 
ettiğini bildirdi. Konya OSB Bölge Mü-
dürlüğü olarak sadece 5. Kısım Geniş-
leme Alanına 2020 yılı sonuna kadar 
300 milyon liraya yakın alt yapı yatırı-
mı yapacaklarını ifade eden Kütükcü, 
şunları söyledi: “Şu anda sahada ça-
lışmalar aralıksız devam ediyor. Böl-
gede atık su şebekesi, yağmur suyu 
şebekesi, terfi merkezleri, elektrik 
şebekesi, içme suyu altyapısı, elektrik, 
scada, fiber altyapı hatları, doğalgaz 
altyapısı gibi pek çok alanda yatırım 
yapıyoruz. Bu yatırımların bir kısmını 
tamamladık. Bölge müdürlüğü olarak 
sadece 5. Kısım Genişleme Alanımıza 
2020 yılı sonuna kadar yapacağımız 
yatırımların toplamı 300 milyon lirayı 
bulacak.” n HABER MERKEZİ

Memiş Kütükcü
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:57 06:20 12:52 16:27 19:15 20:33
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 29 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              15 °C       28 °C

Ankara                16 °C 29 °C Hicrî: 22 Muharrem  1442  -  Rûmî: 28 Ağustos 1436

Bugün başka bir konuyu yazayım 
istiyordum.

Hatırlayın…
Geçen günlerde haberimizden oku-

dunuz: Konya’da nikahlar telekonfe-
ransla kıyılıyor.

O zaman…
Telekonferansla nikah geçerli mi?
Bu konuda İlahiyat Profesörü Orhan 

Çeker bir açıklama yaptı.
Bir de Diyanet Sen şube Başkanı Ali 

Koç’un değerlendirmeleri oldu. 
İlerleyen günlerde bu önemli konu-

nun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım 
ama önceki gün Erol Mütercimler de-
nen bir akademisyenin imam hatipliler 
hakkında yaptığı çirkin ifadeye tepkisiz 
kalmadığımı göstermem gerekiyor.

Çünkü ben de bir imam hatipliyim.
Erol Mütercimler’in, “Ama sonuca 

bakın, o imam hatipten mezun olanlar 
bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sah-
tekar, cinsi sapık, ahlaksız” ifadelerine 
hiçbir imam hatipli sessiz kalamaz.

Bırakın, imam hatipli ol-
mayı Türkiye’de aklı başında 
olan hiçbir insan bu yakıştır-
maları kabul edemez.

Çünkü imam hatip okulları vatanda-
şın dişinden tırnağından artırdığı birikim-
lerle yapılan okullardır.

Ben, bu okulların inşaatlarında 70 
yaşındaki dedelerin ücretsiz çalıştığına 
şahit oldum.

Ter döktüler…
AK Parti hükümetleri dönemine ka-

dar neredeyse imam hatip okullarını ka-
patmak için çaba harcayan bir yapı vardı.

Okullara destek vermek şöyle dur-
sun, eğitimciler bile ‘aman imam ha-
tiplere çocuklarınızı göndermeyin’ diye 
telkinde bulunuyorlardı.

Şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan gibi bir lider o günleri ak-
lımızdan da zihnimizden de sildi süpürdü.

Lakin…
Erol Mütercimler gibi sığ düşünceli, 

bağnaz insanlar çıkıp bu cümleleri kura-

biliyor.
Neden mi?
O ve onun zihniyetin-

deki insanların tek bir özle-
mi var.

Eskiye dönebilmek.
Onu istiyorlar.
İmam hatipler eskiye 

dönsün…
Kutlama adı altında ba-

şörtülü kardeşlerimizin bile 
başlarının zorla açtırıldığı 
günlerin özlemini çekiyor. İmam hatip-
lerde ha…

Konya’da bir valinin okula gelip 
herkesi sıraya dizdiği günlerin özlemini 
çekiyor.

Ama Allah’ın izniyle eskiye dönme-
yecek.

Döndüremeyecekler…
Hazımsızlığı ondan…

Mütercimler, mille-
tin duası ve destekleriyle 
kurulmuş, devletin okulu 
olarak, milletinin evlatları-
nı, memleketi için çalışan 
idealist gençleri yetiştir-
miş, güzide ve yüz akı 
okullarımız olarak ülke-
mizin gönlünde yer etmiş 
imam hatiplere çamur 
atarken aslında gerçek 
niyetini de ortaya koyuyor.

Sonuç…
Kime tercümanlık yaptığı milletimiz-

ce malum olan birinin, imam hatiplerin 
arkasında değerlerimize saygı duymasını 
beklemek zaten yanlış.

Tercümanlığı gereği zihinlerinin sığ 
kıvrımlarında bizler ile ilgili böyle iğrenç 
senaryolar üreten bir canlıyı nefretle kı-
nıyorum.

***
112 çalışanlarının 

mağduriyetini giderin
Önceki yazılarımızda 

sağlık çalışanlarının zor şartlarda çalıştığı-
nı dile getirmiştik.

Gece gündüz demeden, canları pa-
hasına mücadele verdiğine şahidiz.

Zaten devletimiz de bunları görmez-
den gelmedi.

Maaşları konusunda iyileştirme ça-
lışmaları yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca da bu müjdeyi kendileriyle paylaştı.

Üç aydır çocuğunu sadece görüntü-
lü konuşmalarla görebilen sağlık çalışan-
larına feda olsun.

Çalışma iyileştirmeleri de yapılması 
gerekiyor.

Olabileceğinin en iyisi yapılmalı…
En iyisini hak ediyorlar.
Eyvallah…
Bir de bu dönemde çok çalışan ama 

gözlerden ırak olan 112 çalışanları var.
Hemen hemen her gün önünden 

geçiyorum.
Belki birçoğu arabayla geliyor ama 

elinde sefer tası ile gelen çalışanları gör-
dükçe içim acıyor.

Efendim…
Hakikaten öyle…
Malum, Konya’da son gelen yasak-

ların içerisinde çay, yemek gibi başlıklar 
da vardı.

112 çalışanları da bunun mağduru 
oldu. Yani işyerinde yemek yemeleri, çay 
içmeleri yasak.

Küçük bir dokunuşla bile hayat kur-
taran 112 çalışanlarının sefer tasıyla gez-
meleri bizleri de üzüyor.

Yasakların ayrıntılarının mağduriyet-
leri de cabası…

Yasaklar elbette ki sağlımız için…
Lakin, yasakların 112 çalışanlarını 

nasıl mağdur ettiğini görüp, bu mağdu-
riyeti de makul bir şekilde çözülebilmeli 
diye düşünüyorum.

Ya valilik…
Ya da sağlık müdürlüğü…

MÜTERCIMLER KIMIN TERCÜMANI? 112 ÇALIŞANLARI DERTLI!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

‘Ereğli modern bir şehir
hüviyetine kavuşturulacak’

Ereğli Belediyesi Fen İşleri 
ekipleri asfalt çalışmalarına tüm 
hızıyla devam ediyor. Tespit edi-
len noktalarda asfalt çalışmaları 
yapılan yerlerin, uzun zamandan 
sonra asfaltla buluşması ön plana 
çıkıyor.

Çalışmaları yakından takip 
eden Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, “Bu yola çıkarken de, 
bugün de yarın da tek gayemiz 
Ereğli’mize hizmettir. Bize ina-
nanları pişman etmemeye önemli 
hizmetlerimizle Ereğli’mizi mo-
dern bir şehir hüviyete kavuştur-
maya kararlıyız ve bu doğrultuda 
gece gündüz demeden çalışıyo-

ruz. Ekiplerimizin yürüttüğü as-
falt çalışmaları bunun en önemli 
örneğidir. Bir an önce çalışmaları-
mızı tamamlayarak, asfalt ihtiyacı 
olan yerleri asfaltla buluşturarak 
hemşerilerimizin hizmetine sun-
maya özen gösteriyoruz. Şu anda 
Organize’de önemli ölçüde bir 
asfalt çalışmamız devam ederken 
ekstra asfalt temin etmeye gayret 
ediyoruz, inşallah onları da temin 
edersek de Organize dönüşü tek-
rar kaldığımız yerden yetişebil-
diğimiz kadarıyla, imkanlarımız 
dahilinde asfaltlamaya devam 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kadın girişimcilerin üretim yapmalarına imkan sağlayan Bacıyan-ı Meram’da kış öncesi hazırlıklar hız 
kazandı. Bu kapsamda üretilen üzümler, büyük kazanlarda kaynatılarak pekmez haleni getiriliyor

Bacıyan-ı Meram’da 
pekmez kaynatılıyor

Kadın girişim üretim ve işlet-
me kooperatifi Bacıyan-ı Meram’da 
pekmez kazanları kuruldu. Dutlu 
Millet Bahçesi Koruluğunda ger-
çekleştirilen bağ bozumundan Ba-
cıyan’da gerçekleştirilen pekmez 
yapımına kadar her aşamada ka-
dınlara eşlik eden Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “Her koşul 
ve şartta kadınlarımızın yanında-
yız” diye konuştu.

Dutlu Millet Bahçesi Korulu-
ğunda gerçekleştirilen bağ bozu-
mu sonrasında toplanan üzümlerle 
Konya’nın etkin kadın dayanışma 
kooparatiflerinden biri olan Bacı-
yan-ı Meram’da pekmez kazanları 
kuruldu. Bağ bozumu ve sonra-
sında gerçekleştirilen pekmez ya-
pımına Meram Belediye Başkanı 

Mustafa Kavuş da katıldı. Kadın-
larla birlikte üzüm toplayan Baş-
kan Kavuş, sonrasında kazanların 
başına geçerek eline aldığı kevgirle 
pekmez kaynattı.

‘EN DOĞAL ÜRÜNLER EŞSIZ BIR 
MEKANDA SAHIPLERINI BEKLIYOR’

‘Bacıyan-ı Meram’ Kooperati-

finde kadınların birbirinden değerli 
çalışmalar ortaya koyduğunu ifade 
eden Başkan Mustafa Kavuş; “Ka-
dın girişimcilerimiz bu çatı altında 
hem üretime katkı sunuyor hem de 
aile bütçelerine katkı veriyor. Kışa 
hazırlık çalışmaları kapsamında 
tüm Anadolu kadınlarının yaptığı 

çalışmaları Bacıyan’daki kadınla-
rımız daha organize ve geleneksel 
bir şekilde gerçekleştiriyor. Kadın-
larımızın her daim yanında olduğu-
muzu gösterebilmek amacıyla on-
ların bugün gerçekleştirdikleri bağ 
bozumu ve pekmez yapımına biz-
zat katıldım. Birlikte üzüm toplayıp, 
kazanları yaktık, kevgirle pekmez-
leri köpürttük. Sadece kaynattığı-
mız pekmezler değil kadınlarımızın 
burada ürettiği tüm ürünler en do-
ğal halleriyle müşterilerini bekliyor. 
Meram’ın temiz havasında, yeşilin 
en güzel tonlarının arasında ve en 
güzel Konya manzaralarından biri 
olan Bacıyan-ı Meram’ın binası da 
en güzel Konya lezzetleri için misa-
filerini bekliyor” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Ey-
lül ayı Yürütme Kurulu Toplantısı, Birlik 
Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkan-
lığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, 
“Gönül coğrafyamızdaki belediyelerimi-
ze Türkiye’deki belediye tecrübelerini 
aktarıyoruz.” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) Eylül ayı Yürütme Kurulu Top-
lantısı Kocaeli Başiskele İlçe Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Birlik 
Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Uğur İbrahim Altay’ın baş-
kanlığında gerçekleştirilen toplantıda 
pandemi sürecinde belediyelerin yaptığı 
çalışmalar ve aldığı tedbirler değerlendi-
rildi. TDBB Başkanı ve Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği 30 
ülkede bin 170 belediyenin üye olduğu 
bir birlik. Özellikle gönül coğrafyamızda-

ki belediyelerle kardeşlik ilişkileri kura-
rak yürütüyoruz. 

Gönül coğrafyamızdaki belediyeleri-
mize Türkiye’deki belediyecilik tecrübe-
lerini aktarıyoruz. Birçok binanın yapımı-
na aracılık ediyoruz. Birlik olarak özellikle 
belediye tecrübelerinin aktarılmasında 
yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yürütme 
Kurulu Toplantımızın hayırlı olmasını 

diliyorum.” diye konuştu. Başiskele Be-
lediye Başkanı M. Yasin Özlü ise, “Gönül 
coğrafyamızda çok güzel hizmetlerin 
yapıldığı bir kurumda görev almak bi-
zim için de çok önemli bir tecrübe olu-
yor. Birlik çalışmalarında da hep birlikte 
güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah 
bundan sonra da hep birlikte güzel işler 
yapacağız.” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Gönül coğrafyamızdaki belediyelere tecrübelerimizi aktarıyoruz’
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Rum azınlığa karşı 1955 yılında yapılan toplu saldırılar niteliğindeki 6-7 Eylül olaylarının Türkiye’ye büyük zarar verdiğini anlatan Recai Kıcıkoğlu, “Bu olaylar 
bence 27 Mayıs darbesini getiren en önemli hadisedir. Ben 6-7 Eylül olaylarının Demokrat Parti’yi iktidardan düşürmek için çıkarıldığını düşünüyorum” dedi

‘Türkiye’ye büyük zarar verdi!’ 
Saat ve gözlük ustası, milli atlet 

ve dağların müdavimi Recai Kıcıkoğ-
lu ile 81 yıllık hayat hikâyesini konuş-
tuk. Gençlik yıllarında İstanbul’da sa-
nat öğrenirken 6-7 Eylül olaylarının 
ortasında kalan, Marmara Denizi’nde 
günlerce yanan gemileri seyreder-
ken Karadeniz ile Marmara arasında 
yeni bir boğazın yapılması gerektiği-
ni düşünen Kıcıkoğlu çocukluğunun 
Konya’sından çarpıcı manzara ve 
anıları da paylaştı. Konya ve Türkiye 
bugünlere hangi yolları aşarak geldi 
sorusunun cevabını söyleşimizde bu-
lacaksınız. 

M.GÜDEN: İstanbul’da nerede 
kaldınız?

R.KICIKOĞLU: İstanbul’a var-
dığımızda biz bir süre Beşiktaş’ta 
avukat Ömer ve Adnan Sürmegöz’le 
beraber kaldık. Dükkânımıza daha 
yakın olması için Çiçek Pasajının 
hemen arkasındaki bir pansiyonda 
kalmak istemiştik ama madam bize 
oda vermedi. Gidip Ustam Kosta’ya 
söyledim. Hemen Rumca bir mektup 
yazıp, “Götür bunu madam’a ver” 
dedi. Madam mektubu okur okumaz, 
bana odanın anahtarını verip bir de 
tembihte bulundu “Üç kişiden fazla 
gelmeyeceksiniz. Kocam, Ortaköy’de 
balıkçı, ben her akşam size balık pi-
şiririm” dedi. Hakikaten madam çok 
nefis balık pişiriyordu. Çok lezzetli 
balıklardı. Ama tabii, biz zamanla her 
gün balık yemekten bıktık. Madam 
“Amcanız gücenir” diyerek bizi her 
gün akşam balığa çağırıyordu. Biz 
arada bir İşkembeciye kaçtığımızda 
ise o hoş şivesiyle “Yine gelmediniz” 
diyerek bize sitem ederdi.

M.GÜDEN: Körfezde batan bir 
gemiden bahsetmiştiniz, anlatır mı-
sınız?

R.KICIKOĞLU: Kocaeli Beden 
Terbiyesi İl Müdürü o yıllarda be-
nim eniştem Emekli Albay Emin 
Sağlam idi. Ben de ara sıra Teyzem 
Melahat Sağlam ve eniştemi ziyare-
te giderdim. Yanlış hatırlamıyorsam 
1957’nin Mart ayı idi. Kocaeli’ne 
teyzemleri ziyarete gitmiştim. O 
gün Kocaeli ile Gölcük arasında se-
fer yapan Üsküdar vapuru batmıştı. 
Yanılmıyorsam günlerden cumartesi 
idi, kapasitesinin çok üzerinde öğren-
ciyi sinemaya götürmek üzere alan 
vapur İzmit’ten hareket etmiş, öğle 
saatlerinde ise körfezde her nasılsa 
batmıştı. Gemi battığı sırada ben Ko-
caeli’ne vardım. İstasyonun oradan 
o acı tabloyu izledik. Gemi ağır ağır 
sulara gömülüyor, düşenler suyun 
içinde çırpınıyordu. Halâ çırpınanlar 
gözümün önündedir. Sahilde ağla-
yan, gözyaşı dökenlerin elinden bir 
şey gelmiyordu. Yüzme şampiyonu 
bir pişmaniyeci o gün birçok kişiyi 
kurtarmıştı ama sonunda gücü tü-
kenip kendisi de boğularak ölmüş-
tü.  O gün yüzlerce öğrenci körfezin 
sularında hayatını kaybetti. En çok 
da Sanat Okulu öğrencisi varmış ge-
mide. Cesetler toplamakla bitmiyor, 
kıyıya vuruyordu. Hatta birçok cesedi 
köpek balıkları parçalamıştı. Bu hadi-
seyi canlı canlı görünce insan, Üskü-
dar’da medfun Hüdai Hazretlerinin 
‘Bizi sevenlerin ölümü suda olmasın’ 
şeklindeki duasını daha iyi anlıyor.

Kazanın ertesi günü Başbakan 
Adnan Menderes Kocaeli’ne gel-
di ve acılı aileleri ziyaret etti. O gün 
eniştem ve ben de Menderes’in va-
puruna binip, kazanın olduğu yere 
gittik. Rahmetli Adnan Menderes ile 
Bakanlar Ethem Menderes ve Refik 
Koraltan denize çelek bıraktılar. Biz 
de ölen öğrencilerin anısına denize 
çiçek attık. O gün bize Başvekil Ad-
nan Menderes’in ipek bez üzerine 
basılı bir fotoğrafını verdiler, halen 
saklarım o fotoğrafı.

Bir deniz kazası da Beykoz açık-
larında olmuştu. İki yabancı gemi 

çarpışmıştı ve boğazdan gökyüzüne 
alevler fışkırıyordu. Merakımızdan 
Beykoz’a kaza seyretmeye gittik. Be-
şiktaş’tan önce Üsküdar’a geçtik, ora-
dan Beykoz’a vardık. Deniz resmen 
yanıyordu. O yangın yaklaşık bir bu-
çuk ay söndürülememişti. Geminin 
alevleri Taksimden görünürdü. So-
nunda Amerika’dan bir ilaç getirdiler 
ve helikopterden ateşe püskürttüler. 
Buna rağmen yangın yine de devam 
etti. Sık sık kaza alanında patlamalar 
oluyordu. Beykoz’da o günlerde bü-
tün camlar kırılmış. Gemiler yangını 
seyretmek isteyenler için tur düzen-
leyip insanları yangının 500 metre 
yanına kadar götürüyordu. Boğaz 
geçişe tamamen kapatılmıştı.

Sonra bir deniz kazası daha oldu. 
1970’li yıllarda Haydarpaşa açıkla-
rında mendireğin önünde iki gemi 
çarpıştı. Ben o gün İstanbul’da de-
ğildim ama sonraki günlerde vardı-
ğımda gemilerin hurdasını gördüm. 
O zaman olan patlamalarda da Ka-
dıköy’deki binaların bile camları kı-
rılmış, yangın günlerce sürmüştü. Bu 
hadiseleri gören biri olarak Marmara 
Denizi ile Karadeniz arasında ikin-
ci bir boğazın yapılması fikrini çok 
mantıklı buluyorum. 

M.GÜDEN: Çalma hastalığı olan 
kadını anlatır mısınız?

R.KICIKOĞLU: Bir gün Kosta 
Ustanın tanıdığı o zamanın meşhur 
fabrikatörü bir Yahudi iş adamı dük-
kâna geldi. “Yarın benim hanım ge-
lip, buradan bir şeyler alacak. Ama 
hanımın bir hastalığı var. Mutlaka 
buradan bir şey çalar. Eğer fark eder-
seniz de bir şey demeyin. Ben erte-
si gün gelir ne çaldıysa parasını size 
öderim” dedi.

Ertesi gün İşadamı ile hanımı 
geldi. Kadın çok sosyetik biri, sırtında 
hakiki kürk var. Birçok çerçeve dene-
dikten sonra bir tane de gözlük satın 
aldı. Ama hem ustam hem ben kadı-
nın bir şey çaldığını göremedik. Erte-
si gün Yahudi işadamı gelip, “Benim 
hanım iki tane camsız çerçeve çal-
mış” dedi. Lüks, pahalı ürünlerdi. Pa-
rasını ödedi işadamı ve gitti. Ustam 
da ben de o kadar dikkatli bakmamı-
za rağmen kadının nasıl bir el çabuk-
luğuyla çerçeveleri çaldığını günlerce 
anlayamadık. ‘Herhalde kürkün bir 
yerine sakladı’, dedik.

M.GÜDEN: Konyalılar bahşiş al-
maz mı?

R.KICIKOĞLU: (Gülüşmelerden 
sonra ) Bir gün dükkâna bir karı-koca 
geldi. Çerçeveyi beğendikten sonra, 
“Biz bir daha gelmeyelim siz gözlüğü 
eve gönderin” deyip adresi vererek 
gittiler. Gözlükler hazır olunca Ustam 
beni gözlükleri vermek için Şişli’deki 
adrese gönderdi. Villayı bulup kapıyı 
çaldım. 

Adam çıktı, ben gözlükleri verir 
vermez hemen çıkarıp bana 10 lira 
bahşiş uzattı, ben “İstemez” dedim. 
Adam ısrar edince, “Ben kalfayım, 
paramı ustam veriyor. Ben hizmeti-
mi yaparım” deyip döndüm. Adam 
arkamdan uzun uzun birkaç defa 
“Allah Allah” çekti. Ertesi günü 
adam erinmeyip dükkâna geldi. Se-
lamdan sonra beni gösterip “Usta, bu 
çocuğa ben dün 10 lira bahşiş verdim 
almadı” dedi. Usta da “O Konyalıdır, 
bahşiş almaz” dedikten sonra “Ama 
baklavayı da sever” dedi. Bu söz üs-
tüne adam gidip hemen Beyoğlu’nun 
Meşhur Hacı Bekir Baklavacısından 
taze baklava getirdi. İstanbul’da her 
adım “bahşiş” olmasına rağmen ben 
hiç bahşiş almaya tevessül etmedim. 
Sonraki yıllarda da kendi dükkânım-
da elemanlarımın bahşişe tevessül 
etmemeleri için hassasiyet göster-
dim.

M.GÜDEN: Ünlü müşterilerle 
anılarınız var mı?

R.KICIKOĞLU: Sanat dünyası-

nın meşhurlarından Selçuk ve Rana 
Alagöz kardeşler bizim müşterile-
rimizdi. Anneleri tam bir Anadolu 
kadınıydı. Bir gün iki kardeş bizim 
dükkâna gelip anneleri için gözlük 
denemek istediler. Yanımıza 8-10 
tane çerçeve alıp köşklerine gittik. 
Osmanbey’de mükemmel bir köşk-
leri vardı. Anneleri 70-75 yaşların-
da nur yüzlü bir Anadolu kadınıydı. 
Gözlükleri denedik, birini beğendi. 
Ben dükkâna dönüp camları takıp 
gözlüğü ayarladıktan sonra bir kez 
daha köşke vardım. Bu defa beni 
salona aldılar; muhteşem bir yerdi. 
Kahvelerini içtim. Piyanoyu ilk defa 
onların evinde gördüm. Batı müziği-
nin meşhur olduğu yıllardı.

M.GÜDEN: İstanbul’da Konyalı 
sporcularla aranız nasıldı?

R.KICIKOĞLU: Bizim Ömer Koç 
Kapalıçarşı’da manifaturacıda ça-
lışıyordu. Kapalıçarşı İstanbul eko-
nomisinin nabzıdır. Bütün zengin 
işadamlarının orada dükkânı vardır. 
Spor kulüplerinin de idarecileri çok-
tu orada. Konya Gençlerbirliği’nde 
futbol oynayan Bilge, koyu Beşik-
taşlıydı ve galiba 1958 yılıydı, dene-
meler için İstanbul’a gelmişti. Ömer 
Koç’un patronu Beşiktaş yöneticiydi 
ama (Bizim kadromuz dolu) deyip 
Bilge’yi antrenmana çağırmamış. 
Ömer’de İstanbulsporlu bir yönetici-
ye söylemiş. Adam (Yarın Beylerbeyi 
ile maçımız var, oraya gelin, bir oy-
natalım) demiş. Ömer bana söyledi; 
sabah 8’de Bilge, Ömer ve ben Beşik-
taş’tan vapura binip karşıya geçerek 
Beylerbeyi Stadını vardık. Özel maç 
olduğu için İstanbulspor’un meşhur 
kalecisi Sabih (dengeli olsun) diye 
Beylerbeyi’nin kalesinde duruyordu. 
Bilge maça 20.dakikadan sonra girdi. 
Ama nedense hiç top vermiyorlardı. 
Dakikalar sonra he nasılsa Bilge’ye 
bir top geldi, ceza alanı çizgisi civa-
rından muhteşem bir şut attı ve gol 
oldu. Tribünler tıklım tıklımdı ve gol 
herkesi coşturmuştu. 5-10 dakika 
sonra Bilge’ye yine bir top geldi; yine 
mükemmel bir gol attı. Yani 20-25 
dakikada ayağına gelen dört toptan 
ikisini gol yapmıştı. İkinci yarıda Bil-
ge tam dört gol daha attı. Hem de 
Sabih gibi ünlü bir kaleciye. İstan-
bulspor’un Başkanı o maçtan sonra 
Bilge’yi yanına çağırıp (Senin okul 
masraflarını biz karşılayacağız. Sen 
de bizde oynayacaksın) dedi. Bilge 
yıllarca İstanbulspor’da oynayıp Milli 
Takıma kadar yükselirken kendisini 
almayan Beşiktaş’ın da belalısı oldu; 
çek sevdiği ama kendisini almayan 

Beşiktaş’a her maçta mutlaka gol 
attı. Bilge futbolun yanında okulunu 
da aksatmadı ve İnşaat Mühendisi 
oldu. Tarabya’da büyük bir otel yapı-
yordu. Bir gün inşaattan düşüp ağır 
yaralandı. Bu kaza, Bilge’nin futbol 
hayatını da bitirdi.

1950’li yıllarda Konya’da meşhur 
iki uzun kardeş Naim ile Halil Dağlı 
vardı, ikisi de basketbolcuydu. Bi-
zim Ömer Koç’un da Cıvıloğlu’ndan 
mahalle komşularıydı. Halil Dağlı o 
yıllarda Konya’da İstasyonspor’da 
oynuyordu. Bir gün denemelere 
katılmak üzere İstanbul’a geldi. Bir 
akşam Moda’daki açık hava basket-
bol sahasına gittik. Orada basketbol 
turnuvaları yapılırdı o zamanlar. Sa-
mim Göreç Fenerbahçe’nin Antre-
nörüydü, Ömer’le Kapalıçarşı’dan 
tanışıyorlardı. Samim hoca Halil’i ilk 
beşe aldı. Ama Halil eline gelen her 
topu anlamsızca bırakıyor, hiç bir 
şey yapamıyordu. Devre arasında 
Halil’in yanına gidip (Ne yapıyorsun, 
sen niye topu tutmuyorsun?) dedik. 
Halil kolunu gösterdi, (Şunlara bakın) 
dedi. İnanamadık; her yeri çimdikten 
gömgök olmuştu. Meğer Halil’e top 
gelir gelmez markaja alıp çimdiklerle 
yıldırıyorlarmış. Biz hemen Samim 
hocaya anlattık. Önce Halil’in koluna 
baktı, sinirlenip hemen karşı takımın 
yanına gitti, çimdikler için kızdı. İkin-
ci yarıda Halil çimdiklerden kurtu-
lunca rahatladı, nefis bir oyun çıkarıp 
Samim hocanın gözüne girdi ve Fe-
nerbahçe’ye transfer oldu. Herhalde 
Halil Konya’dan İstanbul’a transfer 
olan ilk basketbolcudur. Tabi Ömer’le 
benim sayemde. Biz işimizin yanında 
Konyalı sporcuların da bir anlamda 
menaceri gibi olmuştuk ama şimdiki 
gibi (paralı) değil, gönül işi.

M.GÜDEN: Yüzerek Marma-
ra’ya gelen buz dağlarını anlatır mı-
sınız?

R.KICIKOĞLU: 1955-56 yılların-
da çok sert bir kış yaşanmıştı. Tuna 
Nehri donduğu söyleniyordu. Bahar 
aylarına doğru buzlar çözülmeye 
başlayınca da ilginç bir durum oldu. 
Karadeniz’den yüzen buz parçaları 
boğazdan Marmara’ya doğru ade-
ta akın etti. Bunlar Marmara’nın en 
büyük vapurlarından daha büyük 
buzlardı. Yüzen buzlar sebebiyle bo-
ğaz trafiğe kapatıldı. Günlerce Mar-
mara’da buz dağları yüzdü. İnsanlar 
teknelerle buzdağlarına yaklaşıp ha-
tıra fotoğrafı çektiriyordu. Havalar 
ısındıkça buzlar eriyip yok oldu.

M.GÜDEN: Peki balık akını nasıl 
olmuştu?

R.KICIKOĞLU: Aynı yıllarda 
İstanbul Boğazında belki de tarihin 
en büyük balık akını yaşandı. Galata 
köprüsünün çevresinde palamutlar 
başlarını sudan yukarı çıkarıp ağızla-
rını açıyordu. İnsanlar çöp kovalarıyla 
bile balık topluyordu. Neydi o balık 
akınının hikmeti bilemem ama her-
halde bir daha Marmara’da o kadar 
balık olmamıştır. Denize kovayı uza-
tan balıkla dolduruyordu.

M.GÜDEN: Tarihimizde önemli 
bir yer tutan 6-7 Eylül hadiselerinde 
İstanbul’da mıydınız?

R.KICIKOĞLU: O tarihi olaylarda 
İstanbul’daydım. Sultanhamamı’n-
daki cam deposunda çalışıyorduk. 
İkindiye doğru büyük bir kalabalık 
gürültüyle bizim hana doğru geldi. 
Grup yaklaşırken Sivaslı hamallar 
hemen hanın kapsını dışarıdan kilit-
leyip kalın zincirlerle bağladılar. Biz 
hanın içinde kaldık. Kalabalık kapı-
ya gelince hamallar “Burada gayri 
müslim yok, herkes Türk dediler. Ko-
nuşmaları duyabiliyorduk. Grup ikna 
oldu ve geri döndü. Bizim oralara pek 
zarar vermediler. Ama Şişli-Beyoğlu 
civarında bilinen bütün gayri müs-
lim dükkânlarını talan ettiler. Arada 
Türklerin de dükkânları zarar gördü. 
Toplu iğnenin bile yut dışından ithal 
edildiği o dönemde 6-7 Eylül olayları 
Türkiye’ye büyük zarar verdi. İnsan-
lar, dükkânlarına takacak cam bula-
madı. Bu olaylar bence 27 Mayıs dar-
besini getiren en önemli hadisedir. 
Ben 6-7 Eylül olaylarının Demokrat 
Parti’yi iktidardan düşürmek için çı-
karıldığını düşünüyorum.

M.GÜDEN: 6-7 Eylül olayların-
dan sonra çıkarılan Milli Korunma 
Kanunu sizce ne getirdi, ne götürdü?

R.KICIKOĞLU: ‘Milli Korunma 
Kanunu’ o yıllardaki kıtlık nedeniyle 
çıkarılmıştı. 6-7 Eylül hadiselerin-
den hemen sonraydı ve her şey eti-
ketle satılıyordu. Etiketin üzerinde 
alış fiyatı da satış fiyatı da yazmak 
zorundaydı. Kanunun maksadı israfı 
ve fahiş fiyatı önlemekti. Kâr oranı 
yüzde 20 ile sınırlıydı. Tamirciler için 
bu fiyat çok sıkıntılı oldu. Kâr oranı-
mızı belirlemekte sorun yaşıyorduk. 
Bu nedenle tamirciler bir süre göz-
lük ve saat tamir etmedi. Hatta camı 
kırık bir gözlük getiren müşteriye, 
“Biz bunu tamir etmeyiz, size cam 
verelim, nerede taktırırsanız taktırın” 
demiştik de adam gidip bizi şikâyet 
etmişti.

İstanbul’da çalıştığım sıralarda 
Konya’ya izinli gelmiştim. Ziyaretine 
gittiğim bir gün,  işi varmış; ustam 
dükkânı bana emanet etti. Bu sıra-
da bir müşteri gelip elindeki gözlük 
çerçevesine yeni cam taktırmak is-
tedi. Ben de fiyatını 10 lira olarak 
söyledim. Adam camı taktırmadan 
gitti. Biraz sonra Konyaspor’un eski 
Başkanlarından, Belediye İktisat Mü-
dürü Meşhur Kabile Mehmet ağabey 
(Mehmet Ortaer) ile o müşteri gel-
diler. Mehmet ağabeyle biz birlikte 
atletizm yapmıştık ve o vesileyle ta-
nışırdık. Attığı adımdan müthiş ses 
çıkardı. Beni görünce Hayrola Recai, 
cama kaç para istedin sen?) diye sor-
du. Ben de (Ben İstanbul’da çalışıyo-
rum, orada bu camı 10 liraya satıyo-
ruz. Ben de bu abiye 10 lira dedim) 
diye cevap verdim. Müşteri (Olmaz, 
bu cam 890 kuruş) dedi. Ben şaşır-
dım. Adam Mehmet abiye dönüp 
(Şikâyetçiyim, zabıt tutulsun) deyin-
ce beni telaş aldı. (Ben emanetçiyim, 
dükkânın sahibi yok) dediysem de 
adam ısrarla zabıt tutulmasını istiyor-
du. Zabıt tutulsa ben belki 2-3 sene 
hapis yatacaktım. Mehmet ağabey 
(Neyse sen bu camı bu adama 8 lira-
ya ver) dedi. Ben de (Olur) deyip camı 
o çerçeveye taktım, zabıt tutulmadı 
da hapisten kurtuldum.

Dölen Pastanesi’nin sahibi rah-
metli İbrahim Dölen, bir poğaça veya 
pastaya her nasıl olduysa 1 kuruş faz-
la fiyat yazmış. Aslında hile yapacak 
bir adam değildi. Düzgün, pırıl pırıl 
bir adamdı. Önüne beyaz önlüğünü 
takar, tonton bir şekilde işini görür-
dü. İşte o adam bir kuruş yüzünden 
şikâyet edilmişti de 2-3 ay hapis yat-
mıştı.

M.GÜDEN: 27 Mayıs darbesini 
nasıl haber aldınız, o gün neler ya-
şadınız? 

R.KICIKOĞLU: Biz sabahları işe 
gitmeden önce genelde radyoyu açar 

ve haberleri 
dinlerdik. 
27 Mayıs 
Cuma saba-
hı radyoyu 
açtığımızda 
Alpas lan 
Türkeş’in 
sesini duy-
duk. Mem-
l e k e t t e 
ihtilal oldu-
ğunu böyle haber aldık ve işe gide-
medik. O gün madamın kocası da ba-
lık tutmaya gidemediği için akşama 
balıksız kaldık. Sokağa çıkma yasağı 
vardı ve hepimiz evlerimizde kalmış-
tık. Yasak kaldırılınca halk sokağa dö-
küldü, kimi ihtiyaçları için didinirken 
kimileri de tanklara sevgi gösterisin-
de bulundu. Tanklara çiçek atanlar, 
çelek koyanlar oldu. Ama tabi ihtila-
lin ne getirdiğini, ne götüreceğini o 
günlerde kimse bilmiyordu.

M.GÜDEN: Askerliğinizi ne za-
man yaptınız?

R.KICIKOĞLU: 1960’ın Tem-
muz ayında askere gittim. Babamlar 
askerlik celbini alınca bana haber 
yolladılar. Ben Ustamla, arkadaşla-
rımla vedalaşıp Konya’ya döndüm. 
Unutmuyorum, perşembe günü 
Konya’ya geldim, cuma günü Sülüs 
aldım, cumartesi günü de Ankara 
Mamak’taki birliğime gittim. Dört 
ay acemi eğitimi yaptık. Bu sırada 
bizi her gün Ankara’ya doğru yürü-
türlerdi. Dönüşümüzde de Keçikı-
ran mevkiinin taşlarını toplatırlardı. 
Sonra da Keçikıran’a çukur açıp ağaç 
diktik. O bölgenin ağaçlandırması 
bizim askerliğimiz döneminde böy-
le yapıldı. Bu arada beni Muhabere 
Kursuna seçtiler. Daktiloyu ilk defa 
orada gördüm ve yazmayı öğrendim. 
Zorlanmama rağmen, kursu üçün-
cülükle bitirip telsiz-telem askeri 
oldum. Üçüncü olduğum için bana 
seçme hakkı verip “Nereye gitmek 
istiyorsan seç” dediler. Ben “Erzu-
rum’a gitmek istiyorum” dedim ama 
“Olmaz, sen İstanbul’a gideceksin” 
dediler. “Komutanım ben yıllardır 
İstanbul’dayım, Erzurum’a gönderin, 
oraları görmek istiyorum” desem de 
kabul etmeyip İstanbul Harbiye Kış-
lası’na yolladılar. Böylece ben asker-
liğimin dördüncü ayında İstanbul’a 
dönmüş oldum. Burada da beni Yıl-
dız Sarayı’na verdiler. Talih işte; dük-
kânımıza yakın bir yerdi, boş kaldıkça 
arkadaşlarımın yanına uğrardım. Biz 
haberleşme hizmeti işi yapan seyyar 
askerdik. Bir gün bir mesaj geldi ve 
beş dakika içinde haberi ulaştırdık. 
O zaman İstanbul Örfi idare Kuman-
danı olan Orgeneral Cemal Turhal 
yanımıza gelip bizi tebrik etti ve beni 
üç arkadaşımla beraber 45 gün izinle 
ödüllendirdi. Sonraki yıllarda Cemal 
Paşa Konya’ya tayin olup, 2.Ordu Ko-
mutanlığı yapmıştı.

M.GÜDEN: Muhabere göre-
vindeki olduğunuza göre Yassıada 
yargılamalarını da yakından biliyor 
olmalısınız?

R.KICIKOĞLU: İzin dönüşünde 
bizi Gemlik’e yolladılar. Sekiz ay bu-
rada kaldık. Yassıada yargılamaları 
sürüyordu. Biz Yassıada’dan şifreli 
olarak gelen haberleri İstanbul Har-
biye’ye aktarıyorduk. Ama haberle-
rin içeriğini bilmiyorduk, çünkü hepsi 
şifreliydi. Bir gün, “Bu gece Adnan 
Menderes idam edilecek” dediler ve 
o gün alarm verildi, nöbetler artırıl-
dı. Subaylar da askerler de uyumadı. 
Adnan Menderes’in kurduğu Orhan-
gazi ilçesine yakın bir yerdeydik ve 
galiba, idam nedeniyle bir tepki bek-
leniyordu. Ertesi sabah idam haberi-
ni aldıktan sonra Harbiye’ye döndük. 
24 ay askerliği tamamladıktan sonra 
tezkeremizi alıp Konya’ya geldik.

DEVAM EDECEK

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Recai Kıcıkoğlu
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Hayatımızı devam ettirmede vaz-
geçilmez olan Gıda ve Temizlik ürün-
lerinin önemi pandemi sürecinden bir 
kez daha ortaya çıktı.

Çünkü salgından kurtulmanın en 
etkin yolu da düzenli beslenme ve te-
mizliğe gereken hassasiyeti vermekten 
geçiyor.

Bundan dolayı da pandemi de en 
çok kullandığımız ürünlerin başında 
yine gıda ve temizlik ürünleri gelmek-
tedir.

Bu ürünlerin tüketilmesinin art-
masını fırsata çevirmek isteyenler 
zaman zaman fiyatları da yükseltiler.

Vatandaş tarafından tepki göste-
rilmesi üzerine devlet bu fırsatçılara 
gereken cezayı vererek, fiyat artışının 
önüne geçti.

Ancak salgın hala devam ettiğinden 
ekonomiyi olan olumsuz etkisi halen 
devam etmektedir.

Bu yüzdende geliri düşen vatandaş-
lar, gıda ve temizlik ürünlerindeki artışlar 
karşısında zorlanmaya başladı.

Gıda ürünlerindeki yüzde 8 ve 
temizlik malzemelerindeki yüzde 18 
KDV’nin yüksekliği de ortadadır.

Özellikle dar gelirli vatandaşların 
salgın döneminde rahat bir nefes al-
ması için bu ürünlerdeki KDV oranla-
rın düşürülmesi gerekiyor.

Her iki ürünün KDV’sinin yüksekliği 
aynı zamanda enflasyonun yükselmesi-
ne de neden olmaktadır.

Pandemi devam ettiği sürece 
de, bu ürünlerdeki KDV oranlarının 
yüksekliğinden dolayı vatandaşların 
alması da zorlanacaktır.

Hal böyle olunca da gıda ve te-
mizlik sektörü olumsuz etkilenecektir.

Bunun yaşanmama-
sı için her iki üründeki 
KDV oranlarının yüzde 1 
çekilmesi hem sektörü 
hemde vatandaşları eko-
nomik anlamda rahatla-
tacaktır.

Umarım, iktidar 
sektörün ve vatandaş-
lar olarak bizlerin ortak 
talebi olan KDV oranın 
düşürerek, yüksek olan 
Enflasyonun aşağıya inmesini sağlar.

Gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV 
oranlarının düşürülmesi için çağrıda 
bulunun TESK, KDV oranlarının düşü-
rülmesinin beklentisi içindedir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-

kanı Bendevi Palandö-
ken’de KDV oranlarının 
düşürülmesinden yana-
dır.

TESK Başkanı Pa-
landöken yaptığı açıkla-
mada, “Pandemi devam 
ettiği sürece, gıda ürün-
lerindeki yüzde 8 ve te-
mizlik malzemelerindeki 
yüzde 18 KDV’nin yüzde 
1’e indirilmesi hem hal-

kımızı rahatlatacak hem de enflasyo-
nun aşağı inmesine sebep olacaktır” 
diyor.

Yeni tip koronavirüs salgını döne-
minde vatandaşların gıda ve temizlik 
ürünleri harcamalarının arttığına dikkat 
çekerek, bu ürünlerden alınan KDV ora-

nının düşürülmesini talep ediyor.
Palandöken, yazılı açıklamasının 

devamında ise, salgının ekonomiye 
olumsuz etkisinin azaltılması için 
KDV oranının düşürülmesine her za-
mankinden daha çok ihtiyaç duyuldu-
ğunu dile getiriyor.

Gıda ve temizlik ürünleri içinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde 
hepimizin en çok harcama yaptığı 
kalemler olduğuna göre, söz konusu 
ürünlerdeki KDV oranının yüzde 1’re 
düşürülmesi bir rahatlamayı berabe-
rinde getireceği de bir gerçektir.

Şu anda uygulanan yüzde 18 olan 
KDV’nin yüzde 1’re indirilmesiyle enf-
lasyonun aşağı inmesine sebep ola-
caktır.

Kaldı ki KDV’nin düşürülmesi 

devleti zarara uğratmaz, aksine vergi 
gelirlerini artırır.

İnsan olarak bizler kriz durumların-
da ve salgın hastalıklar karşısında akılcıl 
davranamayıp, tükettiğimizden fazla 
gıda ve temizlik ürünleri almaya başlarız.

Daha çok panik ve kaygı duygusu 
ile hareket ederek, aşırı miktarda gıda, 
temizlik malzemesi depolarız.

Yanlış olan bu davranış nedeniyle 
de ekonomik olarak zorlu bir dönemi 
yaşamaya başlarız.

Bütün bu olumsuzlukları yaşama-
mak için öncelikle gıda ve temizlik 
ürünlerini tükettiğimizden fazlasının 
almamalıyız.

İktidar da, TESK ve vatandaşların 
ortak isteği olan bu ürünlerdeki KDV 
oranlarını düşürerek, yaşanılan kay-
gıdan kurtarır.

Ne dersiniz sizce de öyle yapılma-
sı gerekmez mi?

GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDEKİ KDV’NİN DÜŞÜRÜLMESİ VATANDAŞI RAHATLATACAKTIR 

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, CHP’nin kuruluşunun 97. Yıldö-
nümü nedeniyle düzenlediği basın 
açıklamasında CHP’nin, ulusumu-
zun birliğiyle ‘Hakimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir’ ilkesine kararlı-
lıkla bağlı olanların partisi olduğunu 
söyledi. 

Atatürk anıtında tüm şehitle-
rimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasının ardından ko-
nuşan CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş,”Partimiz CHP’nin ve Türki-
ye Cumhuriyetinin Kurucusu ve ilk 
Genel Başkanımız Gazi Mustafa Ke-
mal ATATÜRK, silah arkadaşlarıyla 
birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
çıkarak başlattığı Milli Mücadele ve 
Sivas Kongresi partimizin ilk kurul-
tayı olarak kabul edilmiştir. Bugün 
ise, 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası 
adıyla kurulan partimizin 97. yıldö-
nümünü kutluyoruz. Kuruluşundan 
bugüne kuruluş ilkelerinden taviz 
vermeyen partimiz CHP, ulusumu-
zun birliğine ve bütünlüğüne, vata-
nımızın bağımsızlığı ile ‘Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine 
kararlılıkla bağlı olanların partisidir. 
Partimizin ilkelerinden ve kararlı-
ğından taviz vermeden ülkemizde 
demokrasinin, hak ve adaletin yeni-
den güçlenmesi için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Burada bulanan bü-
tün partililerimizle birlikte, Cumhu-
riyetimizin ve partimizin kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘iki 
büyük eserim’  diyerek nitelendirdi-
ği ve bizlere emanet ettiği Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve partimizin ku-
ruluşunun 100. yılında Cumhuriye-
timizi demokrasiyle taçlandıracağız. 
Kimseyi ötekileştirmeyen, tüm yurt-
taşlarımızı kucaklayan anlayışımızla, 
cumhuriyetimiz ve kazanımlarına 
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu 
düşüncelerle İlk Genel Başkanımız 
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşlarının ruhu şad ol-
sun” dedi.

Türkiye gündemine değerlendi-
ren Barış Bektaş, “Türkiye iyi yöne-
tilmediği gibi, her anlamda savrulu-
yor. Emperyalizme direnen tek parti 
olan partimiz CHP’yi kötülemek için 

ellerinden geleni yapıyorlar. Ne ya-
parlarsa yapsınlar hiçbir şey elde 
edemezler. Partimizin ilkelerinden 
olan Milliyetçilik anlayışında, hiçbir 
yurttaşımızı ayırt etmeyiz. Ayrıştı-
rıcı bir anlayışta yoktur. Birleştiren 
bir anlayıştayız. Biz halkın iktidarı-
nı kuracağız. Çünkü biz halkçıyız.  
Konya’da çiftçilerimizin durumu 
içler acısıdır. Çiftçilerimize sahipte 
çıkılmıyor. Parti olarak her zaman 
her şartta halkımızın, çiftçilerimi-
zin, emeklimizin, çalışanın yanında 
olduk, olmaya da devam edeceğiz. 
CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa 
aç girmeyecek, yoksulluk bitecek, 
devletin bütün imkanları vatandaş-
larımıza eşit bir şekilde paylaştırıla-
caktır.” n DURAN ÇÖLCÜ

Gelecek’ten Deva’ya
hayırlı olsun ziyareti

Rektör Prof. Dr. Aksoy, Ilgın
kaplıcalarını ziyaret etti

DEVA Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca ve il yönetim ku-
rulu üyelerini ziyaret eden Gele-
cek Partisi Konya İl Başkanı Hasan 
Ekici ve il yönetim kurulu üyeleri 
hayırlı olsun diyerek, başarı diledi.

Ziyarette, Gelecek Partisi Kon-
ya İl Başkanı Hasan Ekici, “Türk 
demokrasisinin vazgeçilmezle-
ri ve en önemli kurumları siyasi 
partilerdir. Memleketimizin içinde 
bulunduğu durumdan yine de-
mokrasinin kazanımları ile çıkıla-
bilecektir. İlimiz Konya’nın sorun-
larının hep beraber dile getirerek, 
takip edersek başarılı bir sonuca 
ulaşabiliriz. Birlikte çalışmalar 
yapabiliriz. Amacımız, halkımıza 
ve milletimize hizmet etmektir. 
DEVA Partisi il başkanı olarak size 
ve yönetim kurulunuzdaki arka-
daşlara hayırlı olsun derken, başa-
rılar diliyorum” dedi.

DEVA Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca Gelecek Partisi-
nin ziyaretinden memnun olduk-

larını kaydederek, “Sizlerin ve 
bizlerin ortak kaygısı ülkemizin iyi 
yönetilmeyişidir. Sorunlarının gi-
derek artmasıdır. Şehrimiz ve ül-
kemizin faydasına olacak her türlü 
projede birlikte çalışıp, şehrimizin 
sorunlarını ve çözümünü takip 
edebiliriz. Bunu yapmak bizler için 
asil bir görevdir. Size ve yönetim 
kurulundaki arkadaşlara başarılar 
diliyorum.”

Ayrıca ziyarette, DEVA Partisi 
Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca 
ve Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici; kimsenin yeni 
oluşan siyasi partilere hain ithamı 
vuramayacağını ifade ederek, yeni 
kurulan DEVA Partisi ve Gelecek 
Partisinin ülke siyasetine yeni bir 
yön vererek, hizmet vermek için 
hareket ettiklerini vurguladılar. 
Ziyaretin anısına, Gelecek Parti-
si Konya İl Başkanı Hasan Ekici, 
DEVA Partisi Konya İl Başkanı Se-
yit Karaca’ya bir tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Türkiye genelinde müze sayısı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 467’ye ulaşırken, Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 24,4 artışla 35 milyon 48 bin 417 oldu

Türkiye’nin kültür
hazinesi zenginleşiyor

Türkiye genelinde müze sayısı, 
2019’da bir önceki yıla göre yüzde 
3,5 artarak 467’ye ulaşırken, Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı müze 
ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüz-
de 24,4 artışla 35 milyon 48 bin 
417 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2019 yılına ilişkin “Kültürel 
Miras İstatistikleri”ni açıkladı. Buna 
göre, Türkiye genelinde müze sayı-
sı geçen yıl 2018’e göre yüzde 3,5 
artarak 467’ye çıktı. Bu müzelerin 
199’u Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bünyesinde, 268’i ise özel müze ka-
tegorisinde yer aldı. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki 
eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla 
göre yüzde 2,2 azalarak 3 milyon 
263 bin 251 oldu. 

Bakanlığa bağlı müze ve ören 
yeri ziyaretçi sayısı da aynı dönem-
de yüzde 24,4 arttı ve 35 milyon 
48 bin 417 olarak kayıtlara geçti. 
Türkiye’de geçen yıl bakanlığa bağ-
lı ücretli müze ve ören yerlerini zi-
yaret edenlerin sayısı da bir önceki 

yıla göre yüzde 18,2 artış gösterdi. 
Bakanlığa bağlı ücretli müze ve 
ören yerlerini ziyaret edenlerin sayı-
sı 2019’da 21 milyon 873 bin 822, 
bunların toplam ziyaretçiler içindeki 
payı yüzde 62,4 oldu. Ücret öden-
meyen müze ve ören yerlerini ziya-

ret edenlerin sayısı 13 milyon 174 
bin 595, bunların toplam ziyaretçiler 
içindeki payı yüzde 37,6 olarak he-
saplandı. Özel müzelerin eser sayısı 
da ziyaretçisi de arttı. Özel müzeler-
de mevcut eser sayısı da söz konusu 
dönemde yüzde 3,1 artışla 408 bin 

649 oldu. Bu müzelere gelen ziya-
retçi sayısı da yüzde 30,3 artışla 16 
milyon 258 bin 132 olarak kayıtlara 
geçti. Müzelerin sorumluluğundaki 
taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 
ise geçen yıl 2018’ye göre yüzde 4 
artarak 113 bin 137 oldu. Müzelerin 
sorumluluğu altındaki taşınmaz kül-
tür varlıklarının en çok bulunduğu 
il 32 bin 68 ile İstanbul olurken, bu 
kenti 7 bin 393 taşınmaz kültür var-
lığıyla İzmir, 4 bin 585 taşınmaz kül-
tür varlığıyla Muğla ve 4 bin 422 ta-
şınmaz kültür varlığıyla Bursa takip 
etti. Milli parkların sayısı 2019’da bir 
önceki yıla göre değişmezken, tabiat 
parkı sayısı yüzde 1,6 arttı. Aynı dö-
nemde tabiat parkı alanında yüzde 
0,4 artış oldu. Geçen yıl tabiat par-
kı sayısı 247’ye yükselirken, tabiat 
parkı alanı ise 106 bin 836 hektara 
yükseldi. Tabiat anıtı sayısı da bu 
dönemde yüzde 3,6 artarak 116, ta-
biat anıtı alanı ise yüzde 25,4 yükse-
lerek 9 bin 390 hektar oldu.
n MERVE DURGUT

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Metin Aksoy Kaplı-
ca Şehri Ilgın’ı ziyaret etti. Ziyaret 
programında Selçuk Üniversitesi 
Ilgın Meslek Yüksekokulu’nu ve 
Lala Mustafa Paşa Külliyesi’ni zi-
yaret ederek Selçuk Üniversitesine 
Sağlık Meslek Yüksekokulu olarak 
tahsisi yapılan binada incelemeler-
de bulunuldu.

İlçe hakkında Rektör Aksoy’a 
bilgi veren Ilgın Belediye Başkanı 
Yalçın Ertaş yaptığı açıklama da 
“Musa Altın Mesleki Anadolu Tek-

nik Lisesi olarak kullanılan okulun 
Sağlık Yüksekokulu olarak tahsisi-
nin yapılmasından dolayı; Selçuk 
Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. 
Metin Aksoy ile birlikte okulda 
incelemelerde bulunduk. Selçuk 
Üniversitesi Ilgın Meslek Yükseko-
kulumuz’u da ziyaret ederek açıla-
bilecek bölümler hakkında istişa-
rede bulunduk. İlçemize yapmış 
olduğu ziyaretten ve yakın ilgisin-
den dolayı Rektörümüze teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

CHP, kuruluşunun 97. yılını kutluyor

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Barış Bektaş



Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
10 Eylül 2020 Perşembe • Yıl: 13 • Sayı: 4051

Yayın Türü: Yerel Süreli

6 10 EYLÜL 2020HABER

Şehir Hastanesi’nde  
2 bin 742 ameliyat yapıldı

Konya Şehir Hastanesi yöneti-
cileri ile gerçekleştirilen toplantıya 
katılan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, Şehir Hastanesi’nin 
hizmete açıldığı günden bu yana 2 
bin 742 ameliyat, yaklaşık 60 bin 
poliklinik ve acil serviste 30 bin 
hasta muayenesi gerçekleştirildi-
ğini vurgulayarak, “Devletimiz ve 
milletimiz adına en doğrusu ne ise 
onu yapma gayretindeyiz. İstişa-
reler ile adımlarımızı atıyor ve en 
doğru olanı bulmaya çalışıyoruz. 
Bu toplantımızda da yeni açılan 
hastanemizin tam ve eksiksiz hiz-
met sunmaya devam edebilmesi 
adına yapacaklarımızı birlikte isti-
şare edeceğiz” dedi.

Pandemi süreci nedeni ile 
pek çok vatandaşın Coranavirüs 
tehdidi nedeni ile hastanelere gi-
demediğini ve tedavi süreçlerini 
aksattıklarını hatırlatan Prof. Dr. 
Koç, “Şehir hastanemizin açılması 
ile birlikte Covid-19 dışı hastala-
rımızın tedavileri hızlı bir şekilde 
tamamlanmaktadır. Bir kısmı şe-
hir hastanemize taşınan Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanemi-

zin güçlendirilmiş yoğun bakım 
servisleri sayesinde Covid-19 
tanısı konan ve durumu ağır sey-
reden hastalarımızın tedavileri ço-
ğunlukla bu hastanemizde yapıla-
bilmektedir. Bu durum pandemi 
dışı hastalarımıza hizmet sunma-
mız için olanak sağlamıştır” dedi.  
Kamu-özel işbirliği ile hizmet su-
nan Konya Şehir Hastanesi’nde 
yeni bir işletme modeli ile tanış-
tıklarını ifade eden Prof. Dr. Koç, 
“Koordinasyon konusunda yaşa-
nan sıkıntıları en aza indirme adı-
na çaba sarf etmekteyiz. Bu kap-
samda geçtiğimiz hafta içerisinde 
İl Sağlık Müdürlüğümüz ve şehir 
hastanemiz bünyesinde görev ya-
pan 17 arkadaşımız Kayseri Şehir 
Hastanesi’nde incelemelerde bu-
lunarak açılış dönemi içerisinde 
yaşananlarla ilgili rapor hazırladı-
lar. Bizlerin de yüklenici firmanın 
da bu dönemde eksiklikleri ola-
bilir. Önemli olan bu eksiklikleri 
yerinde ve zamanında tespit ede-
rek gerekli müdahaleleri hızlıca 
yapabilmektir” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Hayıroğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden ve sona yaklaşılan Hayıroğlu Aile Sağlığı Merkezi, Emekli Konağı ve 
Muhtar Evi projelerini inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi

Nitelikli yatırımlarla
Karatay modernleşiyor

Konya’ya yakışan projeler üretilecek

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Hayıroğlu Mahallesi’ni ziyaret 
ederek mahalleye kazandırılan ve 
artık son aşamaya gelinen Aile Sağ-
lık Merkezi, Emekli Konağı ile Muh-
tar Evi projelerini yerinde inceledi. 
Nitelikli yatırımlarla Karatay’da mo-
dern sosyal yaşam alanları oluştur-
mak istediklerini kaydeden Başkan 
Hasan Kılca, “Karatayımızın tama-
mında hemşehrilerimizin hayatını 
kolaylaştırmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz” dedi.

Karatay Belediye Başkan Hasan 
Kılca, Hayıroğlu Mahallesi’ni ziyaret 
ederek mahalle muhtarı ve sakinle-
riyle bir araya geldi. 

Başkan Hasan Kılca, mahalle 
ziyareti kapsamında Karatay Bele-
diyesi tarafından Hayıroğlu Mahal-
lesi’nde yürütülen çalışmaları da 
yerinde inceledi.

Bu kapsamda belediye tarafın-
dan mahalleye kazandırılan ve ya-
pımında artık sona yaklaşılan Aile 
Sağlığı Merkezi, Emekli Konağı ile 
Muhtar Evi projesini inceleyen Ha-
san Kılca, çalışmalar hakkında yetki-
lilerden bilgi aldı.

‘HEMŞEHRİLERİMİZİN MUTLULUĞU 
İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI
 SAĞLAMAK İSTİYORUZ’

Kılca, yaklaşık 1 milyon TL’ye 
mal olacak merkezin sağlık ve sosyal 
alanlarda bölgeye önemli hizmetler 
sunacağını belirtti. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, proje hakkında 
şunları söyledi: “Hayıroğlu Mahal-
lesi’ne kazandırdığımız Aile Sağlığı 
Merkezi, Emekli Konağı ve Muhtar 
Evi projemizin inşaatı tamamlan-

dı. Ekiplerimiz şu anda çevre dü-
zenleme çalışmalarını sürdürüyor. 
Merkezi kısa bir süre içinde hem-
şehrilerimizin kullanımına açmayı 
hedefliyoruz. Aile Sağlığı Merkezi-
mizin içerisinde poliklinik, gebe iz-
leme, aşı ve bebek emzirme odaları 
gibi pek çok birim yer alacak. Ha-
yıroğlu Mahallemizin Muhtar Evi ve 
Emekli Konağı’na da ihtiyacı vardı. 
Bu projemize hem Muhtar Evi hem 
de Emekli Konağı’nı ilave ederek 

mahallenin bu ihtiyaçlarını da böy-
lece gidermiş oluyoruz. Projemizin 
ilçemize ve mahallemize hayırlar 
getirmesini, güzel hizmetlere vesile 
olmasını diliyorum.”

KARATAY’DA 80 MAHALLEDE 
TOPYEKÜN ÇALIŞMA VAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ilçeye kazandırılan yatırımlar-
la Karatay’ın yaşam standartlarını 
yükselttiklerinin altını çizdi. Başkan 
Hasan Kılca, “Hedefimiz, hemşehri-
lerimiz için nitelikli yatırımlarla ilçe-
mizde modern sosyal yaşam alanla-
rını oluşturmak ve bu imkanlardan 
vatandaşlarımızın en güzel şekilde 
faydalanmasına katkı sunmaktır. 
Bir yandan ilçemizde yaşam stan-
dartlarını arttırırken diğer yandan 
da şehrin çehresinin değişmesine 
ve gelişmesine katkı sunuyoruz. Ka-
ratay Belediyesi olarak ilçemizin 80 
mahallesinin her birinde ihtiyaçları 
doğrultusunda elimizden geldiğince 
çözümler üretiyor ve hemşehrileri-
mizin hayatlarını daha da kolaylaş-
tırmak için adım adım çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehrin tarihi dokusuna katkı sağ-
layacak projelerin üretileceği Şehir 
Atölyesi’ni hayata geçirdi. Atölyede 
incelemelerde bulunan Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, “Atölyemizde bulunan 
4 farklı meslek grubundan 21 yeni 
mezun arkadaşımız, şehrimizde 
daha nitelikli bir hayat sürdürülmesi 
ve gelen ziyaretçilerin kadim şehir-
cilik anlayışını görmelerini sağlamak 
amacıyla projeler üretecek.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Şehir Atölyesi’nde incelemelerde 
bulundu. Kadim şehir Konya’yı ge-
lecek nesillere daha güzel şekilde 
bırakmak için belediye olarak farklı 
oluşumları hayata geçirdiklerini ifa-
de eden Başkan Altay, Şehir Atölye-
si’nde şehrin çehresini değiştirecek, 
tarihi dokuya katkı yapacak projeleri 
üreteceklerini söyledi. Başkan Altay, 
“Atölyemizde, mimar, şehir plancısı, 
inşaat mühendisi, iç mimar ve çevre 

tasarımı olmak üzere 4 farklı meslek 
grubundan 21 yeni mezun arkada-
şımız yer alıyor. Arkadaşlarımız, her 
zaman rol model olan şehrimizde 
daha nitelikli bir hayat sürdürülmesi 
ve gelen ziyaretçilerin kadim şehir-
cilik anlayışını görmelerini sağlamak 
amacıyla projeler üretecek. Ayrıca, 
eğitim sürecini üniversitelerimizde 
devam ettiren, geleceğimizi emanet 
bırakacağımız gençlerimizin şehir 
ile daha canlı bağ kurarak akademik 
kazanımlarını uygulama sahaları-

na taşıyacak imkanları sağlamayı 
amaçlıyoruz. Burada, bize emanet 
olan şehrimizin tarihi zenginliğinin 
en güzel şekilde değerlendirilmesini 
ve gelecek nesillere insanlığa değer 
katan bir mimarinin emanet edil-
mesini arzuluyoruz. Şehrimiz için 
hayırlı olsun.” dedi. Şehir Atölyesi, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan 
Tarihi Sanayi Mektebi binasında 
hizmet veriyor.
n HABER MERKEZİ

Bugünlerde gündem, Doğu Akde-
niz’de olanlar ve Yunanistan’la gerginlik 
konuları ile çalkalanırken birden bire içer-
de bir şeyler oldu. 

Bir sahte şeyh bozuntusu üzerinden 
bir de İmam Hatipli düşmanı güya aydın 
ama kafası örümcekli bir gafil ve cahil kişi 
üzerinden kamuoyunu bir hayli meşgul 
ettiler.

Adı bile bu satırlarda anılmaya değ-
mez adam bile diyemeyeceğim aymaz 
kişi; “İmam Hatipten mezun olanlar 
cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız olarak 
karşımıza çıkıyor” dedi. 

İmam Hatiplilere dil uzattı bir den-
siz,

İslâm düşmanı hadsiz, arsız, cahil 
ve dinsiz.

                                 Salih Sedat ERSÖZ
Hem de bu sözü milletin gözünün 

içine baka baka TV’de canlı yayında kul-
landı.

Yuh olsun ervahına… 
Yuh olsun karakterine ve cibilliyeti-

ne…
İmam Hatip neslinin tamamına ya-

pılan bu iftirayı ve sahibini lanetliyorum. 
İmam Hatip nesli ile gurur duyuyor, 

o kardeşlerimle iftihar ediyorum.
Bugün ülkemizin İmam Hatip’ten 

mezun olmuş bir Cumhurbaşkanı tara-
fından yönetildiğini unutarak değil kasıtlı 
olarak bu sözleri söyleyen utanmaz, ar-
lanmaz kişinin asıl maksadı başka…

Bu kişinin İmam Hatip düşmanlığı 
içeren sözlerinin arkasında yatan asıl 
maksat İslâm düşmanlığıdır.

ZEHİRLİ OKLARINI HEDEFİNE KA-
VUŞTUR,

SONRA DA TAK MASKENİ, BİR 
ÖZÜRLE SAVUŞTUR.

SEN ÇOK AKILLISIN DA BİZ SALA-
ĞIZ ÖYLE Mİ?

DIŞA VURDUN ÇOK KERE İÇİNDE-
Kİ SÖYLEMİ.

SENİN GERÇEK NİYETİN BELLİ İDİ 
TA BAŞTAN,

SIZDI HEP DIŞARIYA O KİNDAR 
CAHİL BAŞTAN.

İMAM HATİPLİ DER-
KEN DÜŞMANLIĞIN İS-
LÂM’A,

YÜKLENMEKTİ NİYE-
TİN ULVİ, YÜCE KELÂMA.

BİL Kİ SENİN GİBİLER 
ÇOK GELDİLER, GEÇTİ-
LER,

REZİL OLUP GİTTİ-
LER, CEHENNEMİ SEÇTİ-
LER.

Salih Sedat Ersöz
Bu mısralarda da anlattığım şekilde 

bu kişinin kafasının içindeki asıl niyeti 
İslâm düşmanlığıdır ve bu düşmanlığı-
nı, İmam Hatip düşmanlığı olarak açığa 
vurmaktadır.  

Tüm değerlere düşman gafiller ve 
aymazlar,

Köle ruhlu hainler kahpeliğe doy-
mazlar.                  Salih Sedat ERSÖZ

Bu gibiler zaman 
zaman kafasının içindeki 
gerçek niyetlerini dışarıya 
sızdırarak ortalığı bulan-
dırmaya, toplumumuzda 
gerginlik çıkarmaya çalı-
şırlar. 

Dış güçlerin emrin-
de, onların kölesi olarak 
hareket eden içimizdeki 
hainler, her türlü kahpeli-
ği icra ederler. Zira onlar:

Bâtıla kucak açmış, Hakk’ın sesini 
duymaz;

Şeytanın kulu olmuş, Rabb’in em-
rine uymaz. 

               Salih Sedat ERSÖZ
tiplerdir. Bunlar asla iflah olmaz ama 

biz yine de Allah ıslah etsin, Allah hidayet 
versin, ıslahı ve hidayeti mümkün değil-
se Rabbim bildiği gibi yapsın diyelim.

O zaman onların sonu;

Bil ki senin gibiler çok geldiler, 
geçtiler,

Rezil olup gittiler, Cehennemi 
seçtiler.

               Salih Sedat ERSÖZ
Beyitinde olduğu gibi dünyada rezil-

lik, ahirette cehennemdir. 
***   ***   ***

Son günlerde koro halinde saldırıya 
geçti hainler.

Bir de sahte şeyh bozuntusu orta-
ya çıkararak onun üzerinden İslâm’a ve 
Müslümanlara saldırıyorlar. 

Bu kişide olduğu gibi, tarikat men-
suplarının hepsi küçük yaştaki çocuklara 
cinsel saldırıda bulunurlar imajını ve 
düşüncesini yaymak için sürekli aynı 
teraneyi sürdürüyorlar.

Biz bu filmi daha önce görmüştük.
28 Şubat döneminde Ali Kalkancı 

ve Müslim Gündüz gibi sahte şeyh-
ler türettiler ve bunlar üzerinden tüm 
Müslümanları töhmet altında bırakarak 
yapmak istedikleri ortama zemin hazır-
ladılar. 

Şimdi tekrar aynı oyun oynanmak 

isteniyor. 
Yeni bir 28 Şubat planı tezgâhlanı-

yor.
Ama şunu bilsinler ki Türkiye o dö-

nemdeki Türkiye değil, Milletimiz de o 
dönemdeki Millet değildir. 

Artık karşınızda oyunlarınızı, planla-
rınızı, tuzaklarınızı yutacak millet yok. 

Yirmi sekiz Şubat mı sahneye ko-
nuluyor?

Bayatlamış oyunlar tutar mı sanı-
lıyor?

         Salih Sedat ERSÖZ
Evet artık o bayatlamış oyunlar tut-

mayacaktır. Milletimiz, tekrar tekrar sah-
nelenen bu oyunların farkındadır ve bu 
oyunlara, bu tuzaklara düşmeyecektir.

Türkiye büyüdükçe düşmanımız 
azıyor,

Yapılan tüm planı milletimiz bo-
zuyor.

                   Salih Sedat ERSÖZ
15 Temmuz’da olduğu gibi, milleti-

miz Türkiye üzerinde oynanan her oyu-
nu, her planı mutlaka bozacaktır. Sağlıklı 
ve mutlu yarınlar efendim. 

İMAM HATİP DÜŞMANLIĞI VE YENİ BİR 28 ŞUBAT TEZGÂHI

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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Seydişehir Belediyesi tarafından 
oluşturulan özel dezenfeksiyon ve 
çöp toplama ekibi salgın nedeniyle 
ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. 

Ekipler yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında de-
zenfekte, ilaçlama ve evsel atıkların 
alınması için çalışma yapıyor. Ko-
vid-19 nedeniyle Seydişehir merkez 
ve kırsal mahallelerinde Belediye ta-
rafından oluşturulan özel kıyafetli ve 
maskeli personel salgın soncu pozitif 

çıkan ve evlerinde izole olması gere-
ken vatandaşların evlerini dezenfek-
te ederek evsel atıklarını alıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal dezenfeksiyon ve 
evsel atıkların alınması çalışmala-
rının önemine dikkat çekerek; İlçe 
Hıfzıssıhha kurulumuz tarafından 
bize bilgi verilen pozitif vakalarımı-
zın evlerinin dezenfekte edilmesi ve 
evsel atıklarının alınmasını anında 
değerlendiriyoruz. Her türlü teknik 
imkana sahibiz. Gerek toplu gerek-

se de bireysel tedbirler sayesinde 
bu süreci inşallah atlatacağız. Sal-
gının ülkemizde yayılmasını önle-
mek amacıyla alınan tedbirlere ve 
getirilen kurallara harfiyen uymalı 
ve üzerimize düşen sorumluluğu 
eksiksiz yerine getirmeliyiz. Tehlike 
geçinceye ve bu virüs etkisini kay-
bedinceye kadar dişimizi sıkacak, 
günlük yaşam alışkanlıklarımızı ge-
çici süreliğine değiştirmek zorunda 
kalacağız. Gerekmediği sürüce ka-
labalık ortamlara girmekten kaçın-

malı, girmemiz zorunlu ise sosyal 
mesafe, hijyen ve maske kurallarını 
yerini getirmeliyiz.  

Başkan Tutal,  hastalık belirti-
leriyle karşılaşması durumunda en 
yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi 
gerektiğini vurgulayarak, “Virüsle 
mücadele edebilmenin ve onu et-
kisiz hale getirmenin yolu tedbir al-
mak ve alınan tedbirlere de eksiksiz 
biçimde riayet etmekten geçiyor.” 
ifadesini kullandı.

Koronavirüs(Covid-19) salgı-

nının Türkiye’de görülmesinin ar-
dından önleyici tedbirleri belediye 
olarak aldıklarını kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal; “ilçe 
sakinlerinin sağlıklarını korumak 
için alınan önlemlerimizde cadde ve 
sokakların, kurum ve kuruluşların, 
parkların, iş yerlerinin, konutların 
dezenfekte edilmesini sağladık. 

 Mart ayı itibari ile ilçede de-
zenfekte edilmeyen tek bir nokta 
dahi bırakmadık.  Kamu kurum ve 
kuruluşlarımız, Sağlık Ocaklarımız, 

Bankalar, Camilerimiz, Okullarımız, 
Toplu Ulaşım Araçlarımız, Sosyal 
Tesislerimiz, Pazaryerlerimiz, Cadde 
ve Sokaklarımız olmak üzere bulaşı-
cı hastalıklara neden olan virüslere 
karşı sorumluluk alanımızda bulu-
nan yerlerde programlı olarak de-
zenfeksiyon çalışmalarımızı tamam-
ladık. Ekiplerimiz bu bölgelerimizde 
gerektiği sürece dezenfekte işlem-
lerini periyodik olarak sürdürüyor” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Çumra’da asfalt 
sezonu devam ediyor 

Çumra Belediye Başkanı Re-
cep Candan, ilçede yoğun bir şe-
kilde devam eden asfalt sezonunu 
değerlendirdi. Çumra Belediyesi 
ekiplerince Türkmencamili Ma-
hallesinde yapımı devam eden  
asfalt çalışmalarını yerinde incele-
yen Belediye Başkanı Recep Can-
dan, “Hemşehrilerimizin yaşam 
standardını yükseltmek için ne 
gerekiyorsa yapmaya devam ede-
ceğiz” dedi. 

Çumra’da aralıksız bir şekil-
de devam eden asfalt sezonunda 
Çumra Belediyesi ekipleri, ilçenin 
dört bir tarafında asfalt serimi ça-
lışmalarını sürdürüyor. Şu sıralar 
Adakale, Uzunkuyu, Türkmenca-
mili, İçeriçumra , Gökhüyük, Çay-
başı ve Karkın Mahalleleri olmak 
üzere diğer mahallelerde de planlı 
bir şekilde yürütülen asfalt çalış-
malarının yanında bordür sokak 
ve caddede yol genişletme, yama 
ile parke çalışmalarıda yine yoğun 
bir şekilde devam ediyor.

 İlçe genelinde saha çalışma-
larını yakından takip eden Çumra 

Belediye Başkanı Recep Candan, 
Mahallelerin ihtiyaçlarına göre 
belirlenen çözüm odaklı çalışma-
lara imkanlar ölçüsünde sahaya 
yansıttıklarını ifade etti. 
‘İLÇEMİZE DEĞER KATACAK ÇALIŞ-

MALARA DEVAM EDECEĞİZ’ 
Başkan Candan, “Çumra’da-

ki yaşam standartlarını daha da 
yükseltmek için tüm ekiplerimiz-
le sahadayız ve gece gündüz de-
meden çalışıyoruz. İlçemize artı 
değer katacak çalışmalara devam 
edeceğiz. 

Pandemi süreciyle birlikte zor 
günler geçiriyoruz, fakat asfalt 
sezonumuz aksatılmadan sürdür-
mek zorundayız. İlçemizde 2020 
asfalt sezonunda 43 km uzunlu-
ğunda satih kaplama yapıldı. Cad-
de ve sokaklarında asfaltlama ça-
lışmalarına plan dahilinde devam 
ediyoruz. Çumralı  hemşehirle-
rimizin en iyi hizmeti alabilmesi 
için yaz sıcaklarında gayretle ça-
lışan, ter döken tüm ekiplerimize 
teşekkür ediyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

İmam hatiplerin bu milletin sigortası olduğunu söyleyen Türk Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yayla, “İs-
lam’ın müesseselerine sataşanlar, sadece şeytanın avukatlığını yapmakla kalmıyor, İslam düşmanlarını da sevindiriyor” dedi

‘İmam hatipler bu 
milletin sigortasıdır’

Türk Anadolu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Yayla, bir 
televizyon programına katılan Erol 
Mütercimler’in imam hatipler ile 
ilgili yaptığı açıklamayı kabul etme-
lerinin mümkün olmadığını söyledi. 
İmam hatiplerin bu milletin sigorta-
sı olduğunu söyleyen Türk Anadolu 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Yayla, “Bazı kişiler özellikle iç-
lerinde biriktirdikleri kinleri fırsatını 
buldukları her fırsatta dışarı çıkartıp 
etrafa rahatsızlık vererek rahatlaya-
cağını sanırlar. Bu karakterlerden 
biri de Erol Mütercimler diye ken-
dince belli mihraklara hizmet etme-
yi görev bilip zevkle yapan bu kişi 
görevdaşları gibi ortamını bulunca 
İslami değerlere saldırdığında aşırı 
dikkat çekeceği için, İslam’ın mü-
esseselerine sataşmalarla kendince 

stratejik davranıyor.
Kalkmış milyonlarca kişinin oku-

duğu, çocuğunu okuttuğu sempati 
duyduğu İslam’ın saf ve temiz yö-

nüyle ehli sünnet insanların yetişti-
ği, İmam Hatip Liselerine laf ediyor. 
Şeytanın avukatlığını yaparken, sa-
dece şeytanı sevindirmiyor içte ve 

dıştaki İslam düşmanlarını da sevin-
diriyor. Erol Mütercimler’in imam 
hatipler ile ilgili yaptığı açıklamayı 
kabul etmemiz mümkün değildir. 
İmam hatipler bu milletin sigorta-
sıdır.

Hayat boyu İslami faaliyetlere 
karşı çıkanlar, daha dün Ayasof-
ya’nın tekrar cami olarak açılmasına 
Yunanlılarla beraber matem tutan-
lar, İslam beldesi olan bu ülkede 
hangi cesaretle Müslümanlara ve 
onların müesseselerine dil uzatabi-
liyor. Gerçekten Müslümanlardan 
rahatsız olanlar varsa bin yıldır Müs-
lüman olan bu ülkeden daha rahat 
edebilecekleri bir yere gitsinler. Erol 
Mütercimler uzattığı bu dilinin ceza-
sını en ağır şekilde çekmelidir” ifa-
delerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Haliç Üniversitesi Öğretim Üye-
si Dr. Erol Mütercimler, katıldığı bir 
programda, yazar Müfid Yüksel ile 
girdiği tartışma sırasında İmam Ha-
tip Liseleri mezunlarını hedef alan 
açıklamalar yapması ülke genelinde 
büyük tepki oluşturdu. 

Konya Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu da Erol Mütercimler’in 
imam hatip liseleri mezunlarını 
hedef alan, “Ama sonuca bakın, o 
imam hatipten mezun olanlar bakın 
karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekâr, 
cinsi sapık, ahlaksız” açıklamalarını 
yüzyıllık bir eğitim kurumunu ve 
onun milyonlarca müntesibini al-
çakça bir iftirayla aşağılamaya çalış-
mak olarak yorumladı. 

Konya Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu’ndan yapılan yazılı açık-
lamada, “Her şeyden önce kem söz 
sahibine aittir diyor ve sözün sahibi 
şahsı bu fütursuzluğundan dola-
yı şiddetle kınıyoruz. İmam Hatip 
Liseleri, Türkiye Cumhuriyetinde 

eğitim-öğretim faaliyetini yapan 
tüm kurumlar gibi kanuni dayanağı 
olan, formel ve yasal okullardır. Ne 
Erol Mütercimler denilen şahsın ne 
de bir başkasının “kim olduğu bile 
belli olmayan, neidüğü belirsiz tiple-
rin cürümleri üzerinden bu okulları 
ve dini eğitimi karalamaya hakkı da 
haddi de yoktur. 

Ellerine imkân geçtiğinde bu 

ülkenin Müslüman halkına ve dahi 
dindar gençliğine hangi zulümleri 
yapacakları ve hangi iftiralarla, han-
gi tezgâhları kuracakları bu sözlerle 
açığa çıkan bu tiplerin cezasını ver-
mek hukukun görevidir. Fakat bu 
faşist kafaların açtığı hasarı onarmak 
da oldukça zor ve zaman alıcıdır.

Söylediği sözlerle halkı alenen 
kin ve düşmanlığa sevk etmesi ne-

deniyle söz konusu şahıs hakkında 
ivedi soruşturma açılmalı ve hak 
ettiği ceza gerektiği şekilde verilme-
lidir. Halk TV’de yaptığı programda 
‘merdi kıpti şecaat arz ederken sir-
katin söyler’ kabilinden yanlış anla-
şıldığını söylediği ifadeler ise, iftira 
ettiği kitleyi daha bir çileden çıkar-
mış ve olayı karmaşık hale getirmiş-
tir. Milyonlarca insana en müptezel 
iftiraları atabilen bu şahsın, nereden 
güç aldığını merak ediyor, özür bile 
dilemeyecek kadar inatçı tutum ser-
gilemesini şaşkınlıkla karşılıyoruz.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu olarak, Platformumuza 
üye 185 üye kuruluşumuz adına 
Erol Mütercimler isimli şahsı en şid-
detli bir biçimde kınıyor, iftirasını 
kendisine iade ediyor, devletin res-
mi okullarından mezun olmuş, top-
lumun saygın kişilerine yaptığı bu 
iftiradan dolayı cezalandırılmasını 
talep ediyoruz” ifadelerine yer veril-
di. n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de koronavirüs dezenfekte ekibi iş başında 

Lübnan devletinin bugünkü coğra-
fi sınırları patlamadan sonra olay yeri-
ne koşan Fransa tarafından 1920’de 
çizildi. Burası daha önce Şam (Biladi 
Şam) diye bilinen bölgenin içinde yer 
alıyordu. Coğrafi tespitlere göre Şam 
bölgesinin içinde; Suriye, Lübnan, Fi-
listin ve Ürdün yer almaktadır. Tarihi 
tespitlere göre Araplar Suriye’ye milat-
tan 3000 sene önce geldiler.

1071 Malazgirt savaşından önce 
zamana zaman Selçuklu devletine üs-
tünlük sağlayan Rumların bölgedeki 
hakimiyetleri devam ediyordu. Antak-
ya’yı bölgenin merkezi yapan Roma, 
halkın bir kısmına özerklikler tanımıştı. 
Özerklik verdiklerinin kendi milletinden 
olduğunu ileri süren İmparator, on-
lardan diğerlerinden daha az vergi alı-

yordu. Rumların bölgedeki hakimiyeti 
Malazgirt savaşından sonrada da bir 
süre devam etti. 

Bizans’ın hâkimiyeti altında olan 
bölgede, sahilde yaşayanlar ve içeride 
yaşayanlar olarak ikiye ayrıldı. Bu kop-
ma, İslami fetihler gelinceye kadar de-
vam etti. Dört halife devrinde Bizans’ın 
elinden Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, 
İran ve Irak alındı.

Bizans yönetimi altında ezilen böl-
ge halkı,  İslam fatihlerine, dini temsilci-
lerinin imzasını taşıyan birçok mektup 
göndererek kendilerinin de Bizans 
zulmünden kurtarılmalarını istediler. 
Kendi dinlerinden olan Bizans’ın katı 
kanunları onlara yasama hakkı tanımı-
yordu. 

Asıl ecdatları Romalı olan bu halk, 

kendilerine yaklaşan İs-
lam fatihlerinin rahmet ve 
şefkatlerini duymuşlardı.

Emevi devleti zama-
nında Bizans’ın yanında 
yer alan (Ceracime) Suri-
ye de Emevi’lerin hezime-
tini istiyordu. Bu daya-
nışma Bizans filosunun 
İslam devletinin içinde 
Akdeniz sahillerine yana-
şarak Ceracime’ye maddi 
yardımda bulunmasının meyvesiy-
di. Bu durum Ermeni halifesi Velit’in 
kardeşi  (Müslime bin Abdülmelik’)
i harekete geçirecek ve bu hareketten 

korkan Ceracime’yi Lüb-
nan’ın dağlık bölgelerde 
yerleşmesine itecekti. 
(705-714m)

Abbasiler halifeliği 
zamanın da tekrar fitne 
çıkaran Ceracime ‘’’’ Ab-
basi sahillere Müslüman 
gücünü hızlandırma 
politikasını uygulamaya 
itti. - Amanos dağının 
Karadağ tepesinde kurul-

muş olan Cürcüme şehrinde yaşayan 
halka Müslüman Araplar Cürcümânî, 
Bizanslılar ise Mardaites (Merdeîler) 
derlerdi. - Bu akım, iki hedef üzerine 

bina edilmiştir:
1. Bizans’a karşı mukavemet. 
2. Moranilere karşı önlem. 
Haçlılar Selçuklular ile Fatımilerin 

arasında giderek büyüyen sürtüşmeyi 
fırsat bildiler. Bunun üzerine de MS 
1095 yılında Papa ‘’Arbanos’’ Kudüs’ü 
Müslümanlardan kurtaracağını açıkça 
ilan etti.

Haçlıların bölgedeki hâkimiyeti
Haçlıların bölgede hâkimiyeti 

1096’dan sonra yarım asır devam etti. 
Daha  sonra Müslümanlar yeniden 
kaybettikleri toprakları teker teker geri 
aldılar. 1144’de Ali Zeki, Reha’yı geri 
alırken 1198’de (Selahattin Eyyubi) 
Kudüs fethetti.  Ve ardından 1291’de 
memaliklerin bölgede ki hâkimiyeti 
geldi. Haçlıların bölgeden çıkışından 

sonra büyük bir sükûnete bürünen 
Lübnan,  özellikler Maruniler açısından 
kaçırılmaz bir fırsat oluşturdu. Onun 
içindir ki birçok kilise ve idari merkezini 
memalikler döneminde bina ettiler. 

Marunîler, Osmanlı’nın bölgeye 
girişiyle yönlerini Memaliklere bağlı 
Antakya Kilisesine çevirdiler. Dünyanın 
hiçbir ülkesinde benzeri görülmeyen 
bu ülke, bütün semavi dinlerin ve ilk 
çağ dinlerin sergilendiği bölge olma 
özelliği taşımaktadır. Resmi kayıtlara 
göre 17, halk arasında ise birçok etnik 
ve dini gurubun bulunduğu Lübnan’da 
siyasi mücadeleler ve entrikaların biri 
bitmeden diğeri baş göstermektedir. 
(3)

Gelecek yazımız, bölgedeki siya-
si aktörler hakkında olacaktır.

LÜBNAN’IN COĞRAFİ SINIRLARI

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

‘Erol Mütercimler’in yaptığı alçaklık!’

Mustafa Yayla
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Tarih gün yüzüne çıkacak, gelecek nesillere aktarılacak
Selçuklu Sultanı 1. Alâeddin Keykubad döneminde yapılan yaklaşık 800 yıllık Obruk Hanı’nın Karatay Belediyesi’nce üstlenilen restorasyon çalışması 

aralıksız sürüyor. Obruk Hanı’nda yürütülen restorasyon çalışmaların tamamlanmasıyla Han, turizmde önemli bir cazibe merkezi haline gelecek 
Obruk Han’ı Restorasyonu çalışmalarında görev alan Mimar Yıldız Kunter, restorasyon çalışmalarını titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekti.  Kunter, 

“Yapılan restorasyon çalışması ile tarih yeniden gün yüzüne çıkacak. Tarihi yapılarımızı gelecek nesillere aktarmak oldukça önemli” dedi

Karatay İlçesi’nde bulunan ve 
içinde su bulunan 180 metre ge-
nişliği, 145 metre derinliğiyle “Kı-
zören Obruğu” ve ismini obruktan 
alan “Obruk Hanı” dikkat çekiyor. I. 
Alâeddin Keykubad tarafından yap-
tırılan tarihi Sultanhanı’nın da yer 
aldığı İpek Yolu güzergâhında bulu-
nan “Obruk Hanı” Karatay ilçesinde, 
kent merkezine 75 kilometre uzaklık-
ta, Konya-Aksaray karayolunun ise 4 
kilometre kuzeyinde yer alıyor. Sel-
çuklu Sultanı 1. Alâeddin Keykubad 
döneminde yapılan ve yaklaşık 800 
yıllık Obruk Hanı’nın Karatay Beledi-
yesi tarafından başlatılan restorasyon 
çalışması ile hanın hemen yanı ba-
şında bulunan, içi su dolu 180 metre 
genişliğindeki Kızören Obruğu’nun 
çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. 
Restorasyon ve çevre düzenlemele-
rinin tamamlanmasıyla birlikte ülke 
turizmine kazandırılacak. Yaptıranı 
ve mimarı bilinmeyen Obruk Hanı, 
tarihçiler tarafından 13. yüzyılın ilk 
yarısına tarihlendiriliyor ve Anadolu 
Selçuklu eseri olarak nitelendiriliyor. 
Selçuklu kervansaraylarının karakte-
ristik özelliği olan, kervanların 9 saat-
te alacağı 30-40 kilometrelik menzile 
uygun şekilde konumlandırılan “Ob-
ruk Hanı”, adını yanı başındaki Kızö-
ren Obruğu’ndan alıyor.

KARATAY BELEDİYESİ KÜLTÜREL 
MİRASA DA SAHİP ÇIKIYOR

Karatay Belediyesi fiziki ve sosyal 
belediyeciliğin yanı sıra Kültürel be-
lediyeciliğe de katkı sağlıyor. Karatay 
Belediyesi tarafından 13. Yüzyıl eser-
lerinden olan 800 yıllık Obruk Hanı 
restore ediliyor.  Bir Selçuklu eseri 
olan Obruk Han’ın yanıbaşında 180 
metre çapında ve 145 metre derinli-
ğinde bir çöküntü alanında oluşan Kı-
zören Obruğu yer almakta. Bu çökün-
tü gölü Obruk Hanı’nın tarihte hizmet 
verdiği dönemde su ihtiyacını karşıla-
mıştır. Obruk Hanı Karatay Belediyesi 
tarafından yaklaşık 5 Milyon TL bütçe 
ile restore edilmektedir. Restorasyon 
çalışmaları ile eş zamanlı olarak Ob-
ruk Hanı ve Gölü etrafında da çevre 
düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. 
Çalışmalar tamamlandığında bölge 
yeni bir turizm merkezine kavuşmuş 
olacak. 

OBRUK GÖLÜ CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN İMZASI İLE KESİN

 KORUMA ALTINDA
Karatay sınırları içerisinde yer 

alan ve 180 metre genişliğinin yanı 

sıra 145 metreden fazla derinliğiy-
le görenleri kendine hayran bırakan 
Kızören Obruk Gölü, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan imza-
sıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ 
olarak tescil edildi. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür 
ederek, “Bu önemli karar, ilçemizin 
ve şehrimizin turizmine önemli kat-
kılar yapacaktır” dedi. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Başkan Kılca, 
kararın kendilerini çok mutlu ettiğini 
belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, ülkenin ve şehrin her 
alanda gelişmesi, ilerlemesi adına bü-
yük gayret gösterdiğini belirten Kılca, 
Cumhurbaşkanı’nın Konya’ya olan 
sevgi ile muhabbetlerini bir kez daha 
gösterdiğini söyledi. Geçmişi yüzyıllar 
öncesine dayanan Obruk Gölü ve Ob-
ruk Hanı’nın gelecek nesillere aktarıl-
masının yanı sıra turizme kazandır-
mak amacıyla çalışma yürüttüklerini 
ifade eden Kılca, “Hem restorasyon 
hem de çevre düzenlemesi ile ilgili 
hazırladığımız projemizle bölgenin 
tanıtımına ve gelişmesine katkı sağ-
lamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzası ile Obruk Gölümüzün ‘Kesin 
Korunacak Hassas Alan’ olarak tes-
cil edilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu 
etmiştir. Alınan bu kıymetli karar 
dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a ilçemiz ve 
hemşerilerimiz adına şükranlarımı-
zı sunuyorum. Yine göreve geldiği 
günden beri hizmetleriyle şehrimize 
ve vatandaşlarımıza yaptığı önemli 
destekleri vesilesiyle Çevre ve Şehir-
cilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a 
teşekkür ediyorum” dedi.

‘BU BÖLGE ŞEHRİMİZ 
TURİZMİNİN YENİ UĞRAK NOKTASI 

HALİNE GELECEK’
Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan 

Obruk Hanı ve Kızören Obruğu’nun 
bölgeyi son derece önemli hale getirdi-
ğini belirten Hasan Kılca, “Selçuklu’ya 
başkentlik yapmış Konyamızın her 
köşesinde birbirinden kıymetli eserler 
bulunuyor. Tarih ve doğal güzelliğin 
buluştuğu bu güzergahta Zazadin 
Hanı’ndan Sultanhanı’na kadar çok 
sayıda kervansaray var. Han turizmi 
açısından da bu rota oldukça önemli. 
Obruk Hanı da bu önemli eserlerden. 
Obruk içinde oluşan göl ile Selçuklu-
lardan günümüze kadar uzanan han, 

birbirini çok güzel bir biçimde bütün-
lüyor. Karatay Belediyesi olarak bizler 
de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve 
Konya Valiliğimizin de desteğiyle res-
torasyon çalışmalarımıza ara verme-
den devam ediyoruz. Obruk Hanı’nı 
bir an önce turizme kazandırmak 
için canla başla çalışarak emek veren 
herkese teşekkür ediyorum. Obruk 

ve han çevresindeki çalışmalarımı-
zın tamamlanmasıyla birlikte burayı 
daha da canlandırmayı ve turizmin 
yeni bir merkezi haline getirmeyi he-
defliyoruz. Kızören Obruğu ve Obruk 
Hanı’nın olduğu bu bölge, yerli ve 
yabancı turistlerin yeni uğrak noktası 
haline gelerek gözde bir turizm mer-
kezi olacak” ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞAMALAR BU SENE İÇİNDE 
TAMAMLANACAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Obruk Han’daki çalışmaları bu 
sene içerisinde tamamlayarak önem-
li bir destinasyonu kültür turizminin 
haline geleceğini belirterek, “Obruk 
Hanı restorasyonumuz devam edi-
yor. Obruk Hanı, Kapadokya yolu 
üzerinde. Turistlerin uğrak noktası. 
Tarihi ve doğal güzelliği var. Bu sene 
içerisinde restorasyon çalışmalarını 
tamamlayarak önemli bir destinasyo-
nu kültür turizminin haline getirmiş 
olacağız. Selçuklu döneminin en gü-

zel han örneklerinden bir tanesi olan 
Obruk Hanı’na sahip çıkıyoruz. Bu 
projeye destek veren Kültür ve Tu-
rizm Bakanımız ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

‘ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE 
SÜRDÜRÜYORUZ’

Obruk Han’ı Restorasyonu çalış-
malarında görev alan Mimar Yıldız 
Kunter, restorasyon çalışmalarını 
titizlikle yürütüldüğüne dikkat çek-
ti.  Kunter, “Önceliğimiz ilk başta bu 
yapıyı ayakta tutmak oldu. Handa en-
jeksiyon çalışmaları aralıksız devam 
ediyor.  Yine burada yıkılan kemer ve 
tonozlar vardı. Onları yeniden ayağa 
kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. 
Burada taşların genel olarak yakın-
daki mezarlıkta bulunan manastırdan 
buraya taşındığını tahmin ediyoruz. 
Yapılan restorasyon çalışması ile tarih 
yeniden gün yüzüne çıkacak. Resto-
rasyon çalışmalarını titizlikle yürütü-

yoruz. Tarihi yapılarımızı gelecek ne-
sillere aktarmak oldukça önemli.”

KAPADOKYA’YA YOLCULUK 
EDENLERİN UĞRAK YERİ

Şehir merkezine 75 kilometre 
uzaklıkta, Konya-Aksaray kara yolu-
nun 4 kilometre kuzeyinde yer alan 
Obruk Hanı ve Kızören Obruğu, 
Kapadokya’ya yolculuk edenlerin ve 

turist kafilelerinin zaman zaman uğ-
radığı yerlerden biri.

BAKAN KURUM 
YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Göreve geldiği ilk günden bu yana 
Konya ve Konya Projelerini yakından 
takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, içinde su bulunan, 180 
metre genişliği ve 145 metre derinli-
ğiyle görenleri etkileyen doğa harika-
sı “Kızören Obruğu” ve yaklaşık 800 
yıllık Obruk Hanı’nın restorasyon ça-
lışmalarını yakından takip ederek pro-
jenin bir an önce tamamlanması için 
gayret gösteriyor.

SULTAN HANLARI’NDAN GERİ 
KALMAYAN BİR YAPI KONUMUN-
DA

Obruk Hanı, Plan tipi yönünden, 
üstü açık mekan (avlu) ve kapalı ha-
cimden oluşan, klasik Selçuklu han-
ları şemasına sahip olan Obruk Hanı, 
yaklaşık 2 bin 500 metrekere oturum 
alanına sahip olup büyüklük itibariyle 
Sultan Hanları’ndan geri kalmayan 
bir yapı konumundadır. Han, cümle 
kapısının yer aldığı ve diğer duvarla-
rına kıyasla biraz daha ayakta kalabil-
miş olan giriş cephesi Konya–Beyşe-
hir yolu üzerindeki Kızılören Han‘da 
olduğu gibi 2 katlıdır. Avludan merdi-
venle ulaşılan bu odalardan en sağda 
yer alanı çok sade mihrabı ile, Obruk 
Hanı’nın yegane taş tezyinatına sahip 
mescididir. Mescidin yanında birbi-
rine içten bağlı odalar vardır. Bunla-
rın, handa görevli personelin kaldığı 
odalar olması ihtimali kuvvetlidir. 
Planının uzun ekseni üzerindeki han 
kapısından, üstü açık mekana (avluya) 
girilir. Üstü açık mekanın 2 yanında 
yer alan, önleri avluya açık odacıklar 
mevcuttur. Bu hacimlerin üstü tonoz 
ve kemerlerle örtülüdür. Üstü açık 
mekandan; Göl tarafında yer alan 
üstü kapalı kısma geçilir. Kapalı ha-
cim, orta açıklığın 2 tarafında yer alan 
odalardan oluşan bir mekandır. Bu 
orta açıklığın sonunda bulunan 2 oda 
önleri kapalı olarak inşa edilmiştir. 
Diğer Selçuklu hanlarında rastlandığı 
şekilde, açıklığın ortasında bir fener 
olup mekanın hava ve ışık ihtiyacı-
nı bu fener karşılamaktadır.Tescilli 
taşınmazın yapılış tarihi tam olarak 
belli olmasa da benzer örneklerden 
hareketle 13. Yüzyıl ortalarında inşa 
edildiği düşünülmektedir.

OBRUK HANI ÖZELLİKLERİ
Konya-Aksaray güzergâhında 

ve Obruk Köyü girişindedir. Kuzey-

doğu güney-batı yönünde uzanan 
dikdörtgen planlı bir oturum alanı 
üzerine inşa edilen han, güney-batı 
kanadında yer alan avlu ve kuzey-
doğu kanadındaki kapalı/barınak 
bölümünden oluşur. Güney-batı cep-
hesinin ortasında dışa taşkın bir kütle 
olarak yükselen taçkapı, üst çerçevesi 
üzerindeki dendanları ile bir kale ka-
pısı görünümünde tasarlanmıştır; 
cephenin köşelerinde prizmatik birer 
kule yer alır. Taçkapının sivri kemer-
li kapı açıklığının irtibatlandığı sivri 
beşik tonoz örtülü derin bir giriş eyva-
nı vasıtasıyla dahil olunan dikdörtgen 
planlı avlu, iki uzun kenarı boyun-
ca ve karşılıklı olarak yerleştirilmiş 
mekânlarla çevrili durumdadır. Avlu-
yu kuzey kenarı boyunca sınırlandıran 
dikdörtgen planlı müstâkil beş mekân, 
sivri beşik tonozlarla örtülü ve avluya 
sivri kemer gözleri halinde açılan ey-
vanlardan ibarettir; avlunun güney 
kenarını ise sivri kemerlerle birbiriy-
le bağlantılı ve sivri kemerli beş göz 
halinde avluya açılan mekânların 
oluşturduğu bir revak kuruluşu sınır-
landırmaktadır. Avlunun batı kanadı 
fevkâni bir kuruluştur; zemin kat, 
taçkapının irtibatlandığı giriş eyvanı-
nın iki kanadındaki sivri beşik tonoz 
örtülü ve simetrik düzende ikişer 
odadan müteşekkildir. Hâlihazırda 
hayli harap olmuş durumdaki bi-
rinci kata, geçmişte, giriş eyvanı-
nın avluya bakan kapısına bitişik bir 
merdivenle çıkıldığı anlaşılmaktadır. 
Sözkonusu katta, bir kapı açıklığıyla 
dahil olunan ve birbirine iç kapılar-
la bağlantılı dört müstâkil odanın 
yer aldığı anlaşılmaktadır. Odalar 
dikdörtgen planlı ve sivri beşik to-
nozlarla örtülüdür; güney kanatta 
yer alan odanın kıble duvarındaki 
mihrap nişi, geçmişte mescit olarak 
kullanıldığını ortaya koymaktadır. 
Avlunun batı kanadında yer alan 
ve hayli harap durumdaki kapalı/
barınak bölümünün, derinlemesine 
doğrultuda yerleştirilmiş kare planlı 
ayaklarla beş sahna taksim edilmiştir; 
sivri beşik tonozla örtülü olduğu 
anlaşılan orta sahın daha geniştir. 
Hanın inşaatında düzgün kesme ve 
kaba yonu taşlar kullanılmıştır; duvar 
örgüsü arasında yoğun olarak antik 
ve Bizans dönemine alt devşirme 
taşlar da kullanılmıştır. Hanın inşa 
kitâbesi yoktur; Selçuklu çağında ve 
13. yüzyılda inşa edildiği kabul edilir.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Kılca Yıldız Kunter

10 EYLÜL 2020
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar 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;
3CNC OPERATÖRLERİ
3GAZALTI VE ELEKTRİK 

KAYNAKÇILARI
3ÜNİVERSAL TORNACI

3DEPOCU
3ELEKTRİKÇİ VE BOBİNAJCI

3OTOMASYONCU

-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;

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Eczacı 

Selahattin 
AYYILDIZ’ın

kayınbiraderi

Yavuz 
KURT’un

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
* BÜRO İŞLERİNDE GÖREV ALACAK 

TECRÜBELİ SEKRETER,

* TECRÜBELİ SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN ŞOFÖR,

ALINACAKTIR.

0 332 322 65 51

* 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;

  18-28 Yaş Arası,
3 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

3 Gaz Altı Kaynakçıları,
3 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.

ANKARA YOLUNA CEPHE 
ALTINEKİN’DE

TOPLAM 160,000 m² 
4 Parsel Yanyana - m² = 20 TL

Ruhsatlı kuyulu, elektrikli, 
sulak verimli arazi

Fabrika, Depo, Lojistik vb. içinde uygun

0532 696 06 44 - 0506 770 05 70TEL:

SAHİBİNDEN İLAN NO: 859036305

SATILIK ARAZİ

ZAYİ
Necmettin Erbakan 

Üniversitesi 
Rehberlik 

ve Psikolojik 
Danışmanlık 

Bölümü 
Lisan Dibloması’nı 

kaybettim, 
hükümsüzdür.
Halime İMRE
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Konya’da ilklerin öncüsü Selçuk-
lu Belediyesi tarafından yapılan Sel-
çuklu Bisiklet ve Kaykay Parkı açılış 
için gün sayıyor.  

500 metre uzunluğunda iki bi-
siklet parkurundan oluşan park 5 
yaşından büyük herkes tarafından 
kullanılabilecek.                      

Selçuklu Belediyesi Sancak Ma-
hallesi’ne kısa bir süre içersinde 
kazandıracağı Selçuklu Bisiklet ve 
Kaykay Parkı ile bir ilke daha imza 
atacak.  

Şehrin genç nüfusunun ilgi oda-
ğı haline gelerek enerjilerini keyifle 
atacakları parkta 400 metre ve 100 

metre uzunluğunda iniş çıkış ram-
palarıyla hareket ve ivme kazandırı-
lan  iki parkur yer alıyor. Selçuklu Bi-
siklet ve Kaykay Parkı’ndan bisiklet 
severlerin yanı sıra kaykay, paten ve 
scooter kullanan vatandaşlar yarar-
lanabilecek. 

Tamamı 7 bin 785 metreka-
re olan Selçuklu Bisiklet ve Kaykay 
Parkı’nda yeşil alan olarak 5 bin 485 
metrekare, yeşil alanın haricinde 
spor severler için ise 366 metre koşu 
yolu yapılıyor. Parkurun hemen ya-
nında vatandaşların bisiklet parku-
runu izleyebileceği 3 adet seyir te-
pesi inşa edildi.

‘SELÇUKLU’NUN DİNAMİK 
YAPISINA UYGUN PROJELER 

ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Yapımında sona gelinen Selçuk-

lu Bisiklet ve Kaykay Parkı  alanında  
incelemelerde bulunan Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 
“Belediye olarak spor ve sporsever-
lerin her zaman yanında olduğu-
muzu yaptığımız çalışmalarla uygu-
lamaya dökmeye devam ediyoruz. 
Selçuklu genç nüfus yapısıyla dina-
mik duruşunu her daim koruyor. Bi-
siklet kenti olan Konya’da ilk olacak 
bisiklet parkuruyla gençlerimizin 
bu dinamik yaşamlarına katkı sun-

mak,onları zararlı alışkanlıklardan 
uzak tutmak ve birbirleriyle kardeş-
çe iletişim kurabilmelerini sağlamak 
amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik 
ve kısa bir süre sonra hizmete suna-
cağız. Vatandaşlarımız parkımızda 
bulunan iki ayrı parkurda eğlene-
rek spor yapma fırsatı bulacak. Sel-
çuklu olarak her zaman spor yapan 
gençlerimize, vatandaşlarımıza yeni 
alanlar kazandırarak, sporda öncü 
bir ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Selçuklu olarak spor ve spor sever-
lerin her zaman yanında olmaya de-
vam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

‘Vatandaşın en büyük 
sıkıntısı ekonomi’

İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Ülke ekonomi-
sine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Yokuş, Ankara’daki gün-
dem ile Türkiye’nin gündeminin 
birbirinden farklı olduğunu, vatan-
daşların derdinin geçim sıkıntısı 
olduğunu fakat iktidarın bunu gör-
mezden geldiğini söyledi.

İşsizlik, çiftçilerin sorunları, 
kamu personelinin yaşadığı sorun-
lar, esnaf ve emekli vatandaşların 
sıkıntılarının görmezden gelin-
memesi gerektiğini söyleyen İYİ 
Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş, geçtiğimiz süreçte sık sık 
seçim bölgesini ziyaret ettiğini ve 
buradaki vatandaşlarla bir araya 
gelerek dertlerini dinlediğini, va-
tandaşların büyük çoğunluğunun 
en büyük sıkıntısının ekonomi ol-
duğunu söyledi.

Yokuş, “Konya’da yaptığım 
ziyaretlerde, köylerimize kadar 
gittim. Bir hayli yoğun program 
yaptım. Esnaf odalarıyla görüşüp, 
esnaflarımızı ziyaret ettim. Kon-
ya’da insanlar elbetteki pandemi 
süreciyle birlikte gelen ekonomik 
sorunları tartışıyorlar. Geçim der-
dini konuşuyor. Tabii Türkiye, An-
kara’dan yönetiliyor, Ankara’nın 
gündemi bambaşka, Türkiye’nin 
gerçek gündemi ekonomik sıkın-
tılar, esnafın durumu, çiftçilerin 
perişanlığı oldu. Gıda sektöründe 
dahi yüzde 50-60 eksilme oldu-
ğunu söyledi esnaflarımız. Kırtasi-
ye, giyim, beyaz eşya vesaire yok. 

Düğün vesaire olmadığı için o da 
yok. Vatandaş, lokantaya da fırına 
da gitmemeye başladı. Nüfusun 
yüzde 20’si ekmeğini, pastasını, 
böreğini evinde yapar hale gelmiş” 
ifadelerini kullandı. Vatandaşların 
aktardıklarının en büyük gösterge 
olduğunu söyleyen İYİ Parti Konya 
Milletvekili, “Bu da gösteriyor ki, 
Türkiye’de kaynamayan bir tence-
re var. Arzu ettiğimiz gibi kayna-
mayan bir tencere var” dedi.

Çiftçilerin sorunlarına dair de 
konuşan Yokuş, “Çiftçilerimizin 
hali esnafımızdan çok farklı değil. 
Ülkemizde doğru dürüst bir fiyat 
değerlemesi yok. Bizim bir tarım 
politikamız yok. Tarımda bir ürün 
politikası olmadığını gördüm. Zi-
raat mühendisi görmedik hiç di-
yorlar oradaki vatandaşlarımız. 
Zorunlu veteriner dışında vatan-
daşlarımızla ilgilenen kimse yok. 
Konya, hayvancılığın en yoğun 
olduğu illerimizden biri. Gördüğü-
müz manzara, müthiş bir sahipsiz-
lik. Vatandaş, devletten umudunu 
kesmiş. Korku dağları bekliyor. 
Birçok insan esnafımız, “Halimize 
şükür” deyip boynunu büktükten 
sonra, tekrar sorduğumuzda tek 
tek anlatıyor. Elektrik tüketimi 
çok önemli. Çiftçilerimizin yoğun 
olarak sulama kanalını kullandığı 
Konya gibi illerimizde su birlikleri 
iflas durumunda. Çiftçilerimiz ku-
yulardan su çektiği için müthiş bir 
borç batağında” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, ilçe ziraat odalarının başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirdiği açık-
lamada, çiftçiler ve ülke tarımı için çaba harcadıklarını, hiç kimsenin ziraat odalarını karalama hakkının olmadığını söyledi

‘Çiftçilerimiz ve ülke
tarımı için çalışıyoruz’

Merkez Meram Ziraat Oda-
sı Başkanı Murat Yağız, ilçe ziraat 
odaları başkanlarıyla birlikte yaptığı 
açıklamada, “Konya’da bütün zira-
at odalarıyla birlikte çiftçilerimizin 
sorunlarının takibi ve çözümü nok-
tasında gösterdiğimiz gayretimizi 
görmezden gelerek, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği ve Ziraat Odalarını ka-
ralamaya çalışanları da insafa davet 
ediyoruz” diye konuştu. Pandemi sü-
recinde üretimini sürdüren çiftçilere 
teşekkür eden Merkez Meram Zira-
at Odası Başkanı Murat Yağız, Mart 
ayında ülkemizde ilk vakanın görül-
mesiyle birlikte, koronavirüsle mü-
cadele süreci başladı. Vatandaşları-
mız için evde kal çağrıları yapılırken, 
çiftçilerimiz ülkenin gıda ihtiyacını 
karşılayabilmek için üretime devam 
etti. Bu süreçte fedakarca üretime 
devam eden ve sofralardan hiçbir 
gıdayı eksik etmeyen çiftçilerimize 
sizlerin huzurunda teşekkür etmek 
istiyorum. Göreve geldiğimiz gün-
den bu yana, çiftçilerimizin gerek 
bitkisel gerekse hayvansal üretimde 
karşılaştıkları sorunları her platform-
da gündeme taşıdık, bu sorunlara 
çözüm aradık. Koronavirüsle mü-
cadele sürecinde de aynı kararlılıkla 
çalışmaya, üreticilerimizin sorunları-
nın çözümü için gayret göstermeye 
devam ettik. Çiftçilerimizin hiçbir 
aksaklık olmadan üretime devam 
edebilmeleri için büyük çaba sarf et-
tik. Birçok kurum ve kuruluş kapısını 
kapatmışken, Konya Merkez Odaları 
olarak bizler, Ankara’da Genel Mer-
kezimiz ve Türkiye geneline yayılan 
Ziraat Odalarımızla hizmet vermeye 
devam ettik. Koronavirüsle müca-
dele sürerken bir de doğal afetlere 
maruz kaldık.

Çiftçilerimizin tarımsal faali-
yetleri esnasında karşılaştıkları her 

zorlukta yanlarında olduk. Sahada 
tespit ettiğimiz sorunları video kon-
ferans yöntemiyle gerçekleştirdiği-
miz toplantılarda Genel Başkanımız 
Şemsi Bayraktar’a ilettik” dedi.
‘YUMURTA VE SÜT ÜRETİCİLERİNİN 
SORUNLARI DA BİZİM SORUNUMUZ’

Üreticilerin hiç birini ayırt et-
meden hepsinin sorunu bizim soru-
numuz diyerek hareket ettiklerine 
dikkat çeken Murat Yağız, “Genel 
Başkanımız Şemsi Bayraktar, ge-
rek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, bakanlık bürokratları 
ve Ziraat Odası Başkanlarının ka-
tılımıyla gerçekleştirilen toplantı-
larda, gerekse de ilgili bakanlıklara 
yazdığı mektuplar ve gönderdiği 
raporlarla çiftçilerimizin sorunları-
na çözüm arayarak, Türk çiftçisinin 
sesi oldu. Çiftçilerimizin sorunları-
nı milletvekillerimize, siyasi parti il 
başkanlarımıza da ilettik, birçok so-
runun çözümünde önemli mesafe 
kat ettik. Bu süreçte hizmetlerimize 
de aksamadan devam ettik. Ziraat 
Odalarımız ve tesislerimizin kapısını 
çiftçilerimiz için sonuna kadar açık 
tuttuk. Çiftçilerimize daha iyi hizmet 
sunabilmek için projeler hazırlama-
ya devam ettik. Et, süt ve yumurtada 
son dönemde yaşanan sorunlara da 
sizlerin huzurunda değinmek istiyo-

rum. Yükselen döviz fiyatlarının da 
etkisiyle girdi maliyetlerimiz sürekli 
artarken süt fiyatları yerinde kalmış, 
et fiyatlarında ise düşüş yaşanmıştır. 
Yem fiyatlarında artış üreticilerimizi 
olumsuz etkilemektedir. Yumurta 
üreticilerimiz de benzer sorunlarla 
mücadele etmektedir. Hayvancılığın 
bu şekilde sürdürülmesi mümkün 
değildir. Geçtiğimiz ay üretici birlik-
leri ile birlikte düzenlediğimiz basın 
toplantımızda da bu konunun ive-
dilikle ele alınmasını talep etmiştik. 
Et, süt ve yumurta üreticilerimizin 
sorunlarının acilen çözülmesini bek-
liyoruz” ifadelerini kullandı. 

BAŞKANLARDAN KONYA 
BASININA TEŞEKKÜR

Son olarak Konya basını ve ulu-
sal basına verdikleri destekten dolayı 
teşekkür eden Murat Yağız, “Bizler 
üreticilerimizin sorunlarının çözümü 
için gayret gösterirken, Siz kıymet-
li basın mensupları da bu süreçte 
yaptığınız haberlerle sorunlarımızı 
kamuoyu ile paylaşma konusunda 
yanımızda oldunuz.

Sorunlarımızı canlı yayınlar-
da, televizyon haberlerinde, gazete 
manşetlerinde anlatmamıza aracı 
oldunuz. Son dönemde tüm iletişim 
kanallarını kullanarak, Konya Mer-
kez Ziraat Odası olarak yaklaşık 20 

televizyon programı, 10 adet geniş 
katılımlı basın toplantısı yaptık. Sizle-
rin teveccühü ile 100’den fazla habe-
rimiz birçoğu manşet ve sürmanşet 
olmak üzere yerel ve ulusal basında 
yer aldı. Emeklerimizi destekleye-
rek yayınlarınızda yer verdiğiniz için 
sizlere teşekkür ediyoruz. Bu gayre-
timizi görmezden gelerek, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Oda-
larını karalamaya çalışanları da insa-
fa davet ediyoruz. Çiftçilerimiz için 
gece gündüz çalışmaya devam ede-
ceğimize kimsenin şüphesi olmasın” 
diye konuştu.

KONYA’NIN KUZEYİ 
SUYA KAVUŞACAK

Konya’nın Kuzeyinin su sorunun 
çözüleceği müjdesi veren Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnı-
cıoğlu da “Konya’nın kuzeyinde yer 
alan Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu il-
çelerimizde tarımsal sulama sorunu 
çözüme kavuşması için yaptığımız 
çalışmaların sonucunu alıyoruz. Hü-
kümetimiz ve Tarım Bakanlığımız 
Kızılırmak’tan su gerilmesi noktasın-
da çalışmalarına başladı. En kısa za-
manda tarımsal sulama sorunumuz 
çözülmüş olacaktır. Bu çalışmaların-
dan dolayı hükümetimize ve tarım 
bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Bisiklet ve Kaykay Parkı açılışa gün sayıyor

Aşkın ve sevginin ayrı anlamlar ifade 
ettiği gibi, huzur ve mutluluk da ayrı şey-
lerdir.

 Huzur; sükûnet, ağız tadı gibi yaşa-
mın aranan birer gerçeği olan kavram-
larla ifade edilebilirken, mutluluk ondan 
çok daha farklıdır.. Huzur da mutluluk da 
hiçbir zaman bir diğeri için garanti ver-
mez insana.

 Küçük şeylerle mutlu olabildiğini 
söyleyen insanların yasadığı, mutluluktan 
ziyade bir iç huzurudur. Gerçek mutluluk; 
genelde acının kol gezdiği, çilenin, ıstıra-
bın, kederin ve hasretin en uç noktalarda 
yaşandığı ilişkilerin bir getirisidir. Kolay 
elde edilemez o... Bedeli ağırdır.

Ve her beden, her yürek bu yükü 
kaldıramaz.

 Önce, azla yetinmemeyi sonra gi-
zemli ve tehlike dolu bilinmezlere doğru 
yelken açacak cesareti üzerinde barındır-
mayı gerektirir.

 Bir çok şeyde olduğu gibi, istemekle 
başlayan bu süreç, insanin, insan oldu-
ğunun farkına varmasıyla gelişme kay-

deder. Anlayabilme ya da
kavrayabilme kapasitesince an-

lamlar yüklenir, eşyalara, mekanlara ve 
olaylara...

 Mevla?nın kuluna lütfu denilebilecek 
bir yazgıyla, kişi karsısına çıkarılan ruh eşi 
ile tanışır. Yüreği kıpır kıpırdır artik o in-
sanin.

Anlayabilme ya da kavrayabilme ka-
pasitesince anlamlar yüklenir, eşyalara, 
mekanlara ve olaylara... Ve her şeye bir 
kutsaliyet kazandırılır.

 Birlikte dinlenilen bir şarkı, beraber 
yenen ilk yemek, sonraki günlerin de-
taylarını belirlediği gibi, ölümsüz aşkların, 
ömür boyu unutulmayan

film karelerini de oluşturur. Nedensiz 
ve niçinsiz bir dünyadır bu hayat tarzı.

Seven, sadece sever... Seksiz, şüp-
hesiz, her şeye rağmen sever...

 Bir müddet sonra birinin çektiği acıyı 
diğeri de hissetmeye baslar. O kederliyse 
diğeri de kederlenir. Kederle birlikte ne-
şede paylaşılır. Ve kimin teselliye ihtiyacı 
varsa, onu diğerinde arar...

Aradığını bulama-
dığı zamanlarda çoktur. 
“Beni neden anlamı-
yor?”; sorusu sık sık 
gündeme gelir... Sonra-
sında seven, görevinin, 
kendisini değil, sevdiğini 
mutlu etmek olduğu-
nun farkına varır.

 Öyle içten davranış-
lar sergilemeye başlar ki 
seven insan, beklemedik 
anda,beklemedik yerde olmalar, umul-
mayan zamanlarda aramalar... İlgilisinin

dahi hatırlayamadığı özel günleri 
hatırlama ve özel bir şeyler yapma çabası 
alır başını gider.

 Lakin sevdiğinden ya azar işitir 
böyle zamanlarda, ya da aman sende, 
tarzında ilgisizlik görür. Bu kez kendine 
kahretmeye başlar.

Damarlarının ve kaslarının sinirden 

kaskatı kesildiği günler 
yasar. Sara nöbet-
lerinden daha beter 
nöbetler bekler asığın 
yüreğini. Bağırmak 
istese sesi çıkmaz, 
ağlamak istediğinde 
ağlayamaz...

 “Ben neyi yanlış 
yapıyorum?”sorusu, 
bazı şeylerin mesafe 

alabilmesi için zamana 
ihtiyacı olduğunu öğrenmesine vesile 
olur. Olduğu gibi kabullenmekten ve sab-
retmekten başka çaresi olmadığını görür. 

Bir müddet sonra , çok alakadar ol-
duğu, her şeyini düşündüğü kişinin ken-
disinden uzaklaşma arzusuyla karsılaşır. 
Ve anlar ki, sevdiğini mutlu etmeye tek 
başına bir sevgi de yetmemektedir.

 Bu kez sevginin önüne “saygı?yı da 
koyması gerektiğini kavrar. O’na, fikirleri-

ne, yasam tarzına, kılık-kıyafetine ve her 
şeyine saygı...

Sevgi de olduğu gibi, hesapsız ki-
tapsız bir saygı olmalıdır bu...

 Bazen de kıskançlık duyguları ka-
barır seven insanda. Sevdiğini bütün 
insanlardan kıskanır. Ve bu kıskançlığı 
elinde olmayacak şekilde dışa vurmaya 
baslar. Sevilen öyle olmadığını anlatmak 
ister ama, nasıl ifade edeceğini bilemez 
ve seveni kendi kafasında kurduklarıyla 
baş başa bırakır...

 Bu aşamada devreye giren düşün-
me dönemiyle birlikte seven, sevgi ve 
saygısının yanına bir de “güven” duygu-
sunu yerleştirmesi gerektiğinin farkına 
varır. 

Güven... En azından kendisine güve-
nilmesi gerektiği kadar güven...

 Sevginin emek verenin olduğu orta-
ya çıkar bir müddet sonra...

Sahiplenme duygusu yerini hak tes-
limine bırakır. Kimsenin diğerine muhtaç 
ya da mahkum olmadığı bir anlayış ha-
kim olur ilişkiye.

 Anlaşmak için konuşmaya bile ge-
rek kalmaz. Telefondaki ses bile verir in-
sani ele. Ne dert gizlenebilir. Ne neşe sak-
lanabilir. Her şey ama her şey paylaşılır. 
Gözler karşı karşıya geldiğinde ise sevgi 
pompalar yüreklere...

 Koşulsuz sevgi, sınırsız sabır, 
sonsuz saygı ve sonuna dek güven 
mefhumlarının olgunlaştırdığı ilişki de, 
karşılıklı iki insanin tüm inanç ve değerleri 
birbirlerini beslemeye başlar.

 Tek beden ve tek ruhta bütünleşme-
ye doğru yol alırlar. Bir elmanın iki yarısı 
gibidirler. Ne birisi bir adım önde, ne di-
ğeri bir adım geridedir.

Hep eşit, hep yan yana, can cana...
 Mutluluk; karşılık beklemeden yapı-

lan iyilik gibidir. Sevilenin, sahip olunsun 
olunmasın, her şart altında mutluluğunu 
isteme ve o yönde çaba sarf etmektir.

 Mutluluk; Ateştir.. Kahırdır... Azap-
tır...Istıraptır.. Çiledir... Belki de ömür 
boyu sürecek bir hasrettir.. Kısacası mut-
luluk zordur. Ve ancak zora talip olanlar 
mutlu olmak hakkına sahiptirler...

HUZUR VE MUTLULUK

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER
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63 yaşına girmeye hazırlanan 
eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, 
son yıllardaki ismiyle Süper Lig ta-
rihinde ilk resmi golü İzmirsporlu 
Özcan Altuğ attı. İzmirspor’un, 21 
Şubat 1959’da Alsancak Stadı’nda 
Beykoz’u 2-1 yendiği maçın 11. daki-
kasında meşin yuvarlağı rakip filele-
re gönderen Özcan Altuğ, böylece lig 
tarihine de geçti. Lig tarihindeki ilk 
golü yiyen ise bu maçta Beykoz’un 
kalesini koruyan Sıtkı Taşer oldu. 
Ayrıca bu maçta ilk gol kararını veren 
hakem de Osman Yereşen olarak ka-
yıtlara işlendi. Bu arada, lig tarihinde 
ilk penaltı atışını, 15 Mart 1959’da 
Fenerbahçe’nin Beykoz’u 2-1 yendiği 
maçta sarı-lacivertli takımdan Lefter 
Küçükandonyadis kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 
GOL YEMEME REKORU

Lig tarihinde en uzun süre gol ye-
meme rekoru Trabzonspor’un efsane 
kalecisi Şenol Güneş’e ait. Şenol Gü-
neş, 1978-1979 sezonunda toplam 
1112 dakika süreyle kalesinde gol 
görmeyerek, ulaşılması zor bir reko-
ra imza attı. Üst üste 12 maç kalesini 
gole kapatan Şenol Güneş’in kalesini 
koruduğu Trabzonspor, 4. haftadaki 
1-1’lik Fenerbahçe maçının ardın-
dan 17. haftadaki 1-1’lik Adana De-
mirspor karşılaşmasına kadar gol 
yemedi.

BEŞİKTAŞ’IN 48 MAÇ 
BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Beşiktaş, lig tarihinde en uzun 
süre yenilmeyen ekip olarak tarihe 
damgasını vurdu. Siyah-beyazlılar, 
1990-1991 sezonunun 26. hafta-
sında Ankara’da Gençlerbirliği’ne 
2-0 yenildikten sonra, 1991-1992’yi 
yenilgisiz kapattı. Beşiktaş, tam 48 
hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 
13. haftasında Galatasaray’a 3-1 ye-
nilerek, ulaşılması güç bir seriye son 
vermek zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ’TAN MUHTEŞEM 
SERİ

Lig geçmişinde bir sezonda üst 
üste en çok maç kazanma rekoru 
da Beşiktaş’a ait. Siyah-beyazlılar, 
1959-1960 sezonunda 10-22. haf-
talarda üst üste 13 maç kazandı, bu 
rekora şimdiye kadar ulaşan takım 
çıkmadı.

TANJU ÇOLAK’IN REKORLARI
Türk futbolunun en golcü isim-

lerinden Tanju Çolak, ligde 2 ayrı 
rekora sahip durumda. Golcü fut-
bolcu, 1987-1988 sezonunda attığı 
39 golle, bir sezonda ligin en fazla 
gol atan oyuncusu unvanının sahibi. 
Tanju ayrıca, bir maçta attığı 6 golle 
de bir müsabakada en fazla gol atan 
futbolcu oldu. Tanju Çolak, 1992-
1993 sezonunda Fenerbahçe’nin 
İstanbul’da Karşıyaka’yı 7-1 yendiği 
maçta sarı-lacivertli formayla 6 kez 
fileleri sarsarken, ayrı bir rekora 
daha imza attı.

LİGDEN DÜŞMEYENLER
Ligin kuruluşundan bu yana 

küme düşmeyen sadece 7 takım 
var. Türk futboluna damga vuran 
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Trabzonspor, ligden düşmeyen ta-
kımlar olarak tarihteki yerlerini aldı. 
Ayrıca, ligdeki beşinci sezonunu 
yaşayacak Alanyaspor ile ikinci se-
zonunu geçirecek Gaziantep Futbol 
Kulübü de bu acıyı tatmadı. Geçen 
sezonu 16. sırada bitiren Yeni Ma-
latyaspor da küme düşmenin kaldı-
rılmasıyla, 2017-2018 sezonunda 
ilk kez mücadele ettiği Süper Lig’de 
yoluna devam edecek.

EN ÇOK KÜME DÜŞEN TAKIM 
SAMSUNSPOR

Lig tarihinde en çok küme düşen 
takım unvanı Samsunspor’a ait. Kır-
mızı-beyazlı ekip, 30 kez mücadele 
ettiği en üst seviye lige 7 kez veda 
etti. Bu arada, Karşıyaka ile Kayse-
rispor da ligden altışar kez düştü.

TRABZONSPOR, EVİNDE 90 
MAÇ YENİLMEDİ

Lig tarihinde kendi evinde en 
uzun süre yenilmeyen takım unvanı 
90 maçla Trabzonspor’a ait bulunu-
yor. Bordo-mavili ekip, ligde adeta 
fırtına gibi estiği dönemde 1975-
1976 sezonunun 10. haftasından 
başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. 
haftasına kadar süren üst üste 90 
iç saha maçında mağlup olmadı. İç 
sahada 2 Kasım 1975’te Altay’a 2-1 
kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 

1975’te 1-1 biten Bursaspor maçıyla 
başladığı seride, 1976-1977, 1977-
1978, 1978-1979 ve 1979-1980 
sezonlarında Hüseyin Avni Aker 
Stadı’nda rakiplerine boyun eğme-
di. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 
sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 
1981’de Kocaelispor’a 1-0 yenile-
rek, muhteşem seriyi sonlandırdı. 
Trabzonspor, bu süre içinde iç saha-
daki 90 lig maçından 70’ini kazandı, 
20’sinde berabere kaldı.

GALATASARAY’IN 
DEPLASMAN SALTANATI

Galatasaray, lig tarihinde dep-
lasmanda en uzun süre yenilmeyen 
takım unvanının sahibi olarak dikkati 
çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 
1998’de Bursa’da Bursaspor’a 3-2 
yenildiği maçın ardından, üst üste 
40 deplasman maçında yenilmedi. 
1999-2000 sezonunun 33. haftasında 
İzmir’de Altay’a 1-0 yenilen Galata-
saray, 2,5 yıl sonra deplasmanda 
yitirerek ayrı bir rekor kırdı.

GALATASARAY’IN 25 MAÇLIK 
GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, lig tarihinde kendi 
evinde üst üste en çok kazanan ta-
kım unvanının da sahibi durumunda. 
2000-2001 sezonunun 32. haftasın-
da, 13 Mayıs 2001’de Ali Sami Yen 
Stadı’nda MKE Ankaragücü’ne 2-1 
yenilmesinin ardından, 34. hafta-
da Trabzonspor galibiyeti ile seriye 
başlayan sarı-kırmızılılar, şampiyon 
kapattığı 2001-2002’de evindeki tüm 
maçları kazandı. 

Galatasaray, 2002-2003 sezonu-
nun 16. haftasında evinde Beşiktaş’a 
İbrahim Üzülmez’in golüyle 1-0 ye-
nilerek, 25 maçlık galibiyet serisine 
son verdi. Beşiktaş ayrıca, bundan 
bir önceki sezon da Fenerbahçe’ye 
ait 24 maçlık iç saha galibiyet serisi-
ne yine deplasmanda 2-1 kazanarak 
son vermişti.

BEŞİKTAŞ’TAN TARİHİ FARK
Ligin 62 yıllık geçmişinde en 

farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde 
etti. Siyah-beyazlılar, 1989-1990 
sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 
1989’da İstanbul’da Adana De-
mirspor’u 10-0 yenerek tarihe geçti. 
Beşiktaş’ın gollerini atan Ali Gültekin 
(4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar 
(3), siyah-beyazlıların uzun süre dil-
lerinden düşürmediği besteye konu 
olmuştu.

 GOL REKORU KIRILAN MAÇ
Lig geçmişinde şimdiye dek bir 

maçta en çok 12 gol atıldı. Fenerbah-
çe ile Gaziantepspor arasında 1991-
1992 sezonunun son haftasında, 16 
Mayıs 1992’de Kadıköy’de yapılan 
maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazanır-
ken, filelere giden toplam 12 gol, 
bir maçta atılan en fazla gol olarak 
tarihe geçti.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON 
BEŞİKTAŞ

Ligin 62 yıllık geçmişinde şim-
diye kadar sadece 2 takım sezonu 
yenilgisiz kapatabildi. Galatasaray, 
1985-1986 sezonunda 36 maçta ye-
nilgi yüzü görmemesine karşın ligi 
şampiyon Beşiktaş’ın ardından ave-
rajla ikinci sırada tamamladı. Be-
şiktaş ise 1991-1992 sezonunda 30 
maçta yenilgi almadan şampiyonlu-
ğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek 
takım olmayı başardı.

GALATASARAY’DAN GOL 
REKORU

Lig tarihinde bir sezonda atılan 
toplam gol sayısı bakımından gol 
rekoru ise Galatasaray’a ait. Sarı-kır-
mızılı ekip, 1962-1963 sezonunda 
iki aşamalı olarak gerçekleştirilen 
ligde, 42 maçta toplam 105 gol kay-
detti. 

Öte yandan, Fenerbahçe ise 
1988-1989 sezonunda 36 maçta ra-
kip filelere toplam 103 gol attı.

EN GOLCÜ FUTBOLCU 
Lig tarihinin en çok gol atan fut-

bolcusu FETÖ firarisi Hakan Şükür. 
Hakan Şükür, Türkiye’de en üst ka-
deme lig kariyerinde Sakaryaspor, 
Bursaspor ve Galatasaray formasıyla 
toplam 249 gol atarak, lig tarihindeki 
en golcü futbolcu unvanını 2007-
2008 sezonu başında 240 gollü Tanju 
Çolak’ın 

SEYİRCİ REKORU
Lig tarihinde seyirci rekorunun 

kırıldığı maç, 2013-2014 sezonunun 
5. haftasında, Beşiktaş ile Galata-
saray arasında 22 Eylül 2013’te İs-
tanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki 
sarı-kırmızılı ekibin hükmen 3-0 ka-
zandığı karşılaşma oldu. Tamamen 
Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı 
olaylı derbiyi 76 bin 127 biletli seyir-
cinin izlediği açıklandı. Eski rekor, 70 
bin 125 biletli seyirciyle, 2003-2004 
sezonunda, 21 Eylül 2003’te yine 
aynı statta oynanan Galatasaray-Fe-
nerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

EN ERKEN GOL
Lig tarihinin bilinen en erken 

golünü, 2008-2009 sezonunda De-
nizlispor’un Trinidad ve Tobagolu 
futbolcusu Darryl Bevon Roberts attı. 
Sezonun 13. haftasında, 29 Kasım 
2008’de Eskişehir’de yapılan ve Es-
kişehirspor’un 4-3 kazandığı maçın 
12. saniyesinde fileleri havalandıran 
Roberts, ligin bilinen en erken golü-
ne imza koydu.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN
 ANADOLU TAKIMI

Ligin 62 yıllık geçmişinde, şam-
piyonluklar yaşayan Fenerbahçe, 
Galatasaray, Beşiktaş ve Trab-
zonspor dışında, sezonu en çok pu-
anla kapatan Anadolu takımı, 2009-
2010 şampiyonu Bursaspor oldu. 
Süper Lig’de 2009-2010 sezonunu 
75 puanla zirvede tamamlayan ye-
şil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trab-

zonspor’un ardından Anadolu’dan 
çıkan ikinci şampiyon olma başarısı 
gösterdi. Bu arada, 2008-2009 sezo-
nunda Sivasspor, 2009-2010’da da 
Bursaspor, 23’er galibiyetle, “Dört 
büyükler”’ dışında sezonu en çok ga-
libiyetle tamamlayan takım unvanını 
aldı.

EN GENÇ GOLCÜ
Lig tarihinin bilinen en genç 

golcüsü Emre Demir. Süper Lig’de 
2019-2020 sezonunun 11. haftasın-
da, 9 Kasım 2019’da 2-1 sonuçla-
nan Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya 
Kayserispor maçının 71. dakikasında 
takımının golünü atan Kayserisporlu 
Emre Demir, 15 Ocak 2004 doğum-
lu. Emre Demir, 15 yaş, 9 ay ve 25 
günlükken topu filelere gönderdi. 
Emre Demir’den önce ligin bilinen 
en erken golünü atan futbolcu Enes 
Ünal’dı. 25 Ağustos 2013’deki Bur-
saspor-Galatasaray maçında fileleri 
havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 
doğumlu. Bu maçta takımının be-
raberlik golünü atan Enes Ünal, gol 
sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 
17 gün geçmişti.

MKE ANKARAGÜCÜ’NÜN 
KÖTÜ REKORU

Ligin üst üste en çok yenilen ta-
kımı MKE Ankaragücü oldu. Başkent 
temsilcisi, 2011-2012 sezonunda 20-
34. haftalarda üst üste 15 maçtan da 
mağlup ayrıldı. Kardemir Karabüks-
por da 2017-2018 sezonunda son 14 
maçını yitirerek, kötü bir seriye imza 
attı.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI 
FENERBAHÇE’DEN

Lig tarihinde sezona en iyi başla-
yan takım unvanı Fenerbahçe’ye ait 
bulunuyor. 2009-2010 sezonundaki 
ilk 8 maçını da kazanan sarı-lacivert-
li ekip, kendisine ait 7 maçlık rekoru 
geliştirerek unvanını korudu.

LİDERLİK REKORUNU
 GALATASARAY VE 

FENERBAHÇE PAYLAŞIYOR
Lig tarihinde en fazla Galatasa-

ray ile Fenerbahçe liderlik koltuğun-
da oturdu. İki takım da geride kalan 
sezonlarda 556 haftayı lider tamam-
ladı. Süper Lig tarihinde liderlik sı-
ralamasında Beşiktaş 412 haftayla 
üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftay-
la dördüncü sırada yer aldı.

DEPLASMANDA GALİBİYET 
REKORU FENERBAHÇE’NİN

Lig tarihinde deplasmanda üst 
üste kazanma rekoru 12 maçla Fe-
nerbahçe’nin. Sarı-lacivertli ekip, 
2010-2011 sezonunun 18. haftasında 
Gençlerbirliği’ni yenerek başlayıp, 
2011-2012’nin 8. haftasında Beşik-
taş’la berabere kalarak biten seride 
üst üste 12 maç kazanarak, Gala-
tasaray’ın 9 maçlık rekorunu eline 
geçirdi.

GALATASARAY TARAFTARI 
DESİBEL REKORU KIRDI

Süper Lig’de Galatasaray ile 
Fenerbahçe arasında 2010-2011 se-
zonunda Türk Telekom Stadı’nda ya-
pılan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar 
“Bir spor stadyumunda tezahüratla 
ulaşılan en yüksek ses rekoru”nu 
kırdı. “Guinness World Records” 
tarafından Türkiye’ye gönderilen ha-
kem heyeti, statta resmi ölçüm yaptı. 
Maçta ilk yarının bitiminin ardından 
yapılan dahili anonsla 131,76 desi-
bel ile yeni rekor kırıldığı açıklandı. 

EN ERKEN ŞAMPİYON 
FENERBAHÇE

Türkiye’nin en üst kademe ligin-
de şampiyonluğu en erken ilan eden 

takım rekoru Fenerbahçe’ye ait. Sa-
rı-lacivertli ekip 1967-1968, 1969-
1970 ve 2013-2014 sezonlarında 
bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

KOMBİNE KART REKORU 
GALATASARAY’IN

Lig tarihinde Galatasaray, 
kombine kart satışında rekor kırdı. 
Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom 
Stadı’nda 2013-2014 sezonundaki 
maçlar için yaklaşık 45 bin kombine 
kart satışı gerçekleştirerek, Türki-
ye’de kombine kart satışı rekorunun 
sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ’IN DERBİ REKORLARI
Beşiktaş, bir sezonda 4 derbi 

maçı da gol yemeden kazanan ve gol 
atamadan kaybeden tek takım ola-
rak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, 
şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 
sezonunda Fenerbahçe’yi 1-0 ve 2-0, 
Galatasaray’ı her iki maçta 1-0’lık 
sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da 
kazandı. Beşiktaş, 2014-2015 sezo-
nunda ise Fenerbahçe’ye 2-0 ve 1-0, 
Galatasaray’a da her iki maçta 2-0 
yenilerek, 4 derbiyi de gol atamadan 
kaybedip lig tarihine geçti.

ÜST ÜSTE EN ÇOK MAÇTA 
GOL ATANLAR

Lig tarihinde üst üste en çok 
maçta gol atan futbolcular Metin 
Oktay ile Saffet Sancaklı. Türk futbo-
lunun “Taçsız Kral” lakaplı golcüsü 
Metin Oktay, Galatasaray forma-
sıyla 1962-1963 sezonunda, Saffet 
Sancaklı ise Kocaelispor formasıyla 
1995-1996’da üst üste 9 hafta fileleri 
havalandırarak bu alanda rekoru el-
lerinde bulunduruyor.

EN YÜKSEK BONSERVİSLE GİDEN 
TÜRK FUTBOLCU CENK TOSUN
Türkiye’de bir takımda forma gi-

yip de en yüksek bonservis ücretiyle 
yurt dışına transfer olan Türk futbolcu 
rekoru Cenk Tosun’a ait. Beşiktaş’tan 
2017-2018 sezonun devre arasında 
Everton’a transfer olan milli futbolcu 
için İngiliz kulübü, 23 milyon avroyu 
aşkın bir bonservis bedeli ödedi.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN TEKNİK 
DİREKTÖR AYBABA

Lig tarihinde en çok maça çıkan 
teknik direktör Samet Aybaba. Tecrü-
beli teknik adam, Türkiye’nin en üst 
kademe liginde 15 takımın başında 
610 kez sahaya çıkarak rekoru elinde 
bulunduruyor. Samet Aybaba’yı, 578 
maçla Şenol Güneş izlerken, Yılmaz 
Vural ise 529 karşılaşmayla üçüncü 
sırada yer alıyor.

EN ÇOK MAÇ YÖNETEN HAKEM 
ÇAKIR

Türk futbol tarihinin en kariyerli 
hakemi Cüneyt Çakır, aynı zaman-
da Süper Lig’de en çok maç yöneten 
hakem unvanını elinde bulundu-
ruyor. 43 yaşındaki Cüneyt Çakır, 
Türkiye’nin en üst kademe liginde 
2001-2002 sezonundan bu yana 344 
maçta görev yaptı. Cüneyt Çakır’ı, 
330 maçla Fırat Aydınus takip ediyor.

EN ÇOK OYNAYAN FUTBOLCU 
OĞUZ ÇETİN

Lig tarihinde en çok forma giyen 
futbolcu Oğuz Çetin olarak kayıtlara 
geçti. Fenerbahçe forması giydiği 
dönemde “İmparator” lakabıyla 
anılan milli futbolcu, 1981-2000 yıl-
larında Sakaryaspor, Fenerbahçe, 
İstanbulspor ve Adanaspor formaları 
altında 18 sezonda 503 maça çıkarak 
bu alanda rekoru elinde bulunduru-
yor. Oğuz Çetin’i, 16 sezon boyunca 
sadece Beşiktaş’ta oynayan “Atom 
Karınca” lakaplı Rıza Çalımbay 494 
maçla izliyor. n AA

Rekorlarla Süper Lig 
Lig tarihinde ilk golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı. Şenol Güneş, Trabzonspor’un kalesinde toplam 1112 dakika süreyle gol yemedi Beşiktaş, üst üste 48 
maçta sahadan yenik ayrılmadı. Beşiktaş, üst üste 13 maç kazandı, Tanju Çolak, Fenerbahçe formasıyla 1 maçta 6 gol birden attı. Evinde en uzun süre 

yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor’a ait. Sezonu namağlup şampiyon tamamlayan tek takım Beşiktaş. İşte Süper Lig’in rekor dosyası
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REKORTMEN DİSKÇİ: 
MEHMET ALİ UYSAL

Aslen Akörenli, 1968 doğumlu, ba-
bası Rahmetli Astsubay Lütfi Uysal’da 
futbol kaleciliği yapmış, voleybol da 
oynamıştı. Küçük kardeşi Alparslan ise 
profesyonel kalecilik yaptı. Halen Tuz-
laspor’da kaleci antrenörlüğü yapıyor.

M.Ali Uysal babasının görevi gereği 
1982 yılında eğitimini Kıbrıs Şehit Hüse-
yin Busa Ortaokulu’nda voleybol takımı 
formasını giyerek sporla tanıştı. Sonra-
sında atletizmi tercih etti. Bir yıl sonra 
1983 yılında Aydın’da yapılan Ortao-
kullar Türkiye Şampiyonası’nda kendisi 
güllede birinci olurken okulu şampiyon 
oldu.

  Ertesi yıl ailesiyle Konya’ya taşınıp 
Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitimini 
sürdürmeye başladı. Aynı zamanda Ant-
renör Muzaffer Tulukcu’nun antrenman-
larına katıldı. 

Ondaki refleks ve çabukluğunu gö-
ren Tulukcu onu disk atmaya yönlen-
dirdi. Zaman zaman okul ve kulüp takı-
mında cirit atma yarışmalarına da girdi. 
Hatta atıcılarda çok nadir bulunan sprint 
yeteneğini gören Tulukcu onu zaman 
zaman 4x100 metre bayrak yarışında da 
yarıştırdı.

  Her geçen gün çok çalışan, antren-
man disiplinine uyan ve atletizmi seven 
M.Ali Uysal performansını yükseltti. 
Yıldızlar Salon Şampiyonası’nda gülle 
atmada Türkiye birincisi oldu.

  1985 yılında 37.74 ile Şevki Açı-
kalın’a ait disk atmada 38.34 ile Konya 
rekorunun sahibi oldu. Bundan bir hafta 
sonra, M.Ali Uysal 28 Nisan 1985 Pazar 
günü 39.58 metre ile rekorunu yeniledi.

  Bu başarılar sonrası M.Ali Uysal 
Galatasaray’a transfer olduğu dönemde 
2 kez milli formayı giydi ve 2 sefer Disk 

Atma Büyüklerde 2 kez Türkiye birincisi 
oldu. Sonrasında 2 yılda 1. Lig’de mü-

cadele eden Konya Yolspor’un mavi-la-
civert formasını giydi. Bu dönemde disk 

atma Konya rekorunu 42.42 ile yeniledi. 
Yolspor’un bu branşı kapatması üzerine 

M.Ali Uysal’a Beden Eğitimi Öğretmeni 
Erdem Şerbetçigil sahip çıktı. Uysal artık 
PTT Spor’un sarı-siyah formasını giyi-
yordu.

  Mehmet Ali Uysal 1992 yılında 
sporculuk hayatını sonlandırdı. Selçuk 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’ndan mezun olan Uysal, 
Antalya Kepez Belediyesi futbol takımın-
da kondisyon antrenörlüğü, 2 yılda paf 
takım antrenörlüğü sonrası Konya’ya 
döndü.

  Mezun olduğu Selçuk Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 
öğretim görevlisi kadrosu ile çalıştığı dö-
nemde İttifak Sanayispor futbol takımını 
çalıştırdı.

  Disk Atma Konya Rekortmeni, Milli 
Atlet Uysal; amansız bir hastalığa yaka-
landı. Tüm çabalara rağmen, İki çocuk 
babasıyken, 39 yaşında, 22 Mayıs 2007 
tarihinde vefat etti. Rahmetlinin cenazesi 
bir gün sonra SÜ Rektörlüğü önünde 
(Çarşamba) yapılan tören sonrası Akö-
ren Kadıburnu Mezarlığı’na defnedildi.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU
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Disk atma Konya rekortmeni Mehmet Ali Uysal 4 kez mili formayı giymişti. M. Ali Uysal elinde, DİSK yarışmaya doğru yol alırken… Rekortmeni 39 yaşında gençken kaybetmiştik..

Konya rekortmeni  Mehmet Ali Uysal tekniği ve çabukluğu ile ön plana çıkmıştı.

Genç yaşta rahmetli olan Uysal a Akören Dergisi 31. sayıda yer vermişti.

Uysal Galatasaraylı arkadaşları ile...



Serkan ve Hurtado direniyor Anadolu Kartalı lige hazırlanıyor
Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor transfer çalış-
malarını sürdürürken bir yandan da 
kadroda düşünülmeyen isimler için 
görüşmelerini sürdürüyor. Serkan 
Kırıntılı için bonservis bedeli isteyen 
Konyaspor, henüz bu isteğine karşı-
lık bulamadı. Bülent Korkmaz’ın 
raporu doğrultusunda kadro dışı 
bırakılan ve Tatlıcak Tesisleri’ne 
gönderilen milli kaleci çalışmaları-
nı altyapı tesislerinde sürdürürken 
yeni sezonda kadroda yer alması 
zor görünüyor. Anadolu Kartalı’nın 
takımdan göndermek istediği bir 
diğer futbolcu ise Paolo Hurtado. 
Geçtiğimiz günlerde Türkiye hakla-
rını elinde bulunduran menajeriyle 
görüşen ancak anlaşma sağlaya-
mayan Anadolu Kartalı, Ulusla-
rarası menajerini Konya’ya davet 
etmişti. Konya’ya henüz gelmeyen 
Perulu futbolcunun menajerinin bir 
aksilik olmazsa 18 Eylül’de geleceği 

öğrenildi. Konyaspor ile sözleşmesi 
devam eden ve takımda maliyetli 
bir isim olan Paolo Hurtado ala-
caklarının tamamını isterken Kon-
yaspor’da bir bölümünü ödeyerek 

elden çıkarmak istiyor. Uluslararası 
menajerinin Konya’ya gelmesinden 
sonra orta yol bulunulacağı ve bu 
doğrultuda yolların ayrılması bekle-
niyor. n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İtti-
fak Holding Konyaspor’da hazırlılar 
devam ediyor. Bu hafta başlayacak 
olan yeni sezonda ilk haftayı maç 
oynamadan BAY geçecek olan 
Yeşil-beyazılar 1 hafta daha fazla 
çalışma imkanı bulacak. Bu doğ-
rultuda yoğu çalışmalarını sürdüren 
İttifak Holding Konyaspor’un antren-
manına milli takımdan dönen Slo-
ven sağ bek Skubic de katıldı. Konu 
ile açıklama yayımlayan Anadolu 
Kartalı, “ Yeni sezon hazırlıklarına 
Kayacık Tesisleri’mizde yaptığı ant-
renmanlarla devam eden İttifak Hol-
ding Konyaspor’umuz, güne sabah 
salonda yaptığı kuvvet çalışması ile 
başladı. Teknik Direktörümüz Bü-
lent Korkmaz ve yardımcı antrenör-
lerimiz yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenmana, milli takımdan dönen 
Nejc Skubic de katıldı. Sahada ya-
pılan koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlayan antrenmanın ikinci bölü-

münde, salona geçen oyuncuları-
mız gruplar halinde kuvvet çalışma-

sı yaptı.” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Adil Demirbağ 
İmza atıyor

1922 Konyaspor’da 
ilginç transfer hikayesi

Konyaspor’dan 
başsağlığı

TFF Süper lig temsilcimiz ittifak Holding Konyaspor’da 
transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar genç 
stoper Adil Demirbağ’ı kadrosuna katmak için yoğun uğraş 
veriyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın ısrarla kadrosun-
da görmek istediği Adil Demirbağ yeni sezonda Konyaspor 
forması giyebilir. Ali Turan ve Selim Ay’ın takımdan ayrıl-
masıyla birlikte sayısal anlamda defans hattında eksilen 
Konyaspor genç oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 
Konyaspor’un yanı sıra Yeni Malatyaspor ve birkaç takımın-
da kadrosuna katmak istediği başarılı stoper için Adana 
Demirspor Malatyaspor’a daha sıcak baksa da genç stoper 
Adil Demirbağ ısrarla Konyaspor’da oynamak istiyor. Bu 
doğrultuda da anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken futbol-
cunun kısa sürede Konya’da olması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Misli.com Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor’da 
3 gün önce transfer edilen Konyalı futbolcu Faruk Yaldı-
ran’ın sözleşmesi feshedildi. 6 Eylül günü saat 16.30’da 
1 yıllık sözleşme imzalanan defans oyuncusuyla yolların 
ayrılması ilginçliğe yol açtı. Faruk Yaldıran’ın takımdan 
ayrılma sebebinin farklı takımlardan teklif aldığı ve 1922 
Konyaspor’dan ayrılmak istemesi olarak öğrenildi. Konuyla 
ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımla-
yan 1922 Konyaspor şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz gün-
lerde sözleşme imzaladığımız Faruk Yaldıran ile karşılıklı 
anlaşarak sözleşmesi fesh edilmiştir.” n SPOR SERVİSİ

Konyaspor İdlip’te şehit olan Tuğgeneral Sezgin Er-
doğan hakkında başsağlığı mesaj yayımladı. Konyaspor, 
“İdlib’te kahramanca yürüttüğü vazifesi esnasında kalp krizi 
sonucu şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’a Allah’tan 
rahmet, başta ailesi olmak üzere silah arkadaşlarına sabır-
lar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kul-
landı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da şok ayrılıklar yaşanma-
ya devam ediyor. 12 yıldır Konyaspor 
forması giyen Selim Ay ile karşılıklı 
anlaşarak yollarını ayıran Anadolu Kar-
talı, son olarak Ali Turan’la da yollarını 
ayırdı. 

Yeşil-beyazlılara 8 yıl önce Antal-
yaspor’dan transfer olan 37 yaşındaki 
stoper Konyaspor ile bu süreçte ciddi 
başarılar elde etti. Son yıllarda zaman 
zaman taraftarın eleştiri oklarına hedef 
olan deneyimli savunmacının sözleş-
mesi sezon başında teknik heyetin iste-
ği ile uzatılmıştı. Deneyimli savunmacı 
Konyaspor kariyerinde Yeşil Beyazlı 
forma ile Avrupa kupalarında mücadele 
ederken 2 de kupa kazandı. 

222 MAÇA ÇIKTI
Yeşil-Beyazlılara 2012 yılında An-

talyaspor’dan transfer olan 37 yaşın-
daki stoper, Konyaspor’da 8 yıl geçirdi. 
Kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Kay-
serispor, Galatasaray ve Antalyaspor 
formaları giyen Ali Turan, kariyerinin 
en başarılı dönemlerini Anadolu Kar-
talı’nda yaşadı. 8 başarılı sezonda Ye-
şil-beyazlı forma ile 222 maça çıkan Ali 
Turan tam 74 kez sarı kart gördü. Söz 
konusu maçlarda 6 da kırmızı kart gören 
37 yaşındaki stoper, 2 asist katkısında 
bulundu. İttifak Holding Konyaspor’un 
ligi 3. Lig tamamlamasında ve kupa 
şampiyonluklarında takımına ciddi kat-
kı sağlayan Ali Turan mücadelesiyle ön 
plana çıkmış ve taraftarların takdirini 
toplamıştı.

SÖZLEŞME UZATILMIŞTI
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor 25 

gün önce sözleşme uzattığı Ali turan ile 
karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fes-
hetti. Konyaspor’un simgelerinden biri 
olan Ali Turan’ın takımda kalmasını ve 
sözleşmesinin uzatılmasını teknik direk-
tör Bülent Korkmaz istemişti. Bu doğrul-
tuda harekete geçen Konyaspor yönetim 
oyuncunun sona eren sözleşmesini 1 yıl 
daha uzatmıştı. Bu sezon yoğun maç 
fikstüründen dolayı ve Ali Turan’ın sağ 
bek mevkisinde de forma giymesinden 
dolayı sözleşmesi uzatılmıştı. Şu an ise 
37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 
feshedilmesi şaşkınlık yarattı.

KONYASPOR AÇIKLADI
Konyaspor karşılıklı anlaşarak yol-

larını ayırdığı Ali Turan hakkında video 
ile beraber bir açıklama yayımladı. 
Anadolu Kartalı, paylaşımında, “Kulü-
bümüzde 8 sezon formamızı giyen takım 
kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı 
anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kap-
tanımıza emekleri ve hizmetleri için te-
şekkür eder, bundan sonraki hayatında 
sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. 
Güle Güle Kaptan!” ifadelerini kullandı. 

KONYASPOR BENİM İÇİN 
GURUR VERİCİ

İttifak Holding Konyaspor’un bir vi-
deo ile veda ettiği Ali Turan, hazırlanan 
videoda Konyaspor anılarını anlattı. 
Ali Turan, “Dünkü gibi hatırlıyorum 6 

Eylül’de doğum günümde gelmiştim 
buraya. Yeni bir sayfa açtım. İlk sene-
den itibaren hep üstüne koyarak devam 
ettik. Çok iyi birliktelikler vardı.Çok iyi 
arkadaşlıklar vardı. Zaten sonunda da 
kademe kademe başarıya ulaştık. Ligi 
üçüncü bitirdik. Türkiye Kupası’nı ka-
zandık. İki defa Avrupa Ligi’ne gittik. 
Süper Kupa’yı kazandık ve 66 puan top-
ladık. Konyaspor tarihine altın harflerle 
arkadaşlarımızla adımızı yazdırdık. Bu 
hiçbir zaman gitmeyecek. Gerçekten 
büyük başarı. Büyük zaferler yaşadık. 
Bunların hepsi benim için gurur vericiy-
di. İlkleri yaşadık burada. Güzel günler 
geçirdim. 8 yıl bu takımda kaldım. Kari-

yerimde uzun süre başka takımda forma 
giymedim. Kayseriliyim orada bile 5 yıl 
oynadım. En uzun süre kaldığım kulüp 
Konyaspor. Bu benim için gurur verici. 
Uzun yıllar Konyaspor’un kaptanlığını 
yaptım. Hem iyi günleri gördük hem 
kötü günleri gördük. Ama hiçbir zaman 
pes etmedik. Ben Konyaspor formasıyla 
terimin son damlasına kadar mücadele 
ettiğimi düşünüyorum. Çünkü 8 yıldır 
buradayım. Hiçbir zaman hiçbir maçta 
hiçbir antrenmanı kaçırmadım devamlı 
sorumluluk aldım. İnşallah Konyaspor 
taraftarı beni unutmaz. İnşallah ben iyi 
hatırlarlar. Onları çok seviyorum.” ifa-
delerini kullandı. n İLHAN ATLI

Bir devir sona erdi
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da bir devir sona erdi. Uzun yıllardır 
Anadolu Kartalı’nın formasını terleten Ali Turan ile yollar ayrıldı. Yeşil Beyazlı forma 

ile tarihi başarılar yakalayan tecrübeli kaptan, ardında 2 kupa sayısız zafer bıraktı

İttifak Holding Konyaspor 
Akademisi’nden yetişen ve 
Konyaspor’a önemli katkılar 
verilmesi beklenen Mert Dikici, 
Aybars Tüfekçi ve Hüseyin Mert 
Uyanıker yeni sezonda 1922 
Konyaspor forması giyecek. Bir 
süredir 1922 Konyaspor da ant-
renmanlara çıkan 3 futbolcu ile 
önceki gün resmi sözleşme im-
zalandı. Konuyla ilgili açıklama 
yayımlayan Yeşil-Beyazlılar, 
“Kulübümüz, Konyaspor Futbol 
Akademisi futbolcularından Ay-
bars Tüfekçi ve 1922 Konyaspor 
futbolcularımızdan H. Mert 
Uyanıker ve Mert Dikici ile Baş-
kanımız Sn. Muhammet Zahir 
Renklibay ve Konyaspor Futbol 
Akademisi Koordinatörü Taner 
Ay’ın katıldığı tören ile 2 yıllık 
sözleşme imzaladı.” ifadeleri-
ni kullandı. Öte yandan Aybars 
Tüfekçi stoper pozisyonunda 

oynarken Mert Uyanıker ve Mert 
Dikici de orta sahada forma gi-
yiyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Yeni sezonda TFF 2. Lig 

Kırmızı Grup’ta yer alacak olan 
1922 Konyaspor’da yeni sezon 
hazırlıkları sürüyor. Tatlıcak Te-
sisleri’nde yeni sezona hazırla-
nan Yeşil-Beyazlılar da transfer 
çalışmaları da hız kazandı. Genç 
ve iddialı bir kadro kurmak iste-
yen 1922 Konyaspor, iç trans-
ferde birçok futbolcusuyla söz-
leşme imzalarken dış transferde 
ise İsmail Güven, Maksut Taş-
kıran, Fevzi Can Bozkuş, Faruk 
Yaldıran ve Mehmet Ali Can’ı 
kadrosuna katmıştı. 19 Eylül’de 
başlayacak olan 2020-2021 se-
zonunun ilk maçında 1922 Kon-
yaspor sahasında grubun güçlü 
ekiplerinden Sakaryaspor’u 
ağırlayacak. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da gençlik harekatı

RPS


