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Özel yurtlara 
destek verilsin

Süt sektöründe 
üretim artıyor

Çiftçilere tohum 
desteği verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
çiftçilerin hayvancılıkta kul-
landıkları kaba yem açığının 
kapatılmasına katkı sağlamak 
amacıyla 23 ilçe 130 mahal-
lede 532 çiftçiye yüzde 50 
hibe destekli 100 bin kilogram 
Macar fiği tohumu desteğinde 
bulundu.
 n HABERİ SAYFA 4’TE

TÜYİSEN Genel Başkanı 
Ahmet Baydar, Dünyayı ve 
Ülkemizi etkileyen pandemi 
nedeniyle özel yurt işletme-
lerinin kapılarına kilit vurarak 
bitme noktasına geldiklerine 
dikkat çekerek hükümetten 
destek talebinde bulundu.
n HABERİ SAYFA 7’DE

TÜİK tarafından açıklanan 
verilere göre ticari süt işlet-
melerince toplanan inek sütü 
miktarı Temmuz’da bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, 
Ocak-Temmuz döneminde 
yüzde 3,6 arttı.
 n HABERİ SAYFA 5’TE

Nihayet iyi haber
Konya’da son dönemde 

artış eğilimi gösteren koro-
navirüs vaka sayıları alınan 
önlemler sayesinde stabil 

hale geldi. Bu durum 
olumlu karşılanırken, ted-

birlere tam uyum sayesinde 
rakamların düşme eğilimine 

girebileceği bildiriliyor

KURALLARA UYUM
SAYILARI DÜŞÜRÜR

Son dönemde Türkiye gene-
linde yeniden artış eğiliminde 
olan koronavirüsle mücadele 
devam ederken, sorunlu iller 
arasında bulunan Konya’da 
son 1 haftadır vaka sayıları 
stabil seyretmeye başladı. 
Bu durum Konya’da olumlu 
karşılanırken, vatandaşların 
kurallara uyması halinde vaka 
sayılarının yeniden azalış eğili-
mine gireceği düşünülüyor. 

TOPLAM 217 BİN 
TEST YAPILDI

Yaklaşık 1 ay önce Konya’da 
günlük test sayıları 1000 civarın-
da seyrederken son dönemde 
Konya’da bu sayı artırılarak, yak-
laşık 5 bin civarına ulaştı. Böylece 
süreç başladığından buyana 
Konya’da 217 bin test yapıldı. 
Test sayısının artmasıyla bulaş 
meydana gelen veya bulaş riski 
olan vatandaşlar daha erken bir 
şekilde tespit edilmeye başlandı.
 n HABERİ SAYFA 13’TE

SAĞLIKLI BİR HAYAT 
 İÇİN: PROBİYOTİK

Sindirim sistemi, özellikle de bağırsaklar, dost 
bakterilerden oluşan geniş ve zengin bir floraya sahip. 

Bağırsak floramız, sindirim sisteminin işlevini sağlıklı bir 
şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Bunun için Zade Vital, 

probiyotik ürünlerle sağlığa destek oluyor.
 n HABERİ SAYFA 2’DE

Olası mağduriyetler önlendi 
Toplu ulaşımda ayakta yolcu alınmaması yönündeki kararın 
ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, gerekli tedbirleri 
hızlı bir şekilde aldı. Uzun zamandır ayakta yolcu almayan 
minibüslerde ise değişen bir şey olmadı.

Büyükşehir Belediyesi yeni kararla ilgili şoförleri bilgilendirdi. 
Bazı hatlarda ek seferler koyarken, yoğunluğu fazla hatlarda da 
seferler 5 dakikaya kadar düşürülerek, yolcuların bekleme süresi 
de kısaltılmış oldu. n HABERİ SAYFA 4’TE

Erol Mütercimler hakkında 
suç duyurusunda bulundu

‘Diyanet İşleri Başkanlığı 
bu milletin çimentosudur’

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Erol 
Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Sor-
gun’un suç duyurusu dilekçesinde, Mütercimler’in bir televizyon 
programında imam hatiplilere yönelik ağır hakaretlerde bulundu-
ğu belirtilerek, “Şüpheli Erol Mütecimler’in halkın benimsediği 
değerleri ve imam hatip okulları mensuplarına yönelik genel ahlak 
ve toplumsal erdemlerden yoksun olduklarını ifade ederek alenen 
aşağılamıştır.” ifadelerine yer verildi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Geçtiğimiz hafta sahte şeyh olarak ortaya çıkan ve küçük yaştaki 
çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban’ın 
ardından, Diyanet kapatılsın diyerek saldırıda bulunan bazı kesimler, 
şimdi de “Diyanet bu sapık tarikatları neden kontrol etmiyor?” suçla-
masını yöneltmeye başladı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bu-
lunan MİL-DİYANETSEN Genel Başkanı Celaleddin Gül, “Diyanet’e 
geniş yetkilerin verilmesi şarttır. Unutulmamalı ki; Diyanet bu milletin 
çimentosudur ve en güvendiği kurumdur” dedi.  n HABERİ SAYFA 12’DE

Ahmet Sorgun Celaleddin Gül

BEYŞEHİR GÖLÜ 
İÇİNDE ÖNEMLİ KEŞİF

Beyşehir Gölü’nün batı kıyısında yer alan Anadolu 
Selçuklulara ait Kubadabad Sarayı Külliyesi’nde, yaklaşık 
30 yıldır devam eden kazılar neticesinde, Beyşehir Gölü 

içerisinde yapılar keşfedildi. n HABERİ SAYFA 3’TE



Zade Vital 
DAILY PROBİYOTİK

Zade Vital 
EASY PROBİYOTİK

Zade Vital 
FEMINEN PROBİYOTİK

ZADE VITAL DESTEK ÜRÜNLER 

Sağlıklı büyüme ve sağlıklı yaş 
alma hayatımızın her döne-
minde en çok üzerinde dur-
duğumuz konudur. Sağlıktan 
bahsediyorsak temelde üzerin-
de durmamız gereken nokta ise 
beslenme oluyor. Hem bireyle-
rin sağlığı hem de toplumların 
bir sonraki nesillere aktaracağı 
genlerle kuşakların sağlığı için 
oldukça önemlidir. Kişisel sağ-
lığımız ve toplum sağlığı için 
daha bilinçli beslenmeye ihtiyacımız var.
Özellikle çocukluk döneminde yetersiz ve 
kötü beslenme kalıcı hasarlar bırakabilir. 
İklim değişikliği, hazır tüketim, kentleşme, 
işlenmiş gıda, sağlıklı ürüne ulaşamama gibi 
sebeplerle sağlıksız beslenme alışkanlıkları 
yaygınlaşmış durumdadır. UNICEF verileri-
ne göre; Beş yaşından küçük her 3 çocuktan 
1’i kötü besleniyor; iki yaşından küçük her 3 
çocuktan 2’si de yetersiz gıda alıyor. Günlük 
meyve ve sebze tüketimi, protein kaynakları-
nın beslenmeye eklenmesi makro besinlerin 
(protein, karbonhidrat, yağ) dengeli olarak 
Ne yediği kadar nasıl yediği de oldukça 
önemli! Ayakta atıştırarak veya oyun esna-

sında çocuğun fark etmeyeceği 
şekilde beslemeye çalışmak 
çocukta beslenme kültürünü 
oluşturmaya set çekebilir. Ma-
sada ya da mama sandalyesinde 
yediği gıdayı fark etmesini 
sağlayarak beslenme alışkanlığı 
edinmesini sağlamak gerekir. 
Sağlıklı beslenmede ilk adım 
İşlenmiş ve ambalajlı gıdalardan 
uzak durarak atılabilir. Özellikle 
çocukları bu ambalajlı gıdalar ile 

ödüllendirmek farkında olmadan yaptığımız 
büyük hatalardandır. Kaynağına güvendiği-
miz gıdaları tercih etmeye özen göstermeli-
yiz.
Doyma hissine ulaşamama, ailesel veya 
çevresel sebeplerle obezite son zamanlarda 
en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Obe-
zite bir sağlık problemidir ve çocukta erken 
yaşlarda fark etmek oldukça önemli. Obezite 
gibi bir sağlık problemi varlığında mutlaka 
bir çocuk hastalıkları ve uzmanı hekimden 
destek almak gerekir. 

https://www.unicefturk.org/yazi/sagliksiz-beslen-
me-yayginlasiyor?gclid=EAIaIQobChMIkfvV2uP-
l6QIVD-3tCh1UrggnEAAYAiAAEgJVZPD_BwE

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Çocuklarda Beslenme; 

Vücudumuzun steril olmayan tüm bölgeleri 
çeşitli bakterilerle örtülüdür. Bu bakteriler 
birlikte ortaklaşa bir hayat sürdüğümüz 
canlılardır. Vücut sistemlerimizin sağlıklı 
çalışmasına ve zararlı mikroorganizmalardan 
korunmasına yardımcı olur. 

Özellikle bağırsaklarımız bu 
mikroorganizmaların vücudumuzda en 
fazla bulunduğu yerdir. Bağırsak florasını 
oluşturan bu bakteriler, doğum ve emzirme 
sırasında bebeğin bağırsaklarına ulaşır ve iki 
yaşına kadar yeterli sayıda bakteri oluşarak 
floranın son halini verir. Çocukluk döneminde 
bağırsak florasının güçlü bir şekilde oluşması 
ve sonrasında korunması, ilerleyen yaşlarda 
sağlıklı bir hayat geçirmeyi sağlar.

Bağırsaklarımızdaki mikro organizmaların, 
gıdaların sindirilmesinde, hastalık kaynağı 
hücrelerin öldürülmesinde ve vitaminlerin 
üretilmesinde önemli görevleri vardır. Bağırsak 
florasını oluşturan bu bakterilerin hasar görmesi 
ve sayılarının azalması, sindirim problemlerine 
neden olur. 

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, 
bağırsaklarımızda bulunan bu bakterilerin, 
bağışıklık sistemimizin temelini oluşturduğunu 
göstermektedir. Bağırsak florası güçlü, 
sağlıklı ve zenginse, vücudumuzun bağışıklık 
sistemi de güçlü ve sağlıklı olacaktır. Sağlıklı 
bağışıklık sistemi, alerjik reaksiyonları daha az 
yaşamamızı ve hastalıklara karşı daha dirençli 
olmamızı sağlar. Ayrıca vücuttaki tüm diğer 
sistemlerin de dengeli bir şekilde çalışmasına 
destek olur.

Antibiyotik 
kullanımı, uzun 
seyahatler, sağlıklı 
olmayan beslenme tarzı 
ve yaşam tarzımız bu 
mikroorganizmaların 
azalmasına neden 
olabilir. Sağlıklı florayı 
koruyabilmek için 
sağlıklı bir beslenme 
ve yaşam tarzı 

benimsemek, ambalajlı ve koruyucu gıdalardan 
kaçınmak, gerçekten gerekli olmadıkça 
antibiyotik kullanmamak gerekir. 

Probiyotikler, bağırsak florasını tekrar 
dengelemek için kullanılan iyi huylu 
mikroorganizmalardır. Yoğurt ve fermente 
gıdalarda bulunduğu gibi, destekleyici ürünlerle 
de bu mikroorganizmaları vücudumuza almak 
mümkündür. Destekleyici probiyotik ürünlerin 
içerisinde, doğal olarak vücudumuzda bulunan 
mikroorganizmalar bulunur. En sık bulunanlar 
ise Laktobasillus ve Bifidobakterium türleridir. 

Farklı tür probiyotikler vücutta farklı 
sistemleri etkileyerek farklı faydalar sağlar. 
Ancak öncelikli amaç bağırsak florasını 
düzenleyerek bağırsak fonksiyonlarını 
sağlıklı hale getirmektir. Prebiyotikler ise 
iyi mikroorganizmalar olan probiyotiklerin 
çoğalmasını ve aktive olmasını destekleyen yan 
ürünlerdir. 

Vücutta tüm sistemlerin sağlıklı 
çalışabilmesi için bağırsak florasının sağlıklı 
olması gerekir. Bunun için, ihtiyaca uygun 
olarak belirlenmiş bakteri alt tiplerinin 
seçilmesi, kalite standartlarına uygun üretilmiş 
probiyotiklerin en az 3 ay boyunca düzenli 
kullanılması önerilir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Sindirim Sisteminin Kalkanı:
 Probiyotikler

Probiyotikler, belirli miktarlarda tüketildiğinde konakçı sağlığı üzerinde 
olumlu etkiler meydana getiren mikroorganizmalardır. Probiyotikler 
bakteri ya da maya olabilir. Her iki mikroorganizmanın da yapısı 
birbirinden farklıdır. 

Bakteri kökenli probiyotikler mayalara kıyasla daha hassastır. 
Asit ve tuz gibi çevresel etmenlerden kolayca etkilenirler. Bakteri 
kökenli probiyotikler aside dirençli özel kapsülleme teknolojisi 
ile üretilmelidir. Mide asidi gibi sindirim kanalından geçerken 
yolaktan etkilenmeden, koloni sayısı azalmadan sağlıklı bir şekil-
de bağırsağa ulaşması için özel kapsülleme teknolojisi gereklidir. 

Bakteri kökenli bir probiyotik tercih ederken bu noktaya dikkat etmek oldukça önemlidir. 
Probiyotikler suştan suşa farklı etkiler gösterir. 
Aynı isimlendirmeye sahip olabilirler ancak suş numaraları değiştiği takdirde etkinlikleri 

de değişebilir. Tercih edilecek olan probiyotik kutusunda mutlaka probiyotik suş numarası 
belirtilmiş ürünler tercih edilmelidir. 

Klinik çalışmalar ile etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış probiyotikler seçmek önemlidir. 
Son dönemlerde probiyotikler ve bağırsak sağlığı üzerine sayısız çalışmalar yapılmaktadır. 
Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan probiyotikler hakkında yapılan çalışmalar ile yeni 
ürünler de geliştirilmektedir. 

Her probiyotik desteği aynı amaca hizmet etmeyebilir. Bu nedenle kullanım amacımıza 
uygun bu alanda etkinliği kanıtlanmış spesifik ürünler tercih edilmelidir. Örneğin, vajinal sağ-
lığı korumaya destek olan probiyotik ile bağırsak sağlığını korumak amaçlı seçilen probiyoti-
ğin ürün içerikleri farklılaşır. Doğru tercihler için özel ürünler seçmek gerekir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Probiyotik kullanımının önemi

Sağlıklı Bir Yaşam için:Probiyotik
Sindirim sistemi, özellikle de 

bağırsaklar, dost bakterilerden 
oluşan geniş ve zengin bir 
floraya sahip. Bağırsak floramız, 
sindirim sisteminin işlevini 

sağlıklı bir şekilde yerine 
getirmesini sağlıyor. 

Ayrıca bağışıklık 
sisteminin temelini 

oluşturuyor.
Uzun süreli 

seyahatler, stresli iş 
hayatı, düzensiz beslenme 

gibi durumlarda bozulan 
flora, sindirim sistemi 
problemlerine neden 

olabilir. 
Katkı, kimyasal ve koruyucu 

içeren endüstriyel gıdaların ve 
antibiyotiklerin kullanımıyla, 

bağırsak floramızı oluşturan 
bakterilerin sayısı azalır, yapısı 
bozulur ve bu durum bağışıklık 
sisteminin bozulması için 
önemli bir tehdit oluşturur.

Probiyotikler, sindirim sistemi 
florasını yeniden düzenlemek, 
sindirim sorunlarını gidermek 
ve bağışıklık sistemini 
desteklemek için çok önemli 
takviyeler. Probiyotiklerin 
sindirim sistemini dengeleyici 
etkileri ile kabızlık, ishal, 
şişkinlik gibi semptomlar 
azalıyor, bağışıklık sistemine 
verdikleri destekle, vajinal flora 
dengeleniyor, bağışıklık sistemi 
güçlenerek hastalıklara ve 
alerjik problemlere karşı direnç 
artıyor.

Helvacızade Grubu olarak, daha sağlıklı yarınlara destek olmak için çalışıyoruz.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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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: 23 Muharrem  1442  -  Rûmî: 29 Ağustos 1436

Bir öneri her okulda en az 10 veya 
15 dershane var bu dershanelerde  
tam gün eğitim yapılabilir Örneğin 40 
kişilik bir birinci veya  ikinci sınıf veya  
üçüncü sınıfları ikiye bölerek  20 kişilik 
sınıflara ayırarak  ve her öğrenciyi bir 
sıraya oturtularak   ve her sınıfa da bir 
öğretmen  göndererek  öğlene kadar 
1-2-3   sınıf öğrencilere  eğitim verile-
bilir.Bu   1-2-3  sınıfların  eğitimi bittimi  
bu örgenciler belirli dakikalar aralığıyla 
örgencilerin   sınıfları  boşaltılıp ilaçla-
narak 4-5-6 sınıfların   eğitime başla-
ması sağlanabilir.Eğer dershaneler kafi 
değilse  1-2-3 sınıflar bir er gün ara ile 
eğitim devam edebilir. Bu şekilde  4-5-
6- sınıflar 7-8-9 sınıflar  sabah  ve öğ-

leden  sonra olarak  ikil eğitime devam 
edilebilir   .Her sınıfların değişiminde  
birer saat arayla öğrencilerin sosyal 
mesafeyi koruyarak  teması sağlanma-
dan  okulların boşaltılıp dezenfekte edi-
lip diğer sınıfları dershanelere alınması 
sağlanabilir .

Uzaktan  eğitim  ne kadar başarılı 
olur  bilinmez ancak çocuklar bilgisa-
yarın basında evlerinde ne kadar ciddi 
olar bu eğitimi alır çok zor . KURALLA-
RA UYALIM .KURALLARA UYALIM 
.KURALLARA UYALIM Biz Türk milleti 
hiçbir sorunu ve tehlikeyi ciddiye alma-

yan bir toplumsal yapıya 
sahip insanlarız illa sorun, 
dert, hastalık basımıza 
gelecek ondan sonra ah 
vah demeye başlayacağız.
Devletimiz  diyor maske 
tak, mesafeyi koru, kala-
balıklardan uzak dur, hij-
yen temizlik  çok önemli 
.Sanki devlet vatandaşının 
sağlığını düşünmüyor da  
boşuna söyleniyor diyor-
lar.Yapmayın, bir uyun  ,bir gitmeyin 
düğünlere  ne olur sanki  ya oynaya-

can mı aç evinde  oyun 
havasını al eline  iki kasık  
esini çocuklarını da al  
karsına saatlerce  oyna 
ne güzel .Kimi, kimde 
bu pislik hastalığın ol-
duğu belli değil .Bende 
yok, sende yok herkes  
rahatça geziyor mesafe, 
maske yok, hijyen yok 
kimden bulaşıyor bu 
hastalık .Bakın  hastalı-

ğa yakalanıp da  bu hastalığı  geçiren 
o hastanelerde  yatan, tedavi gören  

hastaların ne çektiğini bilseniz  zorunlu 
olmadıkça, sokağa çıkmaz  insanlarla 
bir araya gelmek istemezsiniz .O in-
sanlar izdırap çekiyorlar.Daha  birde 
evlerinde  karantinada  kalan  insanlar 
var  bir sorun ne yapıyorsunuz diye 
.İnsanlar dünyaya geldiğine pişman-
lar.Yapmayın kurallara uyalım  yoksa 
toplum olarak çok sıkıntılı günler  bizi 
bekliyor hem sağlık olarak hem de  
ekonomik olarak .Tamam  kadere  ina-
nıyoruz. Her şeyi verende alanda Allah  
isterse bir saniyede her şeyi bitilir.Sen  
eşeğini kavi bağla ondan sonra  Allah 

emanet et  derler atalar  .Sen tedbirini 
al  ondan sonra  Allahtan iste ne is-
teyeceksen.Ama birde bizi yaratırken  
akıl vermiş  ne yaptığımızı  ne isler 

çevirdiğimizi bilmiyor mu  bu virüs.  
Dünyanın başına neden geldi düşünen 
var mı, yok . Allahın insanlığa gönder-
diği o kutsal kitap kuranı kerimde ne di-
yiyor biliyormusunuz. Her şeyin sahibi 
benim asınıza bir musibet geldiğinde 
bana yalvarıyorsunuz, el acıyorsunuz 
dertlerden kurtulduktan sonra şükrü-
nüz bitiyor. Aklımızı başımıza alalım . 
Hastalıklarla yasamak çok zor. Birazcık 
toplum olarak vurdumduymaz olma-
yalım .Hayat çok güzel .Ülkemiz çok 
güzel.

SINIFLARI İKİYE BÖLÜP EGİTİM ÖGRETİME BAŞLAYABİLİRSİNİZ 

Kubadaba Sara Külliyesi kazılarında Beyşehir Gölü içerisinde yapılar keşfedildi.  Bölgede kazı çalışmaları devam ediyor 

Göl içinde yapılar keşfedildi!
Beyşehir Gölü’nün batı kıyısın-

da yer alan Anadolu Selçuklulara 
ait Kubadabad Sarayı Külliyesi’nde, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni 
ile Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tari-
hi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Muharrem Çeken başkanlığındaki 
bir ekip ile gerçekleştirilen kazı çalış-
maları devam ediyor. 

Kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler 
veren Çeken, çalışmanın 30 yıldan 
buyana sürdüğünü söyledi. Kazıyla 
Türkiye’nin Kurucuları Selçukluların 
yaşayış biçimini, sanat ve mimarlık 
ürünleri üzerinden aydınlatmayı 
amaçladıklarını dile getiren Çeken, 
“Saray Külliyesi, surla çevrili birbi-
rine bağlantılı avlular içinde serbest 
düzende yerleştirilmiş köşkler ve 
hizmet binalarıyla Edirne ve Topka-
pı gibi Osmanlı saraylarının öncüsü-
dür. Alâeddin Keykubad zamanında 
inşa edilen Kubadabad, Büyük Saray 
ve Küçük Saray olarak adlandırılan 
merkez binalarının da içinde olduğu 
yirmi iki farklı yapı kalıntısının dışın-
da, henüz toprak altında aydınlatıl-
mayı bekleyen kalıntılarıyla büyük 
bir Selçuklu Saray Külliyesi olma-
sının yanı sıra aynı zamanda güney 

batısında yer alan ovaya doğru ge-
nişleyen bir şehir niteliğindedir” ifa-
delerini kullandı.

KARATAY MEDRESESİNDE 
SERGİLENİYOR

Kazıda çıkan eserlerin Karatay 
Medresesi’nde serginlendiğine vur-
gu yapan Çeken, “Kazılar sonucun-
da ortaya çıkarılan ve toprak üstün-
deki kalıntılara göre; Birinci Avluda, 
dikdörtgen bina, iki hamamlı köşk 
ve avlunun orta kısmında henüz 
işlevleri anlaşılamayan yapılar yer 
alır. İkinci Avlu ise esas olarak Kü-
çük Saray ve müştemilâtını kuşatır. 
Birinci avlunun kuzey ucunda, ikin-
ci avluya sekili bir yolla bağlanan, 
nispeten küçük Üçüncü Avlunun 
büyük bölümünü Büyük Saray ve 
bitişiğindeki hamamı kaplar. Üçün-
cü Avlunun teras gibi düzenlenmiş 
kalan kısmında ise bazı mimari ka-
lıntılar vardır. Bunların güneyinde 
Gürlevi denilen kaynağı da içine 
alacak biçimde oluşturulmuş Dör-
düncü Avlu, Toprak Tol adı verilen 
Prehistorik höyüğü içine alır. Dör-
düncü Avlunun güneyinde ise bir 
Av Köşkü (Şikârhane)ve av sahası 
(avlak) yer alır. Saray Külliyesi bir göl 
Kayıkhanesi/Tersanesi barındırması 

açısından çağdaşı örnekler arasında 
üniktir. Kubadabad’da kazılarla elde 
edilmiş sarayın dekorasyonuna ait 
muhteşem çini kaplamalar ve alçı 
dolaplar ile panolar; kullanım sera-
mikleri ve cam eşyalar bugün Kon-
ya Karatay Medresesi Çini Eserler 
Müzesi’nde sergilenmektedir” diye 
konuştu. 
2020 SEZONUNDA DA ÇALIŞMALAR 

ARALIKSIZ SÜRÜYOR
2020 sezonunda yapılan çalış-

malar hakkında da bilgi veren Doç.
Dr. Muharrem Çeken, şu bilgileri 
paylaştı, “2020 sezonu programı, 
özellikle depoda bulunan etütlük 
eserlerin dijital ortama aktarılması 
ve kasaların QR kod sistemi ile tas-
nifi, yayın ve belgeleme çalışmaları 
ile geçici koruma, temizlik ve kazı 
çalışmaları şeklinde gerçekleştiril-
mektedir. Bu yılki çalışmalar sıra-
sında külliyenin güneydoğusundaki 
halk arasında “Gürlevi” denen suni 
göleti sınırlandıran duvarların göle 
doğru uzayan bağlantılarını bulmak, 
aynı zamanda “Kayıkhane” önün-
den göl içine uzanan duvarları tes-
pit etmek amacıyla drone ile yapılan 
belgeleme çalışmaları sırasında göl 
kıyısından yaklaşık yüz metre açıkta 

ve iki metre derinlikte bina kalıntı-
larına rastlanılmıştır. Kubadabad sit 
sınırları içinde yer alan gölün temiz 
ve berrak suları altında biri dikdört-
gen planlı büyük bir yapıya ait diğer-
leri kare ve dikdörtgen biçimli me-
kanlar şeklinde düzgünce sıralanmış 
yapı kalıntıları açıkça görülmektedir. 
Bu sene göldeki algli, kloro ve yo-
sunların minimum seviyede oluşu 
göl tabanındaki izlerin net biçimde 
tespit edilmesine imkan vermiştir.
Ülkemizdeki birçok gölde görüldü-
ğü gibi günümüzden 3500 yıl önce 
başlayıp M.S. 700’lerde giderek 
artan kuraklık eğiliminin Beyşehir 
Gölü’nü de etkilediği bilinmekle 
birlikte tarih içinde su seviyeleri 
hakkında net bilgilere sahip değiliz.
Günümüzde yaklaşık 1120 metre 
rakımlı bugünkü göl seviyesinin çok 
daha altında bulunan bu yapıların 
ne olduğu ve inşa dönemi bu haliyle 
tespit edilememektedir. Hem Tarihi 
kaynaklarda hem de göl morfolojisi-
ne ilişkin bilgiler araştırılmakta olup, 
önümüzdeki yıl yapılması planlanan 
su altı çalışmaları ile birlikte şimdilik 
gizemini koruyan bu yapı kalıntıları 
aydınlatılmaya çalışılacaktır.” 
n EMİNE ÖZDEMİR

Ayşe- Ali Fındıkçı çiftinin kızı 
Merve ile Ümmü Gülsüm- Sela-
hattin İngit çiftinin oğlu Mehmet 
Yasin, Mavera Kır Düğün Bahçe-
sinde düzenlenen nikah töreni ile 

dünyaevine girdi.
 Fındıkçı ve İngit ailelerini 

mutlu günlerinde sevenleri ve ya-
kınları yalnız bırakmadı. Fındıkçı 
ve İngit aileleri misafirlerini kapıda 

karşılayarak ‘Hayırlı olsun’ dilekle-
rini kabul etti. 

Gerçekleşen düğün boyunca 
genç çiftin ve ailelerin mutluluğu 
gözlerinden okunuyordu. Konya 

Yenigün Gazetesi olarak Merve ve 
Yasin’e bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, Fındıkçı ve İngit ailelerini 
tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ayşe- Ali Fındıkçı çiftinin kızı Merve ile Ümmü Gülsüm- Selahattin İngit çiftinin oğlu Mehmet 
Yasin, Mavera Kır Düğün Bahçesinde düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi

Fındıkçı ve İngit 
aileleri akraba oldu

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ
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Selçuklu Kaymakamı Ömer Hil-
mi Yamlı ile Selçuklu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ali Düz ilçede mas-
ke, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. 
Türkiye genelinde artan koronavirüs 
vakaları nedeniyle denetimler artırıl-

dı. Selçuklu’da artırılan denetimler 
kapsamında Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı ile Selçuklu Be-
lediye Başkan Yardımcısı Ali Düz 
maske, mesafe ve hijyen denetimi 
yaptı. Selçuklu Nişantaş Mahallesin-

de denetim yapan Kaymakam Yamlı 
ile Başkan Yardımcısı Ali Düz mahal-
lede bulunan dükkanlarda esnafları 
denetlerken, hijyen noktasında uya-
rılarda bulundu. Denetime Selçuklu 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve 

Selçuklu Belediye Başkan Yardım-
cısı Ali Düz yanı sıra Selçuklu İlçe 
Emniyet Müdürü Gökhan Özdemir 
ve Selçuklu İlçe Jandarma Karakolu 
Komutanı Üsteğmen Muhammed 
Kavak da katıldı. n HABER MERKEZİ

Selçuklu’da denetimler aralıksız sürüyor

Büyükşehir çiftçilere tohum desteği veriyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

çiftçilerin hayvancılıkta kullandık-
ları kaba yem açığının kapatılması-
na katkı sağlamak amacıyla 23 ilçe 
130 mahallede 532 çiftçiye yüzde 
50 hibe destekli 100 bin kilogram 
Macar fiği tohumu desteğinde bu-
lundu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, kır-
salda yaşayan vatandaşların ge-
lirlerinin artırılması için her türlü 
projeye destek verdiklerini belirte-
rek, “Konya, tarım ve hayvancılıkta 
Türkiye’nin en önde gelen şehirle-
rinden birisi. Çiftçilerimizin her za-
man, her konuda yanındayız.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
hayvancılıkta kaba yem açığının 
kapatılması, kırsal kesimdeki çift-
çilerin bitkisel ve hayvansal üre-
timlerinin desteklenmesi amacıyla 
çiftçilere Macar fiği tohumu deste-
ğinde bulundu. Konya Büyükşehir 

Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi 
bahçesinde düzenlenen programda 
çiftçilere tohumu teslim eden Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, belediye ola-
rak önceliklerinden birinin kırsalda 
tarımın ve hayvancılığın desteklen-
mesi olduğunu vurgulayarak, “ Bu 
manada bugüne kadar çiftçimize 
265 milyon liralık destek sağladık. 
Bugün de 2020-2021 yılında des-
tekleyeceğimiz kısma bağışlıyoruz. 
Sadece bu yıl 10 milyon liralık des-
tek sağlayacağız. 

Cevizden asmaya, koyun yıka-
ma makinesinden arı destekçiliğine 
kadar birçok alanda destekleme-
lerde bulunuyoruz. Bugün yaptığı-
mız programda Macar fiği tohumu 
dağıtacağız. Fiğ tohumu bölgemiz 
için önemli ürün. Süt hayvancı-
lığında kullanılan, özellikle kaba 
yem açığını kapatmak için ciddi bir 
çalışma olacak. Bölgemizde özellik-

le Mayıs hasadından sonra tekrar 
ikinci bir ürün olarak ekilebiliyor ve 
kıraç arazide kullanılabiliyor. Böy-
lece özellikle hayvancılıkla uğraşan 
çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını 
gidermeyi amaçlıyoruz. Bugün bu-
rada Meram, Selçuklu ve Karatay 
ilçemizdeki çiftçilerimizle dağıtıma 
başlıyoruz.” dedi. 

‘ÇİFTÇİLERİMİZE HER TÜRLÜ 
DESTEĞİ VERECEĞİZ’ 

Toplam 100 bin kilogramlık 
Macar fiği tohumu dağıtacaklarını 
ifade eden Başkan Altay, “Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak kır-
salda yaşayan hemşehrilerimizin 
gelirlerinin artırılması için her tür-
lü projeye destek vermeye devam 

edeceğiz. Konya, tarım ve hayvan-
cılıkta Türkiye’nin en önde gelen 
şehirlerinden birisi.

 Çiftçilerimizin her zaman, her 
konuda yanındayız. Şimdiden ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum.” 
diye konuştu. Büyükşehir Beledi-
yesinin yapmış olduğu fiğ tohumu 
desteğini alan çiftçiler ise tohumun 

hayvancılıkta önemli bir yere sa-
hip olduğunu belirterek, çiftçiye ve 
üreticiye verdiği desteklerden dola-
yı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler. 

23 İLÇEDE 532 ÇİFTÇİYE 
MACAR FİĞİ DESTEĞİ 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya ve mahallerinde kırsal ke-
simdeki çiftçilerin bitkisel ve hay-
vansal üretimlerini desteklemek 
23 ilçe, 130 mahallede 532 çift-
çimize yüzde 50 destekli 100 bin 
kilogram standart sertifikalı Macar 
fiği tohumu desteklemesi yaptı. Bu 
destekleme ile Macar fiğinin 10 bin 
dekar alanda ekiminin yapılmasıy-
la yaklaşık 6 bin 250 ton kuru ot 
üretimi gerçekleştirilmiş olacak. 
Böylece hayvancılık yapan çiftçile-
rin hayvancılıkta kullandıkları kaba 
yem açığının kapatılmasına katkı 
sağlanmış olacak.
n HABER MERKEZİ

Meram’da kapsamlı  
kovid-19 denetimi yapıldı

Yurt genelinde gerçekleşti-
rilen kapsamlı koronavirüs de-
netimlerine Meram’da, Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ve İlçe Emniyet Müdürü 
İrfan Ceylan da katıldı. Maske 
takmayan vatandaşları tek tek 
uyaran Çelik, Kavuş ve Ceylan 
esnaflara da hem kendileri hem 
sevdikleri için maske, mesafe 
ve temizlik uyarısını yinelediler. 
Yeniden yükselişe geçen koro-
navirüsle mücadele için İçişleri 
Bakanlığının genelgesi ile yurt 
genelinde başlatılan denetimler, 
Meram’da da Meram Kaymaka-
mı Resul Çelik, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş ve Me-
ram İlçe Emniyet Müdürü İrfan 
Ceylan’ın önderliğinde geniş 
kapsamlı olarak gerçekleştirildi. 
Meram Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri denetimlerini 
ilçenin tamamında geniş kap-
samlı olarak gerçekleştirirken, 
Kaymakam Çelik, Başkan Kavuş 
ve İlçe Emniyet Müdürü Ceylan, 
Mimar Muzaffer ve Başaralı Cad-
delerinde denetimlere katılarak 
esnaflar ve vatandaşları virü-
se karşı bir kez daha uyardılar. 
Maske takmayan vatandaşlar-
dan maskelerini kurallara uygun 
bir biçimde takmalarını isteyen 
Kaymakam Çelik, Başkan Ka-
vuş ve Emniyet Müdürü Ceylan 
ziyaret ettikleri esnaflardan da 

hem kendi hem de vatandaşla-
rın sağlıkları için maske, mesafe 
ve temizlik kurallarına azami öl-
çüde riayet etmelerini istediler. 
İçinde bulunduğumuz kontrollü 
sosyal hayat döneminde maske, 
mesafe ve hijyen kurallarının 
yanı sıra tüm işyerleri ve tüm ya-
şam alanları için belirlenen ted-
birlere uyulmasının hayati önem 
taşıdığına vurgu yapan Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, bunu 
vatandaşlarımıza yeniden ve bir 
kez daha hatırlatmak üzere de-
netimlere bizzat iştirak ettiklerini 
ifade etti. Koronavirüse karşı alı-
nan tedbirlerin süreklilik arzet-
mesinin gerekliliğine işaret eden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş da vatandaşlara, “Bu illetle 
savaşımızı ancak bu şekilde kaza-
nabiliriz. ‘Nefes alamıyorum’ diye 
maskenizi çenenizin altına indir-
diğiniz an savaşı kaybetmeye 
başlıyoruz. Kurallara uymamaya 
devam ettiğimiz sürece gerçek 
normal hayata geçişimiz de o 
denli gecikecektir. Sevdiklerimi-
zin sağlığı hatta hayatının bizim 
ellerimizde olduğunu asla unut-
mayalım” uyarısında bulundu. 
Denetimlerde Çelik, Kavuş ve 
Ceylan’ı karşılarında görmekten 
duydukları memnuniyeti dile 
getiren vatandaşlar gösterdikleri 
hassasiyetten dolayı üç isme de 
teşekkürlerini ilettiler.
n HABER MERKEZİ

Toplu ulaşımda ayakta yolcu alınmaması yönündeki kararın ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, gerekli 
tedbirleri hızlı bir şekilde aldı. Uzun zamandır ayakta yolcu almayan minibüslerde ise değişen bir şey olmadı 

Toplu taşımada 
önlemler tamam

Son haftalarda Türkiye’de artış 
eğilimine giren koronavirüse karşı 
yeni önlemler alınmıştı. Bu kapsam-
da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşım 
araçlarında ayakta yolcu alınmama-
sı kararı çıkmıştı. Kararın ardından 
Konya’da gerekli tedbirler hızlı bir 
şekilde alınarak, kararın iyi bir şe-
kilde uygulanabilmesi için çeşitli 
adımlar atıldı. Büyükşehir Belediye-
si, attığı adımlarla otobüs ve tram-
vaylardaki yoğunluğu azaltmış oldu.

EK SEFERLER DÜZENLENDİ
Kararın ardından hızlı adımlar 

atan Büyükşehir Belediyesi, konuyla 
ilgili personele ve şoförlere gereken 
bilgilendirmeleri yaptı. Bunun ya-
nında Büyükşehir Belediyesi, vatan-
daşları da bilgilendirmek adına toplu 
ulaşım araçlarına önceki gün tedbir 
ve uyarı yazıları astı. Belirlenen kri-
terlerin dışında toplu taşıma araç-
larına yolcu alınmayacağı bildirildi. 
Ayakta yolcu alınmaması kararının 

ardından bazı hatlarda vatandaşla-
rın mağdur olmaması adına ek se-
ferler düzenlendi. Ayrıca yoğunluğu 
fazla hatlarda da seferler 5 dakikaya 
kadar düşürülerek, yolcuların bekle-
me süresi de kısaltılmış oldu. 

MİNİBÜSLER İÇİN DEĞİŞEN 
BİR ŞEY OLMADI

Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında Konya’daki minibüsler uzun 
zamandır ayakta yolcu almıyorlar-
dı. Bu anlamda alınan kararla Kon-

ya’daki minibüsçülerin uygulama-
sında herhangi bir değişiklik olmadı. 
Tüm minibüsleri koronavirüse karşı 
sürekli uyaran Konya Minibüsçüler 
ve Umum Servis Araçları Odası, 
kurallara harfiyen uyulması konu-
sunda çağrılarda bulunuyor. Büyük 
oranda kurallara uyan minibüsçüler 
ise, maskesiz ve ayakta yolcu almı-
yor, gerekli gördüğü yerlerde vatan-
daşları uyarıyor. 
n MERVE DURGUT
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Temmuz ayında bir önceki yı-
lın aynı ayına göre hindi eti üretimi 
yüzde 8,4 artarken, tavuk yumurtası 
üretimi yüzde 2,1, tavuk eti üreti-
mi ve kesilen tavuk sayısı ise yüzde 
13,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Kü-
mes Hayvancılığı Üretimi verisini 

açıkladı. Buna göre, tavuk eti üreti-
mi 174 bin 329 ton, tavuk yumurta-
sı üretimi 1,5 milyar adet olarak ger-
çekleşti. Temmuz ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi 
yüzde 8,4 artarken, tavuk yumurtası 
üretimi yüzde 2,1, tavuk eti üreti-
mi ve kesilen tavuk sayısı ise yüzde 
13,5 azaldı. Ocak- Temmuz döne-

minde bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre hindi eti üretimi yüzde 9,3, 
tavuk eti üretimi yüzde 2,9, kesilen 
tavuk sayısı yüzde 2,3, tavuk yu-
murtası üretimi ise yüzde 0,5 arttı.

Temmuz ayında bir önceki aya 
göre tavuk eti üretimi yüzde 7,3 aza-
larak 174 bin 329 ton olarak gerçek-
leşti. Temmuz ayında bir önceki aya 

göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 
azalarak 99 milyon 95 bin adet oldu. 
Temmuz ayında bir önceki aya göre 
tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 
artarak 1,5 milyar adet oldu. Tem-
muz ayında bir önceki aya göre hindi 
eti üretimi yüzde 10,7 azalarak 5 bin 
620 ton olarak gerçekleşti.
n MEVLÜT EGİN

Haziran ayı işsizlik 
rakamları açıklandı

İnşaat maliyet endeksi 
Temmuz ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), haziran 2020’ye ilişkin iş 
gücü istatistiklerini açıkladı. Ha-
ziran ayında işsizlik oranı yüzde 
13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tür-
kiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı 
Haziran döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 152 bin kişi 
azalarak 4 milyon 101 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış 
ileyüzde13,4 seviyesinde gerçek-
leşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 
puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu. 
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 
yılı Haziran döneminde, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 
981 bin kişi azalarak 26 milyon 
531 bin kişi, istihdam oranı ise 4,0 
puanlık azalış ile yüzde 42,4 oldu. 
Bu dönemde, istihdam edilenle-
rin sayısı tarım sektöründe 274 
bin, sanayi sektöründe 319 bin, 
inşaat sektöründe 91 bin, hizmet 
sektöründe 1 milyon 298 bin kişi 
azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 
19,3’ü tarım, yüzde 20,0’ı sanayi, 
yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 55,0’ı ise 
hizmet sektöründe yer aldı. İşgücü 
2020 yılı Haziran döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
2 milyon 134 bin kişi azalarak 30 
milyon 632 bin kişi, işgücüne ka-
tılma oranı ise 4,3 puanlık azalış 

ileyüzde49,0 olarak gerçekleşti. 
Haziran 2020 döneminde herhan-
gi bir sosyal güvenlik kuruluşuna 
bağlı olmadan çalışanların toplam 
çalışanlar içindeki payını gösteren 
kayıt dışı çalışanların oranı, bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre 3,9 
puan azalarak yüzde 31,3 olarak 
gerçekleşti. Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı çalışanların oranı bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre 4,3 
puan azalarak yüzde 18,9 oldu.15-
64 yaş grubunda işsizlik oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
0,4 puanlık artışla yüzde 13,7, 
tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 pu-
anlık artışla yüzde 16,0 oldu. Bu 
yaş grubunda istihdam oranı 4,0 
puanlık azalışlayüzde47,1, işgü-
cüne katılma oranı ise 4,4 puanlık 
azalışla yüzde 54,5 oldu.15-24 yaş 
grubunu kapsayan genç nüfusta 
işsizlik oranı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1,3 puanlık artış-
layüzde26,1, istihdam oranı ise 
6,0 puan azalarakyüzde28,2 oldu. 
Aynı dönemde işgücüne katılma 
oranı 7,4 puanlık azalışla yüzde 
38,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne 
eğitimde ne de istihdamda olan-
ların oranı ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 3,1 puanlık artışla-
yüzde29,3 seviyesinde gerçekleşti.
n İHA

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı 
Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 3,6 arttı

Süt sektöründe üretim
artarak devam ediyor

Süt ve süt ürünleri üretimi ya-
pılan ticari işletmelerce toplanan 
inek sütü miktarı Temmuz 2020’de 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 3,1, Ocak-Temmuz döneminde 
ise geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3,6 arttı. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) Süt ve Süt Ürünle-
ri Üretimi, Temmuz 2020 verilerini 
açıkladı.

TOPLANAN SÜT MİKTARI ARTTI
Ticari süt işletmelerince Tem-

muz ayında 825 bin 132 ton inek 
sütü toplandı. Toplanan inek sütü 
miktarı Temmuz’da bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, 
Ocak-Temmuz döneminde ise bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3,6 arttı. 

Temmuz ayında ticari süt iş-
letmeleri tarafından toplanan inek 
sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, 
protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 
olarak tespit edildi.

Temmuz ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre ticari süt işletmeleri 

tarafından yapılan içme sütü üretimi 
yüzde 12,3 artarak 111 bin 96 ton 
olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz 
döneminde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre içme sütü üretimi yüz-

de 12 artarak 952 bin 907 ton olarak 
gerçekleşti.

Temmuz’da bir önceki yılın 
aynı ayına göre ticari süt işletmele-
ri tarafından yapılan yoğurt üreti-

mi yüzde 2,5 azalarak 104 bin 490 
ton, Ocak-Temmuz döneminde ise 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 2,5 azalarak 638 bin 733 ton 
olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu 
üretimi yüzde 59,6, yağsız süt tozu 
yüzde 38,1, inek peyniri üretimi 
yüzde 12,1, tereyağı üretimi yüzde 
6,6, kaymak üretimi yüzde 2,7 ar-
tarken, ayran üretimi yüzde 1, diğer 
peynirler (koyun, keçi, manda ve 
karışık sütlerden elde edilen peynir 
çeşitleri) yüzde 12,1 azaldı.

Ocak-Temmuz döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre inek 
peyniri yüzde 9,5, tam yağlı süt tozu 
yüzde 8,6, tereyağı üretimi yüzde 
8,2, kaymak üretimi yüzde 2,4, yağ-
sız süt tozu yüzde 1,1 artarken, di-
ğer peynirler (koyun, keçi, manda ve 
karışık sütlerden elde edilen peynir 
çeşitleri) yüzde 5,4 ve ayran üretimi 
yüzde 16,2 azaldı. 
n MERVE DURGUT

Türkiye İstatistik Kurumu, 
Temmuz ayına ilişkin inşaat ma-
liyet endeksi verilerini açıkladı İn-
şaat maliyet endeksi, Temmuz’da 
aylık bazda yüzde 0,95, yıllık bazda 
yüzde 9,17 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 
Temmuz ayına ilişkin inşaat ma-
liyet endeksi verilerini açıkladı. 
Buna göre, endeks Temmuz’da bir 
önceki aya göre yüzde 0,95, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 
yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi 
yüzde 1,35, işçilik endeksi yüzde 
0,12 arttı. Temmuz 2019’a göre 
ise malzeme endeksinde yüzde 
6,66, işçilik endeksinde yüzde 
14,67 artış gerçekleşti. Bina inşaatı 
maliyet endeksi, Temmuz’da bir 

önceki aya göre yüzde 0,75, geçen 
yılın aynı ayına göre de yüzde 9,59 
artış gösterdi. Temmuz’da, haziran 
ayına göre malzeme endeksinde 
yüzde 1,09 ve işçilik endeksinde 
yüzde 0,08 artış kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise 
malzeme endeksi yüzde 7,10 ve 
işçilik endeksi yüzde 14,87 yük-
seldi. Bina dışı yapılar için inşaat 
maliyet endeksi, Temmuz’da bir 
önceki aya göre yüzde 1,62, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 
arttı. Temmuz’da bir önceki aya 
göre malzeme endeksi yüzde 2,22 
ve işçilik endeksi yüzde 0,27 artış 
gösterdi. Geçen yılın aynı ayına 
göre ise malzeme endeksinde yüz-
de 5,25, işçilik endeksinde yüzde 
13,96 artış oldu. n AA

Tavuk eti üretimi Temmuz’da azaldı

1.Müslümanlar: M. 7. Yüzyılın ilk 
yarısında Bizans’ı Suriye’den çıkaran 
Müslüman Araplar bölgeye akın akın 
göç ettiler. Bu göçlerle, içeride doğa-
cak bir fitneyi bastırmayı, Bizans’a karşı 
demografik yapıyı değiştirmeyi amaçla-
mışlardı. 

2. Maruniler: İlk yaşayış yerleri 
hakkında farklı rivayetler de bulunan 
Marunîler Antakya ile Cülus (Halep’in 
70 km2 kuzeyinde) yaşadıkları en büyük 
ihtimaller arasındadır. Marunî tarihçileri 
ise dedelerinin Suriye’nin Kuzeyi Antak-
ya’da yaşadıklarını iddia etmektedirler.

3-Müslüman Sünniler, Şiiler 
ve Dürziler:  Sünniler Lübnan’ın sahil 
şeridin de, Şiiler, Beka Vadisinde ve 
güneyde,  Dürziler Lübnan dağlarının 
orta kesiminde konuşlandılar. Marunî-
ler’in ise; dağlık bölgelere oradan da H. 
7. Yüzyılın sonlarında Lübnan dağlarına 
çekildikleri ileri sürülmektedir. Bu tarih 
bazı batılı Müslüman tarihçiler tarafın-
dan tenkit konusu edilmiştir. “692’de 
12.000 askerle Halife Abdülmelik’i 
hezimetine uğrayıp Suriye’yi geçerek 
Lübnan’a sığınan Marunîlerin hicri 7. 
Yüzyılının sonlarında asker sayılarının 

söylendiği kadar olması olanak 
dışıdır. Haçlı seferleri esnasında 
11-12 yüzyılda sayıları 40 bini 
aşmayan Marunîlerin 7. Yüzyıl-
da 12 bin askerle savaşa girmesi 
hayalden başka bir şey değildir” 
denilmektedir. Tarihçilerin iddialarına 
göre Maruniler’in sayısı 7. Yüzyılda 10 
bin kişiyi geçmiyordu.

 Fransız tarihçileri hicret sebeplerini 
Abdülmelik’le olan hezimetlerine değil 
Hristiyan kilisesiyle olan dini anlaşmaz-
lıklara bağlıyorlar. İlk Ruhbanlığı Suri-
ye’de yapan Marunî’ler göçebe hayatı 
yaşıyorlardı. Aşiret reisi ‘Marunî’nin ölü-
müyle öğrencileri tarafından kısa sürede 
yayılan bu yeni mezhep Bizans impa-
ratoru tarafından sakıncalı görülmüştü. 
Marunîler Bizanslılara göre bir nevi 
Hristiyanlığı bölmeye yeltenen bölücü 
örgüt niteliğindeydi. Bizans’ın isteklerine 
karşılık veren Antakya Kilisesi, Marunî-
leri aforoz ederken zamanla Lübnan’da 
ikinci bir adreslerinin olacağını hiç dü-
şünmese gerek.                   

             Batının bölgedeki 
en etkin kilisesi

Fransa ve diğer batılı ülkelerin böl-

geden fiilen çekildikten 
sonra onlardan geri kalan 
ruhları barındıran Lübnan 
kilisesi, Vatikan’ın tanıdığı 
bir papalıkla tarihi yerini 
muhafaza etmiştir. Bu 
papalık, bir taraftan bö-
lünmenin önüne atılan 
bir set görüntüsünü arz 
ederken, onların ata yadi-
gârında tüttürülen ocak-
ları oldu… 

Müslümanların bölgede hâkimi-
yetlerinin sürdüğü bir zamanda tekrar 
toparlanmasını bilen Marunîler, Suriye 
içlerinde yeniden yapılandıktan sonra 
tekrar Antakya Kilisesi arasında bağ-
lantı kurdukları için Vatikan’ın tarafın-
dan şereflendirildiler. Marunîlerin bu 
çalışmaları 17. Yüzyıl sonlarında ve 18. 
Yüzyılda hâkimiyetlerini bölgede ilan 
ederek taçlandı... Yuhanna Marun’u 
tesis ettikleri kiliseye Antakya’nın Lüb-

nan’da temsilcisi ünvanı-
nı vermeleri de aynı tarihe 
rastlar.

4.Dürziler: (966-
1021) Tarihleri arasında 
Fatımilerin 6.Halifesinin 
talebeleri tarafından ya-
yılmaya çalışılan yeni   
mezhebin adı Dürzi idi.  
Daha önce için fazla bilgi 
bulunmayan bu mezhep 
kısa zamanda Lübnan’da 

yayıldı. 
Davetçiler kendilerinin İsmailiy’ye 

ve Şia’nın bir kolu olduklarını iddia 
ediyorlar. Bunların tam Şia oldukları 
söylenmese de ehlisünnetten bazı ko-
nularda uzak düştükleri ve Şia ile çeşitli 
konularda birleştikleri gözden kaçma-
maktadır...

Bu mezhebin en bariz görüşleri 
arasında İmamiye yer almaktadır. Bu 
mezhep sahiplerine göre imam:

-Yeryüzünde Allah’ın halife-
si ve günahsızdır. Aynı zaman-
da kavminin bilginidir. Allah’a 
hidayet yolu ondan geçer. Ona 
bağlı olmayanlar hidayetten na-
sibini alamazlar. Bunun içindir 

ki Fatımi imamlarına Dürziler bu gözle 
bakmıştır. Onlar Allah’ın hidayet erleri-
dir. Bu mezhep insanları iki kategoriye 
ayırarak değerlendirilir.

1-Cehl (cahil) tabaka: Dini vecibe-
lerden muaf tutulan tabaka. Bunların 
dini sorumluklarının olmadığı görev-
lerinin sadece ve sadece âkil takıma 
hizmet etmek olduğuna inanılır

2-Âkıl tabaka: Bu tabaka dünya ve 
ahiretten ve kendilerine hizmet eden 
cahil tabakadan sorumlu tabakadır. 
Onların yalnız dinin emir ve nehilerini 
yerine getirmesi yeterli değildir. Bun-
lar da kendi aralarında ibadetlerine 
göre mertebe katederler. Ayrıca bu 
tabaka Dürzilerin, bütün milletlere üs-
tünlüğünü tanıtmakla da mükelleftir. 
Kendi içinde dinin ana hükümlerinden 
(metin) yükümlü ve bazı cüz’iyelerden 
(tefsir) yükümlü olmak üzere ikiye ay-
rılır. Bu kol da kendi arasında fırkalara 

ayrılır.
Dinin ana hükümlerinden yüküm-

lü olan kol idare tabakasıdır. Bunlar; 
Şeyh-el İslam, Seyh’ül Meşayih, Şeyh 
Meseyıh’il Asr, Seyh’ül Asr diye ad-
landırılır. Dürzi devletinin en yetkilisi 
Şeyh’el Asri dir. Cumhur reisinden 
sonra gelen yetkili ise, Şeyh tir. Bu dini 
ve siyasi yetkileri elinde tutar.

Daha sonra iki siyasi liderin, Reis 
ve Başbakan’ın ortaya çıkmasıyla 
Şeyh’in sultası sona ererken Şeyh 
Asr’ın yetkileri devam eder. Tutuculu-
ğu ile bilinen bu mezhep yanlıları, diğer 
dini mezheplerde olduğu gibi zamanla 
dini duygulardan uzaklaşarak dünye-
vi çıkarlarını ön plana almışlardır. Bu 
materyalist zihniyet le başlayan kendi 
arasında sürtüşmenin miladının doğu-
şu ilk kabile reisliğine gebe kalışın baş-
langıcıdır. Bu iç kavgalardan meydana 
gelen kopmalarla Canbolat ve Özbeki 
kolları ortaya çıktı. Halen bu iki kabile 
reisinin zaman zaman çatışmalarına 
şahit oluyoruz. (4)

Gelecek yazımız, Osmanlı’nın 
bölgeye gelişi ve Arap göçü hakkında 
olacaktır.
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Kaçak silah operasyonu
yapıldı, 6 kişi tutuklandı

Konya’nın iki ilçesinde düzen-
lenen silah kaçakçılığı operasyo-
nunda gözaltına alınan 6 şüpheli 
tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şubesi ile Seydi-
şehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro Amirliği ekipleri, kentte 
kaçak silah üretimi ile satışı yapıl-
dığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fizi-

ki takibin ardından polis ekipleri, 
Seydişehir ile Beyşehir ilçelerinde 
belirlenen 6 adrese eş zamanlı ope-
rasyon düzenledi. Adreslerde yapı-
lan aramada, 4 ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi. Operasyonda gözaltına 
alınan 6 kişi, emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edildi. 
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza ha-
kimliğince tutuklandı.
n AA

Yaklaşık 3 hafta Kovid-19 tedavisi gören inşaat mühendisi Hakkı Agah Ermumcu, immün plazma tedavisiyle sağlığı-
na kavuştu. Ermumcu, hastalık anında yaşadıklarını ve çektiği acıyı anlatarak vatandaşları tedbirler konusunda uyardı

‘Saç telinden iliklere
kadar ağrı başlıyor’

Karantinayı ihlal eden
yurt ücretini ödeyecek

Konya’da yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) yakalanan ve yaklaşık 3 
hafta hastanede tedavi gören inşaat 
mühendisi Hakkı Agah Ermumcu, 
immün plazma tedavisiyle sağlığına 
kavuşarak hayata tutundu. Hakkı 
Agah Ermumcu (40), temmuz ayı-
nın ortalarında ateşlendiğini ancak 
sıcak hava ve klima nedeniyle rahat-
sızlanmış olabileceğini düşündüğü-
nü anlattı.

Emin olmak için Kovid-19 testi 
yaptırmak istediğini ancak herhangi 
bir belirtisi olmadığı için hastanele-
rin de kalabalıklığından çekinerek 
yaptırmadığını ifade eden Ermum-
cu, ateşinin düşmemesi üzerine özel 
bir hastanede kan tahlili yaptırdığını, 
kanında enfeksiyon olması nedeniy-
le antibiyotik tedavisine başlandığını 
anlattı.

Ermumcu, gece yükselen ateşi-
nin gündüz normal seviyelere düş-
tüğünü, onun dışında hiçbir belirti-
nin olmadığını dile getirerek, şunları 
kaydetti: “Tat ve koku almamda da 
hiçbir sorun yoktu, boğaz ağrısı be-
lirtisi yoktu. İşime gidip geliyordum, 
sadece ateş var. Üçüncü günün so-
nunda Beyhekim Devlet Hastanesi-
ne gittik, akciğer tomografisi çekildi. 
Buzlu cam görüntüsü diye tabir edi-
len şeyin tüm ciğerimde gözüktüğü-
nü söyleyerek, beni hemen izole bir 
odaya alıp, hızlı bir şekilde tedaviye 
başladılar.”

‘SAÇ TELİNİZİN UCUNDAN 
KEMİKLERİNİZE, İLİKLERİNİZE KADAR 

AĞRILAR BAŞLIYOR’
Hastanedeki ilk gün halsizliğin 

başladığını, ikinci günden itibaren 
nefes almakta güçlük çektiğini be-
lirten Ermumcu, şöyle devam etti: 
“Odada yalnızım. İlaçlarınız kapıdan 
veriliyor, yemekleriniz kapıya bırakı-
lıyor. Kesinlikle odanıza girilmiyor. 

Hızlı bir şekilde kötüleşiyorsunuz. 
Eşim ve çocuklarım şehir dışındaydı, 
onlar geldi. İlk gün görüntülü olarak 
ailenizle konuşuyorsunuz, ‘İyiyim, 
merak etmeyin, atlatacağım’ diyor-
sunuz ama ikinci günden itibaren 
artık telefonla konuşacak takatiniz 
de kalmıyor. İnsanlara bir kelime 
bile cevap verecek gücünüz kalmı-
yor.

Saç telinizin ucundan kemik-
lerinize, iliklerinize kadar ağrılar 
başlıyor. Ateşi düşüremediler. Ate-
şim artık 40’a çıktı. Nefes darlığı da 
başladı. Yemek yiyemiyorsunuz, boş 
mideye o ilaçlar giriyor. Yemek yiye-
mediğiniz için vücut enerji toplaya-
mıyor, daha kötü hale geliyorsunuz. 
Yeterli oksijen alamadığınız için kalp 
atışlarınız hızlanıyor. Mutlaka ölece-
ğimizi biliyoruz. İnançlı, iman eden 
insanlarız fakat bu olayın dramatik 
noktası şu; normal bir hastalık değil, 
aşısı yok, yalnızsınız, çıkmazdasınız.”

Ermumcu, hastaların tek baş-
larına mücadele ettiğini vurgulaya-
rak, bu süreçte güçlü bir psikoloji 
gerektiğini belirtti. Fiziksel olarak 
bir travma yaşadığının altını çizen 
Ermumcu, “Ben ve ailem psikolojik 
bir travma geçirdik. Ulaşamama, 
çeresizlik, hepsi üst üste. Ben ora-

da acılar çekiyorum, eşim ve oğlum 
pencerenin önünden bana sesleni-
yorlar, moral vermek istiyorlar ama 
kalkıp bakamadım bile. Gücüm yok-
tu.” şeklinde konuştu.

Sigara içmediğini ve herhangi 
bir hastalığı olmadığını vurgulayan 
Ermumcu, Kovid-19’un bir anda 
bütün vücudunu ele geçirdiğini, 
3 hafta tedavi gördüğünü söyledi. 
Boğulma hissi yaşadığını anlatan 
Ermumcu, yoğun bakımda hastalık 
bir adım daha ilerlediği için psiko-
lojik olarak da çöküş olduğunu kay-
detti. Sağlık personelinin fedakarca 
çalıştığına işaret eden Ermumcu, 
şöyle konuştu: “Bir o hastaya bir bu 
hastaya canla başla koşturuyorlar. 
Tulumlar içindeler. Onlar da fiziksel 
olarak yüzde 100 güçlü değiller. Ha-
reket kabiliyetleri kısıtlı, nefes alma-
ları düşük, klimalar çalışmıyor. Önce 
insanların entübe olduklarını, sonra-
sında vefat ettiklerini görüyorsunuz. 
Ölüm mutlaka yaşayacağımız son, 
buna iman ediyoruz fakat veda ede-
meyeceksiniz, bu korkutuyor. Çok 
zor.”

‘BİRKAÇ SAAT SONRA 
VÜCUDUMDAKİ 

KIPIRTIYI HİSSETTİM’
Hakkı Agah Ermumcu, immün 

plazma tedavisi gördüğünü ifade 
ederek, şöyle devam etti: “Plazma ilk 
vücuduma verildiği gece, birkaç saat 
sonra vücudumdaki kıpırtıyı hisset-
tim. O an daha çok ümitlendim. Er-
tesi gün ikinci plazma ünitesi takıldı 
ve sonrasında toparlama sürecim 
başladı. 

Kendimi ara ara deniyordum. 
Oksijeni çıkartıp ne kadar kendim 
nefes alabileceğimi denedim. 1-2 
gün içinde bu sürelerin arttığını 
hissettim. Allah devletimize zeval 
vermesin. Tüm imkanlarıyla vatan-
daşı için yaşlı, genç demeden çalışı-
yorlar. Müthiş bir mücadele var. Hiç 
tanımadığım insanlardan iki ünite 
plazma geldi. Ben bu plazmalarla 
yaşama tutundum. Bunun da benim 
boynumun borcu olduğunu düşün-
düm ancak dışarıdan plazma aldı-
ğım için plazma veremeyeceğimi 
söylediler.”

Genç olmasına rağmen tedavi 
sonrası nefes alışverişinin eskisine 
göre çok zor olduğunu belirten Er-
mumcu, “Eski gücüm yok. İnşaat-
larda inip çıkıyoruz, artık bir kat çıkıp 
dinleniyorum.” ifadesini kullandı. 
Ermumcu, virüsün nereden bulaştı-
ğının çok bir önemi olmadığını dile 
getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bu virüs her yerde. Herhangi bir 
anda kapabilirsiniz. Siz hastalandık-
tan sonra bir de üzerinizde vebal var. 
Bu süreçte farkında olmadan ya da 
sizin ciddiyetsizliğiniz yüzünden, so-
rumsuzluğunuz yüzünden başka in-
sanlar çok ağır zarar görebilir. Maske 
tahmin edemeyeceğiniz kadar ciddi 
bir konu. O kadar büyük bir koru-
yucu ki bu maske. İnsanlar bunu 
çene altı ya da kollarına takarak bir 
aksesuar gibi düşünüyorlar ama sizi, 
çocuklarınızı, ailenizi koruyan mas-
kedir.” n AA

Derebucak ilçesinde, evde karan-
tinada bulunması gereken kişilerin 
kurallara uymayıp dışarıya çıkmaları 
halinde yurtlara yerleştirileceği ve 
yurt ücretlerinin de kendilerinden 
tahsil edileceği açıklandı. Derebu-
cak İlçe Kaymakamlığı karantina 
sürecini evde geçirecek olan kişilerin 
kurallara uymamaları halinde yap-
tırımlarla karşı karşıya kalacaklarını 
açıkladı. Konuyla ilgili kaymakamlık-

tan yapılan açıklamada, evde karan-
tinada bulunması gereken kişilerin 
ev dışına çıkmaları halinde hakların-
da idari para cezası uygulanmasının 
yanı sıra Cumhuriyet savcılığına suç 
duyurusunda bulunulacağı da hatır-
latıldı. Açıklamada, “Aynı zamanda 
bugünden itibaren karantina kural-
larını ihlal eden kişiler, yurtlara yer-
leştirilecek olup ücreti kendilerinden 
tahsil edilecektir” denildi.n İHA

Son günlerde ölümde güncelleşti. 
Günümüzde hayatın akışı değiştiği gibi 
bu dünya hayatının son görevi de değiş-
meye başladı. Eskiden ölüm duyulunca 
koşulur gidilir eş, dost yardımcı olur ce-
naze evinde bulunulur, baş sağlığı dilenir 
ve bu ölüm gününde kimse yalnız bıra-
kılmaz acısına ortak olunurdu. Cenaze 
yıkanmadan ihtiyaçları temin edilir, yı-
kanırken su dökülür, görevlinin yanında 
birkaç kişi yardımcı olur, cenaze omuz-
larda taşınır, musallada son görev yerine 
getirildikten sonra omuzlarda mezarına 
kadar götürülür ve en yakınları mezara 
indirir ve merhum veya merhumeyi 
rahatına yatırırdı. Toprak atma ve defin 
işlemleri bittikten sonra dualar edilir, baş 
sağlığı dilenirdi. Yemek ve yardımlaşma 
geleneklere göre sürdürülürdü. Şimdi 
koronodan dolayı tedbirlere uymak esas 
olduğundan bunların yapılması sakın-
calı görülmekte olduğundan maalesef 
yapılamamaktadır. Vefat edenlerin hepsi 
koronodan ölmüyor. Ancak yayılması-
nı önlemek için diğer nedenlerle vefat 
edenlerin cenazelerinde de tedbirler 
öncelikli uygulanmalıdır. Bir birçok sev-
diklerimizi kaybediyoruz. Vefat edenlere 
Allah rahmet eylesin. Kabullensek de 
kabullenmesek de ölüm gerçektir, her 
nefis ölümü tadacaktır. Kaçışı olmayan 
tek gerçek ölümdür. Peygamber efendi-
mizin şu güzel sözünü hatırlayıp “Ölüm 
bir köprüdür, dostu dosta kavuşturur” 
buna göre yaşamamız gerekmekte ol-
duğunu unutmamalıyız. İnsanoğlu için 
“Ölüm” başka bir hayatın başlangıcıdır. 
“Ölüm gerçekte dirilik, görünüşte yok-
luk, hakikatte ebediliktir” Hz. Mevlana 
bu sözüyle ölümü güzel özetlemekte-
dir. Güncellenemeyen tek şey herhalde 
ölüm olsa gerek, her ne kadar uygula-
maları değişse de bu hayatın gerçeğidir. 

Hayatta bunlara inanmamıza rağmen 
birçok sevdiğimizi annemizi, babamızı, 
eşimizi ve diğer yakınlarımızı kaybetti-
ğimiz gibi bu dünyada onların ölüm ve 
definlerindeki alışkanlıklarımızı da kay-
betmeye başladık ve hatta arar olduk. 

Ahmet Ali Öngel’in Yalnızların Me-
kanı Şiirinde olduğu gibi “Unutulmuş 
birer birer/ Eski dostlar, eski dostlar” 
diye ve şimdi onların yalnız resimlerde 
kaldığını ve resimleriyle avunmak zorun-
da olduğumuzu bile bile yaşamaktayız.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile 
bekler

Bilmez ki giden sevgililer dönme-
yecekler

Birçok gidenin her biri memnun ki 
yerinden

Birçok seneler geçti; dönen yok 
seferinden.

Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz 
Gemi şiirinde dediği gibi giden hiç kimse 
bu dünyaya geri dönmüyor, dönmeye-
ceğine de inanıyoruz.

Her akşam yatmadan önce ve her 
sabah uyanınca basında, yayında veya 
telefonumuzda bir haber var mı diye 
bakmaktayız. Mutlaka kendimizin yahut 
tanıdıklarımızın yakınlarımızdan günlük 
en az 3-5 ölüm haberi görüyor, vefat 
haberleriyle güne başlıyoruz veya gün 
içinde duyuyoruz. Bazı zaman kalkıp 
gidebiliyoruz, bazı günler de çaresizlik 
içerisinde ne yapacağımızı bilemeden 
dua edip geçiştirmeye çalışmaktayız. 
Bazı zaman duygular ağır basıyor şiir de 
yazıyorum. Çumra Belediye Başkanımız 
Halit Oflaz Beyin vefatını duyunca yazdı-
ğım bu sayfalarda 19.08.2020 tarihinde 
yayınlanmış olan “Halit Başkanımıza” o 
şiirimden sonra şöyle bir şiiri yazmaktan 
kendimi alamadım. 

“Seni çok sevdiğimi biliyordum

Bu kadar çok sevdiği-
mi kaybedince anladım

Yıllar önce Başkanlık 
meselesini bana ilk açtı-
ğında

Olur, neden olmasın, 
güzel olur demiştim

Nasip oldu istediğin 
olmuştu

Koşarak gittin hizmet 
için Çumra’ya

Gönüllere girmiştin bu 
kısacık zamanda

Kader bu, veda ettin, fani olan bu 
dünyaya

Kısıtlamalara rağmen kalabalıktı 
namazın

Görünce kalabalığı, sevildiğini daha 
da çok anladım

İnsan bu değmeli, ölümü de yaşa-
masına

Dualar ediyorum Cennette olması-
na” (M. Mülayim).

Gönüllerini alacağımız öncelikle 
fakir, yoksul, muhtaç ve kimsesizler, 
hastalar, yaşlılar, engelliler, düşkünler 
ve anne ve babalardır. Anne ve babaları 
hoş tutmak dinimizin emridir.  Darda, 
zorda olana yardım eli uzatmak, yaş-
lıları ve hastaları ziyaret etmek, fakir ve 
muhtacın ihtiyacını gidermek, yetimin 
başını okşamak, ağlayanın gözyaşını 
dindirmek, gönüllerini almak ve sevin-
dirmektir. 

Gönüllerimizi onlara sevgi ve şef-
katle açmak ve yardım elimizi uzatmak 
görevlerimizdir. Gönül almak, kişiyi Al-
lah’a yakınlaştırır. Hz. Ali Efendimiz şöyle 

demiştir “Giremediğin 
gönül senin değildir. 
Gönül yalnız gönül ver-
mekle alınır. Gönül is-
tiyorsan, önce gönlünü 
vereceksin” demektedir. 
Hz. Mevlana’da: “Hadi 
yaramı sarmaya mer-
hemin yok, yalandan 
da gönül alamaz mı-
sın” demektedir. Şemsi 
Tebrizi de gönül almak ile 

ilgili olarak: “Kapımıza değil, kalbimize 
vuran buyursun” diye açıklamıştır. Ata-
larımız bir sözünde bu konuyu: “Yarım 
elma, gönül alma “ diye çok güzel ifa-
de etmişlerdir.

Belediyecilik zor, fakat kutsal bir gö-
revdir. Bu göreve talip olanlar ve nasip 
olanlar gönüllere girerken kanuni mev-
zuatlara da uymak zorundadır. İmkân-
sızlıklar, bazı durumlarda farklı çözüm 
üretmeler gönül işidir. Gönlünüzce bu 
işi yapmak isterseniz her halde çözüm 
bulunur, çünkü eski Başbakanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Rahmetli S. De-
mirel demokrasilerde çare tükenmez 
demişti.

Bir gönlü kırmak için bir tek söz ye-
ter, ancak o gönlü kazanmak ve tekrar 
onarmak için belki yıllar alabilir. Bu ne-
denle insanlara iyi davranarak, iyiliğini 
istemek, gönül kazanmak ve Allah’ın 
rahmetine kavuşmaktır. İnanıyorum ki 
başkanımız Halit Oflaz’da gönül kaza-
nanlardan olduğu için Allah’ın rahmetine 
kavuşanlardandır. Bu güzel hasletlerle 
yoğrulmuş Gönül Belediyeciliğin öncü-
sü olan başkanımız bu uğraşı içindey-
ken fani âlemden ebedi âleme göç etti. 

Gönül almak, gönüller girmek kolay 
bir iş değildir, ne mutlu başkanımıza 
ki hem de 16 ay gibi kısa bir zamanda 
Halit Oflaz bunu gerçekleştirebilmişti. 

Yunus Emre de: “Bir bahçeye gi-
remezsen durup seyran eyleme. Bir 
gönül yapamazsan, yıkıp viran eyle-
me” diye ifade etmiştir. İnsan hayatı 
boyunca iyilik etmeli, kötülüklerden uzak 
durmalı, bunu da toplum için iyilik düşü-
nerek, gönüllere girerek ve hisleriyle do-
kunarak yapabilir. Saadettin Kaynak bir 
eserinde “Gönül nedir bileni her gün 
göresim gelir. Gönül nedir bilmeyene 
hissiz diyesim gelir” diye söylemiştir. 
Gönülden sevgi bir yücelik ve olgunluk 
işidir. Sevginin değerini yalnız sevenler 
bilir. Bizde seviyorduk, mutlaka ailesi, 
çocukları ve diğer yakınları da bizden 
daha çok seviyorlardı, ancak kadere 
ve alın yazısına inandığımızdan bizden 
daha çok seveni de varmış diye teselli 
buluyoruz. 

Dünyaya niçin geldiğimizi bilmeli-
yiz. Yunus Emre bunu çok güzel ifade 
etmektedir: “Ben geldim sevgi için 
gönüller dost avı için / Ben gelmedim 
dava için gönüller yapmaya geldim / 
Gelin biz tanışalım işi kolay kılalım / 
Sevelim, sevilelim bu dünyada kim-
seye kalmaz.”  Yüce Rabbin rahme-
tinden, merhametinden ve nurundan 
mahrum kalmış bir gönülde sevginin 
yeri olamaz. Hz. Peygamberimiz: “Mer-
hamet ancak kalbi katılaşmış inançsız 
bedbahtların kalbinden kaldırılmış-
tır” demektedir. Gönül gözü ile bakan 
vicdanidir, sevgi dolu ve yardımseverdir. 
İşte böyle yaşayanlar, yaşamaya gayret 
edenler ve yaşayıp dünyasını değiştiren-
lere ne mutlu. Ne mutlu onlara ki unu-
tulmazlar, her iki dünyasını da güzelce 
yaşamışlardır. İşte başkanımız Halit 

Oflaz’da böyle bir insandı, Allah rahmet 
eylesin. Çalışma arkadaşlarına, ailesine 
ve sevenlerine tekrar baş sağlığı dilerim. 
Çumra’mızın yeni Belediye Başkanı Av. 
Recep Candan’a da başarılar ve kolaylık-
lar dilerim.

Sevgili okurlarım, artan hastalık 
yoğunluğu nedeniyle birçok sevdikleri-
mizin vefat haberini almamıza rağmen, 
cenazesine gidemiyoruz. Covid-19 
bulaşma veya bulaştırma riski gitme-
mize engel oluyor, ancak dualarımızı 
ederken gönül dostluğuna engel olun-
muyor. Kısıtlamaların kendi sağlığımız 
ve toplum sağlığı için gerekli olduğunu 
unutmamalıyız. Bu günlerde bazı is-
teklerimiz haklı olarak kısıtlamalara tabi 
olduğunu herkes bildiğinden belki göz-
den uzak olunmaktadır. Her ne kadar 
Hz. Mevlana: “Dediler ki, gözden ırak 
olan gönülden de ırak olur. Dedim 
ki; gönüle giren gözden ırak olsa ne 
olur” diye ifade etmiştir. Bu güzel sözde 
olduğu gibi gönüllerden uzak değilsek 
gözden uzak olmamız önemli değil. Bu 
günler gözden uzağız ancak gönülden 
asla uzak olmadığımızı herkes bilmeli ve 
bildirmeliyiz.

İnsanların önce kendi ve toplum 
sağlığını düşünmek zorundadır. Has-
talık insanların sağlığını, yaşantısını ve 
psikolojilerini etkilemektedir. COVİD-19 
salgının nasıl tehlikeli olduğunu ve can 
aldığını artık çok daha yakından görüyo-
ruz. Bu zorluklara rağmen hastalığı ha-
fife alanlar da alışkanlıklarından hemen 
vazgeçmelidirler. Nasıl olsa ölüm var 
diye tedbirsizlik beyhudedir. İnsan ema-
neti olan canını korumak zorundadır. En 
kısa zamanda bu virüsten kurtulmamız 
için tedbirli olalım ve dua edelim ki eski 
adet ve geleneklerimize dönebilelim. 
Sağlıklı günler dileklerimle hoşça kalınız.

GÜNCEL ÖLÜM VE GÖNÜL MESELESİ (Halit Oflaz)

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Osman Başaran: Her 
zaman halkla iç içe olacağız

Gelecek Partisi Selçuklu İlçe 
Teşkilatı, ilçe halkıyla iç içe olma-
ya devam ediyor. Çalışmaları hak-
kında bilgi veren Gelecek Partisi 
Selçuklu ilçe başkanı Osman Ba-
şaran “Sadece seçim zamanı de-
ğil, sadece oy istemek için değil, 
her zaman halkla iç içe olacağız. 
Biz halkız, halk gelecek sloganı ile 
yola çıktık” dedi.

Günümüz siyasetçilerin seçim 
döneminde oy istemek için esnaf 
ziyareti yaptığını ifade eden Ba-
şaran, “Bizler aynı konumda ol-
mamak için seçim ortamı yokken 
sahaya çıktık. Amacımız sadece 
tanışmak ve hasbihal etmekti. Bu 
sayede alışılagelmiş siyasetçi pro-
filinden farklı olduğumuzu göster-
meye çalıştık. Ayrıca esnafımızın 
dertlerini dinleyerek; temsilcisi 
olmayı vaad ettiğimiz vatandaş-
larımızın derdine ortak olmak, çö-
züm önerileri konusunda istişare 
etmek ve öğrendiğimiz dertleri 
ve çözüm önerilerini kamuoyu ve 
ilgili makamlarla paylaşıyoruz” 
dedi.

Aralıksız 18 haftadır sahada 
olduklarını vurgulayan Gelecek 
Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Os-
man Başaran, salı günleri önceden 
belirlenen bir mahallede faaliyet 
gösteren esnafların İlçe Yönetim 
Kurulu, Kadın Kolları ve Gençlik 
Kolları üyelerinden oluşan 3 farklı 
ekiple ziyaret edildiğini söyleyen 
Başaran sözlerine şöyle devam 
etti: “Yönetim kurulu üyelerimiz, 
kadın kolları üyelerimiz ve genç-
lik kolları üyelerimizden oluşan 3 
farklı ekip ile mümkün mertebe 
çalmadık kapı bırakmamaya çalı-
şıyoruz.

Bugüne kadar Işıklar, Yazır, 
Nişantaş, Buhara, Ferhuniye, 
Dumlupınar, Musalla Bağları, Sil-
le, Şeker, Kılıçarslan, Fatih, Bosna, 
Kosova, Akıncılar, Mehmet Akif, 
Sancak, İhsaniye, Binkonutlar, 

Şeyh Şamil ve Hanaybaşı ma-
hallelerimizde faaliyet gösteren 
toplam 2.120 esnafımızı ziyaret 
ettik. Öncelikli hedefimiz Selçuk-
lu ilçemize bağlı 72 mahallemizin 
tamamını ziyaret etmek. Görevde 
olduğumuz sürece yaz kış deme-
den defalarca esnaflarımızı ziyaret 
etmeye devam edeceğiz. Bu sa-
yede halkımızdan hiç kopmadan, 
halkımızın sorunlarını bilerek, 
halkımızla birlikte yönetimde söz 
sahibi olacağız.”

Esnaf ziyaretlerinde edindikle-
ri izlenimleri de aktaran Başaran, 
“Yapmış olduğumuz 2 bin 120 
ziyarette ilginç verilere de ulaş-
tığımızı söyleyebiliriz. Neredeyse 
esnaflarımızın tamamının ortak 
(pandemi şartları, hükümetin co-
rona ile ilgili maddi tedbir paketi, 
genel ekonomik olumsuzluklar, 
fiyat artışları, vergi miktarları ve 
adaletsizliği, yüksek döviz kurla-
rı, tente ve sundurma, kârsızlık 
vb) sıkıntılarının yanısıra daha 
spesifik (Bosna Hersek Mahalle-
si’nin yarım kalan kültür merkezi 
inşaatı, Sille Mahallesi’nin işgaliye 
ücretleri vb) dertleri de öğrenme 
fırsatımız oldu ve bu sorunlar ile 
ilgili çözüm önerilerimizi kamuo-
yu ve ilgili makamlarla paylaştık. 
Ama en çok şikayet edilen konu-
lardan bir tanesi de siyasilerle il-
gili idi. Esnaflarımızın neredeyse 
tamamı siyasetçilerin kendilerini 
sadece seçim döneminde ziyaret 
ettiklerini, seçimi kazanmaları ha-
linde seçimden sonra da mutlaka 
yeniden ziyaret edileceklerine dair 
söz aldıklarını ancak maalesef bu 
sözlerin yerine gelmediğini söy-
lediler. Yukarıda da belirttiğimiz 
gibi seçimden önce de seçimi 
kazandıktan sonra da halkımız-
la iç içe olmaya devam edeceğiz. 
Çünkü biz halkız ve halk gelecek” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar, Dünyayı ve Ülkemizi etkileyen pandemi nedeniyle özel yurt işletmeleri-
nin kapılarına kilit vurarak bitme noktasına geldiklerine dikkat çekerek hükümetten destek talebinde bulundu

‘Özel yurtlar yakında 
kapılarına kilit vurur!’

Tüm Özel Yurt İşverenleri Sen-
dikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ah-
met Baydar, özel yurtların pandemi 
sürecinde büyük sıkıntılara girdiğine 
dikkat çekerek, bu süreçte hükümet-
ten destek talebinde bulundu. Bay-
dar ayrıca özel yurt işletme sahiple-
rine de seslenerek, birlikte hareket 
edilerek bu zor süreçten en az zararla 
çıkılabileceğini belirtti.

Mart ayında tüm dünya ülkele-
riyle birlikte ülkemizi de etkisi altına 
alan Covid–19 salgınının güz dö-
neminde de artarak devam etmesi 
birçok sektöre zor günler yaşatma-
ya devam ediyor. Güz dönemiyle 
birlikte Covid–19 salgınından dolayı 
birçok üniversitenin uzaktan eğitim 
kararı alması, özel öğrenci yurt işlet-
mecilerini çıkmaza soktu. Tüm Yurt 
İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Ge-
nel Başkanı Ahmet Baydar, özel yurt 
işletmecilerinin pek çok zorluklarla 
karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. 
Başkan Baydar, “Tüm dünyayı ve ül-
kemizi saran Covid–19 pandemisinin 
ortaya çıkardığı olumsuz durumdan 
en çok bizim sektörümüz etkilen-
miştir. Bu durum neredeyse bireysel, 
sosyal ve ekonomik anlamda pek 
çok önceliğimizi değiştirmiş, öğrenci 
yurdu işverenlerinin çok ciddi kayıp-
lar vermesine neden olmuştur. Son 
olarak ülke genelinde üniversitelerin 
çoğunluğunun uzaktan eğitim veya 
hibrit modeli benimsemiş olmaları 
ise işin tuzu biberi olmuş, ekonomik 
anlamda bizlerin bitmesine, sektörü-
müzün çökmesine, özel yurtların ka-
pılarına kilit vurma noktasına gelme-
lerine zemin hazırlamıştır. Tüm Yurt 
İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) 
olarak; Tüm çabalarımıza rağmen, 
engelleme ve durdurma imkânımız 
olmayan, tamamen bizim dışımızda 
gelişen bu olumsuz durum, sendika-

mızı ve işletmelerimizi çaresiz bıra-
karak çözüm noktasında tıkanmamı-
za neden olmuştur” dedi.

CUMHURBAŞKANINA 
DESTEK MEKTUBU

TÜYİSEN Genel Başkanı Ah-
met Baydar, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a özel yurt iş-
letmecilerinin pandemiden dolayı 
yaşadıkları sorunları dile getiren, 
Sayın Cumhurbaşkanı’ndan destek 
talebinde bulundukları bir mektup 
gönderdiklerini ifade etti. Bu mek-
tupta; TÜYİSEN’e üye olan 348 yurt 
işletmesiyle yaklaşık yüz bini geçkin 
yükseköğrenim öğrencisine hizmet 
verildiğinin hatırlatılarak Covid–19 
pandemisi nedeniyle sektörde ya-
şanan sosyal, ticari ve hukuki tüm 
sorunların anlatıldığını, ayrıca mek-
tupta, mart ayında başlayan sürecin 
önümüzdeki bir yıl içinde de devam 
edileceğine değinildiğini, Şimdiye 
kadar kısıtlı imkânlarla ayakta kal-
ma mücadelesi verdiklerini, sektör 
olarak artık dayanabilme güçlerinin 
kalmadığını ifade ettiklerini belirten 
Genel Başkan Baydar; “ yurtların 
yüksek kira giderlerini karşılayamaz 

duruma gelmesi, sayıları 10.000’e 
varan personel istihdamını sürdü-
remeyecek durumda olmamız, her 
geçen gün işletmelerimizin tek tek 
kapılarına kilit vurmalarına neden 
olmaktadır. Kiracısı olduğumuz yurt 
binalarının sahipleri ile mart ayından 
bu yana gelirlerimizin tamamen dur-
muş olmasından dolayı kira ödeme-
lerimiz konusunda ihtilafa düşmüş 
bulunmaktayız. Birçoğumuza tahliye 
davaları açılıp, icra takipleri başlatıl-
mıştır. Sektör olarak içinde bulun-
duğumuz bu zor koşulların altından 
kendi imkânlarımızla kalkılabilecek 
durumda değiliz. Neredeyse tama-
men yok olma noktasındayız. Devle-
tinin yanında, milletinin hizmetinde 
olan bu sektörün ayakta kalarak, ver-
gi ödemeye devam edebilmesi için 
acil olarak desteğe ihtiyacımız vardır. 
2 yıl ertelemeli faizsiz kredi desteği 
ile ilerleyen süreçte kapasitelerimiz-
le orantılı olarak hizmet vereceğimiz 
öğrenci sayısına göre teşvikte bulu-
nulması gibi tedbirlerle sektörümüz 
ülke ekonomisine olan katkılarına 
devam edebilecek duruma gelebile-
cektir” dedi.

YURT İŞLETMECİLERİNE ÇAĞRI
Bundan sonrası için neler yapı-

lacağı konusunda da özel yurt işlet-
mecilerine seslenen Genel Başkan 
Baydar “Sektörümüz içinde yer alan 
tüm meslektaşlarımın haklı talep-
lerimiz karşısında birlikte hareket 
ederek sesimizin daha güçlü çıkma-
sını sağlayacaklarına eminim. Bizler 
sadece ticari müesseseler değil, aynı 
zamanda eğitim sistemimizin ol-
mazsa olmaz birer çözüm ortağıyız. 
Eğitim sistemi içerisindeki yerimiz 
ve rolümüz, okullardan farklı olarak 
algılanmamalıdır. Bizler, Vatandaş-
larımızın üniversitelere, canları olan 
çocuklarını kayıt ettirdikten sonra 
ikinci adres olarak uğradıkları ve o 
ailelerin ikinci yuvası olan hizmet 
veren kuruluşlarız. Sendika yönetimi 
olarak; Covid–19 pandemisi nede-
niyle üniversitelerin uzaktan eğitim 
kararı almalarından sonraki süreçte 
sektörümüzün ekonomik anlamda 
uğradığı kayıpların bilançosunu ha-
zırlayıp, siyasi, bürokratik ve hukuki 
platformlarda gündeme taşıyarak 
sektörümüzün kayıplarını en aza in-
direbilmenin çarelerinin aramamız 
gerekmektedir. Bu fırtına şüphesiz 
ki geçecektir. Şimdi cevabını aradı-
ğımız bu olumsuz koşulların ne ka-
dar devam edeceği, ne kadar hasar 
bırakacağı ve nasıl eskiye dönülece-
ğidir. Yurt işletmecileri olarak bizle-
rin bugünkü tercihleri ve yaptıkları, 
sektörümüzün geleceğini derinden 
etkileyecek, olumlu veya olumsuz 
değişimlere yol açacaktır. Ya birlik 
olup geleceğimizi kurtaracağız ya da 
tek tek yok olup gideceğiz. Bu neden-
lerle birlikte hareket etmemiz, güç 
birliği içinde olmamız, sektörümü-
zün sorunlarını çözüme kavuşturma-
mız gerekiyor” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz ay göreve başlayan 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Metin Aksoy, taşrada bulunan 
fakülte ve yüksekokul ziyaretlerine 
devam ediyor. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yrd. 
Emrullah Eken ve Genel Sekreter 
Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat taş-
ra ilçe ziyaretleri kapsamında Yu-
nak ilçesine gelerek Yunak Meslek 

Yüksekokulunda incelemelerde 
bulundular.

Aksoy ve beraberindeki heyet, 
ilk önce Meslek Yüksekokulu ça-
lışanları ile bir araya gelerek oku-
lun, çalışanların ve öğrencilerin 
durumları hakkında bilgi aldılar. 
Yunak Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Doç. Dr. Kadir Öztaş tara-
fından verilen brifing sonrasında 
heyet daha sonra, Yunak Belediye 

Başkanı Abdullah Emre Demirhan 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mah-
mut İşcan ile bir araya gelerek 
ilçenin eğitim durumu hakkında 
görüş alışverişinde bulundular.

Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan, Rektör 
Metin Aksoy’a yeni açılacak bö-
lümlerin bölge istihdamına büyük 
katkılar sağlayacağını belirterek 
açılması düşünülen ziraat ve hay-

vancılıkla ilgili bölümlere destek 
verilmesini istedi. Yunak Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Öztaş da; 
“Sayın Rektörümüzü yüksekoku-
lumuz ve Yunak’ta ağırlamaktan 
onur duyduk. Özel ilgilerine çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. Heyet, 
daha sonra Yunak Belediyesine 
geçerek Başkan Demirhan’la bir 
süre daha görüşerek ilçeden ayrıl-
dı. n HABER MERKEZİ

Rektör Aksoy, Yunak’taki yüksekokulu ziyaret etti

Ahmet Baydar

‘Dijital sistemle öğrencilerin her zaman yanındayız’
Hüma Okullarının yüz yüze 

eğitimin yanında, dijitale döner-
ken pandemi olacağı düşüncesiyle 
değil, dünyayı yakalamak düşünce-
siyle yola çıktıklarını belirten Hüma 
Okulları Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mehmet Birekul, “Sü-
rekli olarak ileri gitmek zorunda 
olduğumuz 21. yüzyılda dijital çağa 
ayak uydurmak en çok eğitimci-
leri ve eğitim sektörü bireylerini 
ilgilendiriyor. Zamanın bize getir-
diklerini işlerimize ve işleyişimize 
mutlaka yansıtmak durumundayız. 
Hizmet verdiğimiz öğrencilerimi-
zin içinde bulunduğu çağı yakala-
mak ve onları yaşayacakları çağa 
göre yetiştirmek için öncelikle bu 
günü iyi anlamamız gerekiyor. Bi-
raz öngörü ve tecrübe sayesinde 
içinde bulunduğumuz pandemi 
sürecini de eğitim adına en verimli 
şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bir 
öğretmen olarak yüz yüze eğitimin 
yerini uzaktan eğitimin tutmaya-

cağını söyleyebilirim. Lakin şartlar 
bunu gerektirdiğinde uzaktan eği-
timin de en iyisini yapmak bizim 
görevimizdir. Pandemi öncesinde 
kurduğumuz sistemleri Hüma Di-
jital ile birleştirerek öğrencilerimi-
zi asla yalnız bırakmadık. Belki de 
hepimiz şikayet etmek yerine bu 
durumu kabul edip eğitimin sürek-
lilik gösteren bir faaliyet olduğunun 
bilincinde olarak çalışmalarımıza 
devam etmeliyiz. Bu dönemde di-
jital dönüşüme ayak uydurabilen 
kurumların kazanacağı kanaatin-
deyim. Bizim gibi öncesinde dijitale 
dönmüş okullar için ise işler biraz 
daha kolay ilerleyecek. Tercih nok-
tasında velilerin önceliği olmak on-
lara aynı zamanda güven dolu bir 
hizmet verdiğinizi de gösteriyor. 
Çünkü eğitim, uzun süre verilen 
araları telafi edemeyecek, bilgiyle 
beslenen bir yapıya sahiptir. Bizler 
dijitale dönerken pandemi olacağı 
düşüncesiyle değil, dünyayı yaka-

lamak düşüncesiyle yola çıkmıştık. 
Kendini geliştirmeye olan bu isteği-
miz ise geldiğimiz noktada bizi bir 
adım öne çıkartmış oldu. Sadece 
Konya veya sadece Türkiye olarak 
düşünmeden küresel bir bakış açı-
sını kurum kültürüne yansıtmayı 
başardık. Hız, inovasyon ve sonuç 
odaklı çalışmalarımız tüm ekibi-
mizle birlikte yeniden şekillendi. 
Bütün faaliyetlerimiz etrafımızda 
ne olduğuna bakmak kadar, dün-
yada neler olduğuna bakmakla da 
bütünleşiyor” dedi.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN EVDEKİ 
EĞİTİMLERİNE MOTİVASYONLA 

DEVAM ETMELERİNİ SAĞLIYORUZ’
Dr. Mehmet Birekul Pandemi 

sürecinde öğrencilerinin evdeki 
eğitimlerinde motivasyonla devam 
etmeleri için gerekenleri yaptıkları-
nı dile getirerek, “Uzaktan eğitim-
de ortaya koyduğumuz bir eğitim 
modelinin etrafında birleştik. Ev-
lerimizde de okullarda olduğu gibi 

bazı parametreleri kullanmamız 
gerekiyor. Sadece bunları tanımla-
makta ve içselleştirmekte güçlük 
çekiyoruz. 2S 1T modeliyle öğ-
rencilerimizin evdeki eğitimlerine 
motivasyonla devam etmelerini 
sağlıyoruz. Sabır, strateji, teknolo-
ji… İhtiyacımız olan her şeyi bize 
karşılayan 3 temel bileşen aslında. 
Stratejik düşünebilen öğrencile-
rimizin, sunduğumuz teknolojik 
olanaklarla ve sabırla bu süreci en 
verimli şekilde geçirmesini istiyo-
ruz. Bunun için çalışmalarımızı ve 
yaklaşımlarımızı 2S 1T modeliyle 
şekillendiriyoruz. Dileğimiz en kısa 
sürede alışık olduğumuz yüz yüze 
eğitimde öğrencilerimiz ile bir ara-
ya gelmek. O zamana kadar ise en 
iyisini yapabilmek… Bunun için 
tüm şartları Hüma Okulları olarak 
öğrencilerimize sağladığımız için 
gururluyuz. Yola çıktığımız günden 
bu güne, geleceğe güveniyoruz” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ
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ZAYİ
41580 Ticaret 
Sicil Numaralı 

Oda Kayıt 
Levhamız 

kaybolmuştur, 
hükümsüzdür  

FEZA END. A.Ş.

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

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
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

ARANIYOR

0 332 345 03 08

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

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYEBAY VARDİYA ŞEFİ
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

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

Karatay Konya 

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

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

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• PLASTİK ENJEKSİYON 

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

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

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

VASIFSIZ BAY ELEMAN
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

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

Karatay Konya 

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

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

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

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

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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* BÜRO İŞLERİNDE GÖREV ALA-
CAK 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;

 

Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen (24) adet HEK taşıt ve Kullanım 
Yeri Olmayan İhtiyaç Fazlası I.inci Durumda (243) Kalem Araç Yedek Parça, 4645 sayılı Kanuna 
dayanılarak çıkarılan Yönetmelik kapsamında ihale edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi

Konya İl Jandarma Komutanlığı / 
Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No:1 / Karatay / KONYA                                     

b) Telefon ve Faks Numarası 0 332 335 90 10– Fax: 0 332 237 38 19
c) Elektronik Posta Adresi konyalojistiksube@gmail.com.tr

2- Mübadele Karşılığında Verilecek 
Mal ve Malz.Cinsi, Mik.ve Durumu

Konya ve Karaman İl J.K.lığı Envanterinde Bulunan Ekonomik 
Ömrünü Tamamlamış Muhtelif Marka ve Cinste 24 Adet HEK 
Taşıt ve Kullanım Yeri Olmayan İhtiyaç Fazlası I.inci Durumda 
(243) Kalem Araç Yedek Parçası Mübadele Edilmesi İşi.

a)Tahmini Bedeli 362.422,00 TL.

3-Mübadele Karşılığında Alınacak
Mal ve Malzemelerin Özellikleri

En az (1) adet Dacia Duster Prestige 1.5 Blue dci 115 bg 4x4, 
2020 model marka taşıt ve 1 Adet Pey değeri 2.499,00 TL. 
Olan (45) adet pey karşılığında

a) Tahmini Bedeli 362.425,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri Konya İl Jandarma Komutanlığı / 842 Nu.lı Tşn.Mal Sym.lığı /
Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No:1 / Karatay / KONYA                                     

c) Teslim Etme / Alma Tarihi Sözleşme kapsamında 90 takvim günü içerisinde bitirilecektir.

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı /
Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No:1 / Karatay / KONYA

a) Tarihi ve Saati 30.09.2020 günü saat:14.00

T.C.
KONYA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı
Mübadele İlanı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1217553

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının 
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret 
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Bu Şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu 
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar. 
ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
d) İhale dokümanında belirtilen tebligat adresini gösterir onaylı belge,
e) İhale dosyasını satın aldığını gösterir vezne alındı makbuzu ihale zarfı içerisinde teklifle beraber 
sunulacaktır.
6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır.
7- Mübadele dokümanı Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı / Büyüksinan 
Mahallesi / Fetih Cad. No:1 / Karatay / KONYA adresinde görülebilir veya Konya Defterdarlık Muhasebe 
Müdürlüğüne 30 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. 
Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 
30.09.2020 günü saat 14.00’e kadar Konya İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı / 
Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. No:1 / Karatay / KONYA adresine teslim edilecektir.
9- Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. 
Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.
10- İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden az olmamak kaydıyla 
kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat 
mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (120) takvim gününden az olmamak üzere 
isteklilerce belirlenir.
11) Mübadelesi yapılacak olan araçlar / malzeme ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün 
öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında (19 adet araç) Konya İl Jandarma Komutanlığı 
/ Büyüksinan Mahallesi / Fetih Cad. / No:1 / Karatay / KONYA ve (5 adet araç) Karaman İl Jandarma 
Komutanlığı / Çeltek Mahallesi Kurtderesi Köyü Yolu Üzeri No:18 Merkez / KARAMAN adreslerinde 
görülebilir.
12) Mübadeleye katılan ve teklif veren herkes mübadelesi yapılacak taşıtları / malzemeleri görmüş 
sayılır.
13) Mübadele konusu taşıt / malzemelerin bedelleri yaklaşık olarak hesaplanmıştır, mübadeleye teklif 
veren istekli tüm şartları kabul etmiş sayılır.
14- Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. 
15- Tekliflerin geçerlilik süresi  90 (doksan) takvim günü olacaktır.
16-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, Doğuş Mahallesi 30721 Ada, 1 Parsel, 2 bağımsız 
bölüm sayılı taşınmazın satışı yapılacaktır. DOĞUŞ MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ 
NO: 32 YAVUZHAN SİTESİ 1. KAT d.2 KAPI NUMARALI MESKEN NİTELİKTİR. BİNA 575,91m21 
YÜZÖLÇÜMLÜ PARSEL ÜZERİNDE AYRIK NİZAMDA İNŞA EDİLMİŞTİR. BİNA TEK GİRİŞİ 
BULUNMAKKTADIR. ANA GAYRİMENKUL BBODRUM, ZEMİN VE 5 NORMAL KAT OLMAK 
ÜZERE TOPLAM 7 KATTAN OLUŞMAKTADIR. Bodrum katında hidrofor odası, genel depo, 
sahanlık, 1 adet dükkân eki depo, zemin katında 1 adet depolu dükkân 1. ve diğer normal katlarında 
ise 2’şer adet mesken bulunmaktadır bina dahilinde 10 kadet mesken ve 1 adet depolu dükkân 
olmak üzere 11 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina giriş zemin kat düzeyinden binanın doğuş 
cephesi üzerinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi akrilik esaslı boyalıdır. Binanın ısıtılması yapı 
kullanma izin belgesine göre kalorifer sistemiyle sağlanmaktadır. Net100M2 kullanma alanına 
sahiptir. Antre, hol, salon 3 oda, mutfak, seramik duvarları duvar kâğıdı kaplı, tavanı ise plastik 
boyalı ve kartonpiyerlidir. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı olup, duvarları duvar 
kâğıdı kaplı, tavanları ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfak zemini seramik, duvarları fayans 
kaplı, tavanı ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta MDF lam mutfak dolabı mevcut olup 
tezgâhı granittir. ıslak hacimlerin zeminleri seramik duvarları fayans kaplı, tavanları asma tavandır. 
Banyoda duşa kabin lavabo ve klozet mevcuttur. Bina giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar paneldir. 
Pencereler vişne PVC mamul olup üzeri çift camlıdır. Taşınmazın balkonları cam balkon sistemiyle 
kapatılmıştır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut kullanılır durumdaki gayrimenkulün 
ısıtılması kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Kat mülkiyetine geçilmiştir.
Adresi  : Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi Yavuzhan Sitesi No. 32 1. Kat D: 2
    Karatay/ KONYA
Yüzölçümü : 113 m2
Arsa Payı : 9/100
İmar Durumu : 19.08.2015 ve 26,.02.2016 tarh ve 2016/97 sayılı yapı kullanma 
    izni belgesi vardır
Kıymeti :  200.000,00 TL (Konya 3. İcra Huk Mah. 2019/46E 2019/833K sayılı ilamı ile)
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : İpotek şerhi mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır
1. Satış Günü : 04/11/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 30/11/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z18Z19
    KARATAY - KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, Doğuş Mahallesi 30721 Ada, 1 Parsel,10 bağımsız 
bölüm sayılı taşınmazın satışı yapılacaktır. Konya İli Karatay ilçesi Alaaddin kap caddesi no: 32 
Yavuzhan sitesi 5. kat D: 10 kapı numaralı mesken nitelikli değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu 
575,91KM2 yüzölçümlü 1 parsel numaralı arza üzerinde ayrık nizamda inşa edilmiştir. Binanın tek 
girişi bulunmaktadır. Ana gayrimenkul, bodrum zemin ve 5 normal kat olmak üzere toplam 7 kattan 
oluşmaktadır. Onaylı mimari projesine göre bodrum katında hidrofor odası, genel depo, sahanlık 
1 adet dükkân eki depo, zemin katında 1 adet depolu dükkân, 1. ve diğer normal katlarında ise 
23’şer adet mesken bulunmaktadır. Bina dahilinde 10 adet mesken, 1 adet depolu dükkân olmak 
üzere toplam 11 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kat düzeyinde binanın doğu 
cephesi üzerinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi akrilik esaslı boyalıdır. Kullanım belgesine göre 
kaloriferlidir. Kuzey, doğu ve batı olmak üzere 3 adet ce0phesi bulunmaktadır. Taşınmaz bina giriş 
cephesi karşıda olmak üzere bina girişine göre sağ tarafta yer almaktadır. Daire antre, hol, salon, 3 
adet oda, mutfak, banyo wc lavabo ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın antre 
ve hol zemini seramik, duvarları duvar kâğıdı kaplı, tavanı ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Salon 
ve odaların zeminleri laminant parke kaplı olup duvarları duvar kâğıdı kaplı, tavanları ise plastik 
boyalı ve kartonpiyerlidi7r. Mutfakta MDF lam mutfak dolabı mevcut olup tezgâhı granittir. ıslak 
hacimlerin zeminleri seramik duvarları fayans kaplı, tavanları asma tavandır. Banyoda duşa kabin, 
lavabo ve mamul olup üzeri çift camlıdır. Taşınmazın balkonları cam balkon sistemiyle kapatılmıştır. 
Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut kullanılır durumdaki gayrimenkulün ısıtılması kalorifer 
tesisatı ile sa3lanmaktadır. Kat mülkiyetine geçilmiştir
Adresi  : Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi Yavuzhan Sitesi No: 32 5. Kat D: 10
    Karatay /- Konya
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 9/100
İmar Durumu : 19.08.2015 ve 26,.02.2016 tarh ve 2016/97 sayılı yapı kullanma 
    izni belgesi vardır
Kıymeti  : 200.000,00 TL (Konya 3. İcra Huk Mah. 2019/46E 2019/833K sayılı ilamı ile)
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : İpotek şerhi mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır
1. Satış Günü : 04/11/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 30/11/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z18   Z19 KARATAY - KONYA -
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, Doğuş Mahallesi32825 Ada, 2 Parsel, 7 BAĞMISIZ 
BÖLÜM SAYILI TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR. Taşınmazın bulunduğu bina 763,20 m2 

yüzölçümlü 32825 ada 2 parsel numaralı arsa üzerinde ayrık nizamda inşa edilmiştir. Değerleme 
konusu taşınmaz parseli üzerinde vaziyet planına göre ve mahallen 1 adet yapı bulunmaktadır. 
Değerleme konusu taşınmazın üzerinde yer aldığı ana gayrimenkul? bodrum, zemin ve 5 normal kat 
olmak üzere toplam 7 kattan oluşmaktadır. Onaylı Mimari Projesi’ne göre? bodrum katında hidrofor 
odası, genel depo, sahanlık, zemin ve diğer normal katlarında ise 2’şer adet mesken bulunmaktadır. 
Bina dahilinde 12 adet mesken olmak üzere toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina 
girişi zemin kat düzeyinden, binanın batı cephesi üzerinden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi 
akrilik esaslı boyadır. Değerleme konusu taşınmazın ısıtılması yapı kullanma izin belgesine göre 
kalorifer sistemiyle sağlanmaktadır. Taşınmazın kuzey, doğu ve batı olmak üzere 3 adet cephesi 
bulunmaktadır. Taşınmaz bina giriş cephesi karsıda olmak üzere bina girişine göre sol tarafta yer 
almaktadır. Taşınmaz onaylı projesine göre net 82 m2, brüt 92 m² kullanım alanına sahip olup antre, 
hol, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, WC-lavabo ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. 
Taşınmazın antre ve hol zemini seramik, duvarları duvar kâğıdı kaplı, tavanı ise plastik boyalı ve 
kartonpiyerlidir. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplı olup, duvarları duvar kâğıdı kaplı, 
tavanları ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfak zemini seramik, duvarları fayans kaplı, tavanı 
ise plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta MDF lam mutfak dolabı mevcut olup tezgâhı granittir. 
Islak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplı, tavanları asma tavandır. Banyoda duşa 
kabin, lavabo ve klozet mevcuttur. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapıdır. Pencereler 
ise PVC’den mamul olup üzeri çift camlıdır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır 
durumdaki gayrimenkulün ısıtılması kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Yaklaşık 1 yaşında olan 
bina kat mülkiyetine geçmemiştir.
Adresi  : Doğuş Mahallesi Şehit Muhsin Kiremitçi Sokak No: 8 Zambak Sitesi 7 
    Karatay / Konya
Yüzölçümü : 82 m2
Arsa Payı : 90/1200
İmar Durumu : 30.05.2017YÖNETİM PLANIDIR.
Kıymeti  : 155.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : İpotek şerhi mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır
1. Satış Günü : 04/11/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 30/11/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 818Z19
    KARATAY - KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını 
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin 
ve İİK’nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara 
gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan 
“elektronik ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği 
gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/2158 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/2158 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1218332

Ribat Eğitim Vakfı’ndan, 
Erol Mütercimler’e kınama

Ribat Eğitim Vakfı, imam 
hatip okullarını hedef alan açık-
lamalarından dolayı Erol Mü-
tercimler’i kınadıklarını belirtti. 
Konu hakkında Ribat Eğitim Vak-
fı tarafından yazılı olarak yapılan 
açıklamada şu sözlere yer verildi. 
“ İmam Hatip Okulları İslam’a 
hizmet edecek fidan insanların 
yetiştirilmesi için milletimizin 
samimi niyeti, maddi ve manevi 
fedakârlıklarıyla ve dualarıyla ha-
yat bulmuştur. Bu okullarımızın 
temelinde ibadet olarak kabul 
edilecek samimi niyetler ve dua-

lar vardır. Rabbimizin kabul bu-
yurduğuna inandığımız bu niyet 
ve dualar sayesinde yıllardır bu 
okullardan edepli, ahlaklı, şuur-
lu, ehliyet ve liyakat sahibi, din-
dar ve milli insanlar yetişmiştir. 
Böyle bir camiayı tamamen kötü 
niyetli ve vicdandan yoksun bir 
şekilde ağıza alınmayacak iftira-
larla suçlayan Erol Mütercimleri 
kınıyoruz. Kendisini, eğer varsa 
vicdanına kulak vermeye, gözü-
nü açıp hakikati görmeye ve özür 
dilemeye davet ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, bir televizyon programında imam hatip-
lilere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Mütercimler hakkında
suç duyurusu yaptı!

Ahmet Sorgun, Erol Mütercim-
ler hakkında suç duyurusunda bu-
lundu. Ahmet Sorgun’un suç duyu-
rusu dilekçesinde, Mütercimler’in 
bir televizyon programında imam 
hatiplilere yönelik ağır hakaretler-
de bulunduğu belirtilerek, “Şüpheli 
Erol Mütecimler’in halkın benimse-
diği değerleri ve imam hatip okulla-
rı mensuplarına yönelik genel ahlak 
ve toplumsal erdemlerden yoksun 
olduklarını ifade ederek alenen aşa-
ğılamıştır.” ifadelerine yer verildi.  

Konya Adliyesi’ne giderek 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç du-
yusunda bulunan Sorgun’ “ Bu olay 
bir televizyon programında, sıradan 
bir dil sürçmesi yada başka türden 
bir hata diye adlandırılabilecek bir 
şey değildir. Bu belli bir güruhun 
zihniyetinin dışa vurmasıdır. 

Bu zihniyet ki 69 yıl önce ku-
rulan İmam Hatip’lere 69 yıldır 
kin beslemekte, imkanları olsa bir 
kaşık suda boğacaklardır. Bugün 1 
milyon 400 bin öğrencisi ve mil-
yonlarca mezunuyla Türkiye’de çok 
büyük ve saygın bir aile olan İmam 

Hatiplilere söylenen bu sözler as-
lında Türkiye’nin birlik, beraberlik 
ve kardeşliğini hedef almaktadır. 

Bugün 83 milyon içerisinde mil-
yonlarca İmam Hatipli ve imam 
hatip sevdalısı vardır. Bende bir 

imam hatip mezunu olarak bu aile-
nin içinde bulunmaktan her zaman 
onur ve gurur duydum. 

Malum şahsiyetin ne çalıştığı 
kurumdan kovulması, nede özür 
dilemesiyle bu iş geçiştirilemez. Ül-
kemizde kin ve nefreti körüklemek 
isteyen zihniyetin temsilcisi bu şa-
hıs hukuk önünde hesap verecek-
tir. İmam Hatiplerin bugüne kadar 
verdiği milyonlarca mezun, ülke-
mize, doktor, mühendis, avukat, 
siyasetçi, milletvekili, başbakan ve 
cumhurbaşkanı olarak hizmet et-
miş ve etmeye de devam edecek-
lerdir” dedi.

‘DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM’
Sadece suç duyurunda bul-

makla kalmayıp konunun takipçisi 
olacaklarını ifade eden Sorgun, “81 
ilde ismini dahi telaffuz etmek is-
temediğim şahsa davalar açılıyor. 
Biz bu davaların sonuna kadar ta-
kipçisi olacağız. Şahsen ben Ankara 
ve Konya’daki davaları bizzat takip 
etmenin gayretinde olacağım” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Sorgun
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‘Diyanet, bu milletin çimentosudur’

Medikalciler birikmiş alacaklarını bekliyor

Geçtiğimiz hafta sahte şeyh 
olarak ortaya çıkan ve küçük 
yaştaki çocuğa cinsel istismar 
suçlamasıyla tutuklanan Eyüp 
Fatih Şağban’ın ardından gözler 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na çev-
rildi. Sürekli Diyanet kapatılsın 
diyerek saldırıda bulunan bazı 
kesimler, şimdi de “Diyanet bu 
sapık tarikatları neden kontrol 
etmiyor?” suçlamasını yöneltme-
ye başladı. Konuyla ilgili önemli 
açıklamalarda bulunan Manevi, 
İlkeli ve Liyakatli Diyanet ve Va-
kıf Çalışanları Sendikası (MİL-Dİ-
YANETSEN) Genel Başkanı Cela-
leddin Gül, Diyanet’e yöneltilen 
bu suçlamaların trajikomik oldu-
ğunu söyledi.  “Diyanet kapatılır-
sa her sokakta merdiven altı vb. 
sapık yüzlerce tarikat ve şeyhin 
mantar gibi yayılacağını göz ardı 
etmek ancak cahillikle açıklanabi-
lir” diyen Gül, bu konuda önlem-
ler alınması gerektiğini savundu.  
MİL-DİYANETSEN olarak bu 
sorunun çözümü için çeşitli öne-
rilerinin olduğunu belirten Gül, 
şunları söyledi, “Problemin çözü-
müne yönelik tekliflerimiz şun-
lardır: Tarikat yapılanmalarıyla 
ilgili TBMM’de yasal düzenleme 
yapılması, Diyanet tarafından ta-
rikatların ve cemaatlerin her tür-
lü denetime tabi tutulması için 
yasal bir düzenlemenin yapılarak 
Diyanet’e geniş yetkilerin tanın-
ması, Diyanet’in öncülüğünde 
din istismarıyla mücadele sefer-
berliğine İvedilikle hız verilmesi,  
Diyanet’te, Din güvenliğini sağla-

yacak bir yapı ve rehberlik meka-
nizmasının kurulması, Sendika-
mızın gündeme getirdiği ‘Rtük’e 
Diyanet’ten bir üye verilmesi’ ve 
RTÜK bünyesinde ‘Ahlak Dene-
tim Kurulu” kurulması teklifinin 
acilen hayata geçirilmesi için ya-
sal düzenlemelerin yapılması, Bu 
yapıların kurdukları TV kanalları, 
radyo, internet ve sosyal medya 
yayınları dini denetime tabi tu-
tulması, bu denetimin Diyanet 
ve RTÜK işbirliğiyle yapılması,   
Sendikamızın ülke gündemine 
getirdiği ve okunan hutbelerin 
yargının konusu olmamasına yö-
nelik “minber dokunulmazlığı” 
teklifinin acilen hayata geçirilme-
si, Devlet ve Diyanet işbirliğiyle 
uzman bir kadro oluşturulması, 
bu yapılardaki disiplin ve düze-
nin mutlaka denetlenmesi, Bu 

yapıların mali denetiminin geniş 
çaplı yapılması ve cezai işlemlerin 
getirilmesi, Konuyla alakalı kamu 
spotları hazırlanması ve tüm 
ulusal kanallarda yayınlatılması, 
Diyanet bünyesinde dini hare-
ketlerin şeffaflığını temin edecek 
yasal denetim ekipmanlarının 
kurulması, Merdiven altı tabir 
edilebilecek oluşumlara anında 
müdahale ve yasal işlemlerin ya-
pılması, 

Bu tür sosyal örgütlenmelerin 
yasal bir zeminde hareket etme-
lerinin sağlanması için yukarıda 
yazılan maddelerin hayata geçi-
rilmesi ve en önemlisi de Diya-
net’e geniş yetkilerin verilmesi 
şarttır. Unutulmamalı ki; Diyanet 
bu milletin çimentosudur ve en 
güvendiği kurumdur.”
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Stratejik öneme sahip olan 
sektörde faaliyet gösteren firma-
ların salgın sürecinde fedakârca 
çalıştığını ifade eden KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, firmaların tahsilat 
sorununun çözümü ve vatandaş-
ların kesintisiz sağlık hizmeti ala-
bilmesi için medikal ve tıbbi mal-
zeme sektörünün desteklenmesi 
gerektiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası Başkanı 
ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk 
Öztürk konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada, “Medikal ve tıbbi cihaz 
firmalarımız verdiği hizmet karşı-
lığında kamu ve üniversite hasta-
nelerinden alacaklarının tahsilinde 
sıkıntılar yaşamakta olup firmala-
rımızın aylardır ödeme alamama-
ları ilerde daha önemli sıkıntıları 
beraberinde getirebilecektir. Bu 
alanda faaliyet yürüten üyelerimiz 
sektörlerinde ciddi bir nakit akış 
problemi bulunduğunu, kamu ve 
üniversite hastanelerinden alacak-
larının tahsilinde büyük problem-
ler yaşadıklarını dile getirmişler-
dir. Sağlık sektörü paydaşlarından 
olan medikal ve tıbbi malzeme 
sektörü uzun zamandır, kamu ve 
üniversite hastanelerinden ödeme 
alamadıkları için işlerini sürdüre-
bilme konusunda finansman soru-
nu yaşamaya başlamışlardır. Geri 
ödeme süreleri; kamu hastanele-
rinde 14-15 ayı, üniversite hasta-
nelerinde ise 36 ayı geçmektedir. 
Salgın sürecinde Kredi Garanti 

Fonu’ndan (KGF) yararlanan fir-
malarımızın geri ödemeleri başla-
mış olup bu geri ödemeler sektörü 
ve firmaları zorlayacaktır. Sağlık 
sektörünün, özellikle yaşadığımız 
bu zorlu salgın sürecinde ne kadar 
önemli bir yere sahip olduğunu 
bir kez daha anlamış olduk. Salgın 
sürecinde hizmetlerine kesintisiz 
devam eden, çalışanlarının maaş-
larını ödeyen ve devlete karşı vergi 
sorumluluklarını en doğru şekilde 

yerine getirmeye çalışan firmala-
rımız sıkıntının devam etmesi ha-
linde daha büyük sorunlarla karşı 
karşıya kalacaktır. Vatandaşlarımı-
zın kesintisiz sağlık hizmeti alabil-
mesi için de medikal ve tıbbi mal-
zeme sektörünün desteklenmesi 
gerekmektedir. Umut ediyoruz ki 
en kısa sürede medikal firmaları-
mızın yaşadığı bu sıkıntı çözüme 
kavuşacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay ilçesi Erenler Mahallesi, 21087 Ada, 4 Parsel, D blok 7. kat 
13 Bağımsız Bölüm SAYILI TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR. Konya İli Karatay İlçesi Erenler 
Mahallesinde bulunan 21087 Ada 4 parselde 5.876,00 m² yüzölçümlü ?6 Adet 9 Katlı Betonarme 
Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmaz içinde bulunan D Blok 7. kattaki 80/5876 arsa paylı 13 
nolu bağımsız bölüm   “ Dubleks Mesken” nitelikli taşınmazın yeri belirlenerek; Erenler Mahallesi 
Nafizdede Sokak Beğen Kent Sitesi D Blok Bina no: 5 Kat:7 Daire no: 13(13 nolu bağımsız bölüm) 
de olup dubleks dairenin içinde bulunduğu bina betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahiptir. Parsel 
üzerindeki binada zeminde dükkanlar ve bina girişi bulunmaktadır. Binada 12 normal, 2 dubleks ve 
3 adet depolu dükkân olmak üzere taşınmazın bulunduğu blokta toplam 17 adet bağımsız bölüm yer 
almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina asansörlü olup; bodrum, zemin ve 7 normal kattan ibarettir. 13 
nolu bağımsız bölüm (13 kapı numaratajlı daire) salon, 5 oda, antre, hol, mutfak, 2 balkon, Lavabo Wc 
Mahali ve 3 banyodan ibarettir. Dubleks dairenin salon ve oda zeminleri laminant parke, salon, girişi ve 
oturma odası duvarları saten alçı üzeri duvar kağıdı uygulamalı; diğer odalar ise saten alcı üzeri saten 
boyalıdır. Islak zeminleri seramik döşeli olup duvarları ise tavana kadar fayans kaplıdır. Dış kapısı çelik 
kapı olup; iç kapılar ahşap doğramadan mamuldür. Dubleks dairenin pencereleri PVC doğrama olup 
mutfağında alt üst dolapları ve mermer tezgâhı görülmüştür. Wc-Lavabo mahalinde Hilton Lavabosu 
ve alaturka tuvalet taşı; banyosunda ise duş yeri, klozet ve Hilton Lavabosu bulunmaktadır. Dubleks 
dairenin ısınması merkezi sistemli ve doğalgaz yakıtlı olup; iki cephesi bulunmaktadır. Dubleks daire; 
yaklaşık olarak brüt 190 m2, net 170 m2 kapalı alana sahiptir. Dubleks dairenin belediye hizmetlerinden 
faydalanma durumu tamdır. Elektriği ve içme suyu mevcut olup kanalizasyona bağlantısı yapılmıştır. 
Bahçesi bahçe duvarı ile çevrilidir. Açık otoparkı, yeşil alanı bulunan yapının bahçesinde peyzaj 
düzenlemesi kısmen yapılmıştır.
Adresi  : Erenler Mahallesi 21087 Ada 4 Erenler Mah. Nafızdede Sok Begen Kent Sitesi 
    D Blok No. 5/13 Karatay / Konya
Yüzölçümü : 170 m2
Arsa Payı : 80/5876
İmar Durumu : Mesken sahasına isabet ettiği taks: 0,27, Emsal 2,400 
    Hmax: 24,00 olduğu 2013/196-12/*136 sayılı ruhsatı bulunmaktadır. 
    Kat mülkiyetine 28.11.2016 tarihinde geçilmiştir.
Kıymeti  : 315.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : ipotek şerhi ve haciz şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 19/10/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 16/11/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU; KONYA ADLİYE SARAYI B BLK Z 18Z19 KARATAY / KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
./...kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve 
“İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu 
kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı 
halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Adresleri tapuda 
kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış 
ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan “elektronik ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. 
Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/1510 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tersanelerde inşası devam eden önemli gemiler olduğunu belirterek, 
“Bunların devreye girmesiyle gücümüze güç katacağız. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor” dedi

‘Gemilerimizle güçleneceğiz’
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-

nayii Başkanı İsmail Demir, tersane-
lerde inşası devam eden önemli ge-
miler olduğunu belirterek, “Bunların 
devreye girmesiyle gücümüze güç 
katacağız. Bir taraftan denizaltımız 
yapılıyor, bir taraftan Anadolu ge-
mimiz devreye girmek üzere. Diğer 
taraftan denizde destek gemimizin 
çalışmaları sürüyor.” dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 
ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin 
desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki 
Hisar Atış Merkezi’nde düzenlenen 
roket yarışlarını izleyen Demir, AA 
muhabirine, savunma sanayisine 
katkıda bulunacak projelerin kendi-
lerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür festival ve yarışmaların 
özellikle gençleri savunma sanayisi 
alanında çalışmaya, üretmeye teşvik 
ettiğini belirten Demir, “TEKNO-
FEST bir devrim oluşturdu ve Tür-
kiye’deki gençliğin heyacanını, dina-

miğini gösteren bir platform oldu.” 
ifadesini kullandı.  
‘BU HEYECAN BİZLERİ ÇOK DAHA İYİ 

BİR NOKTAYA TAŞIYACAK’
Türkiye’nin savunma sanayisin-

de gayretli bir şekilde ilerlediğinin 
altını çizen Demir, “Milletimiz, ül-
kemiz çok daha iyisine layık. Buraya 
varmak için de gece gündüz deme-
den çalışmak gerekiyor. Gidecek 
çok yolumuz, yapacak çok işimiz 
var. Bunu da gençlerimizle, onlarda 
oluşan heyecanla, onlarla kol kola 
yürüyerek, o heyecana ortak olarak, 
o heyecandan oluşan enerjiyi şirket-
lerimize kanalize ederek gerçekleş-
tireceğiz. Eğer ‘bugün iyi bir nokta-
dayız’ diyorsak, bu heyecan bizleri 
çok daha iyi bir noktaya taşıyacak.” 
diye konuştu. Demir, ülkenin ge-
lişmesi için savunma sanayisinin 
her alanında aktif çalışmaların şart 
olduğunu belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Roket, uzay, havacılık 
konuları, elektronik, denizde güçlü 

olmak, karada güçlü olmak, bunların 
hepsi ama hepsi heyecan verici ama 
bunların biri eksik olunca eksik ka-
lıyorsunuz. Yani gün oluyor terörle 
mücadele, gün oluyor ‘Mavi Vatan’ 
diyoruz. Vatan savunmasında, ko-
runmasında deniz unsurları önemli 
olabiliyor. Hiçbir kısmı eksik bırak-
madan her türlü mücadele ortamına 

hazır olmak gerektiğini görüyoruz. 
Bu yüzden hiçbir alanı boş bırakma-
mak için çalışıyoruz.” 

‘DENİZDEKİ GÜCÜMÜZ ARTACAK’
Türkiye’nin gemi üretimine iliş-

kin bilgi veren Demir, şöyle konuştu: 
“Şu anda tersanelerde inşası devam 
eden önemli gemilerimiz var. Bun-
ların devreye girmesiyle gücümüze 

güç katacağız. Bir taraftan denizal-
tımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu 
gemimiz devreye girmek üzere. Di-
ğer taraftan denizde destek gemimi-
zin çalışmaları sürüyor. MİLGEM’in 
yeni versiyonu ‘İ’ sınıfı fırkateyn pro-
jesi devam ediyor. Farklı sınıflarda, 
hücumbot tiplerinde çeşitli botları-
mızın inşası devam ediyor. Bunlar 
hızla hizmete girdiğinde denizdeki 
gücümüz artacak.

Tabii bunlar sadece platform 
olarak değil, platformların üzerine 
konacak sistemler, gerek hava sa-
vunma sistemleri gerek torpidolar, 
gerek diğer silahlı unsurlar da elekt-
ronik harp unsurlarıyla beraber çok 
önemli. Böylece bir komple harekat 
ortamına sahip olmak ve bunu yerli 
imkanlarla desteklemek, milli tasa-
rımlarla sahada olmak ve kimsenin 
parmak sallamasına, ‘dur’ demesine 
fırsat vermeden, ülkemizin çıkarla-
rının gerektiği doğrultuda yürümek 
ve karar almak önemli.” 

‘DAHA HIZLI KOŞMAK GEREKİYOR’
Yerli üretimde mesafe alma 

noktasında kararlı olduklarına işaret 
eden Demir, “Havacılık konusunda 
önümüzü kesmek isteyenlere ileri-
de verecek cevabımız olacak. Eğer 
karadan karaya, havadan karaya, 
denizden denize gibi unsurlarda 
silahlarınız, roketiniz varsa bu çok 
önemli olacak. Kara unsurlarımız 
yine önemli. Bugünün ortamında 
artık gerek siber güvenlik gerekse 
elektronik harp karıştırma, alana 
domine etme unsurları, daha da 
sonra tabiiki uzaya göndereceğimiz 
uydular ve uzayda oluşturulacak ha-
kimiyet, bunların hepsi bir yol hari-
tası şeklinde önümüzde olmalı. Tabii 
bunlar zaman istiyor. Zamanımız da 
çok yok, bunu biliyoruz. Onun için 
yürümek yetmez, koşmaya başla-
mak, hatta koşmayı devam ettir-
mek, daha hızlı koşmak gerekiyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
n AA
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İki marketi soyan 
şüpheliyi bisikleti ele verdi

Sportif olta balıkçılığı 
yasaklarını ihlal edenlere ceza

Konya’da girdiği iki marketten 
bıçak zoruyla para çaldığı iddia-
sıyla aranan şüpheliyi bisikleti ele 
verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri, farklı tarihlerde bir market 
zincirine ait iki iş yerinden, bıçak 
zoruyla para çalınmasına ilişkin so-
ruşturma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının 
gerçekleştiği merkez Selçuklu il-
çesi Veysel Karani Caddesi’ndeki 
yüzlerce kamera kaydını inceledi. 
Kayıtlardan elde edilen bulgular 
sonucunda şüphelinin, hırsızlık 
olaylarını gerçekleştirdikten sonra 
tanınmamak için girdiği bir camide 
üzerini değiştirdiğini ve bisikletiyle 
yola devam ettiğini belirlendi.

İki ayrı hırsızlık olayında da 
üzerini değiştiren, aynı bisikleti 
kulandığı belirlenen şüphelinin 
yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Cadde üzerinde gece gündüz nö-
bet tutan polis ekipleri, şüphelinin 

Veysel G. (21) olduğunu belirledi.
Hırsızlık yaptığı marketlerin 

yaklaşık 300 metre yakınındaki bir 
evde ikamet ettiği belirlenen Vey-
sel G, yürütülen takip sonucu çalış-
tığı iş yerinde gözaltına alındı. Vey-
sel G’nin, emniyetteki ifadesinde, 
kumar oynadığından dolayı borcu-
nun olduğunu, bu nedenle hırsızlık 
yaptığını söylediği öğrenildi. Zanlı, 
emniyetteki işlemlerinin ardından  
adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK 
KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan zanlının markete 
girerek bıçak zoruyla hırsızlık yap-
tığı anlar, iş yerinin güvenlik ka-
meralarınca kaydedildi. Görüntü-
lerde, maskeli ve şapkalı bir kişinin 
marketin kapısını zorlaması, bunu 
gören market görevlisi iki kadının 
direnmesi, ardından kapıyı açan 
kişinin, kasadaki paraları bıçak zo-
ruyla alarak kaçması yer alıyor.
n AA

Beyşehir ilçesinde gölet ve 
baraj göllerinde yapılan denetim-
lerde sportif amatör olta balıkçılığı 
yasaklarını ihlal eden kişileri idari 
para cezası uygulandı. Edinilen 
bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ile Beyşe-
hir İlçe Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, ilçeye bağlı Yenidoğan 
Mahallesindeki Yenidoğan Göle-
ti’nde yürütülen sportif amatör 
olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik 
müşterek olarak denetimler yap-
tı. Ekipler, icra edilen denetim ve 
kontroller sırasında av yapan ama-
tör avcıların olması gerekenden 
daha fazla sayıda oltayla balık avı 
gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler 
ayrıca, anılan denetim ve kontrol-
lerde yasal boy limiti altında sazan 
balığı yakalanarak alı koyulduğunu 
da belirledi. Boy limiti altında balık 
avlayan ve fazla sayıda olta kulla-
nan 6 amatör avcıya toplamda 3 

bin liralık idari para cezası kesildi. 
Ele geçirilen canlı sazan balıkları 
ise yeniden gölet sularına salındı.

Öte yandan, Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Baraj Güvenliği 
ekiplerince de, Beyşehir yolu üze-
rinde bulunan Altınapa barajında 
yapılan denetim ve kontrollerde 
fazla sayıda olta kullandığı belirle-
nen amatör avcıya bin 700 liralık 
idari para cezası uygulandı. Avda 
kullandığı çok sayıda oltayı bıraka-
rak aracıyla kaçan avcının oltaları-
na el koyuldu.

Yetkililer, amatör olta balıkçılı-
ğı yapan avcıları yasal boy limitleri 
altında yakaladıkları balıkları cezai 
işlemle karşılaşmamaları adına 
bekletmeden ve civarda alıkoyma-
dan suya iade etmesi gerektiğini 
de hatırlatırken, rutin ve ihbara 
dayalı denetimlerin bundan sonra 
da devam edeceği uyarısında bu-
lundu. n İHA

Konya’da son dönemde artış eğilimi gösteren koronavirüs vaka sayıları alınan önlemler sayesinde stabil hale geldi. 
Bu durum olumlu karşılanırken, tedbirlere tam uyum sayesinde rakamların düşme eğilimine girebileceği bildiriliyor 

Rakamlar durağanlaştı 

Son dönemde Türkiye genelinde 
yeniden artış eğiliminde olan koro-
navirüsle mücadele devam eder-
ken, sorunlu iller arasında bulunan 
Konya’da son 1 haftadır vaka sayıları 
stabil seyretmeye başladı. Bu durum 
Konya’da olumlu karşılanırken, va-
tandaşların kurallara uyması halinde 
vaka sayılarının yeniden azalış eğili-
mine gireceği düşünülüyor. 

Türkiye’deki koronavirüs vaka 
sayıları son dönemde artış eğilimi-
ne girmiş, özellikle Orta Anadolu, 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerinde yaşanan ciddi ar-
tışlara Sağlık Bakanlığı müdahalede 
bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyar-
bakır’a giderek, bölgedeki diğer ille-
rin valileri ve il sağlık müdürleri ile 
bir toplantı yaparak vaka sayılarını 
azaltmak için gerekli önlemlerin ta-
limatını vermişti. Türkiye genelinde 
vaka sayılarında ilk sıralarda yer alan 
Konya’da da yaşanan vaka sayıları-
na Bakanlık ve il sağlık müdürlüğü 
yetkilileri gerekli müdahalelerde 
bulunmuşlardı. Yapılan bu girişim-
ler ve yeni tedbir kararları Konya’da 
uzun zamandır artış eğiliminde olan 
vaka sayılarının son 1 haftada dura-
ğanlaşmasını sağladı. Son günlerde 
Konya’da stabil seyreden vaka sayı-
larının kurallara tam anlamıyla uyul-
ması halinde düşüşe geçebileceği 
düşünülüyor. 

ERKEN TEDAVİ FAYDA GÖSTERDİ 
Vaka sayılarının artmasıyla Sağ-

lık Bakanlığı yeni kararlar alarak, 
erken dönemde tedavi için adımlar 
atmıştı. Bu adımlar nedeniyle birçok 
ilde olduğu gibi Konya’da son dö-
nemde erken teşhis ve tedavi yön-
temi geliştirildi. Böylece koronavirüs 
teşhisi konan hastaların, koronavi-
rüs ilaçları tedarik edilerek, hızlı bir 
şekilde tedaviye başlandı. Bu durum 
pnömoni (zatürre) oranlarında ciddi 

manada düşüşü beraberinde getirdi. 
Böylece Konya’daki erken tanı ve te-
davi konusunda atılan başarılı adım-
lar, ağış hasta sayılarını ve ölümleri 
de azaltmış durumda. 
TEST SAYISI BÜYÜK ORANDA ARTTI

Yaklaşık 1 ay önce Konya’da 
günlük test sayıları 1000 civarında 
seyrederken bu dönemde Konya’da 
bu sayı artırılarak, yaklaşık 5 bin 
civarına ulaştı. Böylece süreç baş-
ladığından buyana Konya’da 217 

bin test yapıldı. Test sayısının art-
masıyla bulaş meydana gelen veya 
bulaş riski olan vatandaşlar daha 
erken bir şekilde tespit edilmeye 
başlandı. Bu da tedaviye veya vaka 
sayılarına olumlu bir şekilde yansıdı. 
Aynı zamanda vaka sayılarında artış 
yaşanmasının ardından test kiti ve 
ilaç konusunda sorunlar olduğuna 
yönelik iddialar kamuoyunda yer 
almıştı. Ancak Sağlık Müdürlüğü 
kaynaklarından alınan bilgilere göre 

ilaç dağıtımında ve test konusunda 
hiçbir sorun yok. Bu konuda gerekli 
önlemlerin alındığını bildiren yetki-
liler, ilaç ve test konusunun kontrol 
altında olduğunu vurguladılar.  

ŞEHİR HASTANESİ RAHATLATTI
Koronavirüs salgınıyla birlikte 

Mart ayından buyana koronavirüs 
dışı hastaların tedavisinde bazı ak-
saklıklar ortaya çıkmıştı. Konya Şe-
hir Hastanesi’nin hasta kabulüne 
başlamasıyla bu sorun da aşılmış 
oldu. Hastaneye gidemeyen koro-
navirüs dışı hastalar, “temiz hasta-
ne” olarak ilan edilen Konya Şehir 
Hastanesi’nin açılmasıyla tedavile-
rini rahatlıkla yaptırabiliyor. Bu du-
rum Konya Şehir Hastanesi’ndeki 
rakamlara da yansımış durumda. 
Son 1 ayda hastanede 3 bine yakın 
ameliyat yapıldı, 60 bin hasta polik-
linik hizmetinden faydalandı, 30 bin 
koronavirüs dışı acil hasta ise yine 
hastaneden hizmet aldı. Bu rakam-
ların toplamına bakıldığında hastane 
açıldığı günden buyana yaklaşık 100 
bin hastaya hizmet sunmuş oldu. Bu 
hizmet sayesinde koronavirüs süre-
ciyle sıkıntı çeken normal hastalar, 
rahatlamış oldu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuk Tıp öğrencisi Merve, koronaya yenik düştü
Bir süredir Selçuk Üniversite-

si Tıp Fakültesinde koronovirüs 
tedavisi gören Mercan, bu sabah 
hayatını kaybetti  Selçuk Tıp Fakül-
tesi son sınıf öğrencisi intörn doktor 
Merve Mercan, uzun süredir yoğun 
bakımda yaşam mücadelesi veri-
yordu. 

‘ÜNİVERSİTEMİZ KIYMETLİ BİR 
ÖĞRENCİSİNİ KAYBETTİ’ 

Genç doktorun vefatına ilişkin 
Selçuk Üniversitesi’nin sosyal med-
ya hesabından yapılan açıklamada 
ise, “Sağlık ordumuz en genç üye-
lerinden birini, Üniversitemiz çok 
kıymetli bir öğrencisini kaybetti. 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, 
vefat etti. Mekânı cennet olsun. 
Kederli ailesinin başı sağ olsun” 
denildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dekanlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada da “Merve’mizi kay-
bettik. Selçuk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi 6 Sınıf İntörn öğrencimiz 

Merve Mercan 10 Eylül Perşembe 
günü sabah 8 sularında vefat etti. 
Merve ilk kez 45 gün önce Covid 
pozitif olarak tespit edilmiş ve has-
tanemizde tedavi altına alınmıştı. 
Yatışından yaklaşık 5 gün sonra 
kendisinde immün yetmezlik oldu-
ğu tespit edildi. Tüm tedavi basa-
makları sırayla ve özenle uygulan-
dı. Merve’miz yaklaşık 40 gündür 
yoğun bakımda yaşam mücadelesi 

veriyordu. Tıp Fakültemizin tüm 
hekimlerinin ve sağlık personeli-
nin yoğun çabalarına ve tüm tıbbi 
müdahalelere rağmen Merve’miz 
bu sabah hayata gözlerini yumdu. 
Merve Fakültemizin Onur öğren-
cisiydi. Son derece başarılı, saygın, 
kıymetli, tüm çevresine örnek bir 
öğrenciydi. Üzüntümüz, acımız çok 
büyük. Allah’tan rahmet, yakın-
larına ve sevenlerine, tüm sağlık 
camiasına sabır dileriz” ifadelerine 
yer verildi. 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta da sosyal medya hesabın-
dan bir açıklama yaparak, “Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf 
öğrencisi İntern Dr. Merve Mer-
can’ın Covid-19 ile mücadelesin-
de hayatını kaybettiğini büyük bir 
üzüntüyle öğrendim. Kardeşimize 
Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınla-
rına sabr-ı cemiller diliyorum. Sağ-
lık camiamızın başı sağ olsun” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla Mart ayından buyana tedavisi aksayan koronavirüs dışı hastalar rahatladı. 
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Türkistanlı Haki Efendi âlim ve zâhid bir hocaydı
Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-

çuklu Salı Sohbetleri’nde, Hak-
Bâtıl Mücadelesi’nin 18.bölümün-
de Türkistan Mücahidi Hacı Ahmet 
Haki İzler’i anlatan Dr. Mustafa 
Güçlü, “Türkistan Mücahidi Hacı 
Ahmet Haki İzler 1942 – 1975 ara-
sında Hakk’a yürüyene kadar Kon-
ya’da yaşadı. 6 Eylül 1975’de vefat 
etti. Vefatının 45. Yıldönümünde 
rahmetle anıyoruz. Bir adamı anla-
yabilmek için dönemini, şartlarını, 
yaşadığı ortamı iyi bilmek lâzım.” 
dedi.

‘DEĞİL NAMERDE, MERDE BİLE 
MUHTAÇ ETME’

Şair Haki Efendi’nin Kıbrıs ge-
zisinde kaldığı Lefkoşa Mevlevî-
hanesi’nin Derviş hücresinde bir 
duvarda yazılı beyiti de okuyan Dr. 
Mustafa Güçlü, Haki Efendi’nin 
bir göz odalı evinin kapısında ya-
zılı Farsça şu beyiti okudu: “Her 
ne etsen de beni namerde muh-
taç etme.” Benim de duam şu: Yâ 

Rabbi! Beni değil namerde, merde 
bile muhtaç etme. Sağ gözümü sol 
gözüme muhtaç etme.”
HAKİ HOCA HASTANELİK OLUNCAYA 

KADAR NASIL DAYAK YEDİ
Dr. Güçlü, Haki Efendi’nin nasıl 

dayak yediği olayı da şöyle anlattı: 

“Haki Efendi bir gün sarığı ile cüb-
besini çıkarmadan tuvalete girmiş. 
Ham-Kaba-Softa bir grup hocayı 
tuvaletten çıkar çıkmaz bir güzel 
haşlamışlar. Birkaç kaburgasını 
kırmışlar. Hocayı hastanelik etmiş-
ler. Haki Efendi hastaneden çıkmış 

evinde odasında istirahat ederken 
aynı adamlar, geçmiş olsun ziyare-
tine gelmişler. Haki Efendi, onlara 
“beni niye dövdünüz? Suçum ney-
di?” demiş. Sen suçunu bilmiyor 
musun demişler. Cübbe ve sarıkla 
nasıl tuvalete girersin…

Hoca durumu anlamış. Namaz 
kıldığınıza göre sureleri de ezbere 
biliyorsunuzdur. Ne ezberi hocam 
hepimiz hafızız demişler. Demek 
ki Kur’an’ı kafanıza ve kalbinize 
nakşetmişsiniz. Maşallah! Peki, 
siz tuvalete girerken, kafanızı ve 
kalbinizi dışarıda bırakıp da mı gi-
riyorsunuz.”

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ’YE 
FARSÇA ÖĞRETTİ

Buhara bizim Türkistan’ın 
kültür başkenti olan bir coğrafya. 
Ahmet Haki 1887’de Buhara’nın 
Örentepe Köyünde dünyaya geldi. 
Kendini dini ilimlerde iyi yetişti-
ren Ahmet Haki, Kur’an-ı Kerim’i 
Rusçaya çevirecek ve Ortodoks 
papazlara dini tartışmalarda on-

lara cevap verecek kadar Rusça’ya 
hakimdir. Türkistan’ın bağımsızlık 
savaşlarında bulundu. Basmacılar 
hareketinde bulundu ve burada 
pek çok yakınını kaybetti. Türkis-
tan’ın Çin hükümeti tarafından 

işgali üzerine uzun yolculuklar-
dan sonra Konya’ya gelip yerleşti. 
Arap ve Fars edebiyatıyla birlikte 
Türkçenin bütün lehçelerine va-
kıftı. Şair olan Ahmet Haki Efendi, 
Tahir Büyükkörükçü (1925-2011) 
gibi birçok kişiye farsça öğretti. 
Hafızası çok kuvvetli ve sağlamdı. 
Konya’nın Köprübaşı Mahallesin-
de Cevizaltı’nda Müftü Abdullah 
Vahdi Efendi’nin mescidinin meş-
rutasında ve Ovalıoğlu’nda oturan 
Ahmet Haki Efendi 6 Eylül 1975 
yılında Konya’da vefat etti.

 Kabri, Üçler Mezarlığı’nda Hacı 
Veyiszade Mustafa Efendi’nin kab-
rinin güney doğusundadır. Soh-
betten sonra Kitap Kurdu Mustafa 
Sinan Ümit, Dr. Mustafa Güçlü’ye 
günün hatırası olarak “Akademik 
Sayfalar’da çıkan “Vefatının 45. 
Sene-i Devriyesinde rahmetle anı-
yoruz” adlı özel sayının levhasını 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’in Gökhüyük ma-
hallesinde, 2019 yılında Seydişehir 
Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol ve iş-
birliği kapsamında başlatılan Gök-
hüyük Prehistorik dönem araştırma 
çalışmalarına başkanlık eden Selçuk 
Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. 
Ramazan Gündüz ve Pamukkale 
Üniversitesinden Öğretim Görevlisi 
Dr. Kerem Demir, Seydişehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal’a teşek-
kür ziyaretinde bulundu. Ziyarete 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanı, 
Niğde Müze Müdürlüğünden Hatun 
Tığ’ın yanı sıra kazı çalışmalarını 
yürüten Arkeoloji bölümü öğrenci-
leri de yer aldı. 

Seydişehir Belediyesi Adile Bay-
sal Kültür ve Sanat Evinde Seydişe-
hir Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal’ı ziyaret eden Selçuk Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Ramazan Gün-
düz, Pamukkale Üniversitesi Öğ-
retim Görevlisi Dr. Kerem Demir, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzma-
nı Hatun Tığ, Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’a Prehisto-
rik dönem araştırma çalışmalarına 
vermiş olduğu desteklerden dolayı 

teşekkür etti. Gökhüyük Prehistorik 
dönem araştırma çalışması Başkanı 
Dr. Ramazan Gündüz, “Seydişehir 
Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi 
arasında imzalan protokolden iti-
baren Belediye Başkanımız bizlere 
yoğun destek sağladı. Özellikle ça-
lışma şartlarımızın iyileştirilmesi, 
barınma ve temel ihtiyaçlarımız gibi 
konularda yoğun destek sağlayan, 
çalışmalarımıza büyük önem veren 
Belediye Başkanımız Mehmet Tu-
tal’a ekibim adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bugün itibariyle de 
araştırma çalışmalarımızda önemli 
mesafeler aldık. İnşallah yakın za-

manda çok daha büyük mesafeler 
alacağız” diye konuştu. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Gökhüyük 
mahallesinde devam eden Prehis-
torik dönem araştırma çalışmala-
rının hızlı bir şekilde yürütülmesi 
ve önemli mesafeler alınmasından 
dolayı mutluluk duyduğunu ifade 
etti. Araştırma çalışmalarının daha 
da hızlı bir şekilde tamamlanması-
nın bölgeye önemli bir değer kata-
cağını da sözlerine ekleyen Başkan 
Tutal, konuşmalarında şu ifadelere 
yer verdi, “Gökhüyük mahallemiz-

de devam eden Prehistorik dönem 
araştırma çalışmaları, ilçemize, 
Konya’mıza ve ülkemize önemli de-
ğerler katacaktır. Büyük bir titizlikle 
ilçemizde yürütülen kazı çalışmala-
rı, bölgemizin tarih öncesi devirle-
rine ışık tutacak, önemli kültürleri 
ortaya çıkaracaktır. Bizler de bu 
anlayışla Gökhüyük mahallemizde 
devam eden araştırma çalışmaları-
na büyük önem veriyoruz. Bu çalış-
maları yürüten ekibimizin ihtiyaçla-
rını karşılamak için belediye olarak 
elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz. Burada devam eden ça-
lışmaların belirli bir aşamaya ulaş-
masının akabinde İnşallah burayı 
turizme kazandırarak bölgemizde 
yeni bir turizm cazibe merkezi oluş-
turacağız ve ilçemize katma değer 
sağlayacağız. Bu vesileyle araştırma 
çalışmalarının ilçemize, Konya’mıza 
hayırlı olmasını diliyor, bu bölgenin 
araştırılması, kazı çalışmalarının ya-
pılması ve turizme kazandırılması 
adına önemli bir çalışma yürüten 
Dr. Ramazan Gündüz hocamız baş-
ta olmak üzere ve ekibine teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte Anka-
ra’ya bakanlıklar ve genel müdürlükler düzeyinde ziyaret gerçekleştirerek, Seydişehir projelerini anlattı

Seydişehir projelerini
Ankara’ya taşıdılar

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay ile birlikte 
Ankara’da Bakanlık ve Genel Mü-
dürlükler düzeyinde bir dizi ziyaret 
ve temaslarda bulundu.

Yatırım ve projelerin bire bir 
takipçisi olan Seydişehir Belediye 
Başkanı Tutal, hemşehrilerinin hiz-
metlerin en iyisine layık olduğunu 
kaydetti. Başkan Tutal ve AK Parti 
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay’a 
Konya Milletvekili Halil Etyemez 
eşlik ederek Seydişehir’de yapılma-
sı planlanan çalışmalar ve yatırım-
lar görüşüldü.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay ve Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, Sağlık 
Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, 
DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıl-
dız’ı makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Elde-
mir ve Genel Müdür Vekili Yıldız’ı 
ziyaret eden Başkan Tutal, Seydi-
şehir’e yapılması planlanan sağlık 

yatırımları, Seydişehir Devlet Has-
tanesi binasının eksiklikleri, doktor 
ve personel yetersizliği ve projeler 
ile ilgili taleplerini aktardı, sorunları 
bir dosya halinde Bakan Yardımcı-
sına teslim etti. 

Yeni Hastane binası yapılma-
sı konusunda gerekli çalışmaların 
başlatıldığını kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; “ Bakan 
Yardımcımıza Seydişehir’ de yaşa-
nan Sağlık sorunlarımız ve personel 

yetersizliği konusunda görüşlerimi-
zi aktardık. İlçemize yeni bir hasta-
ne binasının yapılması konusunda 
gerekli bilgileri verdik. Bakan Yar-
dımcımız Eldemir ile hazırlanmaya 
başlanılan yeni hastane binasının 
projesinin tamamlanarak 2021 iha-
lelerine yetiştirilmesi konusunda 
fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Kuğulu Vadisi Projesi çalışma-
larının hızlandırılması ve gerekli 
desteğin sağlanması konusunda 

DSİ Genel Müdür Vekili ile te-
maslarda bulunan Başkan Tutal; 
“Yapım çalışmaları devam eden 
Kuğulu Vadimizin çalışmalarının 
iveme kazandırılması, iş makinala-
rının sayısının artırılması, malzeme 
ve araç takviyesi talebimiz oldu. Bu 
konuda da Genel Müdür Vekilimiz 
Kaya Yıldız bizlere gerekli desteğin 
sağlanacağı sözünü verdi” şeklinde 
konuştu. 

Ankara’da gerçekleştirdikleri 
ziyaretler konusunda Seydişehir 
için sevindirici gelişmeler olduğunu 
kaydeden Başkan Tutal; “Gerçek-
leştirmiş olduğumuz ziyarette biz-
lere desteklerini esirgemeyen Kon-
ya Milletvekilimiz Halil Etyemez’e, 
misafirperverliklerinde dolayı Sağ-
lık Bakanı Yardımcımız Halil Elde-
mir ve DSİ Genel Müdür Vekilimiz 
Kaya Yıldız Bey’e teşekkür ediyor 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 
Seydişehir ve Hemşehrilerimiz için 
canla başla çalışmalarımıza ve hiz-
metlerimize aralıksız devam edece-
ğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Kazı ekibinden Başkan Tutal’a teşekkür

Güneysınır’da kuru üzüm
mesaisi yoğun sürüyor

Karapınar’da pancar 
üreticileri ziyaret edildi

Güneysınır Belediye Başkanı 
Ahmet Demir, Bardas Mahalle-
si’nde doğal yollarla yapılan üzüm 
sergi alanlarını yerinde inceledi. 
Demir, burada yaptığı konuşma-
da ekşikara olarak bilinen kuru 
üzümün, Güneysınır’a özgü lez-
zetler arasında özel bir yerinin ol-
duğunu belirtti.

Üreticilerin atalarından öğren-
dikleri geleneksel yöntemle, kuru 
üzüm elde ettiklerini ifade eden 
Demir, şunları kaydetti: “İlçemi-
zin tarımsal ekonomik değerlerin-

den üzümü işleyerek değer katan 
bütün hemşehrilerimize kolaylık-
lar diliyorum. El emeğiyle tama-
men doğal yollardan hiçbir katkı 
maddesi kullanılmadan üretilen 
pekmez ve kuru üzüm gerçekten 
büyük bir emek ve uğraş istiyor. 
Güneysınır’ın üzüm cenneti Bar-
das’ta emeği değere dönüştüren 
bütün üreticilerimize bereketli bir 
sezon diliyorum. Güneysınır Bele-
diyesi olarak tarımsal ve yerli üre-
timi desteklemeye devam edece-
ğiz.” n AA

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı 
Yusuf Zengin ve Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka,  çiftçileri tarlaları-
nın başında ziyaret etti. Zengin ve 
Yaka, pancar hasadı yapılan bölge-
leri ziyaret edip çiftçilerin istek ve 
şikayetlerini dinledi.

AK Parti İlçe Başkanı Zengin, 
burada yaptığı konuşmada, şun-
ları kaydetti: “2019-2020 şeker 
pancarı hasat sezonunun üretici-
lerimize bereketli ve hayırlı olması 
temennisinde bulunduk. Onların 

sorunlarını dinledik. Göreve geldi-
ğimizden beri herkesi ziyaret edi-
yoruz. Onların sorunlarını dinleyip 
çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. 
İlçemiz üretim bakımından son de-
rece zengin. Tarım önemli bir yere 
sahip. Biz de üreticilerimiz ile sık 
sık bir araya gelip onları dinliyoruz. 
Pancar hasat döneminin hayırlı ol-
masını diliyorum.” Çiftçiler ise zi-
yaretten duydukları memnuniyeti 
dile getirerek, teşekkür etti.
n AA
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63. sezonuna girecek eski 
adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son 
yıllardaki ismiyle Süper Lig’de 
geride kalan sezonlarda pek çok 
ilginç olay yaşandı. 

21 Şubat 1959’da oynanan 
İzmirspor-Beykoz maçıyla baş-
layan Türkiye 1. Futbol Ligi, 
2001-2002 sezonundan bu yana 
Süper Lig adı altında düzenleni-
yor. Ligde 1979-1980 sezonunda 
Trabzonspor 12 galibiyet elde 
ederek şampiyonluğa ulaştı, 
1989-1990’da ise Malatyaspor 
aynı sayıda galibiyet almasına 
karşın ligden düşen 5. takım ol-
maktan kurtulamadı.

EN ÇEKİŞMELİ SEZON
Lig geçmişinde puantaj ola-

rak en çekişmeli sezon 1980-
1981 oldu. Takımların galibiyet 
sayıları birbirlerine o kadar yakın 
oldu ki ligi ikinci sırada tamam-
layan Adanaspor 34 puan toplar-
ken, düşen Rizespor’un ise 29 
puanı vardı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY, 
LİGİ EKSİ AVERAJLA 

TAMAMLADI
Lig tarihine damgasını vuran 

“Üç büyükler” içinde Beşiktaş 
ve Galatasaray, ligi eksi averaj-
la tamamlayan takımlar olarak 
kayıtlara geçti. Beşiktaş, 1975-
1976 sezonunda ligi 11. sırada 
tamamlarken, 25 gol atıp kale-
sinde 32 gol gördü.

 Böylece eksi 7 gol averajıyla 
“Üç büyükler” arasında ligi eksi 
averajla tamamlayan ilk takım 
oldu. Galatasaray ise 2010-2011 
sezonunda 8. tamamladığı ligde 
41 gol atıp, 46 gol yedi, eksi 5 
averajla yıllar sonra Beşiktaş’ın 
bu kötü rekoruna ortak oldu. Bu 
arada, “Üç büyükler”in diğer 
üyesi Fenerbahçe ise 1990-1991 
ve 2018-2019 sezonlarında ligi 
sıfır averajla kapattı. Sarı-la-
civertli takım 1990-1991 sezo-
nunda 53 gol atıp 53 gol yerken, 
2018-2019’da ise 44 kez ağları 
havalandırdı, kalesinde ise aynı 
sayıda gol gördü.

FENERBAHÇE AVERAJLA 
LİGDE KALDI

Lig tarihinde 19 kez şampi-
yon olan Fenerbahçe, 1980-1981 
sezonunda küme düşmekten gol 
averajıyla kurtuldu. Rizespor’un 
29 puanla ligden düştüğü sezon-
da, Fenerbahçe; Altay, Adana 
Demirspor ve Boluspor ile aynı 
puanı toplayarak, gol averajıyla 
ligde kaldı.

HAKEMDEN GOL
Süper Lig tarihinin en ilginç 

notlarından birisi, hakemin attı-
ğı gol olarak tarih yapraklarında 
yerini aldı. 1986-1987 sezonunun 
5. haftasında, 21 Eylül 1986’da 
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 
arasında Ankara Cebeci İnönü 
Stadı’ndaki müsabakayı izleyen-
ler dünya futbol tarihinde eşine 
çok ender rastlanan bir gole tanık 
oldu. Karşılaşmanın 83. dakika-
sında gelişen başkent atağında 

Kemal Yıldırım’ın ceza alanı içi 
sağ çaprazından attığı ve yandan 
auta gitmekte olan şutta, top kale 
sahasının solundaki hakem Ah-
met Akçay’a çarparak yön değiş-
tirdi ve filelere gitti. MKE Anka-
ragücü bu golle müsabakayı 1-0 
kazanırken, spor kamuoyu uzun 
süre bu pozisyonu konuştu.

GALATASARAY AÇIK ARA
Lig tarihinde en fazla puan 

farkıyla şampiyonluğa ulaşan 
takım Galatasaray oldu. Sarı-kır-
mızılı ekip 1987-1988 sezonun-
da 90 puanla mutlu sona ulaştı, 
ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puan-
da kaldı. Aradaki 12 puanlık fark, 
şimdiye dek şampiyonla ikinci 
arasındaki en fazla puan farkı 
olarak tarihe geçti.

AVERAJLA GÜLENLER VE 
ÜZÜLENLER

Ligin geride kalan 62 sezo-
nunda şampiyonlar 4 kez gol ave-
rajıyla belli oldu, düşen takımlar 
da 9 kez yine gol averajıyla ortaya 
çıktı. 1984-1985 sezonunda Fe-
nerbahçe ile Beşiktaş ligi 50’şer 
puanla tamamlarken, gol averajı 
daha iyi olan sarı-lacivertli ekip 
şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986 
sezonunda Beşiktaş, 56 puan-
la Galatasaray’ın gol averajıyla 
önünde ligi en önde tamamladı. 
1992-1993 sezonunda da Galata-
saray, bu kez Beşiktaş’ı 66 puan 
ve averajla geçmeyi başardı ve 
şampiyonluğu kucakladı. 2010-
2011 sezonunda ise Fenerbahçe 
ile Trabzonspor ligi 82’şer puan-
la tamamladı. Uygulamada olan 
ikili averaja göre, rakibine üs-
tünlük kuran sarı-lacivertli takım 
şampiyonluğa ulaştı.

Bu arada, averajla yaşanan 
şampiyonluklardan ilk 3’ünde 
genel gol averajı, sonuncusunda 
ise ikili gol averajı geçerliydi. Lig 

tarihinde ayrıca 9 kez de ligden 
düşen takımlar gol averajıyla be-
lirlendi.

“DERBİ KRALI” BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, bir sezonda der-

bilerde köklü rakiplerini her iki 
maçta da yenen tek takım olarak 
tarihe geçti. Siyah-beyazlılar, 
şampiyonluğa ulaştıkları 2002-
2003 sezonunda Fenerbahçe’yi 
1-0 ve 2-0, Galatasaray’ı her iki 
maçta 1-0’lık sonuçlarla geçe-
rek, 4 derbiyi de kazandı. Beşik-
taş ayrıca, bu 4 maçta kalesinde 
hiç gol görmeyerek, ayrı bir reko-
ra imza attı.

BEŞİKTAŞ’IN KABUS SEZONU
Beşiktaş, 2003-2004 sezo-

nundaki ilginç performans grafi-
ğiyle sevenlerine adeta kabus ya-
şattı. Sezonun ikinci yarısına en 
yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 
8 puan önünde namağlup lider 
başlayan Beşiktaş, ikinci yarıda-

ki inanılmaz düşüşüyle sezonu 
şampiyon bitiren rakibinin tam 
14 puan gerisinde, üçüncü sırada 
kaldı. 17 maçlık ikinci yarıda tam 
8 yenilgi birden alan siyah-be-
yazlılar, böylece lig tarihinde iki 
devre arasında en büyük düşüşü 
gerçekleştiren şampiyon adayı 
takım olarak kayıtlara geçti.

“NÖBETÇİ GOLCÜ” SEMİH, 
GOL KRALI OLDU

Süper Lig’in 2007-2008 se-
zonundaki gol kralı Fenerbahçeli 
Semih Şentürk, bu unvanı ilginç 
biçimde eline geçirdi. 

Sezonu 17 golle tamamlaya-
rak, kariyerinde ilk kez bu unvanı 
alan Semih, birçok maçta oyuna 
sonradan girmesine rağmen at-
tığı kritik gollerle takımına bü-
yük katkı yaptı ve adı “nöbetçi 
golcü”ye çıktı. Semih, adı geçen 
sezonda ligde çeşitli zaman di-
limleri içinde toplam 27 maçta 

forma giydi. Bunlardan sadece 
17’sinde ilk 11’de sahaya çıkan 
Semih, toplam 17 gol attı.

YANLIŞ ANONS SKANDALI
 Süper Lig’de 2009-2010 se-

zonunda o zamanki adıyla Fener-
bahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda 
anons skandalı yaşandı. Ligin 
34. ve son haftasına en yakın 
takipçisi Bursaspor’un 1 puan 
önünde lider giren ve son hafta 
evinde ağırladığı Trabzonspor’u 
yenmesi durumunda şampiyon-
luğunu ilan edecek Fenerbahçe, 
dramatik bir sonla sevenlerini 
adeta kahretti. Trabzonspor ile 
1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 
Bursaspor’un evinde Beşiktaş’ı 
2-1 yenmesiyle şampiyonluğu, 
tarihinde ilk kez bu başarıya ula-
şan Bursaspor’a kaptırdı. Ancak 
Kadıköy’deki maçta son anlar 
oynanırken, Bursaspor-Beşiktaş 
karşılaşmasının 2-2 berabere 

bittiği ve Fenerbahçe’nin bu so-
nuçla şampiyon olduğu şeklinde 
statta yapılan dahili anons, tam 
anlamıyla bir skandala neden 
oldu. 

Bu hatalı anons üzerine tri-
bünlerdeki çoğu Fenerbahçeli ta-
raftar gibi saha içindeki bazı Fe-
nerbahçeli futbolcular da sevinç 
gösterisinde bulunurken, gerçek 
kısa süre sonra anlaşıldı ve kısa 
süreli sevinç, yerini hüzne bı-
raktı. Skandala yol açan anonsu 
yapan kulüp görevlisi maçın er-
tesinde gözaltına alınırken, daha 
sonra savcılık tarafından serbest 
bırakıldı.

FENERBAHÇE 2 KEZ 
SON HAFTA YIKILDI

Lig tarihinde sezonun son haf-
tasına puan cetvelinde lider girip 
de şampiyon olamayan tek takım 
Fenerbahçe olarak kayıtlarda yer 
alıyor. Sarı-lacivertli takım, 34. 
ve son haftalarda 2005-2006 se-
zonunda Denizlispor ile berabere 
kalarak Galatasaray’a, 2009-
2010 sezonunda ise Trabzonspor 
ile berabere kalarak Bursaspor’a 
şampiyonlukları kaptırdı.

TRABZONSPOR 
ŞAMPİYONLUĞU AVUCUNUN 

İÇİNDEN KAÇIRDI
Ligde uzun süredir şampiyon-

luğa hasret kalan Trabzonspor, 
2010-2011’de mutlu sona çok 
yaklaşmasına rağmen averajla 
bu özlemini yine dindiremedi. 
Sezonun ilk yarısını en yakın ta-
kipçisi Bursaspor’un 5, üçüncü 
sıradaki Fenerbahçe’nin tam 9 
puan önünde lider kapatan bor-
do-mavili ekip, ikinci yarıda Fe-
nerbahçe’nin 17 maçta 16 gali-
biyet, 1 beraberlikle gelen serisi 
sonrası şampiyonluğu ikili gol 
averajıyla sarı-lacivertli takıma 
kaptırdı.

FUTBOLCUDAN HAKEME
 KIRMIZI KART

Trabzonsporlu futbolcu Salih 
Dursun, maçın hakemine kırmı-
zı kart göstererek lig tarihinin 
en ilginç olaylarından birisine 
imza attı. 2015-2016 sezonunun 
22. haftasında, 21 Şubat 2016 
tarihinde Türk Telekom Stadı’n-
da oynanan Galatasaray-Trab-
zonspor (2-1) müsabakasının 86. 
dakikasında futbol sahalarından 
eşine ender rastlanan bir olay 
yaşandı. Maçın hakemi Deniz 
Ateş Bitnel, bordo-mavili futbol-
cu Luis Cavanda’ya, sebebiyet 
verdiği penaltının ardından sert 
itirazı sonucu kırmızı kart göster-
di. Karara büyük tepki gösteren 
Trabzonsporlu futbolcular hake-
me yoğun itirazlarda bulundu. Bu 
sırada Salih Dursun, Cavanda’ya 
kırmızı kart çıkaran Bitnel’in kar-
tını elinden alarak, hakeme gös-
terdi. Salih Dursun da bu hareke-
tinin ardından kırmızı kartla oyun 
dışından kaldı. Trabzonspor, 
dünya gündemine giren bu tarihi 
müsabakayı 7 kişi tamamladı. 
n AA

İlginçliklerle 62 yıl!
1979-1980 sezonunda Trabzonspor 12 galibiyet alarak şampiyonluğa 
ulaştı, 1989-1990’da Malatyaspor ise aynı sayıda galibiyetle ligden 

düştü. Fenerbahçe, 1980-1981 sezonunda küme düşmekten gol averajıyla 
kurtuldu. Ligde şampiyonlar 4 kez averajla belli oldu, düşen 

takımlar da 9 kez yine gol averajıyla ortaya çıktı

2003-2004 sezonunda Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider başlayan Be-
şiktaş, sezonu, şampiyon olan rakibinin 14 puan gerisinde, üçüncü sırada 

tamamlayabildi. 1986-1987’de Ankaragücü-Beşiktaş maçında hakeme 
çarpan top golle sonuçlandı. 2015-2016’da Trabzonsporlu futbolcu Salih 
Dursun, müsabakanın hakemi Deniz Ateş Bitnel’e kırmızı kart gösterdi



Süleyman Selak 
1922 Konyaspor’da

Yavru Kartal’da lig
mesaisi sürüyor

Batuhan Şimşek’ten
Gümüş madalya

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da transferler devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar son 
olarak Menemen Belediyespor’da forma giyen sol bek 
oyuncusu Süleyman Selak’ı transfer etti. Kulüpten yapılan 
açıklamada, “Süleyman Selak ile sözleşme imzaladık. 
Kulübümüz, En son Menemen Belediyespor’da oynayan 
savunma oyuncusu Süleyman Selak ile 1 yıllığına anlaştı. 
Kulüp Başkanımız Sn.Muhammet Zahir Renklibay’ın katıl-
dığı tören ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. 20 Eylül’de 
ilk maçına Sakaryaspor karşısında çıkacak olan Yeşil-Be-
yazlılar, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kadro-
sunu İsmail Güven, Maksut Taşkıran, Fevzi Can Bozkuş, 
Mehmet Ali Can ve Süleyman Selak ile güçlendiren 1922 
Konyaspor, kadrosuna kattığı bir diğer futbolcu Faruk 
Yaldıran ile de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. İç 
transferde ise Seddar Karaman ve Ahmet Önay gibi isim-
lerle sözleşme uzatan 1922 Konyaspor ligin ilk haftasında 
oynanacak olan Sakaryaspor müsabakasında en az 1 puanı 
hedefliyor. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo Sporcusu 
Batuhan Şimşek, Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo 
Poomsae Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile döndü. 
Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından 6-7 Eylül 
tarihlerinde Eskişehir Şehit Angıl Gül Spor Salonunda dü-
zenlenen Türkiye İşitme Engelliler Taekwondo Poomsae 
Şampiyonası sona erdi. Daha önce katıldığı birçok Türki-
ye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Sporcusu Batuhan Şimşek 
başarılarına bir yenisini daha ekledi. 52 kulüpten 96 spor-
cunun madalya için mücadele ettiği şampiyonada Batuhan 
Şimşek, Büyük Erkek Senkron kategorisinde ikinci olarak 
gümüş madalyanın sahibi oldu. n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da gençlik heyecanı yaşanıyor. 
Bir süredir altyapıya büyük yatırımlar ya-
pan Anadolu Kartalı ilk hasadını aldı. Yeşil 
Beyazlılar alt yaş gruplarında Milli Takım’a 
çağırılan 6 yetenekli oyuncusu ile profesyo-
nel sözleşme imzaladı.

 Mücahit Kaya, İzzet Karaboğa, Abdül-
samet Kaya, Hüseyin Biber, Emre Pehlivan, 
Ahmet Karademir ile sözleşme imzalanır-
ken oyunculardan İzzet Karaboğa A Takım 
ile çalışmaya devam edecek. Diğer genç 
yetenekler ise alt yapıdaki eğitimlerini bir 
sürdürecek. Öte yandan profesyonel sözleş-
me imzalanmayan ancak teknik heyetin çok 
beğendiği kaleci Mehmet Erdoğan da Bülent 
Korkmaz’ın isteği ile A Takım ile idmanlara 
çıkmaya devam ediyor. 

TFF Süper lig temsilcimiz ittifak Holding 
Konyaspor altyapı oyuncuları Mücahit Kaya, 
İzzet Karaboğa, Abdülsamet Kaya, Hüseyin 
Biber, Emre pehlivan ve Ahmet Karademir 
ile profesyonel sözleşme imzaladı. Son yıl-
larda altyapıya önem veren Anadolu Kartalı 
tesisleşme açısından da Türkiye’nin sayılı 
kulüpleri arasında yer alıyor. Öte yandan 
profesyonel sözleşme imzalanan futbol-
culardan İzzet Karaboğa A takımda devam 
edecekken diğer isimler ise altyapıda de-
vam edecek. Konyaspor’da yeni sezonda 
Ali Karakaya ve Şener Kaya gibi isimlerde 
kadroda olacak. 

MÜCAHİT KAYA
İttifak Holding Konyaspor, Bitlis doğum-

lu Mücahit Kaya ile profesyonel sözleşme 
imzaladı. Futbola Akdeniz Belediyespor’da 
başlayan 18 yaşındaki genç isim hem sol 
bek hem de stoper pozisyonunda oynaya-
biliyor. 5 yıldır Konyaspor bünyesinde futbol 
oynayan Mücahit Kaya ile 3 yıllık sözleşme 
imzalandı.

İZZET KARABOĞA
Konyaspor ile sık sık antrenmanlara çı-

kan İzzet Karaboğa ile profesyonel sözleşme 
imzalandı. Futbola okul takımında başlayan 
ve sonrasında Anadolu Selçukluspor altyapı-
sına seçilen İzzet Karaboğa, Yavru Kartal’da 
2 yıl futbol oynadıktan sonra Konyaspor’a 
geçiş yaptı. Konyaspor’da başarılı bir perfor-
mans sergileyen orta saha oyuncusu, U16 
Milli takımına seçildi. Geçtiğimiz dönemde 
Konyaspor ile sık sık antrenmanlara çıkan 
izzet Karaboğa ile de 3 yıllık profesyonel söz-
leşme imzalandı. Konyaspor ile profesyonel 
sözleşme imzaladıktan sonra sosyal medya 
hesabından açıklama yayımlayan genç orta 
saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı: “5 yıl-
dır formasını gururla ve onurla taşıdığım İH 
Konyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşme 
imzaladım.  Öncelikle aileme, Altyapı genel 
menajerimiz Tane Ay hocama, Çağdaş Çan-
kaya, hocama ve ben de emeği olan bütün 
hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve takım ar-
kadaşlarıma çok teşekkür ederim. İnşallah 
Konyaspor forması altında büyük başarılara 
imza atarız. Şimdi daha çok çalışma vakti.

EMRE PEHLİVAN
Konyaspor’un profesyonel sözleşme 

imzaladığı bir diğer orta saha oyuncusu da 
Emre Pehlivan. Aydınlı olan Emre Pehlivan 
futbola Söke İdman Yurduspor’da başladı. 
2017’de Konyaspor altyapısına geçen Emre 
Pehlivan 4 yıldır Konyaspor altyapısında yer 
alıyordu. 3 yıllık profesyonel sözleşme imza-
lan Emre Pehlivan, orta sahada oynuyor.

HÜSEYİN BİBER
İttifak Holding Konyaspor’un sözleşme 

imzaladığı sağ kanat oyuncusu Hüseyin Bi-
ber 17 yaşında. Karatay doğumlu olan genç 
futbolcu, futbola Konyaspor’da başladı. 7 yıl-
dır Konyaspor bünyesinde bulanan Hüseyin 
Biber, ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme 
imzalandı. Oyuncu Konyaspor’un alt yapıda-
ki yeni yapılanması döneminde akademiye 
başlayan ve baştan itibaren Konyaspor’da 
öğrenim gören bir isim. Milli Takım’a da 
seçilen Hüseyin, gelecekte Konyaspor’a 
hizmet edecek isimlerden bini olarak görü-
lüyor.

AHMET KARADEMİR
İttifak Holding Konyaspor’un profesyo-

nel sözleşme imzaladığı ve çok şey bekle-
diği futbolcu Ahmet Karademir ile de 3 yıllık 
sözleşme imzalandı. Sol kanatta oynayan 
futbolcunun fiziken hazır hale gelmesi duru-

munda önemli işlere imza atacağı konuşu-
luyor. 

Taraftarları heyecanlandıracak bir fut-
bolcu olan genç kanat oyuncusu üzerinde 
Konyaspor yetkilileri özellikle duruyor. 
Futbola Meram Kara Kartallar’da başlayan 
Ahmet, aynı yıl içinde 1922 Konyaspor’a 
transfer olmuştu. 1 yıl da 1922 Kon-
yaspor’da oynayan Ahmet Karademir, ertesi 
yıl Konyaspor altyapısına alınmıştı. 6 yıldır 
Konyaspor’un bünyesinde çalışmalarını 
sürdüren genç kanat oyuncusu profesyonel 
sözleşme imzaladıktan sonra sosyal medya 
hesabından bir açıklama yayımladı. Ahmet 
açıklamasında, “10 yaşında kapısından 
içeri girdiğim, büyük Konyaspor kulübüm ile 
profesyonel sözleşme imzalamanın sevinci-
ni yaşıyorum. Bugünlere gelmemde büyük 
emekleri olan başta Konyaspor alt yapı Ma-
nejeri Taner Ay,hocalarım Çağdaş Çankaya, 
Hakan Ünal, Fatih Başak, Tevfik Aktutan Yu-
nus Emre Sürmeligöz olmak üzere üzerinde 
emeğim var diyen tüm hocalarıma, genç 
milli takım hocalarıma, kulübümdeki tüm 
çalışanlara, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, 
Mehmet Beğen Ortaokulu, Pema Kolejin-
deki tüm öğretmenlerime ,öğrenci arkadaş-
larıma ,takım arkadaşlarıma, aileme çok 
teşekkür ederim. Büyük Konyaspor taraftarı-
na layık olmak ve şanlı formayı giymek için 
daha çok çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

ABDÜLSAMET KAYA
Konyaspor son olarak forvet bölgesinde 

oynayan Abdulsamet Kaya ile de profesyo-
nel sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki genç 
futbolcu futbola Konyaspor altyapısında 
başladı. Karatay doğumlu olan Abdülsamet 
Kaya 7 yıldır Konyaspor altyapısında futbol 
oynuyor. Forvet oynayan Abdülsamet Kaya 
ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 
n SPOR SERVİSİ

Ve gençler yetişiyor!
Son yıllarda alt yapıya büyük yatırımlar yapan ve dört gözle gençlerin yetişmesini bekleyen Konyaspor, ilk hasadını 

aldı. Yeşil Beyazlılar, alt yaş kategorilerinde milli takımlara seçilen 6 genç yetenek ile profesyonel sözleşme 
imzaladı. Gençlerden İzzet Karaboğa A Takımda kalırken, diğer oyuncular alt yapıdaki eğitimlerine devam edecek

RPS

Konyaspor Basket: ‘Hukuk dışına çıkmadık’
Türkiye erkekler Basketbol 1. Ligi 

temsilcimiz Konyaspor Basket’ten 
Türkiye Basketbol Federasyon Hi-
dayet Türkoğlu’na yanıt gecikmedi. 
Türkoğlu’nun Konyaspor Basket 
hakkında “Profesyonel davranma-
dılar. Tahkim Kurulu’nun kararına 
itiraz edeceğiz.” Söylemine karşılık 
Yeşil-Beyazlılar, “Tahkim Kurulu-
nun kararını herkesin kabul etmesini 
bekliyoruz. Hukuk dışına çıkmadık. 
Federasyon başkanının açıklamaları 
bizleri üzmüştür.” dedi.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig 
temsilcimiz Konyaspor Basketbol’da 
hareketli günler yaşanıyor. Lige katı-
lım payını geç ödediği gerekçesiyle 
Türkiye Basketbol Federasyonu tara-
fından ligden ihraç edilen Konyaspor 
Basketbol, konuyu Tahkim Kurulu’na 
taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde kara-
rını veren Tahkim Kurulu, Yeşil-Be-
yazlıları haklı bulmuş ve Konyaspor 
Basketbol tekrardan 1. Lig’e almış-
tı. Dev Kartallar alınan bu karardan 
sonra büyük bir sevinç yaşarken yeni 
sezon hazırlıklarına da başlamıştı. 
Ancak önceki gün Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanı Hidayet Tür-
koğlu’nun, açıklamaları Konyasporlu 
basketbol severlerin tepkisine yol 

açtı. 
HİDAYET TÜRKOĞLU: TAHKİME 

İTİRAZ ETTİK
Türkiye Basketbol Federasyonu 

Başkanı Hidayet Türkoğlu Konyaspor 
Basket’in yeni sezonda da TBL’de 
devam etmesiyle ilgili enteresan 
açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, 
“Talimatları göz önünde bulundura-
rak aldığımız kararların Tahkim Kuru-
lu’ndan dönmesi bizi çok şaşırtıyor. 
Bütün kulüplerin sağlıklı bir şekilde 
yoluna devam etmesini istiyoruz. 
Herkese eşit davranıyoruz. Tahkim 
Kurulu’nun aleyhimize verdiği karar-
lar hem bizi çok şaşırttı hem de çok 

üzdü. Türkiye Basketbol 1. Ligi’ndeki 
15 takımımızın yükümlülüklerini yeri-
ne getirdiği, Konyaspor’un bu derece 
rahat ve bana göre profesyonel dav-
ranış göstermediği, paralarını yatır-
madıkları süreçte biz de talimatları 
uygulamaya geçirdik. Tahkim Kuru-
lu’nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
onayladığı talimatları farklı değer-
lendirip karar vermesi bizi gerçekten 
şaşırtıyor. Aklımıza ‘Bu çifte standart 
neden oluyor?’ sorusu geliyor. Bu ta-
kımların niye ayrıcalıkları var? Diğer 
takımlarımıza emsal teşkil etmeye-
cek mi? Burada herkesin hakkını ko-
ruyan bir federasyon olarak, diğer 15 

takıma haksızlık yapılmış olmayacak 
mı? O yüzden dün Tahkim Kurulu’na 
itirazda bulunduk.” şeklinde konuş-
muştu.

KONYASPOR BASKETBOL: 
HUKUK DIŞINA ÇIKMADIK

Konyaspor Basketbol’dan Türki-
ye Basketbol Federasyonu Başkanı 
Hidayet Türkoğlu’na yanıt gecikme-
di. Şeklinde konuşmasından sonra 
Dev Kartallardan yanıt gecikmedi. 
Konyaspor Basketbol, Hidayet Tür-
koğlu’nun açıklamasına yanıt olarak 
şu ifadeleri kullandı: Türkiye Bas-
ketbol Federasyonu Başkanı Sayın 
Hidayet Türkoğlu bugün medyada 

yer alan açıklamasında Tahkim Ku-
rulu’nun Konyaspor Basketbol Takı-
mımızla ilgili vermiş olduğu müspet 
karara şaşırdığını ve hatta bu kararın 
kendilerini üzdüğünü ifade etmiştir. 
Konyaspor Kulübü gelenekleri olan, 
geçmişten bugüne birçok branşta ba-
şarıya imza atmış köklü bir kulüptür. 
Bünyesinde mevzuatları bilen hukuk-
çuları ve profesyonelleri barındıran, 
kural ve kaidelere göre işleyişini şe-
killendiren bir yapılanmaya sahiptir. 
Takımımızla ilgili konuda talimatlar 
açıktır. Kulübümüzün başvurusu ve 
Tahkim Kurulu’nun bu başvuruya 
verdiği “bozma kararı” hukuk kural-

ları çerçevesinde gerçekleşmiştir. 
Nitekim kulübümüz; Sözleşmeli 
Basketbol Ligleri Yönetim Esasları 
Talimatı maddeleri kapsamında, ka-
tılım payının başvuru tarihine kadar 
ödenmemesi durumunda ihraç kara-
rının verilmesiyle ilgili düzenlemenin 
mevzuatta bulunmadığını, kulübü-
müzün ihracına karar verilmesinin 
hukuki belirlilik ilkesine aykırılık teş-
kil ettiğini Tahkim Kurulu’na yaptığı 
itiraz başvurusunda özellikle ifade 
etmiştir. Dolayısıyla Sayın Başkan’ın 
referans gösterdiği talimatlarda ke-
sin ifadeler yer almadığı gibi konuyla 
ilgili belirsizlikler bulunmaktadır. Her 
konuda olduğu gibi çifte standartlara 
kulüp ve camia olarak bizler de kar-
şıyız. Ancak talimatlarda yer alan 
maddeler çerçevesinde Tahkim Ku-
rulu kulübümüzün yaptığı haklı itira-
zı, hukuki esaslara dayanarak kabul 
etmiştir. Basketbol Federasyonumu-
zun kıymetli Başkanının kulübümü-
zü hedef alarak yaptığı camiamızı 
ziyadesiyle üzmüştür. Bizler bahse 
konu olayla ilgili adımlarımızı hukuk 
dışına çıkmadan attık. Sonuçlarını da 
hukukun belirlediği çizgiler dahilinde 
herkesin kabul etmesini bekliyoruz.”
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı ikinci haftaya hazırlanıyor
Süper Lig’de 2020-2021 sezonun 

perdesi bugün açılıyor. Temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’un maç oynamadan 
BAY geçeceği ilk haftada Yeşil-beyazlılar 
ligin ilk maçına ikinci haftada Gençlerbir-
liği deplasmanında çıkacak. 

Öte yandan hazırlıklarını sürdüren 
Anadolu Kartalı’nda milli takımlardan 
dönen futbolcularda antrenmana katıl-
dı. Konuyla ilgili açıklama yayımlayan 
Konyaspor, “1.haftasını BAY geçeceği 
2020-2021 Sezonunun 2. haftasında 
deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk 
olacak İttifak Holding Konyaspor’umuz, 

hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam 
etti. Kayacık Tesisleri’mizde Teknik Di-
rektörümüz Bülent Korkmaz ve yardımcı 
antrenörlerimiz yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenmanda, Bosna Hersek Milli 
Takımı’ndan dönen oyuncularımız Amir 
Hadziahmetovic, Deni Milosevic ve İb-
rahim Sehic takımdan ayrı olarak çalıştı. 
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan 
antrenman, topla yapılan çabukluk çalış-
ması ile devam etti. Dar alanda minyatür 
kalelerde taktik çalışma ve topla oyun ya-
pan oyuncularımız, antrenmanı çift kale 
maç ile tamamladı. n SPOR SERVİSİ

İzzet Karaboğa

Ahmet Karademir

Emre Pehlivan


