
070605 Beyşehir’de denetimler
kararlılıkla sürüyor

4 kişiyi bıçaklayan 
2 şüpheli tutuklandı

Öğrencilere afet 
bilinci aşılandı 12 Karaman’da üretiliyor, 

15 ile gönderiliyor 13 Vali Özkan’dan 
kurallara uyun çağrısı

İHL’lilerden sert tepki Berat, Bilecik’e ulaştı
Katıldığı televizyon 
programında imam 

hatip okullarına hakaret 
eden Erol Mütercimler’e 

bir tepki de Konya 
İmam Hatip Lisesi Kız 
Mezunları’ndan geldi. 

Mezunlar, Mütercimler’i 
sert bir dille kınadı.

 n HABERİ SAYFA 5’TE

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Selçuklu 
Payitahtı Konya’dan 
Osmanlı’nın kuruluş 

şehri Söğüt’e 
gönderilen temsili Uç 
Beyliği Berat’ı, Bilecik 

Valisi Bilal Şentürk 
tarafından teslim alındı.
 n HABERİ SAYFA 12’DE
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Silahlar konuştu, 
2 kişi öldü

Doğalgaz konforu 
yaşanacak

Büyük girişimler
ön plana çıktı

Merhum Oflaz’ın 
ismi yaşayacak

Vefat eden Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz’ın ismi, 
geçtiğimiz hafta Çumra Bele-
diye Meclisi tarafından alınan 
kararla Çumra Otogarı ve 
Büyükaşlama Mahallesinde yer 
alan Koruluğa verilmişti. Tabela 
yerleştirilerek isim değiştirildi.
 n HABERİ SAYFA 7’DE

Seydişehir’de bir mahalle 
kahvehanesinde çıkan tartışma 
kanlı bitti. Mevlüt Ç., tartıştığı 
yan masadaki 3 kişiyi yanında 
bulunan silahla vurdu. Şahıslar-
dan 2’si hayatını kaybetti, 1’i de 
yaralandı. n HABERİ SAYFA 6’DA

Beyşehir’de yürütülen doğalgaz 
altyapı çalışmalarını yerinde 
inceleyen Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, amaçları-
nın bu kış Beyşehir’de doğalgaz 
konforunu yaşatmak olduğunu 
söyledi. n HABERİ SAYFA 7’DE

Girişim özelliklerine göre dış ti-
caret istatistikleri açıklandı. Buna 
göre ihracatın yüzde 43,7’sini, it-
halatın ise yüzde 62,3’ünü büyük 
ölçekli girişimler gerçekleştirdi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Hesap soranlar
hesap verdiler

Üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen demokrasi tarihine kara bir leke olarak giren ve acısı 
hala unutulmayan 12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye’de büyük yaralar açtı. Ancak dönemin 

cuntacılarının yargılanmasıyla, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığı da ortaya kondu

ÖZEL TASARIMLAR
PARMAKLARI SÜSLÜYOR

Son zamanlarda moda akımının çağ atlamasıyla erkek 
modası bir hayli değişmiş yeni tarzların çıkışı sağlanmıştır. 

Birçok kıyafet ile uyum yakalanabilen, kombinasyon 
sağlanabilen gümüş yüzükler günümüzde oldukça 

kullanılmakta. n HABERİ SAYFA 2’DE

HIZLI ÇÖZÜM İÇİN 
İLÇELERE OFİS 

MAHALLE YOLLARINDA
STANDART YÜKSELİYOR

YOKSULLUK ORANI 
YÜZDE 12,7 OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vatandaşların 
taleplerine yerinde çözüm bulmak, erişimi kolaylaştırmak 
ve yatırım koordinasyonunun yerinde, daha hızlı yapılması 

amacıyla Akşehir, Beyşehir, Ereğli ve Seydişehir’de 
Başkanlık Çalışma Ofisleri kuruyor.  n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, ilçelerde prestij cadde yapımlarının ardından 
mahalle yollarında da standartların yükselmesi için 

çalıştıklarını belirterek, her yıl planlamaya göre yatırımları 
sürdürdüklerini dile getirdi. n HABERİ SAYFA 13’TE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı gelir ve yaşam 
koşulları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 

en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 
46,3 olurken, yoksulluk oranı yüzde 12,7 olarak belirlendi.

 n HABERİ SAYFA 11’DE

Hasan Angı Barış Pektaş Osman Seçgin Av. Gökhan Tozoğlu Hasan Ekici Hüseyin Saydam Dr. Seyit Karaca

ETKİLERİ HALA SÜRÜYOR
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Ülkemizde 27 Mayıs ile başlayan darbeler 
dönemi 16 Temmuz sabahı Türk Milleti’nin 
dik duruşuyla bir daha açılmamak üzere ka-
panmıştır” dedi. CHP Konya İl Başkanı Barış 
Pektaş, darbenin Türkiye’yi geriye götürdü-
ğünü vurguladı. İyi Parti Konya İl Başkanı Av. 
Gökhan Tozoğlu, 12 Eylül’ün etkilerinin hala 
sürdüğünü söyledi.

DARBELERE GEÇİT YOK
BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin, 12 Eylül 
sonrası birçok gencin işkencelerden geç-
tiğine dikkat çekti. Gelecek Partisi Konya İl 
Başkanı Hasan Ekici ve Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, 12 Eylül’ü demok-
rasi tarihinde kara bir leke olarak tanımladı. 
DEVA Partisi Konya İl Başkanı Seyit Karaca 
da, Türk milletinin darbelere asla geçit ver-
meyeceğini söyledi. 

DARBECİLER HAKKINDA DAVA
“Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılana-
mayacağı”na dair anayasanın geçici 15’inci 
maddesi, 12 Eylül 2010’daki referandumun 
ardından kaldırıldı. Ardından Türkiye’nin 
dört bir tarafından, darbenin sorumluları ile 
bu kişilerin emir ve talimatlarını uygulayanlar 
hakkında suç duyuruları yapıldı. Türkiye ta-
rihinde ilk kez bir darbenin sorumluları yargı 
önüne çıkarıldı. n HABERİ SAYFA 3 VE 4’TE



2 12 EYLÜL 2020HABER

Son zamanlarda moda akımının çağ atlamasıyla birlikte erkek modası da bir hayli değişti ve yeni tarzlar ortaya çıktı. 
Birçok kıyafet ile uyum yakalanabilen, kombinasyon sağlanabilen gümüş yüzükler günümüzde oldukça revaçta

Özel tasarımlar 
parmakları süslüyor

Gümüş yüzükler bir zamanlar 
ağırlıklı olarak bayanlar tarafın-
dan kullanılıyordu ancak yüzük, 
önemli devlet adamları tarafından 
ve yüksek mertebedeki kıdemli iş 
adamları tarafından da kullanılan, 
üzerine işlenen dekoratif modelleri 
ile beraber gücü, liderliği ve birçok 
anlamı barındıran bir simge haline 
geldi.

OTTOMAN KUYUMCULUK 
SEKTÖRE YÖN VERİYOR

Konya’da gümüş sektöründe 
ön plana çıkmayı başarmış isim-
lerden birisi olan Ottoman Kuyum-
culuk, kişiye özel ürettiği yüzük 
ve takı çeşitleri ile adından söz 
ettirmeye devam ediyor. Başarılı 
hikayesinin arkasında sıkı bir ekip 
çalışmasının olduğunu vurgulayan 
Ottoman Kuyumculuk Satış Direk-
törü Ali Gökyer, firmanın satış poli-
tikası ve ürettikleri ürünler ile ilgili 
bilgiler verdi. Gökyer, “Biz bu sek-
tör içerisinde 20 yıldır yer almak-
tayız. Ottoman kuyumculuk olarak 
ise yeni bir oluşum içerisindeyiz. 3 
yıldır Ottoman Kuyumculuk olarak 
çalışıyoruz. Daha çok kişiye özel 
yüzük tasarımları yapmaktayız. 
Bu yüzükleri tasarlarken tarihten 
esinleniyoruz ve tarihin izlerini 
günümüze yansıtmaya gayret gös-
teriyoruz. Takı üzerinde göstermiş 
olduğumuz detayları ve hikayeleri 
ön plana çıkarmak için bu işi ya-
pıyoruz. Biz müşterilerimizi ke-
sinlikle üzmüyoruz. Bununla ilgi-
lide kapıda ödeme seçeneklerimiz 
mevcut, taksit seçeneklerimiz var 
onun haricinde ürünlerimize ga-
ranti ve değişim seçenekleri tanı-
yoruz. Bu konuda da birçok firma-
ya göre öndeyiz. Fiyat konusunda 
ise birçok firmaya göre fiyatlarımız 
oldukça uygun. Üretici firma oldu-
ğumuz için bu işin bütün mutfağı 
kendimizde bu durum ise büyük 
bir avantaj sağlıyor. Müşteri ürün 
alımını kolaylaştırıyoruz ve tesli-
mat süremiz diğer piyasadaki diğer 
firmalara göre oldukça kısadır” ifa-
delerini kullandı.

‘AYASOFYA YÜZÜĞÜ’
MHP Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli’nin Ayasofya yüzüğünün 
özel tasarım olduğunu ve kendi-
lerinin ürettiğini belirten Gökyer, 
“MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli’nin 24 Temmuz Cuma günü 
Ayasofya Müzesinin camiye dönüş-
türülmesinin açılış törenin de taktı-
ğı Ayasofya siluetinden esinlenilen 
yüzük bizim üretimimiz. Ottoman 
Kuyumculuk olarak bizim atölye-
mizde hazırlandı. Özel tasarlanan 
yüzük, bir müşterimiz ile Devlet 
Bey’e hediye edildi. Onun dışından 
bugün yurtiçinde ve yurtdışında 
birçok bilindik ve tanınan isimlere 
özel tasarım yüzüklerimiz oldu. Bu-
nunla ilgili de bizim tasarımlarımız 
ve ortaya koyduğumuz ürünler ka-
litemizi belli ediyor” dedi. 

ÖZGÜN TASARIMLAR ORTAYA 
KOYUYORLAR

Tasarım konusunda oldukça 
özgün tasarımlar ortaya çıkardıkla-
rını ve tasarımlarda hangi etkenleri 
ön planda tuttuklarından bahseden 
Ottoman Kuyumculuk Tasarımcısı 
Hasan Ceyran, “Bizim aslında esas 
aldığımız iki etken var bunlardan 
biri ecdat serisi bunun içerisinde 
de geçmiş kültürümüzdeki ec-

datlarımızı ve o zamanın tarihini 
konu alarak yüzükler yapıyoruz. 
Diğer esas aldığımız konu ise kut-
sal emanetler dediğimiz serimizdir 
bunun içerisinde ise tarihin izlerini 
yaşatan yapılardır. Örneğin kutsal 
emanet olan Ayasofya camiini biz 
bugün bir yüzüğün içerisine işleye-
biliyoruz. 

BİR GÜMÜŞTEN DAHA FAZLASI
Gümüşten fazlasını yaptıkları-

nı ifade eden ve Ottoman kuyum-
culuk olarak tasarım konusunda 
herhangi bir sınırın olmadığını vur-
gulayan Tasarımcı Hasan Ceyran, 
“Ottoman kuyumculuğu tercih 
edilmesinin en büyük sebeplerin-
den birisi sadece bir gümüş olarak 
değil gümüşten fazlasını yapabili-
yor olmamız. Alışık olmadık, stan-
dart olmayan, daha özgün tasarım-
lar ortaya koyuyoruz. Günümüzde 

üretilen takılar bugün binlerce, on 
binlerce üretiliyor ve Türkiye’nin 
her yerine ulaşıyor böyle bir Pazar 
olduğu için ister istemez rekabet 
ortamı oluyor. Ottoman kuyumcu-
luğun farkı ise burada ortaya çıkı-
yor burada üretilen ürünlerin eşi 
benzeri yok, takliti vs. yapılamayan 
ürünlerdir. Özel bir takı isteyen 
müşteri koşulsuz bir şekilde Otto-
man’ı tercih ediyor. Bugün bir ma-
ğazaya gittiğinizde yüzük alın ve o 
yüzükte bazı değişikliler isteyin bu 
yapılamaz çünkü tasarım yoktur. 
Ama bize ulaştığınız zaman ken-
dinize ait bir logonuz, kendinize ait 
bir sözünüz, aklınıza ne gelirse her 
şeyi yüzüğün içerisine işleyebiliyo-
ruz. Tasarım boyutunda müşteri-
lerimize kesinlikle yok demiyoruz 
çünkü tasarımlarımız gerçekten 
çok farklı ve ekibimiz de bu anlam-

da çok iyi” şeklinde konuştu.
NESİLLERDEN NESİLLERE 

AKTARILAN HAZİNE
Ürünlerin takıdan ve gösteriş-

ten ziyade nesilden nesillere akta-
rılan en büyük hazineler olduğunu 
vurgulayan, Ottoman Kuyumculuk 
Üretim Planlama ve Koordinasyon 
Direktörü Yasin Yaşadı, “Biz tasa-
rımlarımızı oluştururken geçmişin 
izlerini ön planda tutuyoruz. Bir 
ürünü yaparken birçok firmanın 
yaptığını gibi baştan savma bir şe-
kilde yapmıyoruz. Bir ürünümüzün 
kalıbı bir ay boyunca Ar-Ge çalış-
ması içerisinde oluyor. Bir yüzüğün 
yapım aşamasında hangi model 
nereye olur hangi renk nereye ya-
kışır. Bunların hepsini biz en ince 
ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Bu 
anlamda da Ar-Ge çalışmalarımızı 
yaparken en iyi şekilde yapıyoruz 
ve uyumlu olmasını sağlıyoruz. De-
taya girdiğimiz zaman her ürünün 
kendine ait bir hikayesi var” dedi.

‘GÜÇLÜ BİR EKİP
ÇALIŞMASI VAR’

Yüzük sektörü içerisinde Kon-
ya’nın durumdan ve ilerleyen 
dönemlerdeki çalışmalardan da 
bahseden Yasin Yaşadı, “Yüzük 
sektörü içerisinde Konya kendini 
aşmış durumda. Ottoman kuyum-
culuk olarak Türkiye’de sektöre bu 
anlamda yön veren yerlerin başın-
da geliyoruz. Konya’da bu noktayı 
ileriye seviyelere taşımamızın en 
büyük nedenlerinden birisi bizim 
mutfağımız ve ekibimiz çok güçlü. 
Bugün kuyumculuk sektöründe bir 
firma birçok işi kendi bünyesinde 
barındırması çok zordur. Ottoman 
Kuyumculuk olarak en büyük avan-
tajlarımızdan biriside, tasarımdan 
müşteriye ulaşan kısımların hep-
si bizim bünyemiz içerisinde. Her 
şey burada kendi mutfağımız ken-
di kontrolümüz altında. Biz bütün 
süreçleri kendimiz yürütüyoruz 
buda bizi oldukça güçlü kılıyor. Ot-
toman kuyumculuk olarak, yüzük 
üreten yüzlerce firma arasından ilk 
beşe girecek potansiyele ve kapa-
siteye sahibiz. Bugün Türkiye’nin 
her köşesine bizim yüzüklerimiz, 
ürünlerimiz ulaşıyor fakat ilerleyen 
zamanlar içerisinde ise yurtdışına 
ürün gönderimi ile ilgili çalışmala-
rımız olacak. Tasarımlarımızı geç-
mişe yönelik, günümüze daha iyi 
nasıl yansıtabiliriz bunun üzerinde 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
n SEFA SALİH KULA
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    Gece Gündüz
Konya                  19 °C 31 °C

Karaman            14 °C 29 °C 

Aksaray              18 °C       33 °C
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Konya’da devlet üniversitelerinin 
onlıne eğitim yapacaklarını hem haber-
lerimizden hem de yazılarımızdan zaten 
takip etmiştiniz.

Selçuk…
Necmettin Erbakan…
Konya Teknik Üniversitesi…
Bu eğitimin, işin kolayına kaçmak 

olduğunu yazmıştık. Yine de söylüyo-
rum.

Düşünün, Milli Eğitim yüz yüze 
eğitim yapacak ama üniversite uzaktan 
devam edecek.

Halbuki biz üniversite çağlarındaki 
çocukları daha bilinçli diye biliyoruz.

En azından öyle olmalı…
Bu ülkenin geleceğinde rol oy-

nayan gençleri yetiştirdiğini düşünen 
üniversiteler, gençlerin kendilerini 
virüsten koruyacağına inanmıyor!

Öyle mi?
Yoksa onlıne eğitimin başka açıkla-

ması olamaz.
Elbette ki tedbirlerin alınması gere-

kiyor.
Lakin, ülkeyi emanet edeceğin 

kimseye virüsten korunacağı konu-

sunda güvenemediğini göstermek…
Çok ilginç değil mi?
Sadece bu kadar mı?
Tabi ki hayır…
Konya üniversite şehri…
Yaklaşık 150 bin öğrenci potansiye-

line sahibiz…
Bu ne demektir?
Bütün sektörleri tetikleyen bir po-

tansiyel var ve işin en kolayını seçerek 
bütün Konya’yı riske etmişsin.

Geçtiğimiz günlerde Selçuk Üni-
versitesi  Allaeddin Keykubat Kampüsü 
içerisinde olan Gökkuşağı olarak bilinen 
GÖK AVM esnafıyla görüştüm.

70’e yakın esnaf var orada ve nere-
deyse 6-7 aydır iş yapmıyorlar.

Yani kapalı…
Yüzlerce istihdamı saymıyorum 

bile.
Bir dönem daha gitti ve böyle de-

vam ederse de onlarca esnaf kapana-
cak. 

Bir taraftan istihdama yönelik çalış-
ma yapan devlet bir tarafta da gencine 
güvenmeyen üniversitelerin vizyonsuz 
hareket etmeleri sonucunda istihdama 

darbe.
Domino etkisi oluştu-

ran sektörleri saymıyorum 
bile…

Diğer tarafta harç ko-
nusunu çözmek için hiçbir 
çalışma yapmamışsın. O 
zaman buna da çözüm bul.

Yok…
Soruyorum…
Nereye kadar böyle 

gidecek?
Dedim ya…
İşin kolayına kaçmışlar.
Konya’da devlet üniversitelerinde 

durum böyleyken Konya’da ‘Senin 
Tercihin’ sloganıyla eğitim veren KTO 
Karatay Üniversitesi, ‘Karatay Hibrit 
Eğitim Modeli’ geliştirmiş.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan 
bir model.

Yani üretmişler, çalışmışlar ve kola-
yı seçmemişler.

Ben de biraz inceledim.

Açıklamayı paylaşa-
yım siz de inceleyin. Ne 
dediğimiz anlayacaksınız.

Tüm dünyayı ve 
ülkemizi etkileyen ko-
ronavirüs salgınını göz 
önünde bulundurarak, 
ilgili kamu kurumla-
rımızın tavsiyelerini 
dikkate alarak, 2020-
2021 akademik yılında 
uygulayacağımız eğitim 

modeline dair titizlikle yürüttüğümüz 
çalışmalarımızı tamamladık. Öğren-
cilerimiz için en sağlıklı ortamı sunma 
gayreti içerisinde, hareketliliği en aza 
indiren, online ve sınıf ortamında eği-
timin bir arada sunulduğu bir model 
tasarladık.

Derse katılım sağlamak isteyen 
öğrencinin isteğine bağlı olarak sı-
nıf ortamında dersin yapıldığı, aynı 
dersin eş zamanlı olarak da online 
(senkron) olarak takip edilebildiği 

üniversitemize özgü KaratayHibrit 
modelini hayata geçirmenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz.

Ülkemizde 16 Mart tarihinde üni-
versitelerde eğitime ara verilmesinin 
ardından bir hafta gibi kısa bir sürede 
uzaktan eğitime geçmeyi başaran, bu 
dönemde derslerin neredeyse tama-
mını uzaktan eğitimle canlı (senkron) 
olarak yürüten, Türkiye’nin en iyi 
uzaktan eğitim altyapılarından birine 
sahip üniversitemiz, uzaktan eğitimi 
başarıyla uygulamaya devam ede-
cektir.

Öte yandan sosyal mesafe kural-
larına uygun bir biçimde düzenlenen 
sınıflarımızda, öğrenci sayısında yo-
ğunluk olmamasına da dikkat edilerek 
yüz yüze eğitim verilecektir.

Derslerimiz, akademik takvimi-
mizde belirtmiş olduğumuz tarihlerde 
başlayacaktır. 

Yeni modelin hayırlı olmasını te-
menni ediyor, tüm öğrencilerimize, 
akademisyenlerimize ve üniversite 
camiamıza başarılı ve sağlıklı bir eği-
tim-öğretim yılı diliyoruz.

Uzun uzun çalışılmış bir karar.
Vizyon meselesi işte…
Her şey ayrıntılarıyla düşünülmüş.
Öğrenci düşünülmüş.
Üniversite düşünülmüş…
Şehir düşünülmüş…
Eğitim düşünülmüş…
Daha çok şey sayabilirim ama en 

önemlisi bu ülkeyi emanet edeceğimiz 
gençlere güvenilerek bir karar karar 
alınmış.

Ülkeyi emanet edeceğiz ama kendi-
sini korona illetinden koruyabileceğine 
inanamayan bir gençlik yetiştirmek ye-
rine kendilerini yormuş ve bir çalışma 
ortaya koymuşlar.

Tebrikler…
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve Rektör 
Prof. Dr. Bayram Sade olmak üzere tüm 
yöneticileri ve emeği geçen herkesi teb-
rik ediyorum.

Tebrikler vizyonerliğiniz için…
Tebrikler gençlere güvendiğiniz 

için…
Tebrikler şehre güvendiğiniz 

için…

KTO KARATAY, BU ŞEHRE VIZYON KATTI

Siyasi parti il başkanları, üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen demokrasi tarihine kara bir leke olarak giren 
ve acısı hala unutulmayan 12 Eylül 1980 darbesinin, Türkiye’de büyük yaralar açtığına dikkat çektiler 

Darbecilere darbe vuruldu
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 

emir komuta zinciri içinde ger-
çekleştirilen son askeri darbesi 12 
Eylül, idam, kötü muamele ve in-
san hakları ihlalleriyle zihinlerdeki 
yerini koruyor. TRT Radyosunda, 
12 Eylül sabahı İstiklal Marşı’nın 
ardından çalınan Harbiye Marşı ve 
dönemin Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren imzalı Mil-
li Güvenlik Konseyi “bir numaralı” 
bildirisinin okunmasıyla demokra-
siye darbe resmen ilan edildi. 12 
Eylül 1980 darbesinin üzerinden 
40 yıl geçti. 12 Eylül darbesinin 
yıldönümünde AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, CHP Konya İl 
Başkanı Barış Pektaş, İyi Parti Kon-
ya İl Başkanı Av. Gökhan Tozoğlu, 
BBP Konya İl Başkanı Osman Seç-
gin, Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici, Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam 
ve DEVA Partisi Konya İl Başkanı 
Seyit Karaca önemli açıklamalarda 
bulundu. 

‘DARBELER ÜLKELERIN KARA 
LEKESIDIR’

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı , “12 Eylül darbesi tarihi-
mizin kara bir lekesidir. Ülkemiz-
de 27 Mayıs ile başlayan darbeler 
dönemi 16 Temmuz sabahı Türk 
Milleti’nin dik duruşuyla bir daha 
açılmamak üzere kapanmıştır” 
dedi. Halkın oyuna ve iradesine 
saygısızlığın kabul edilemeyeceğini 
vurgulayan İl Başkanı Angı, “De-
mokrasi ve milli iradenin olduğu bir 
yerde, sorunların çözümü de yine 
demokratik yol ve milletin seçtiği 
idarecilerle, hukukla çözülür. Bu 
anlamda 12 Eylül darbesi tarihimi-
zin kara bir lekesidir. Ülkemizde 27 
Mayıs ile başlayan darbeler dönemi 
16 Temmuz sabahı Türk Milleti’nin 
dik duruşuyla bir daha açılmamak 
üzere kapanmıştır. AK Parti iktida-
rıyla birlikte millet iradesine ipotek 
koyanların dönemi sona ermiştir.” 
ifadelerini kullandı. Sanal korku, 
tehdit, çete, mafya ve sinsi örgüt-
lenmelerle ülkeye ve millete yön 
vermeye çalışanların hesaplarının 
tersine döndüğünün altını çizen 
Angı, “Milletin kendi partisi olan 
AK Parti ile darbeler ve askeri ve-
sayet dönemleri geride kalmıştır. 
Demokrasi sandıkla gelir. Halkın 
iradesini yok sayarak zorla, kanlı bir 
şekilde yönetimlere el koyma devri 
artık kapanmıştır. Bunun en büyük 
mücadelesini de başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan ve partimiz vermektedir ve 
sonuna kadar da verecektir. Darbe 
yandaşları ve heveslileri bunu asla 
unutmamalıdır.” Eskiden ülkemiz-
de yapacakları işlere başlamadan 
hükümetlerin darbelerle yıkıldığı 
belirten Başkan Hasan Angı, “Ya-
tırımların hız kesmeden devam 
ettiği 2002’den bu güne Genel Baş-
kanımız Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
güçlü Türkiye yolunda durmadan 
yolumuza devam ediyoruz. Darbe-

lerle yapamadıklarını ekonomimize 
müdahale ederek ülkemizi dur-
durmaya çalışıyorlar. Akdeniz’de 
yapılan arama faaliyetlerine engel 
olmayı hedefleyenler istediklerini 
alamayacaklar. Güçlü Türkiye yo-
lunda önümüze çıkan bu engelleri 
aşarak 2023 yılı hedeflerimize ya-
pacağımız yatırımlarla ulaşacağız” 
ifadelerini kullandı.

‘12 EYLÜL TÜRKIYE’YI 
GERIYE GÖTÜRDÜ’

12 Eylül 1980’de yaşanan aske-
ri darbenin Türkiye’yi geriye götür-
düğüne dikkat çeken CHP Konya İl 
Başkanı Barış Pektaş, “CHP kurul-
duğu günden bu yana seçilmiş si-
yasi iradenin her türlü, nereden ve 
kimden gelirse gelsin gerçekleşen 
darbelere karşı çıkmıştır. Bu karşı 
çıkışlarımız her zaman sürecektir. 
Milletin iradesi ile gelen milletin 
iradesi ile götürülecektir. 1980 dar-
besi Türkiye’deki örgütlü toplumu, 
çoğulcu toplumu tamamen ortadan 
kaldırmış. Onun ürünü olan siyasi 
partiler yasası ile merkeziyetçi, ço-
ğulcu olmayan, sadece çoğunluğun 
iktidarına önem veren, iktidarda-
ki çoğunluğu güçlendirip, Türkiye 
Cumhuriyeti halkının, milletinin 
genelinin iradesini ve menfaatini 
görmezden gelen, yürütmeyi aşırı 
derecede güçlendiren, ancak bu-
nun denetim mekanizmalarını or-
tadan kaldıran ve toplumu ciddi 
manada örgütsüz hale getirip, sivil 
toplum kuruluşlarını yok eden bir 
darbe olmuştur. Ülkemizi geriye 
götürmüştür. Aralarında 17 yaşın-
da çocuğun da olduğu kişiler idam 
edilmiştir. Siyasi partiler yasaklan-
mış ve kapatılmıştır. Toplumun 
kanat önderleri olan siyasi parti 
Genel Başkanları cezaevlerine ko-
nulmuştur. Toplumun kendisinin 
anlatılmasının önüne geçilmiştir” 
ifadelerini kullandı.

‘12 EYLÜL’ÜN ETKILERI 
DEVAM EDIYOR’

12 Eylül 1980’de yaşanan 12 
Eylül darbesinin etkilerinin halen 
devam ettiğine dikkat çeken İyi 
Parti Konya İl Başkanı Av. Gökhan 
Tozoğlu, “Türkiye darbelerden çok 
mağdur olmuş ve çok çekmiş bir 
ülke. Bu çerçevede 12 Eylül 1980 
darbesi üzerinden 40 yıl geçmiş 
olmasına rağmen, halen yıkıcı ve 
ağır yetkilerini devam ettiren bir 

darbe. Özellikle bir nesli, nitelikli 
memleket ve millet düşüncesine 
sahip milletin ve memleketin der-
dine kendinin derdinden önce gö-
ren nesli, sistemin dışına çıkarmaya 
çalışan ve sonrasında da apolitik 
yaklaşımın gerçekleşmesini temin 
etmeye çalışan bir darbe. Çok sa-
yıda vatandaşımızın direk veya do-
laylı olarak büyük zararlar gördüğü, 
idamlarının yaşandığı, ciddi işken-
celerin olduğu çok uzun dönem 
cezaevlerinde hayatların karardığı 
bir darbe. Bu darbe Türkiye’nin 21. 
Yüzyıla daha güçlü girmesini en-
gelleyen bir darbe. 12 Eylül darbesi 
dış güdümlü bir darbe olmuştur. 
Darbe girişiminde bulunan herke-
si şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz” 
şeklinde konuştu. 
MILLETIN IRADESINE YÖNELEN HER 

TEŞEBBÜSÜ LANETLIYORUM
BBP Konya İl Başkanı Osman 

Seçgin, merhum BBP Kurucu Ge-
nel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu baş-
ta olmak üzere pek çok gencin 12 
Eylül dönemi darbe  mahkemele-
rinde çile çektiğini, işkence gördü-
ğünü ve idam edildiğini belirtti. Su-
ikastlar, işkenceler, idam edilen ve 
zorlu hapishane şartlarının etkisiyle 
hayatını kaybeden dava arkadaşla-
rını rahmetle anan Seçgin, şunları 
kaydetti: “Milletin iradesine yöne-
len her teşebbüsü lanetliyorum. 
Bugün de milletçe yaşadığımız 
problemlerin önemli bir kısmı aynı 
odaklardan servis ediliyor. Tüm 
olumsuz şartlara rağmen Türk Mil-
leti’nin iman ve karakteriyle bütün 
zorlukların üstesinden geleceğine 
olan inancımı, önce ve yalnızca Al-

lah’a sonra milletimize güvendiği-
mizi ifade ediyorum.”

‘12 EYLÜL TÜRKIYE IÇIN 
HAIN BIR TUZAKTI’

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici, Demokrasi tarihinde 
kara bir leke olarak yer alan ve acısı 
yıllarca hafızalardan silinmeyecek 
uygulamaları beraberinde getiren 
12 Eylül 1980 darbesinin üzerin-
den 40 yıl geçmesini değerlendirdi. 
Ekici, “Maalesef Türkiye demokrasi 
tarihinde yaşanan darbeler Türki-
ye’nin kara lekesi olarak hafızalara 
kazındı. Cumhuriyetin 100 yılı-
na yaklaştığımızda neredeyse her 
10-15 yılda Türkiye’de darbeler 
meydana gelmiş. Darbeler şunu 
göstermiştir ki, darbelerle Türkiye 
kaybetmiştir. Türk milleti kaybet-
miştir. Her alanda sorunlar olabilir. 
Bu sorunların çözümü demokrasi 
ve millet iradesi ile çözülür. Dar-
beler gerçekleştikten sonra Türkiye 
hiç iyi yerlere gitmemiştir. 12 Eylül 
Türkiye’nin geleceği ve ilerlemesi-
ne kurulmuş hain bir tuzaktır.  15 
Temmuz Hain darbe girişiminde 
milletimiz darbecilere net bir ce-
vap vererek, hain darbe girişimini 
durdurmuşlardır. Bundan sonra hiç 
kimsenin demokrasiye hedef alacak 
girişimde teşebbüs edemeyeceğine 
inanıyorum. Milletimiz demokrasi-
ne sahip çıkmaya devam edecek-
tir.” 
‘12 EYLÜL KARA BIR LEKE OLARAK 

TARIHTE YER ALDI’
12 Eylül 1980 askeri darbesi-

nin Türkiye tarihinde kara bir leke 
olarak yerini aldığına dikkat çeken 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hü-

seyin Saydam, şöyle devam etti, 
“Türkiye geçmişten bu yana her 
on seneden beri darbeler ile kar-
şı karşıya kalmış, Türkiye’nin ileri 
gitmesini istemeyen, Türkiye’nin 
değerleri ve inançlarını ile yaşa-
masını istemeyen birtakım güçler 
ve içerideki işbirlikçileri bu senaryo 
ve tezgahları dönem dönem icrada 
koymuşlardır.  12 Eylül’ün hemen 
öncesinde 6 Eylül’de Konya’da rah-
metli hocamız Prof.Dr. Necmettin 
Erbakan tarafından Büyük Kudüs 
Mitingi düzenlenmiş ve o gün Filis-
tin’de zulüm gören kardeşlerimizin 
dertleri dile getirilmişti. Gerçekle-
şen bu miting çok büyük ses getir-
mişti. 12 Eylül darbesi muhalefete 
yapılan bir darbe idi. Saadet Partisi 
olarak milletin iradesini darbeler ile 
yok edilmesini kabul etmiyoruz. 12 
Eylül kara bir leke olarak tarihte yer 
aldı.  12Eylül 1980 darbesinde yiti-
rilen canları ve hayatı mahvedilen 
binlerce insanımızı minnetle anı-
yor, tüm darbeleri ve darbeci zihni-
yetleri lanetliyoruz.”

‘MILLETIMIZ DARBELERE ASLA 
MÜSAADE ETMEYECEKTIR’

DEVA Partisi Konya İl Başka-
nı Seyit Karaca’da 12 Eylül 1980 
darbesinin yıldönümünde önemli 
açıklamalarda bulundu. Karaca, 
“Demokratik parlamenter hayat, 
günümüz insanı için en ideal yö-
netim şekli olarak görünüyor. Bu 
yönetim sisteminin ana unsuru da 
millettir. Millet seçme iradesini kul-
lanarak kendisini yönetecek siyasi 
yapıları seçer ve belli bir süre yetki 
vererek çizilmiş anayasal ve yasal 
normlar çerçevesinde kendisini yö-

netme hakkını verir. Seçilenler de 
bu yetkilerini millet adına ve sadece 
millet için kullandıklarının şuuru ile 
hareket etmelidirler. Demokrasisi 
tam olarak gelişmemiş bazı ülke-
lerin siyasal tarihlerinde ise zaman 
zaman atanmış bazı güçler, mil-
letin seçilenlere verdiği yönetme 
yetkisini yani demokrasiyi askıya 
alarak olağanüstü şartlar oluşturup 
ülkeleri yönetmişlerdir. Bundan 40 
yıl önce 12 Eylül 1980’de olan da 
budur. Anlaşılmaz bir şekilde ülke-
mizin özellikle gençleri başta olmak 
üzere ideolojik, dini, mezhep ve ırk 
temelli ayrıştırmalarla toplumsal 
kutuplaşmalar o kadar ciddî boyut-
lara varmıştı ki; her gün onlarca 
insanımız hayatını kaybetmekte, 
ülke iç huzurumuz kaybolmuş, 
ekonomik anlamda yarınına gü-
ven duyamayan insanlar meydana 
getirilmiş ve sanki demokrasi dışı 
güçlere birileri “gelin bizi bu kötü 
ortamdan kurtarın” dedirtecek bir 
hava oluşturulmuştu. Basit temel 
gıdalara bile ulaşmakta zorlanılan, 
bakkal ve gazyağı kuyruklarının 
sıkça görüldüğü bu dönemi ortao-
kul ve lise yıllarımızda yaşadık. Ne 
hikmetse özellikle anarşi ortamı 13 
Eylül 1980 gününden sonra bıçak-
la kesilir gibi kesilmişti. Ancak de-
mokrasinin askıya alındığı, askeri 
idare konsey üyelerinin daha son-
ra kendi ağızlarından itiraf ettik-
leri gibi adalet gözetmeksizin “bir 
sağdan, bir soldan” adam astıkları 
dönemleri yaşadık. Çok şükür bu 
feraseti yüksek millet ilk fırsatta 
tekrar demokratik zeminde hayatı-
nı devam ettirecek ortamı kendine 
hazırladı. Bundan sonra da milleti-
miz gelişen demokrasi standartla-
rından asla geriye gidişe müsaade 
etmeyecektir. Siyasi partiler olarak 
bizlerin de hedefi demokrasi stan-
dartlarımızı sürekli vatandaşımız 
lehine geliştirmek olmalıdır. İnsan 
hak ve hürriyetleri, adalet uygula-
maları, ekonomik reformlar, basın 
özgürlüğü gibi alanlarda reforma 
ihtiyaç duyan yönetimsel aksaklık-
larımız olsa da ülke olarak bunların 
üstesinden geliriz. Milletimiz bu 
duyarlılığa sahiptir. Son zamanlar-
da bazı Batı ülke liderlerinin kendi 
iç kamuoyları nezdinde itibar ka-
zanmak adına kurdukları cümleler, 
milletimizi tanımadıklarının en açık 
göstergesidir. Menşei ne olursa ol-
sun, 1980 ihtilalini “bizim çocuklar 
gerekeni yaptı” diye yorumlayan 
emperyalistlerin bilmesi gerekir ki, 
iktidarı ve muhalefeti ile bu millet 
bağımsızlığı için gerektiğinde hızla 
kenetlenmesini bilir ve bu ülkede 
artık o şekilde adlandırabilecekle-
ri bir kitle yoktur. Bunun en güzel 
delili de 15 Temmuz’dur.12 Ey-
lül’ün 40.yılında, vatanı için can 
veren tüm memleket evlatlarına 
Allah’tan rahmet diliyorum. Milleti-
mizin sağduyusu ile bir daha bu tür 
müessif olaylara fırsat vermeyece-
ğine inanıyorum” değerlendirmesi 
yaptı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

Hasan Angı Barış Pektaş

Hasan Ekici Hüseyin Saydam Dr. Seyit Karaca

Osman Seçgin Av. Gökhan Tozoğlu 
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Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer alan ve acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek uygulamaları beraberinde getiren 
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçti. Darbeyle birlikte Türkiye’de köklü değişiklikler oldu, birçok siyasetçi sürgün edildi 

Kanlı Eylül asla unutulmadı 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 

emir komuta zinciri içinde gerçek-
leştirilen son askeri darbesi 12 Ey-
lül, idam, kötü muamele ve insan 
hakları ihlalleriyle zihinlerdeki yerini 
koruyor. TRT Radyosunda 12 Eylül 
sabahı İstiklal Marşı’nın ardından 
çalınan Harbiye Marşı ve dönemin 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren imzalı Milli Güvenlik 
Konseyi “bir numaralı” bildirisinin 
okunmasıyla, demokrasiye vurulan 
darbe resmen ilan edilmiş oldu. Der-
lenen bilgilere göre, 12 Eylül karan-
lığına giden sürecin hazırlıkları Hazi-
ran 1980’den itibaren Genelkurmay 
Başkanlığı Karargahı’nda yapılmaya 
başlandı. Kod adı “Bayrak Harekatı” 
olarak belirlenen darbe planının uy-
gulanması için ordu komutanlarına 
11 Temmuz saat 04.00’te harekete 
geçilmesi emri verildi. Süleyman 
Demirel’in başbakanlığındaki hü-
kümetin 2 Temmuz’da güvenoyu 
almasıyla darbeciler bu planı ertele-
di. Tarihler 12 Eylül’ü gösterdiğinde 
plan, aynı isimle sabaha karşı uygu-
landı ve darbeciler ülke yönetimine 
el koydu.

Emir-komuta zinciri içinde ger-
çekleştirilen bu darbe, 27 Mayıs 
1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muh-
tırasının ardından Silahlı Kuvvetle-
rin yönetime üçüncü kez açık müda-
halesi olarak tarihteki yerini aldı.

MECLİS LAĞVEDİLDİ 
Darbeciler Genelkurmay Baş-

kanı Orgeneral Kenan Evren, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Tahsin Şahin-
kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Sedat 
Celasun’dan oluşan Milli Güvenlik 
Konseyi, bütün yetkileri ele aldı.

Anayasayı uygulamadan kaldı-
ran darbeciler, ardından TBMM’yi 
lağvederek antidemokratik faaliyet-
lerine devam etti. Ülke genelinde 
sıkıyönetim ilan edildikten sonra si-
vil toplum kuruluşlarını hedef alan 
darbeciler, Türk Hava Kurumu, 
Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay 
dışındaki derneklerin faaliyetlerini 
durdurdu.

Siyasi partilerin kapısına kilit 
vuran darbeciler, Süleyman Demi-
rel ile Bülent Ecevit’i Hamzakoy’a, 
Necmettin Erbakan ile Alparslan 
Türkeş’i ise Uzunada’ya sürgüne 
göndererek siyasi yasaklar getirdi.
“ASMAYALIM DA BESLEYELİM Mİ?”

Ülkeye karanlık günler yaşatan 
darbeciler, acısı yıllarca hafızalar-
dan silinmeyecek idam kararlarının 
da mimarı oldu. Darbeden sonra ilk 
idamlar, 9 Ekim 1980’de gerçekleşti. 
Sol görüşlü Necdet Adalı, ardından 
ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam 
edildi. Darbe öncesinde bir askeri 
inzibat erini öldürdüğü gerekçesiy-
le hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal 
Eren, 19 Mart 1980’de idama mah-

kum edildi. Darbeci Kenan Evren’in 
17 yaşında astırdığı Erdal Eren için 
söylediği “Asmayalım da besleyelim 
mi?” sözü ise hafızalardaki yerini ko-
ruyor. Eren’in idam kararı, Yargıtay 
tarafından iki kez iptal edilmesine 
rağmen, Milli Güvenlik Konseyince 
onaylanan kararla ve yaşı büyütüle-
rek 13 Aralık 1980’de Ankara Ulu-
canlar Cezaevi’nde infaz edildi. Kanlı 
uygulamaların yanı sıra demokrasi-
nin askıya alındığı süreçte 650 bin 
kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin 
davada 230 bin kişi yargılandı, 7 
binden fazla kişi için de idam cezası 
istendi. 517 kişinin “ölüm cezasına” 
çarptırıldığı süreçte, 50 kişi idam 

edildi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-

lığından 14 bin kişinin çıkarıldığı bu 
dönemde, yaklaşık 100 bin kişi “ör-
güt üyesi olma” suçundan yargılan-
dı, 30 bin kişi ise “sakıncalı” olduğu 
iddiasıyla işlerinden edildi. Kültür 
ve sanat hayatının da hedef alındığı 
bu dönemde, yaklaşık bin film yine 
sakıncalı bulunduğu için yasaklandı, 
4 bine yakın öğretmen ve yüzler-
ce üniversite görevlisinin işine son 
verildi. Onlarca gazeteci hakkında 
binlerce yıla varan hapis cezaları is-
tendi. İnsanlık onurunu hiçe sayan 
uygulamaların mimarları sözde Milli 
Güvenlik Konseyi üyesi darbeci ge-

nerallerin belirlediği Danışma Mec-
lisinin hazırladığı anayasa, 1982’de 
“güdümlü” referandumla yüzde 
92’lik “evet” oyu aldı. Darbenin baş 
aktörü Evren ve diğer darbecilerin 
ömür boyu yargılanmasını engelle-
yen “geçici 15’inci madde” de darbe 
anayasasına dahil edilmişti.

DARBECİLER HAKKINDA DAVA
“Milli Güvenlik Konseyi üye-

lerinin yargılanamayacağı”na dair 
anayasanın geçici 15’inci maddesi, 
12 Eylül 2010’daki referandumun 
ardından kaldırıldı. Ardından Türki-
ye’nin dört bir tarafından, darbenin 
sorumluları ile bu kişilerin emir ve 
talimatlarını uygulayanlar hakkında 

suç duyuruları yapıldı.
O dönem hayatta olan Evren 

ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı 
Tahsin Şahinkaya hakkında Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruş-
turma başlatıldı. Evren ve Şahinkaya 
hakkında hazırlanan iddianamenin 
Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkeme-
since 10 Ocak 2012’de kabul edil-
mesiyle, Türkiye tarihinde ilk kez bir 
darbenin sorumluları yargı önüne 
çıkarıldı. İki darbeci, ‘’Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası’nın tamamını 
veya bir kısmını değiştirmeye veya 
ortadan kaldırmaya ve anayasa ile 
teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ortadan kaldırmaya 

veya görevini yapmasına engel ol-
maya cebren teşebbüs etmek’’ ile 
suçlandı.

Sağlık gerekçesiyle duruşmala-
ra katılmayan Evren ve Şahinkaya, 
telekonferans aracılığıyla yaptıkları 
savunmalarında suçlamaları kabul 
etmedi, kurucu iktidar olduklarını, 
mevcut mahkemelerin kendilerini 
yargılayamayacağını öne sürdü.

Devam eden davada, Ankara 
12’nci Ağır Ceza Mahkemesi yasay-
la kapatılınca dosya Ankara 10’uncu 
Ağır Ceza Mahkemesine devredil-
di. Mahkeme, 18 Haziran 2014’te 
Evren ve Şahinkaya’yı, 1979’da 
verdikleri muhtırayla “anayasa ve 
TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve 
görevini yapmasını engellemeye te-
şebbüs”, 1980’de de cebren “anaya-
sayı tağyir, tebdil veya ilgaya ve bu 
kanun ile teşekkül eden TBMM’yi ıs-
kat ve cebren men” suçundan ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına 
çarptırdı.

Mahkeme, takdiri indirimle 
cezayı müebbet hapse çevirdi. Ev-
ren ve Şahinkaya hakkında, Askeri 
Ceza Kanunu’nun “askeri rütbe-
lerin sökülmesi”ne ilişkin 30’uncu 
maddesinin de uygulanmasına ka-
rar verildi. Hükmün ardından sanık 
avukatları, kararı temyiz etti. Dosya 
Yargıtaydayken Evren, 10 Mayıs 
2015’te 98 yaşında, Şahinkaya ise 9 
Temmuz 2015’te 90 yaşında öldü. 
Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, temyiz 
incelemesinde, sanıkların ölümleri 
nedeniyle davanın düşürülmesine 
karar verdi.
YARGITAY’IN İKİNCİ BOZMA KARARI

Dosyayı yeniden görüşen yerel 
mahkeme, karara uyarak düşme 
kararı verdi ve dosya tekrar Yargıtay 
16’ncı Ceza Dairesine geldi. Daire, 
yerel mahkemenin kararını bu kez 
de usul yönünden bozdu. Bozma ka-
rarında, yerel mahkemenin gerekçe-
sinde lehe olan kanunun 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri 
olduğu belirtilmesine karşın, hüküm 
fıkrasında 5237 sayılı TCK ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümleri 
uyarınca karar verilmesi suretiyle 
gerekçe ile hüküm arasında karışık-
lığa neden olunmasının kanuna ay-
kırı olduğu belirtildi. Ceza dairesinin 
bozma kararına uyan mahkeme, Ev-
ren ve Şahinkaya hakkındaki kamu 
davasının ölüm nedeniyle “ortadan 
kaldırılmasına” karar verdi. Yargıtay 
16’ncı Ceza Dairesinin sanıklar hak-
kında verilen hükmü usul yönün-
den bozmasının ardından 12 Mayıs 
2019’da yeniden yargılama yapan 
Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahke-
mesi, bu kez Evren ile Şahinkaya 
hakkında “kamu davasının ortadan 
kaldırılmasına” karar verdi.

Ayrıca Evren ve Şahinkaya’nın 
mal varlıklarına el konulması ve sa-
nıkların TSK’den çıkarılması ile rüt-
belerinin geri alınmasına yer olma-
dığına hükmedildi. n AA

Siyasi partilerin kapısına kilit vuran darbeciler, Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit’i Hamzakoy’a, Necmettin Erbakan ile Alparslan Türkeş’i ise Uzunada’ya sürgüne göndererek siyasi yasaklar getirdi.
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Radıye mertebesinde bulunanla-
rın, bu mertebenin bütün füyuzatın-
dan istifade edebilmeleri için, Cenabı 
Hakk’ın da onlardan razı olması icab 
eder. Yani kulun Allah’tan razı olması 
yetmeyip, kamil bir terakki için Allah’ın 
da kulundan razı olması gerekir. Diğer 
bir ifadeyle Hak’tan rızamız, O’nun 
yüce rızasına mazhar olabilecek bir 
kıvam ve güzellikte olmalıdır. Bu ger-
çekleştiği takdirde “merdiyye” sıfatı 
Allah’a raci olmasına rağmen, kulun 
bunu temine medar olan amelleri 
bereketiyle bu makam kula da izafe 
edilmiştir. Buna göre radıye, Allah’tan 
razı olanların; merdiyye ise Allah’ın da 
kendisinden razı olduğu kimselerin 

makamıdır.
Cenabı Hakk’ın bizzat razı ve hoş-

nud olduğu bir nefis olan merdiyyede 
kötü huylar yok olmuş, güzel huylar ve 
ahlaki meziyetler inkişaf etmiştir. Öyle 
ki; Yaratan’dan ötürü yaratılanlara şef-
kat, merhamet, muhabbet, cömertlik, 
affedicilik ve hassasiyet onda bir lezzet 
halindedir. Bu mertebedeki bir mümin, 
nefsini en güzel bir şekilde muhasebe 
ve murakabe eder. Her nefeste varlık 
ve benlik keyfiyetlerini gözeterek şey-
tani hilelere karşı boş bulunmaktan sa-
kınır. Yine bu mertebede kul, her halü-
karda ve bütün mevcudiyetiyle Hakk’a 
teslim olmuştur. Allah’tan gelen kahır 
veya lutuf tecellilerinin her ikisine de 

gösterdiği rıza bereketiyle 
ebediyyet alemine göçer-
ken, ilahi rıza ile müjde-
lenerek kendisine cennet 
hilati giydirilmiştir.

Yukarıda da zikredi-
len: “Sen O’ndan, O da 
senden razı olarak dön 
Rabbine!” (el-Fecr, 28) 
ayetindeki “Rabbin de 
senden razı olarak” hük-
mü, bu hali ifade etmekte-
dir. Ayrıca Beyyine suresinin 8. ayetin-
deki: “...Allah onlardan hoşnud olmuş, 

onlar da Allah’tan hoş-
nud olmuşlardır...” be-
yanı da bu hakikatin 
diğer bir ifadesidir. Bu 
hal ve hakikatlere nail 
olan bir kul, artık hadisatı 
“hakkal yakin” mertebe-
sinden seyretmektedir. 
Allah’ın izniyle bazı gaybi 
sırlara vakıf olabilir. Ce-
nabı Hak; rıza, tevekkül 
ve teslimiyetleri sebebiy-

le böyle kullarının adeta gören gözü, 
işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli… 

olur. Onların haline, kaline ve güzel 
ahlakına tesir kuvveti ihsan eder. Yani 
nefsi radıye makamında müşahede 
ettiği kemalat tecellilerini, şimdi bizzat 

nefsinde tatmakta ve o hallerle hallen-
mektedir. Sabır, tevekkül, teslimiyet ve 
rıza gibi hasletler, onun davranışlarının 
hakim vasfı durumundadır. Peygam-
berlerin yüce ahlâkından bu güzel 
hallere dair birkaç misal şöyledir: Haz-
reti Yakub aleyhisselam üstüste gelen 
musibetler sebebiyle hâlini, “Bana dü-
şen ancak sabrı cemildir.” (Yusuf, 18) 
diyerek beyan eder.

Dayanılmaz hastalık ve iptilalara 
maruz kalan Eyyub aleyhisselam, ha-
nımının; “Rabbine dua et de bu muz-

darip halin son bulsun.” şeklindeki 
talebine: “Hak Teala bana seksen sene 
sıhhatli bir ömür verdi. Henüz o kadar 
hastalık çekmemişken sıhhat istemek-
ten haya ederim.” mukabelesinde bu-
lunmuştur. İbrahim aleyhisselam da 
ateşe atılırken yardıma gelen melekle-
re: “Ateşi yandıran kimdir? O benim 
halimi biliyor. Sizden bir talebim yok!” 
buyurmuştur. (Bkz. Ahmed, Zühd, s. 
80; Taberi, Tarih, I, 242; İbni Esir, el 
Kamil, I, 99) Aslında nefsin tezkiyesi 
yolunda kat edilen merhaleler, bunlar-
dan ibaret olmakla beraber, kemalat 
ehline tevdi olunan hizmetler itibariyle 
bir merhale daha vardır ki, ona da nefsi 
kamile veya nefsi safiye denir.

NEFSİN MERTEBELERİ NEFS-İ MERDİYYE

Konya’da Zeki Altındağ İlko-
kulu, ve Mehmet Nuri Küçükköylü 
İmam Hatip Ortaokulu kuruculu-
ğunda başlatılan, Türkiye, İtalya 
ve Arnavutluk’tan 40 okul ile 7 ay 
süreyle yürütülen okul tabanlı afet 
eğitimi projesi Avrupa Eğitim Por-
talı eTwinning tarafından ulusal ka-
lite etiketi almaya layık görülmüştü. 

Henüz alışkanlıkların oturmadı-
ğı ve kalıcı davranışların tam olarak 
edinilmediği 6-11 yaş aralığı döne-
mi çocuklarda afet öncesi, afet sıra-
sı ve sonrası yapılması gerekenler 
konusunda farkındalık yaratmak 
için uygulanan proje, yaşanılması 
tabi afetlerin onların minik yürekle-
rinde hasar bırakmadan atlatılması, 
savunmasız ve tek başlarına kalma 
ihtimali ile başa çıkmaları konu-
sunda onların yetiştirilmesi için 7 
ay süreyle Konya merkez ilçeler-
de projeye ortak olan Hocacihan 
Hüseyin Yıldız İlkokulu, Mehmet 
Hasan Sert İlkokulu, Cahit Zarifoğ-
lu İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, 
Mehmet Şükriye Sert İlkokulu, Şe-
hit Osman Demir İlkokulu, Adnan 

Hadiye Sürmegöz Ortaokulu, Ce-
mile Erkunt İlkokulu, Osman Gazi 
İlkokulu, Mustafa Necati İlkokulu, 
Selçuk İlkokulu, Meram Turan Bil-
ge İlkokulu’nda uygulandı. Projede 
farklı pedagojik yöntemler kulla-

nılarak öğrencilerde afetlere karşı 
hazır bulunuşluk bilinci oluşturul-
maya çalışıldı.

 500 öğrenci ve veliye uygu-
lanan ön ve son testlerle projenin 
amacına ulaştığı tespit edildi. Pro-

je boyunca öğrencilerden destek 
veren AFAD, İtfaiye ve 112 Acil 
Komuta Merkezlerine proje ortağı 
öğretmenler tarafından teşekkür 
ziyareti yapıldı.
n NAZİFE ARSLAN

‘İmam hatiplere yönelik
saldırıyı şiddetle kınıyorum’

Büro Memur-Sen’den
Mütercimler’e kınama

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, bir televizyon 
kanalında yayınlanan tartışma 
programı içerisinde Erol Müter-
cimler tarafından sarf edilen söz-
lere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başkan Okka, “Tüm eğitim 
kurumları gibi İmam Hatipler de 
bizim gözbebeğimizdir. İmam 
Hatip Liseleri, kurulduğu günden 
bu tarafa milletimizce bir meslek 
okulu olarak görülmemiş, aksine 
bu güzide eğitim kurumlarımız 
milletimiz gönlünde, evlatlarının 
diğer okullarda alabilecekleri tüm 
beşeri, sosyal bilimler ve fen bi-
limlerinin yanı sıra İslam Dinini 
de en güzel şekilde öğrenecekle-
ri güvenilir bir ilim yuvası olarak 
görülmüştür. İmam Hatip okul-
ları, kurulduğu günden bugüne, 
dönem dönem önlerine konulan 
engellere rağmen Türkiye için 
çalışan, uğraşan, emek veren 
nesiller yetiştirmiştir, yetiştirme-
ye devam etmektedir. Cumhur-
başkanımız başta olmak üzere, 
birçok değerli siyasetçi, iş insanı, 
akademisyen ve yazar yetiştiren 
İmam Hatip Liselerine yönelik, 
Erol Mütercimler isimli bir akade-
misyen tarafından bir canlı yayın 

esnasında sarf edilen mesnetsiz 
ve çirkin sözleri, en sert şekilde 
kınıyoruz. Türk Milleti’nin büyük 
bir hassasiyet ve özenle korudu-
ğu, sahip çıktığı ve seçkin eğitim 
almaları için çocuklarını emanet 
ettiği İmam Hatip Liselerine yö-
neltilen bu çirkin sözler, mille-
timiz açısından bir anlam ifade 
etmemekte, sadece bu tezviratı 
yapanların şahsiyetlerini ortaya 
koymaktadır. Bu söylemler, bir 
hakaretten öte her fırsatta din 
düşmanlığı yapan, dini hassasiye-
ti olan insanlara karşı onulmaz bir 
kin besleyen kesimlerin bilinçaltı-
nın dışa vurmasıdır. Daha vahim 
olanı, bu tezviratı yapan kişi, baş-
ka bir öğretim kurumunda öğren-
ci yetiştirmeye yetkin görülmüş 
ve akademisyen ünvanı almıştır. 
Bu, ülkemizin geleceği açısından 
elim bir tabloyu ortaya koymak-
tadır.  Bünyesinde binlerce iş 
insanını barındıran, Türkiye’nin 
er güçlü sermaye platformu MÜ-
SİAD olarak, milletimizin değer-
lerine fütursuzca hakaret eden 
herkesin karşısında yer alacağız 
ve değerlerimize sıkı sıkıya sahip 
çıkmayı sürdüreceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Katıldığı televizyon programında imam hatip okullarına hakaret eden Erol Mütercimler’e bir tepki de 
Konya İmam Hatip Lisesi Kız Mezunları’ndan geldi. Mezunlar, Mütercimler’i sert bir dille kınadı

‘Mütercimler’in kem
sözlerini iade ediyoruz’

Erol Mütercimler, katıldığı bir 
programda skandal bir açıklama-
ya imza atarak “İmam hatiplerden 
mezun olanlar karşımıza sahtekar, 
cinsi sapık olarak çıkıyor.” demişti. 
Sosyal medyada büyük tepki gös-
terilen Erol Mütercimler’e bir tep-
kide Konya İmam Hatip Lisesi Kız 
Mezunları  25. ve 26.Dönem Konya 
Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, 
Ayşe Sıddıka Kulu, Emine Emel 
Ünalmış, Fatma Apan, Gülperi Ak-
ça,Av.  Hülya Gök, Kezban Gündüz, 
Dr. Öğretim Üyesi Mine Öztürk, 
Nejla Çetin, Dr. Rukiye Mazi, Selva 
Benli’den geldi. 

Konya İmam Hatip Lisesi önün-
de, Konya İmam Hatip Lisesi, Kız 
Mezunları adına açıklamalarda 
bulunan 25. ve 26. Dönem Kon-
ya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, 
“Dönem dönem memleketini se-
ven, milletinin huzur ve refahı için 
gayret eden inançlı insanlarımızı 
baskı altına almak, sindirmek ve 
aşağılamak amacıyla İmam Ha-
tipler üzerinden hakaret etmek 
isteyen, saldıran kendini bilmezler 
gündeme gelmektedir. Son günler-
de bunun bir örneğini de Erol Mü-
tercimler vakasıyla hayret, kaygı ve 
üzüntüyle izledik. Bu şahış, toplu-
ma üstten bakma, milletimizin ka-
hir ekseriyetini oluşturan milli ve 

menevi mirasına sahip çıkan insa-
nımızı hor ve hakir görme hakkını 

kendinden gören, saygısız zihni-
yetin mütercimi olmuştur. İlk me-
zunları olmaktan her zaman gurur 
ve onur duyduğumuz, imam hatip 
lisemizin önünden, imam hatipliler 
olarak kendisini bir kez daha, şid-
detle kınıyoruz. Bu talihsiz üsluba 
karşı sessiz duramazdık. Zira gör-
düğümüz bir yanlışlığı, dilimiz dön-
düğünce düzeltmemiz gerektiğinin 
Hz. Muhammed (SAV)’in buyruğu 
olduğunu da bu okulda hocaları-
mızdan öğrendik. İmam hatipliler 
gibi Allah’tan korkan, vatansever, 
vefalı, ilim ve irfan sahibi erdemli, 

ahlaklı, seçkin ve örnek bir toplu-
luğu etiketlediği, söylemeye bile ar 
ettiğimiz sıfatları kem söz sahibine 
aittir diyerek kendisine iade ediyo-
ruz. 

Son günlerde hiç birimizin tas-
vip etmediği, hatta imam hatiplileri 
yine hedef haline getirilmeye çalı-
şıldı. Ancak milletimizi yanıltma ve 
camiamıza çamur atma ve itibar-
sızlaştırma çabaları boşunadır. Biz, 
her zaman olduğumuz üzere, elif 
gibi dimdik ayaktayız” ifadelerini 
kullandı. 
n MERVE DURGUT

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanı Mahmut Çimen, Bir tele-
vizyon programında imam hatip-
lilere yönelik İftira ve kötü sözleri 
dolayısıyla, Erol Mütercimleri kı-
nama mesajı yayınladı.

Erol Mütercimler’in ifade-
lerinin, haddini ve maksadını 
aşan ifadeler olduğunu vurgu-
layan Büro Memur-Sen Konya 
Şube Başkanı Mahmut Çimen, 
“İmam hatip öğrenci ve mezun-
ları hakkında sarf ettiği bu çirkin 
sözlerinden dolayı Mütercimleri, 
kınıyor ve bu milletten ve imam 
hatiplilerden derhal özür dileme-
ye davet ediyoruz. İmam hatip 
mezun ve mensuplarının ahlak 
ve donanımını milletin çok iyi 
bildiğini vurgulayan Çimen, Hiç 
kimse bu milleti veya bu milletin 

bir kesimini aşağılama, karalama 
ve benzeri çirkinliklerle yaftalama 
hakkına sahip değildir. Bu millet, 
haddi aşanlara hadlerini bildire-
cek güce, milli iradeye ve karar-
lılığa sahiptir. İmam hatip camia-
sına yöneltilen bu kirli ithamlara, 
bugüne kadar olduğu gibi bugün 
de en güzel cevabı milletimiz ve 
insanlık adına ürettiğimiz hizmet 
ve değerlerle vermeye devam 
edeceğiz. Cahilce ve hangi amaca 
hizmet ettiği kamuoyunca malum 
olan böylesi bir cüretin, amacına 
ulaşamayacağına olan inancımızı 
bir kez daha teyit ediyor ve huku-
ki, sosyal ve içtimai manada kar-
şılıksız kalmayacağını da kamuo-
yunun bilgilerine bir kez daha arz 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Öğrencilere afet bilinci aşılandı 

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Dr. Hüsnüye Erdoğan
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Büyükşehir Belediyesi, ilçelere çalışma ofisleri açıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, il-

çelerdeki vatandaşların taleplerine 
yerinde çözüm bulmak, erişimi ko-
laylaştırmak ve yatırım koordinasyo-
nunun yerinde, daha hızlı yapılması 
amacıyla Akşehir, Beyşehir, Ereğli ve 
Seydişehir’de Başkanlık Çalışma Ofisle-
ri kuruyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ofislerin 
hayırlı çalışmalara vesile olmasını diledi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi ilçeler-
de yaşayan vatandaşların taleplerine 
yerinde çözüm bulmak ve yatırım ko-
ordinasyonunun yerinde, daha hızlı 
yapılması amacıyla ilçelere Başkanlık 
Çalışma Ofisleri kuruyor. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Akşehir, Beyşehir, Ereğli ve 
Seydişehir’de Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlık Çalışma Ofisi açma çalışma-

larına başladıklarını belirterek, ilçelere 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 
İlçelerde daha güçlü iletişim ağı kur-
mak amacıyla Başkanlık Çalışma Ofis-
lerinin hizmet vereceğini ifade eden 
Başkan Altay, ofis açmaya ilk olarak 
Beyşehir ve Seydişehir’den başlayacak-
larını vurguladı. Başkan Altay, ofislerin 
hayırlı çalışmalara vesile olmasını dile-
di. Nüfus yoğunluğu dikkate alınarak 
planlanan Başkanlık Çalışma Ofisleri 
özellikle ilçeye inerek işlemlerini yapan 
ve Konya şehir merkezinde yer alan 
Büyükşehir Belediyesi binalarına erişim 
zorluğu çeken vatandaşlar için önemli 
bir erişim mekanı olacak. İlk etapta ilçe 
yoğunluklarına göre belirli günlerde 
çalışması planlanan çalışma ofisleri ih-
tiyaca göre mesai planlaması yapacak. 
n HABER MERKEZİ

Konya merkezli 11 ilde 
FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

TIR’da 26 bin 500 litre 
kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya merkezli 11 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY)’na yö-
nelik düzenlenen operasyonda, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri 
mahrem yapılanması içinde faa-
liyet gösterdikleri tespit edilen 13 
ihraç edilen askeri öğrenci hakkın-
da yakalama kararı çıkarıldı. Şüp-
helilerden 11’i gözaltına alınırken, 
2 kişinin ise aranması sürüyor. 
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY 
Silahlı Terör Örgütü üyelerine yö-
nelik yürütülen soruşturmalar de-
vam ediyor. Soruşturmalar kap-
samında, FETÖ/PDY Silahlı Terör 

Örgütünün Türk Silahlı Kuvvet-
leri Askeri mahrem yapılanması 
içinde faaliyet gösterdikleri tespit 
edilen 13 ihraç edilen askeri öğ-
renci hakkında soruşturma başla-
tıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının 
talimatıyla Konya merkezli 11 
ilde eş zamanlı düzenlenen ope-
rasyonda 11 şüpheli yakalanarak 
gözaltına alındı. Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü KOM Şube Müdürlü-
ğüne götürülen şüphelilerin adli 
işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 
Diğer şüpheliler hakkında ise 
arama, elkoyma ve yakalama ça-
lışmalarının devam ettiği kayde-
dildi. n İHA

Kullandığı TIR’da 26 bin 500 
litre kaçak akaryakıt ele geçirilen 
sürücü gözaltına alındı. İl Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şubesi ekipleri, yol uygulaması 
sırasında bir tırı şüphe üzerine 

durdurdu. Araçta yapılan ara-
mada kaçak ve karışımlı olduğu 
belirlenen 26 bin 500 litre akar-
yakıt ele geçirildi. Sürücü gözal-
tına alındı, kaçak akaryakıta el 
konuldu.
 n AA

Seydişehir’de bir mahalle kahvehanesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Mevlüt Ç., tartıştığı yan ma-
sadaki 3 kişiyi yanında bulunan silahla vurdu. Şahıslardan 2’si hayatını kaybetti, 1’i de yaralandı

Kahvehanede can
pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

Seydişehir ilçesinde kahveha-
nede oturan kişiler arasında çıkan 
tartışma kanlı bitti, olayda 2 kişi ha-
yatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı 
İncesu Mahallesinde meydana gel-
di. İddiaya göre, Mevlüt Ç. (55) ma-
halle kahvehanesinde yan masada 
oturan Necati Harmankaya, Ayhan 
Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz ile tar-
tışmaya başladı. 

Tartışma sonrası sinirlenen 
Mevlüt Ç. belindeki ruhsatsız ta-
bancayı çıkartarak Necati Harman-
kaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet 
Öksüz’e ateş etti. İhbar üzerine olay 
yerine ambulans ve jandarma ekip-
leri sevk edilirken, yaralanan Necati 
Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve 
Ahmet Öksüz Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Ağır yara-
lanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet 

Öksüz hastanede yapılan müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybederken, durumu ağır 

olan Necati Harmankaya da yapılan 
ilk müdahalenin ardından Konya’ya 
sevk edildi. Cinayet zanlısı Mevlüt 

Ç. ise Jandarma ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. n İHA

Aksaray’da cezaevinden pande-
mi nedeniyle izinli olarak çıkan ve 
arkadaşı ile 4 kişiyi önce darp edip 
sonra da bıçaklayarak yaralayan 2 
şüpheli tutuklandı. Olay, 2 gün önce 
gece yarısı Aksaray’ın Taşpınar bel-
desinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, cezaevinden pandemi 
nedeniyle izinli olarak çıkan Bilal 
Dağ (39) ve arkadaşı Umut Çağla-
yan (24) ile market önünde oturan 
Umut G. (19), Ulaş Y. (38), Yücel 
D. (21) ve Bedirhan S. (21) arasın-
da bir husumetten dolayı tartışma 
başladı. Tartışmanın kısa sürede 
kavgaya dönüşmesi üzerine Bilal 
Dağ ve Umut Çağlayan yanlarında 
taşıdıkları bıçaklarla 4 kişiyi de bı-

çakladı. Bıçakla yaralanan 4 kişi yere 
yığılırken, arabadan sopa getiren Bi-
lal Dağ ve Umut Çağlayan sopalarla 
da yaralıları darp etti. Kavgayı gören 
çevredeki vatandaşlar durumu 112 
Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine jandarma ve 
sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi 
ambulanslarla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılırken, olayı gerçek-
leştiren 2 şüpheli jandarma ekiple-
rince yakalanarak gözaltına alındı. 
Sorgulamalarının ardından Aksaray 
Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli çı-
karıldıkları mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.
n İHA

4 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
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Kelime olarak fıtrat, yapı, karakter, 
tabiat, mizaç ve kalb-i selim manalarına 
gelir. Ayrıca fıtrat, tabii eğilim, huy, ci-
billiyet, içgüdü, istidat gibi anlamları da 
ifade eder

Fıtrat, insanın yaratılıştan sahip ol-
duğu fizikî özellikler ve yine doğuştan 
sahip olduğu karakter, tabiat, yaratılış, 
Allah’ın, bütün varlıkları kendi varlığını 
ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği 
ile yaratmasıdır. Fıtrat, insana sonradan 
verilmemiştir. İnsanın yaratılışında var 
olan yüksek istidat ve yeteneklerdir.

Bakara süresi 260. Ayette Hz. İbra-
him peygamber ile ilgili bir kıssa anlatıl-
maktadır.

“İbrahim “Rabbim! Ölüleri nasıl di-
riltiyorsun, bana göster!” deyince, rabbi 
“Yoksa inanmıyor musun?” demişti. O 
“Hayır inanıyorum, fakat kalbim tam ka-
naat getirsin diye” cevabını verdi. Rabbi 
“Kuşlardan dört tane al, onları kendine 
alıştır, sonra (parçalayıp) her bir tepeye 
onlardan bir parça bırak, sonra onları 
çağır. Koşarak sana gelecekler ve şunu 
bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibi-
dir” buyurdu.

Hazret-i Mevlânâ; Kur’an’da zikre-

dilen bu dört kuşun, birer çirkin huy 
olarak içimizde yaşadığını söyler. Ona 
göre; insanın ruhen gelişmesi ve olgun-
laşması için, bunlardan kurtulması ge-
rekir. Ruhun kurtuluşu; çirkin huylu dört 
kuşun, itaat altına alınmasına bağlıdır.

Önce onların başlarını kesecek, 
etlerini ezeceksin. Sonra da yeni baş-
tan dirilteceksin ki, itaat altına alabi-
lesin.

Dört kuş; sembolik anlamda, dört 
çirkin huyu temsil eder: Bunlar Horoz, 
Kaz, Karga, Tavus Kuşu.

Horoz; Şehvetin ve çok eşliliğin 
sembolüdür. Çünkü tek başına bir 
sürü tavuğa kocalık eder. Çoğu zaman 
diklenir, böbürlenir ve üstünlük taslar. 
«Horozlanmak» deyimi bu karakterde 
olanlar için kullanılır.

«Kart horoz» veya «Horoz ölür, 
gözü çöplükte kalır.» gibi deyimler; 
yaşlandığı hâlde, gözü hâlâ hovardalıkta 
olanlar için söylenir.

Hz. Mevlâna; “Kadına bakmayı-
şından dolayı, köre sevap yoktur.” der. 
Sevap, Yusuf gibi sıhhati ve şehveti 
yerinde olanlar içindir. Çünkü düşman 
yoksa savaş da olmaz. Şehvet yoksa 

neye hâkim olacaksın?
Bir şeye meylin ve 

isteğin yok iken, onu 
yapmamak sabır değildir. 
Aklını başına al da kendi-
ni hadım etmeye kalkma. 
Çünkü iffetli olmak ve te-
miz kalmak, ancak şehvet 
varken söz konusudur. 
İnsanda hevâ ve heves ol-
masaydı, onlardan sakın-
mak da emredilmezdi. Hiç 
ölülere karşı savaşıp, gazi olunur mu? 

Kaz; Hırsın ve doymak bilmez aç-
gözlülüğün sembolüdür.

Hırs coşunca; akıl ve mantık susar, 
sağduyu ve itidal kaybolur. Gözü hırs 
bürüyünce, göz görmez olur.

Hazret-i Mevlânâ diyor ki:
“Himmet ehlinin öyle can sırları var-

dır ki, onları altın ve pırlanta gibi saklar-
lar; aşağılık insanlardan gizlerler. Altın, 
ahmakların yanında can gibi değerlidir. 
Oysa sultanlar, altını canın ayakları altına 
saçarlar.

Hırs, boş yere seraba 
koşar. Akıl ona; «Dikkatle 
bak, o gördüğün su de-
ğil!» der. Hırs dinlemez, 
akla üstün gelir. Çünkü al-
tın, hırs ehline can olmuş-
tur, aklın feryadını duy-
maz. İnsan, hırs tuzağının 
ipine takılıp, yere düşünce 
ve burnu kırılınca, ancak 
o zaman kendisine el 
uzatan «nefs-i levvâme»-

nin sesini işitmeye başlar. Başı duvara 
çarpmadıkça, kulağı vicdanından gelen 
nasihatin sesini duymaz.”  Velhâsıl hırs, 
gözü kör, kulağı sağır, aklı da felç eder.

Karga; Sonu gelmez isteklerin ve 
boş hayallerin sembolüdür.

Karga uzun ömürlü bir kuştur. Yüz 
elli sene yaşadığı söylenir. Rengi kara, 
sesi çirkin, leş ve pislik yiyen, eti yenil-
meyen, etrafa zarar veren sevimsiz bir 
kuştur.

Kargadan daha az ömre sahip olan 
insan, sanki bin yıl yaşayacakmış gibi 

emellere kapılır, hayaller kurar. Bu yüz-
den de bugün yapması gereken işleri 
yarınlara erteler. Ne kadar yaşayacağı-
nı, gelecek günlerin neler getireceğini 
bilmediği hâlde, yarınlara bel bağlar. 
Oysa yarınlar; ihtiyarlık, hastalık ve aciz 
günleridir.

İhmal ve tembellikle boşa harcan-
mış ve kötü yaşanmış bir ömrün fatura-
sını, ihtiyarlık en ağır şekilde öder.

O hâlde insan, ne diye boş hayallere 
kapılır da kendini avutur durur?

Tavus Kuşu; Makam ve mevki tut-
kusunun, şöhrete, süse ve geçici güzel-
liklere düşkünlüğün sembolüdür.

Tavus kuşu; Tiz sesli, güzel tüylü, 
hindi büyüklüğünde bir kuştur. 

Özellikle erkeği; kuyruğunu bir yel-
paze gibi açınca, gökkuşağını andıran 
bir renk armonisi meydana gelir. Kuşlar 
arasında süslü tüyleri ile ünlü olan bu 
kuş, bu hâliyle; «Var mı benim gibisi?» 
demek ister. Bundan dolayı; güzellik, 
servet, şöhret, mevki ve makam yüzün-
den şımaran ve üstünlük taslayan, hâsılı 
ne oldum delisi olan herkese örnek teş-
kil eder. 

***

İnsanın yaratılış fıtratında olan bu 
dört kuş can bedende olduğu sürece 
öter durur. Dördü de ayrı ayrı senin 
içinin tercümanı olur. Sen hâlâ bu dört 
kuşu besler durursun. Bilmezsin ki bu 
dört kuş, senin cennetini cehenneme 
çevirmektedir.

İbrahim ol ve bu kuşları öldür. Her 
birinin leşini bir dağın tepesine bırak. Bı-
rak ki, gönül yurdun yeşersin, ebedi bir 
vatan olsun. 

Hz. Peygamber efendimiz “Ölüm 
gelip çatmadan evvel, şehvanî ve nef-
sanî hislerinizi terk etmek suretiyle bir 
nevi ölünüz” buyurmaktadır.

Esas gaye hedef, nefsimizin kötü 
arzu ve isteklerini kontrol altına alarak, 
bu kötü huyları yaşarken öldürerek, “Ey 
imanın huzuruna kavuşmuş insan! 
Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut 
olarak rabbine dön. Böylece has kul-
larımın arasına sen de katıl. Cenneti-
me gir!” ( Fecr Suresi 27- 30) ayetlerine 
mazhar olup rabbimizin huzuruna vara-
bilmektir.

Baki selamlar.
Kaynak: Emin Işık, Kime Kulsun? 

Tutikitap, Mayıs 2016

İNSANIN YARATILIŞ FITRATI VE DÖRT KUŞ

Vefat eden Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz’ın ismi, geçti-
ğimiz hafta Çumra Belediye Mecli-
si tarafından alınan kararla Çumra 
Otogarı ve Büyükaşlama Mahalle-
sinde yer alan Koruluğa verilmişti. 
Merhum Belediye Başkanı Halit 
Oflaz’ın isminin yer aldığı tabela 

Çumra Belediyesi ekiplerince oto-
gar mevkiisine yerleştirildi. Çumra 
Otogarının yeni ismi ‘Halit Oflaz 
Otogarı’ olarak değiştirildi.   

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan, Halit Oflaz’ın adının 
Çumra’ya kazandırdığı değerler ile 

birlikte Çumra’da ve Çumralıların 
kalbinde yaşayacağını belirtti. Baş-
kan Candan yaptığı açıklamada, “ O 
Çumra’mız da her daim gönül insa-
nı olarak ve  yaptığı önemli hizmet-
lerle anılacak. 

Merhum Belediye Başkanımızın 
adının yıllarca anılacağı Otogarımı-

zın yeni ismi artık Halit Oflaz oto-
garı oldu. 

Halit Oflaz Kardeşimizin sadece 
ismi değil kazandırdığı değerlerde 
Çumralıların kalbinde bu otogarla 
birlikte yaşayacak. Rabbim meka-
nını cennet eylesin” ifadelerine yer 
verdi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de denetimler
kararlılıkla sürüyor

Artan vakalardan sonra
denetimler sıklaştırıldı

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, İlçe Kaymakamı 
Yusuf Özdemir ve beraberindeki 
heyet, şehir merkezinde korona-
virüs denetimlerine kararlılıkla 
devam ediyor. 

Beyşehir merkezde İlçe Em-
niyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve Beyşehir Beledi-
yesi Zabıta Ekiplerinin yanı sıra 
ilçede görev yapan kamu kurum-
larının yöneticileri de katılımları 
ile yapılan geniş kapsamlı dene-

timlerde İlçe merkezde bulunan 
çeşitli işyerleri ve yaşam alan-
larında esnaf ve vatandaşlarla 
alınması gereken tedbirler kap-
samında uyarılarak tavsiyelerde 
bulunuldu. Başkan Adil Bayındır 
ve Kaymakam Yusuf Özdemir 
esnaflara koronavirüs salgını 
kapsamında alınması gereken 
önlem ve uyulması gereken ku-
rallara yönelik uyarıların devam 
edeceğini altını çizdi. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de yürütülen doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Beyşehir Belediye Başka-
nı Adil Bayındır, amaçlarının bu kış Beyşehir’de doğalgaz konforunu yaşatmak olduğunu söyledi

‘Beyşehir, bu kış doğalgaz 
konforunu yaşayacak’

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır ilçede hızla yürütülen do-
ğal gaz çalışmaları için yerinde in-
celemelerde bulundu. Enerya Kon-
ya-Batı İşletme Müdürü Mehmet 
Uzelli Beyşehir’deki çalışmaları ye-
rinde inceleyerek, Başkanımız Ba-
yındır’a bilgiler aktardı. Enerya’nın 
2017 yılında Beyşehir’de başladığı 
doğal gaz yatırımları tüm hızıyla 
devam ediyor. Beyşehir ilçesinde 
şehir alt yapı şebekelerini genişle-
terek 2020 yılında yaklaşık 36 km 
ana hat imalatı gerçekleştirmeyi 
hedefleyen Enerya, Beyşehirlile-
rin bu kış doğal gaz ile ısınmasını 
sağlamak için çalışmalarını sürdü-
rüyor.

BAŞKAN BAYINDIR: BEYŞEHİR İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ

Doğalgaz çalışmalarını yerinde 
inceleyen Beyşehir Belediye Baş-
kanı Adil Bayındır, yaptığı açıkla-
mada, “Enerya’nın yatırımlarını ya-
kından takip ediyorum. Son derece 
hızlı ve ciddi bir şekilde ilçemizde 
doğal gaz arzını daha geniş alanla-
ra yaygınlaştırmak üzere yoğun bir 
şekilde çalışıyorlar. Biz de Beyşehir 
Belediyesi olarak kendilerine ge-

rekli her türlü desteği sağlıyoruz. 
İnanıyorum ki başta Yeni Mahal-
le’nin kalan bölümü olmak üzere 
2020 yatırım planlarında yer alan 
Hacı Akif, Evsat, Esentepe ve Bey-
tepe Mahallelerinde bu kış doğal 
gaz konforunu yaşamaya başlaya-
cağız. Hedefimiz; bu yıl toplamda 
1353 binadaki 7150 konut ve iş 
yerinin daha önünden doğal gaz 

hattı geçmesini sağlamak. Her şe-
yin planlara uygun şekilde gittiği 
durumda, 2020 kışında bahsetmiş 
olduğum mahallelerdeki vatandaş-
larımız doğal gaz konforuyla bulu-
şabilecekler” dedi.

UZELLİ: YILSONUNDA TOPLAM 
8 BİN 400 KONUT VE İŞ YERİ 
DOĞALGAZA KAVUŞACAK

Beyşehir’de yılsonuna kadar 

yaklaşık 36 kilometre yeni ana hat 
imalatı gerçekleştirme amacıyla 
çalışmalarını şekillendireceğini be-
lirten Enerya Konya-Batı İşletme 
Müdürü Mehmet Uzelli, bu çalış-
malarının sonunda yılsonuna kadar 
ilçemizde toplam 8400 konut ve iş 
yerini doğal gaz konforuyla buluş-
turmuş olacaklarını belirtti.

Uzelli, “Beyşehir’de ilk doğal 
gaz arzını 2017 yılında LNG projesi 
ile sağlamıştık. O dönem itibarıyla 
Yeni Mahalle’nin sınırlı bir bölü-
münde 200 binada 1250 konut ve 
iş yerini doğal gaz konforu ile bu-
luşturduk. 

Yaklaşık 15 km yüksek basınç 
boru hattı ile şehir giriş istasyonu-
muzu Botaş iletim hattına bağlaya-
rak gaz arzının daha güvenli hale 
getirilmesini sağlıyoruz. 

Alternatif ısınma yöntemleri 
ile kıyaslandığında ev ekonomisine 
yadsınamaz katkı sağlayan çevreci 
ve güvenli kullanıma sahip doğal 
gazın ulaştığı tüm ilçe halkımızı 
abonelik işlemlerini yapmaları için 
hizmete açtığımız ofisimize bekli-
yoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Yunak ilçesinde İçişleri Ba-
kanlığı genelgesine göre, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında denetimler gerçekleş-
tirildi. 

Yurt genelinde gerçekleştirilen 
kapsamlı koronavirüs denetimle-
rine Yunak’ta Yunak Kaymakam 
Vekili Osman Sak, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Hacı Erşan , İlçe 
Nüfus Müdürü Ali Rıza Özbilgin , 
Mal Müdürü Tunay Işın , İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ve 
İlçe Emniyet Amir Vekili Durmuş 
Örkcü ,Yunak TSM Müdür Vekili 
Ferit Uysal da katıldı. Maske tak-
mayan vatandaşları tek tek uyaran 
Sak ve Erşan , esnaflara da hem 
kendileri hem sevdikleri için mas-
ke, mesafe ve temizlik uyarısını 
yinelediler.

Yunak Belediyesi Zabıta Amir-
liği ekipleri denetimlerini ilçenin 
tamamında geniş kapsamlı ola-
rak gerçekleştirirken, Kaymakam 
Sak , Başkan Yardımcısı Erşan ve 
İlçe Emniyet Amir Vekili Örkcü 
denetimlerde maske dağıtımı da 
yaparak virüse karşı bir kez daha 

uyardılar. Maske takmayan vatan-
daşlardan maskelerini kurallara 
uygun bir biçimde takmalarını is-
teyen Kaymakam Osman Sak, zi-
yaret ettikleri esnaflardan da hem 
kendi hem de vatandaşların sağlık-
ları için maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına azami ölçüde riayet et-
melerini istediler.

İçinde bulunduğumuz kontrol-
lü sosyal hayat döneminde maske, 
mesafe ve hijyen kurallarının yanı 
sıra tüm işyerleri ve tüm yaşam 
alanları için belirlenen tedbirlere 
uyulmasının hayati önem taşıdığı-
na vurgu yapan Yunak Kaymakam 
Vekili Osman Sak , “İnsanımızın 
hizmetinde olmak üzere bura-
dayız. Kamu güvenliğinin, kamu 
düzeninin önemli esaslarından bi-
risi de genel sağlığın korunmasıdır. 
Özellikle salgın hastalıklar birinci 
derecede kamu düzenini, kamu 
güvenliğini etkileyen hususlar. Bu 
durumu vatandaşlarımıza yeniden 
ve bir kez daha hatırlatmak üzere 
denetimlere bizzat iştirak ettik” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Halit Oflaz’ın ismi Çumra’da yaşatılacak

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
     birimine şahsen yapılacaktır. 

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

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

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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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 ALACAK 
TECRÜBELİ SEKRETER,

* TECRÜBELİ SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN ŞOFÖR,

ALINACAKTIR.

0 332 322 65 51

* PVC KAPI PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK VASIFLI 

VE VASIFSIZ ELEMANLAR,

Müracatlar Şahsen şirketimiz adresimiz olan 

Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Özel Organize 
Sanayi 10670 Sokak No:16 Karatay/Konya

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;  18-28 Yaş Arası,
3 CNC İşleme Merkezi 

ve Torna Tezgah 
Operatörleri,

3 Gaz Altı Kaynakçıları,
3 Yetiştirilmek Üzere 

Vasıfsız Elemanlar 
Alınacaktır.

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

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

Sille derneklerinden Başkan 
Pekyatırmacı’ya teşekkür

Sille Derneklerinden, Sille’nin 
tanıtımı için Konya ve ülke gene-
linde bilbordlardaki yaptığı tanıtım 
çalışmalarından dolayı Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’ya teşekkür edildi.

Silleyi Kalkındırma ve Tanış-
tırma Derneği Başkanı Mehmet 
Kılınçarslan, S.S. Sille Beldesi Su-
lama Kooperatifi Başkanı Mustafa 
Özgen, Sille Avcılık ve Atıcılık Der-
neği Başkanı Sabri Seçilmiş, ortak 
yaptıkları açıklamada şu sözlere 
yer verdiler. “ Konya’nın 5 yıllık 
tarihi dokusu ve Kültürel mira-
sı olan Sillemizin, Konya ve tüm 
Ülke genelinde, Havaalanlarında, 
Otogarlarında Selçuklu Belediyesi 
tarafından bilbordlarda yapılan Sil-

le’yi tanıtım çalışmaları ve herkesi 
Sille’yi görmeye davet etmeleri 
çalışmaları bizleri ve Sille halkını 
mutlu etmiştir.

Konya’nın tarihi yüzü Sille, ko-
nulu tanıtım çalışmalara imza atan 
başta Selçuklu Belediye Başkanı-
mız Ahmet Pekyatırmacı ve tüm 
ekibine Sille Dernekleri ve halkı 
adına teşekkür ediyoruz. Başka-
nımız Pekyatırmacı her zaman 
Sille’nin kalkınması, tanıtılması ve 
gelişmesi adına her türlü çalışma-
ları yapmakta olduğunu görmek-
teyiz. Bizlerde Başkanımız Ahmet 
Pekyatırmacı ile birlikte olup, ya-
nında ve arkasında olmaya devam 
edeceğiz” dediler.
n HABER MERKEZİ

Pandemi sürecinde ‘öğretmenler aylardır yatıyor’ gibi iddiaların mesnetsiz olduğunu belirten Türk Eğitim-Sen Konya 2 
Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, yersiz tartışmaları bırakıp, pandemiyle el birliğiyle mücadele etmek gerektiğini söyledi

Öğretmenlerin itibarına
gölge düşürmeyelim!

1.sınıf ve okul öncesinde eği-
tim-öğretimin yüzyüze yapılacağı 
kararının ardından, diğer sınıflar-
da okulların yüzyüze eğitime açılıp 
açılmayacağı konusu tartışılırken, 
öğretmenler konusunda da bazı 
iddialar ortaya atıldı. Özellikle son 
dönemde “Öğretmenler aylardır 
çalışmıyor” düşüncesi, öğretmen-
lerde derin bir üzüntü oluşturdu. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Veli Doğrul, öğretmenle-
re yönelik yapılan bu suçlamaların 
kabul edilemez olduğunu söyledi. 
Doğrul yaptığı açıklamada, öğret-
menliğin kutsal bir meslek olduğu-
nu belirterek, bu mesleğin art niyetli 
düşünceleri hak etmediğini dile 
getirdi. Ayrıca Doğrul, öğretmenle-
rin pandemi sürecinde çalışmadığı 
iddialarının gerçeği yansıtmadığı-
na dikkat çekerek, şu görüşlere yer 
verdi, “Salgının başladığı andan 
itibaren öğretmenlerin çalışmama-
sı gibi bir konu söz konusu değil. 
Herkesin evinden dışarı çıkmaya 
korktuğu Pandemi kısıtlamalarının 

başladığı 16 Mart 2020’den itibaren 
on binlerce öğretmen “Vefa Destek 
Grupları”nda görev yaparak “Öğ-
retmenler yatıyor” diyenlerin anne 
babalarının da arasında olduğu 
milyonlarca vatandaşımıza devletin 
şefkat eli olarak uzandılar. Maskenin 
kıymete bindiği, ülkelerin birbirin-
den maske çaldığı dönemde Meslek 
Liselerinde, Halk Eğitim merkezle-
rinde milyonlarca maske ve siperliği, 
tonlarca dezanfektanı, tıbbi tekstil 
ürünlerini de kısa sürede üretip dev-
lete teslim edenler de öğretmenler 
ve eğitim çalışanlarıydı. EBA altya-
pısının yetersiz kaldığı dönemde, 
dijital beceri ve imkanlarını hiçbir 
destek almadan kendi imkanlarıyla 
geliştirerek uzaktan eğitim yaptılar. 
EBA TV’ye erişemeyen taşradaki 
öğrencilerin evlerine kadar gidip 
televizyonlarının frekans ayarlarını 
yapanlar, hatta imece usulüyle tele-
vizyon alarak yoksun ailelere teslim 
edenler de öğretmenlerdi. Salgın 
döneminde denetim ve Sağlık Ba-
kanlığı’nın filyasyon çalışmaları gibi 
birçok hizmette görev yapanlar da 

öğretmenlerdi. Öğrenci velileriyle 
hergün iletişim kurarak çocuklarımı-
zın öğrenme motivasyonlarını canlı 
tuttular. EBA TV’de ders anlatanlar 
da TRT spikerleri değil, öğretmen-
lerdi. EBA portalında yayınlanan 
yüzbinlerce ders ve etkinlik içeriği 
öğretmenler tarafından hazırlandı 
ve hazırlanmaya devam ediliyor.

Bakanlığın yayınladığı örnek 
sorular, çalışma konuları, deneme 
sınavları ülkenin dört bir yanındaki 
öğretmenler tarafından hazırlandı. 
Bakanlığın dağıttığı öğrenci çalışma 
kitapları da öğretmenler tarafından 
hazırlandı. Uzaktan Eğitim diye bir 
uygulama varsa bunu bilgisayarlar 
yapmadı. Arkasında ve içeriğinde 
öğretmenler vardı. Aylarca sokağa 
çıkamayan çocuklarımızla iletişim 
kurarak onları pandeminin olumsuz 
etkilerine karşı koruma gayretini 
ortaya koyan da sadece öğretmen-
lerdi.”

YERSİZ TARTIŞMALARI BIRAKIP 
BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM
Ülkemizin ciddi bir pandemi 

sürecinden geçtiğini, bu süreçte 

birçok vatandaşın hayatını kaybet-
tiğini hatırlatan Doğrul, bu sürecin 
elbirliğiyle atlatılması gerektiğini sa-
vundu. Bunun için yersiz tartışma-
ları bir kenara bırakmak gerektiğini 
vurgulayan Doğrul, “Millet olarak 
bir ve beraber olmamız gereken bir 
dönemdeyiz. Bu mücadeleyi el birli-
ğiyle yürütmemiz gerekiyor. Devle-
timizin ortaya koyduğu mücadeleye, 
millet olarak hepimiz destek verme-
liyiz. Birbirimizi suçlamak, farklı tar-
tışma kapıları açmak yerine, belirle-
nen kurallara uymalı, mücadeleye 
destek olmalıyız. Biz eğitim camiası 
olarak, bize düşen görevi bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
hakkıyla yerine getirmeye çalışaca-
ğız. Süreç içerisinde eğitim camiası-
nın verdiği mücadele ortadadır.

Bundan sonraki süreçte de, dev-
letimizin belirlediği çerçevede, bize 
düşen her türlü görevi yapmaya 
hazırız. Onun için, eğitim camiası 
her zaman çalışmış, çalışmaya da 
devam edecektir” açıklamasında 
bulundu.
n HABER MERKEZİ
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İhracatta da ithalatta da yükü büyük girişimciler çekti

Girişim özelliklerine göre dış 
ticaret istatistikleri açıklandı. Buna 
göre ihracatın yüzde 43,7’sini, it-
halatın ise yüzde 62,3’ünü büyük 
ölçekli girişimler gerçekleştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2019 yılı girişim özelliklerine göre 
dış ticaret istatistiklerini açıkladı. 
TÜİK, dış ticaret istatistiklerini Ocak 
2020’den itibaren ayrıntılı olarak 
genel ticaret sistemine göre yayım-
lamaya başlamıştır.

 Bu çerçevede, girişim özellikle-
rine göre dış ticaret istatistikleri de, 
dış ticaret istatistikleri ile uyumlu 
olacak şekilde genel ticaret sistemi-
ne göre hazırlanmıştır. Konu ile ilgili 
ayrıntılı açıklama bülten ekinde yer 
almaktadır.

İHRACATIN YÜZDE 43,7’SİNİ,
 İTHALATIN İSE YÜZDE 62,3’ÜNÜ 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ GİRİŞİMLER 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Dış ticaret verileri ile iş kayıtları 
sisteminde yer alan girişimlerin ana 
faaliyet türü ve çalışan sayısı bilgi-
leri eşleştirilerek, dış ticaret yapan 
girişimlerin özellikleri elde edilmek-
tedir. 

Dış ticaret istatistikleri ve iş ka-
yıtları sistemi kullanılarak elde edi-
len verilere göre, 2019 yılında 84 
bin 332 girişim ihracat, 71 bin 88 
girişim ithalat yaptı. Yapılan eşleş-
tirmede, ihracat yapan girişimlerin 
yüzde 99,9’unun, ithalat yapan giri-
şimlerin ise yüzde 97’sinin bilgileri-
ne ulaşılmıştır. 

Bu girişimler toplam ihracatın 
ve ithalatın yaklaşık yüzde 100’ünü 
gerçekleştirildi.

Toplam ihracatın yüzde 
19,2’sini yapan 1-9 kişi çalışanı 
olan mikro ölçekli girişimler, toplam 
ihracat yapan girişimlerin yüzde 
60,8’ini oluşturdu. 

İhracatta, 10-49 kişi çalışanı 
olan küçük ölçekli girişimlerin payı 
yüzde 18,9, 50-249 kişi çalışanı 
olan orta ölçekli girişimlerin payı 
yüzde 18,2, 250+ kişi çalışanı olan 
büyük ölçekli girişimlerin payı ise 
yüzde 43,7 oldu.

Toplam ithalatın yüzde 10,2’sini 
1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli 
girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi 
çalışanı olan küçük ölçekli girişim-
lerin payı yüzde 11,9, 50-249 kişi 

çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 15,6 oldu. 250+ kişi ça-
lışanı olan büyük ölçekli girişimlerin 
ithalattaki payı yüzde 62,3 olurken; 
bu girişimler toplam ithalat yapan 
girişimlerin yüzde 4.0’ını oluşturdu.

DIŞ TİCARETİN YARISINDAN 
FAZLASINI SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ 

GİRİŞİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ
Girişimin ana faaliyetine göre 

ihracatın yüzde 56,8’ini, ithalatın 
ise yüzde 53,4’ünü sanayi sektörün-
de faaliyet gösteren girişimler yaptı. 
Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin 
ihracattaki payı yüzde 39,7, ithalat-
taki payı ise yüzde 32,5 düzeyinde 
gerçekleşti.Sanayi sektörünün ih-
racatında bir önceki yılda olduğu 
gibi, 250+ kişi çalışanı olan büyük 
ölçekli girişimler yüzde 68,9 pay ile 
öne çıktı.

 Ticaret sektörünün ihracatın-
da ise yüzde 91,4 pay ile 1-249 kişi 
çalışanı olan küçük ve orta ölçekli 
girişimlerin hakimiyeti devam etti.
Sanayi sektörü ithalatında büyük 
ölçekli girişimler yüzde 80,5 pay ile 
öne çıktı. 

Diğer sektöründe, küçük ve 

orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 
29,7’den yüzde 29,8’e yükselirken, 
büyük ölçekli girişimler yüzde 70,1 
pay ile önde olmaya devam etti.Sa-
nayi sektöründeki girişimler ihraca-
tının yüzde 48,7’sini Avrupa Birliği 
(AB 27) ülkelerine yaptı Ana faali-
yeti sanayi olan girişimler, ihracatla-
rının yüzde 48,7’sini AB 27 ülkele-
rine, yüzde 14,7’sini Yakın ve Orta 
Doğu ülkelerine, yüzde 11,9’unu ise 
AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri-
ne gerçekleştirdi. AB 27 ülkelerine 
yapılan ihracatın yüzde 65,2’sini 
sanayi, yüzde 33,0’ını ticaret, yüzde 
1,7’sini ise diğer sektöründeki giri-
şimler yaptı.

Ana faaliyeti sanayi olan giri-
şimler, ithalatlarının yüzde 35,5’ini 
AB 27 ülkelerinden, yüzde 21,1’ini 
Diğer Asya ülkelerinden, yüzde 
17,5’ini ise AB üyesi olmayan Avru-
pa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana 
faaliyeti ticaret olan girişimlerin en 
çok ithalat yaptığı ülke grupları sı-
rasıyla yüzde 32,7 pay ile AB 27 
ülkeleri, yüzde 29,6 ile Diğer Asya 
ve yüzde 13,5 ile AB üyesi olmayan 
Avrupa ülkeleri oldu.

İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ 
İHRACATININ YÜZDE 58,2’SİNİ 

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ 
GİRİŞİMLER YAPTI

İmalat sanayi ürünleri ihracatı-
nın yüzde 58,2’sini ana faaliyeti sa-
nayi olan girişimler, yüzde 38,7’sini 
ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler 
gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi 
olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise 
yüzde 96,5’ini imalat sanayi ürünle-
ri, yüzde 1,9’unu tarım, ormancılık 
ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.İma-
lat sanayi ürünleri ithalatının yüzde 
50,6’sı sanayi, yüzde 38,8’i ticaret 
ve yüzde 10,6’sı diğer sektörlerde-
ki girişimler tarafından yapıldı. Ana 
faaliyeti sanayi olan girişimlerin it-
halatının yüzde 72,8’ini imalat sa-
nayi ürünleri, yüzde 4,7’sini tarım, 
ormancılık ve balıkçılık ürünleri, 
yüzde 4,0’ını ise madencilik ürünleri 
oluşturdu.

İHRACATIN YÜZDE 43,1’İ İLK 
100 GİRİŞİM TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İhracatın yüzde 43,1’ini, ithala-

tın ise yüzde 57,5’ini ilk 100 girişim 
yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 giri-

şim toplam ihracatın yüzde 15,7’sini, 
en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise 
ithalatın yüzde 23,4’ünü gerçek-
leştirdi.Sanayi sektöründe en fazla 
ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi 
sektöründeki payı yüzde 17,8, ticaret 
sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 
5 girişimin ticaret sektöründeki payı 
ise yüzde 12,7 oldu. Sanayi sektörün-
de en fazla ithalat yapan ilk 5 girişi-
min sanayi sektöründeki payı yüzde 
21,1 iken, ticaret sektöründe en fazla 
ithalat yapan ilk 5 girişimin ticaret 
sektöründeki payı yüzde 13,0 oldu.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 50,5’İ TEK 
ÜLKEDEN İTHALAT YAPTI

Girişimlerin yüzde 44,2’si tek ül-
keye ihracat yaparken, yüzde 16,5’i 
iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve 
daha fazla ülkeye ihracat yapan gi-
rişimlerin oranı yüzde 4,5 iken, bu 
girişimlerin ihracattaki payı yüzde 
60,2 oldu.Girişimlerin yüzde 50,5’i, 
tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 
15,8’i iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi 
ve daha fazla ülkeden ithalat yapan 
girişimlerin oranı yüzde 2,3 iken, bu 
girişimlerin ithalattaki payı yüzde 
51,8 oldu. n MERVE DURGUT

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre en 
yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,3 olurken, yoksulluk oranı yüzde 12,7 olarak belirlendi

Gelir makası aralanıyor!
Gelir ve yaşam koşulları araş-

tırması sonuçlarına göre, en yüksek 
gelir grubunun toplam gelirden 
aldığı pay yüzde 46,3 oldu.Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı 
gelir ve yaşam koşulları araştırması 
sonuçlarını açıkladı. Gelir ve Yaşam 
Koşulları Araştırması 2019 yılı so-
nuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir 
önceki takvim yılı olan 2018 yılını 
referans alınıyor. 

Gelir hesaplamalarında, hane-
halkı gelirleri hanehalkı büyüklüğü 
ve kompozisyonu dikkate alınarak 
eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 
gelirine dönüştürülüyor.

En son yapılan araştırma so-
nuçlarına göre; en yüksek eşdeğer 
hanehalkı kullanılabilir fert geliri-
ne sahip yüzde 20’lik grubun top-
lam gelirden aldığı pay bir önceki 
yıla göre 1,3 puan azalarak yüzde 
46,3’e düşerken, en düşük gelire 
sahip yüzde 20’lik grubun aldığı 
pay 0,1 puan artarak yüzde 6,2’ye 
yükseldi.

GİNİ KATSAYISI 0,395 OLARAK 
TAHMİN EDİLDİ

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçüt-
lerinden olan Gini katsayısı, sıfıra 
yaklaştıkça gelir dağılımında eşitli-
ği, bire yaklaştıkça gelir dağılımın-
da bozulmayı ifade ediyor. 

En son yapılan araştırma sonuç-
larına göre Gini katsayısı bir önceki 
yıla göre 0,013 puan azalış ile 0,395 
olarak tahmin edildi. Toplumun 
gelirden en fazla pay alan yüzde 
20’sinin elde ettiği gelirin en az pay 
alan yüzde 20’sinin elde ettiği ge-
lire oranı şeklinde hesaplanan P80/
P20 oranı 7,8’den 7,4’e, gelirden en 
fazla pay alan yüzde 10’unun elde 
ettiği gelirin en az pay alan yüzde 
10’unun elde ettiği gelire oranı şek-
linde hesaplanan P90/P10 oranı ise 
13,7’den 13,0’a düştü.

YILLIK ORTALAMA HANEHALKI 
KULLANILABİLİR GELİRİ 59 BİN 873 

TL OLDU 
Türkiye’de yıllık ortalama hane-

halkı kullanılabilir geliri yüzde 16,5 
artarak 2019 yılı anket sonuçlarına 
göre 59 bin 873 TL oldu.Yıllık or-
talama eşdeğer hanehalkı kullanıla-
bilir fert geliri 28 bin 522 TL oldu. 
Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer 
hanehalkı kullanılabilir fert geliri 
bir önceki yıla göre yüzde 17,9 ar-
tarak 24 bin 199 TL’den 28 bin 522 
TL’ye yükseldi.

YILLIK ORTALAMA EŞDEĞER 
HANEHALKI KULLANILABİLİR FERT 

GELİRİ EN YÜKSEK TEK KİŞİLİK 
HANELERİN OLDU

Yıllık ortalama eşdeğer hane-
halkı kullanılabilir fert gelirlerinde 
en yüksek gelir geçen yıla göre 4 
bin 616 TL artarak 37 bin 262 TL 
ile tek kişilik hanehalklarının oldu. 
Çekirdek aile bulunmayan birden 
fazla kişiden oluşan hanehalklarının 
yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir fert geliri 32 bin 941 
TL iken tek çekirdek aileden oluşan 
hanehalklarında bu değer 29 bin 
449 oldu.

 En düşük yıllık ortalama eşde-
ğer hanehalkı kullanılabilir fert geli-
rine sahip hanehalkı tipi ise 22 bin 
794 TL ile en az bir çekirdek aile ve 
diğer kişilerden oluşan hanehalkları 
oldu.
TOPLAM GELİRDEN EN YÜKSEK PAYI 

YÜZDE 46,7 İLE MAAŞ VE ÜCRET 
GELİRİ ALDI

Toplam gelir içerisinde en yük-
sek payı, yüzde 46,7 ile bir önceki 
yıla göre 1,8 puan azalan maaş ve 
ücret geliri aldı. İkinci sırayı yüzde 
21,9 ile önceki yıla göre 1,8 puanlık 
artış gösteren sosyal transfer geliri 
alırken üçüncü sırayı yüzde 17,7 ile 
2018 yılı anket sonuçlarına göre 1,1 
puan azalan müteşebbis geliri aldı.

Tarım gelirinin müteşebbis 
geliri içindeki payı 2018 yılı anket 
sonuçlarına göre 0,3 puan azala-
rak yüzde 22,6 olurken, emekli ve 
dul-yetim aylıklarının sosyal trans-
ferler içindeki payı 0,8 puan artarak 
yüzde 91,8 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YILLIK ORTALAMA ESAS 
İŞ GELİRİ 51 BİN 888 TL İLE 

YÜKSEKÖĞRETİM 
MEZUNLARININ OLDU

Yıllık ortalama esas iş gelirleri 
sırasıyla yükseköğretim mezunların-
da 51 bin 888 TL, lise ve dengi okul 
mezunlarında 34 bin 115 TL, lise 
altı eğitimlilerde 26 bin 833 TL, bir 
okul bitirmeyenlerde 18 bin 279 TL 
ve okur-yazar olmayan fertlerde 14 
bin 129 TL olarak hesaplandı. Geçen 
yıla göre yıllık ortalama esas iş geli-
rinde en yüksek artış yüzde 17,3 ile 
okur-yazar olmayan en düşük artış 
ise yüzde 8,6 ile bir okul bitirmeyen 
fertlerde oldu.

YILLIK ORTALAMA ESAS İŞ 
GELİRİNDE EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 
18,9 İLE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE OLDU

Esas iş gelirleri sektörel ayrımda 
incelendiğinde; en yüksek yıllık orta-
lama gelirin 37 bin 169 TL ile hizmet 
sektöründe, en düşük yıllık ortalama 
gelirin ise 21 bin 807 TL ile tarım 
sektöründe olduğu görüldü. Bir ön-
ceki yıla göre; yıllık ortalama esas iş 
gelirinde en yüksek artış yüzde 18,9 
ile inşaat sektöründe gözlenirken, 
bunu yüzde 14,8 ile tarım sektörü iz-
ledi. Diğer taraftan hizmet sektörün-
de yüzde 12,5, sanayi sektöründe ise 
yüzde 12,0 artış gözlendi.
EN YÜKSEK YILLIK ORTALAMA ESAS 

İŞ GELİRİ 95 BİN 495 TL İLE 
İŞVERENLERİN OLDU

Yıllık ortalama esas iş gelirleri 
sırasıyla işverenlerde 95 bin 495 
TL, ücretli maaşlılarda 34 bin 286 
TL, kendi hesabına çalışanlarda 27 
bin 127 TL ve yevmiyelilerde 14 bin 

769 TL olarak hesaplandı. Geçen 
yıla göre en yüksek artış yüzde 13,9 
ile ücretli, maaşlı çalışanlarda en dü-
şük artış ise yüzde 8,2 ile işverenler-
de oldu.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI 
YÜZDE 14,4 OLDU

Toplumun genel düzeyine göre 
belli bir sınırın altında gelire sahip 
olan bireyler göreli anlamda yoksul 
sayılmaktadır. 

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir 
fert medyan gelirinin yüzde 50’si 
dikkate alınarak belirlenen yoksul-
luk sınırına göre, yoksulluk oranı 
2019 yılında 0,5 puan artarak yüz-
de 14,4 oldu. Medyan gelirin yüzde 
60’ı dikkate alınarak belirlenen yok-
sulluk sınırına göre yoksulluk oranı 
ise son yılda 0,1 puan artarak yüz-
de 21,3 olarak gerçekleşti.Eşdeğer 
hanehalkı kullanılabilir fert medyan 
gelirinin yüzde 40’ı dikkate alınarak 
belirlenen yoksulluk sınırına göre, 
yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 
0,4 puanlık artış ile yüzde 8,3 olarak 
gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 
70’i dikkate alınarak belirlenen yok-
sulluk sınırına göre ise yoksulluk 
oranı bir önceki yıla göre değişme-
yerek yüzde 28,5 oldu.

YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK 
HANELER TEK KİŞİLİK VE ÇEKİRDEK 
AİLE BULUNMAYAN HANELER OLDU

Hanehalkı tipine göre eşdeğer 
hanehalkı kullanılabilir fert medyan 
gelirinin yüzde 50’si dikkate alına-
rak hesaplanan yoksulluk oranlarına 
bakıldığında; tek kişilik hanehalkla-
rında yoksulluk oranı bir önceki yıla 
göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,2, 

çekirdek aile bulunmayan birden 
fazla kişiden oluşan hanehalklarında 
bu oran 1,5 puan artarak yine yüzde 
9,2 olmuştur. En az bir çekirdek aile 
ve diğer kişilerden oluşan hanehalk-
larının yoksulluk oranının 0,6 puan 
azalarak yüzde 18,2, tek çekirdek 
aileden oluşan hanehalklarının yok-
sulluk oranının ise 0,9 puan artarak 
yüzde 13,8 olduğu görüldü.

OKUR-YAZAR OLMAYANLARIN 
YÜZDE 26,1’İ, YÜKSEKÖĞRETİM 

MEZUNLARININ YÜZDE 2,5’İ YOKSUL
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir 

fert medyan gelirinin yüzde 50’si 
dikkate alınarak hesaplanan yoksul-
luk oranına göre; okur-yazar olma-
yan fertlerin yüzde 26,1’i, bir okul 
bitirmeyenlerin yüzde 22,4’ü yoksul 
iken, bu oran lise altı eğitimlilerde 
yüzde 13,4, lise ve dengi okul me-
zunlarında ise yüzde 6,9 oldu. Yük-
seköğretim mezunları ise yüzde 2,5 
ile en düşük yoksulluk oranının göz-
lendiği grup oldu.

MADDİ YOKSUNLUK 
ORANI YÜZDE 26,3 OLDU

Finansal sıkıntıda olma duru-
munu ifade eden maddi yoksunluk; 
çamaşır makinesi, renkli televizyon, 
telefon ve otomobil sahipliği ile eko-
nomik olarak beklenmedik harca-
maları yapabilme, evden uzakta bir 
haftalık tatil masrafını karşılaya-
bilme, kira, konut kredisi ve faizli 
borçları ödeyebilme, iki günde bir 
et, tavuk, balık içeren yemek yi-
yebilme ve evin ısınma ihtiyacını 
karşılayabilme durumu ile ilgili ha-
nehalklarının algılarını yansıtılıyor.
Yukarıda belirtilen dokuz maddenin 

en az dördünü karşılayamayanların 
oranı olarak tanımlanan ciddi maddi 
yoksunluk oranı 2018 yılında yüzde 
26,5 iken 2019 yılı anket sonuçla-
rında 0,2 puan azalarak yüzde 26,3 
olarak gerçekleşti.

SÜREKLİ YOKSULLUK ORANI 
YÜZDE 12,7 OLDU

Dört yıllık panel veri kullanılarak 
hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, 
eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 
medyan gelirinin yüzde 60’ına göre 
son yılda ve aynı zamanda önceki üç 
yıldan en az ikisinde de yoksul olan 
fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 
2019 yılı anket sonuçlarında sürekli 
yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 
değişmeyerek yüzde 12,7 oldu.

KENDİLERİNE AİT BİR 
KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI 

YÜZDE 58,8 OLDU
Oturulan konuta sahip olanlar 

geçen yıla göre 0,2 puan azalarak 
2019 yılında yüzde 58,8 hesaplanır-
ken, kirada oturanların oranı yüzde 
25,6, lojmanda oturanların oranı 
yüzde 1,3, kendi konutunda otur-
mayıp kira ödemeyenler oranı ise 
yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

KONUTUN İZOLASYONUNDAN
 DOLAYI ISINAMAMA EN ÇOK 

KARŞILAŞILAN KONUT VE ÇEVRE 
PROBLEMİ OLDU

Kurumsal olmayan nüfusun 
yüzde 39,3’ü konutunda izolasyon-
dan dolayı ısınma sorunu, yüzde 
36,9’u sızdıran çatı, nemli duvarlar, 
çürümüş pencere çerçeveleri vb. 
problemleri yaşarken yüzde 26,1’i 
trafik veya endüstrinin neden oldu-
ğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya 
diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.
TAKSİT ÖDEMELERİ VEYA BORÇLARI 
OLANLARIN ORANI YÜZDE 71,1 OLDU

Geçen yıla göre nüfusun konut 
alımı ve konut masrafları dışında 
borç veya taksit ödemeleri 0,7 puan 
artarak yüzde 71,1 oldu.Nüfusun 
yüzde 9,6’sına bu ödemeler yük 
getirmezken yüzde 19,0’ına çok 
yük getirdi. Hanelerin yüzde 58,7’si 
evden uzakta bir haftalık tatil mas-
raflarını, yüzde 33,6’sı iki günde bir 
et, tavuk ya da balık içeren yemek 
masrafını, yüzde 29,7’si beklenme-
dik harcamaları, yüzde 19,2’si evin 
ısınma ihtiyacını, yüzde 56,6’sı es-
kimiş mobilyaların yenilenmesini 
ekonomik olarak karşılayamadığını 
beyan etti.
n BÜŞRA GÜLTAŞ
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Armağan Koleji öğrencisi, 
dünya birincisi oldu

Rusya’da her yıl düzenlenen 
Uluslararası Bilim Temelleri Bil-
gi Yarışması’nda (URFODU) Ar-
mağan Koleji 8. Sınıf öğrencisi 
Mehmed Faruk Dere, 252 bin 
522 öğrenci arasında 100 tam 
puan alarak, dünya şampiyonlu-
ğuna adını yazdırdı.

 Altın madalyayı alan Meh-
med Faruk Dere, ayrıca birinci 
dereceli diploma başarısı elde 
etti. Özel Armağan Koleji, hem 
Türkiye’ye hem de Konya’ya 
yaşattığı bu gururdan dolayı öğ-
rencisini tebrik etti. 

Armağan Koleji İlkokul-Or-
taokul Müdürü Musa Bağcı, 
“URFODU Uluslararası Matema-
tik sınavında bir öğrencimiz bü-
tün soruları doğru cevaplayarak 
dünya şampiyonu oldu. 2 öğren-
cimiz altın madalya kazanarak 
başarılarını taçlandırdı” dedi. 
Öğrencilerin yarışmaya verimli 
çalışarak ve inançlarını her daim 
canlı tutarak hazırlandığı ak-
taran Bağcı, “Bizim her zaman 
öğrencilerimize söylediğimiz iki 
şey var, inanmak ve kararlı ol-
mak. Bir yola baş koydu iseniz 
önce ona kalben inanmalısınız. 

Ardından sebat ederek devam-
lılığını sağlamalısınız. Başarılı 
öğrencilerimizin de sırrı budur. 
Başarı yolundaki kişiler değişir 
fakat başarıya götüren formül 
hep aynıdır” dedi. 

‘URFODU’YA ÜLKEMİZDEN 
YOĞUN İLGİ VAR’

Yarışmada resmi dil olarak 
Bulgarca, Çekçe, Çince, İngiliz-
ce, Rusça ve Türkçe kullanıldı. 
Başarıların devam etmesinde 
yürütülen, uluslararası yarışma-
lara hazırlık çalışmalarının çok 
büyük önemi olduğunu ifade 
eden Bağcı “Eğitim-öğretim yılı 
başlangıcından itibaren plan-
lanan hazırlık çalışmaları ile 
öğrencilerimize uluslararası ya-
rışmalar ile ilgili detaylı bilgiler 
veriyoruz. 

Bu sene 1. Dereceli Diplo-
manın yanısıra 41 öğrencimizde 
finalde. Bu yarışmalarla öğrenci-
lerimizin başarılarını tüm dün-
yaya duyurmanın haklı sevincini 
yaşıyoruz. Öğrencilerimizin ba-
şarılarına katkısı olan tüm öğ-
retmenlerimize ve velilerimize 
teşekkür ederiz” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Karaman’da alternatif tarım ürünlerine yönelen bir çiftçi salçalık biber üretimine başladı. Çiftçi Abdullah 
Küçük, ürettiği bin 400 ton salçalık biberi 15 ile satıyor, 300’e yakın işçiyi de istihdam ediyor

Karaman’da üretiliyor, 
15 ile gönderiliyor

Karamanlı bir çiftçi, ürettiği bin 
400 ton salçalık biberin 15 ile satı-
şını yapıyor. Çiftçi Abdullah Küçük, 
merkeze bağlı Mesudiye köyünde 
200 dekar araziye ektiği salçalık kır-
mızı biberin hasadına başladı. Türki-
ye’nin birçok iline bu biberleri gön-
deren Küçük’ün tarlasında ise 300’e 
yakın işçi çalışıyor.

‘KARAMAN’DA ALTERNATİF 
ÜRÜN ARAYIŞLARIMIZ SÜREKLİ 

DEVAM EDİYOR’
Karaman Ziraat Odası Başkanı 

Mehmet Bayram, hasadı başlayan 
biber tarlasında incelemelerde bu-
lundu. Ziraat Odası olarak çiftçinin 
her zaman yanında olduklarını söy-
leyen Bayram, “Çiftçimizin salçalık 
biber üretimi yaptığı tarlaya geldik. 
Ben de şaşırmış durumdayım. Böl-
gemizde son 2 yıla kadar gelindi-
ğinde böyle biber üretildiğini bilmi-
yorduk ve bu biberlerin Adana’dan 
Karaman’a geldiğini biliyorduk. 
Gördük ki Karamanımızda Ada-
na’dan daha kaliteli biber üretildiği-
ni görmüş olduk” dedi.

Karaman’da alternatif ürün ara-
yışlarımız sürekli devam etmektedir 
diyen, Bayram, “Meyve ve sebze 

türü ürünlerin her zaman katma 
değeri yüksektir. Sebzeyle ilgili ola-
rak zaman zaman ulusal marketleri 
ekim yapmaları için Karaman’a da-
vet ediyoruz. Burada en çok önü-
müze çıkan sorunlardan birisi kali-
fiye eleman sorunudur. Üreticimizin 
bu sıkıntıyı Şanlıurfa’dan getirdiği 
işçilerle çözdüğünü gördük. Kara-
man’da en büyük sorun da tarım 
işçisi bulamama sorunudur. Bizler 
bölgemizde katma değeri yüksek 
olan soğan ve patates gibi ürünle-
rin de daha çok ekilmesini istiyoruz. 

Bunlarla ilgili çalışmalar yaparken 
de önümüze her zaman işçi sıkıntısı 
geliyor. Şuan bulunduğumuz tarla 
örnek bir yer. Yaklaşık 200 dekar 
alanda bir üretim yapan bir üreti-
cimiz var ve oldukça da memnun. 
Tabii zaman zaman Türkiye gene-
linde yaşandığı gibi pazar sıkıntıları 
yaşanıyor. İnşallah zaman içerisinde 
bunların da aşılacağını düşünüyo-
rum” diye konuştu.

‘PİYASA VE MÜŞTERİ OLURSA 
BEN DAHA ÇOK EKERİM’

Mesudiye köyünde 5 yıldır bi-

ber ektiğini söyleyen çiftçi Abdullah 
Küçük de “Pazarı olmadığı için Ka-
raman’da benim kadar biber eken 
yok. Önce küçük olarak ekmeye baş-
ladığım biberi şimdi epey büyüttüm. 
Şuan 200 dekar alanda biber ekimi 
yapıyorum ve kaliteyi de yakaladım. 
Bu tarladan bin 400 ton salçalık bi-
ber bekliyorum. 

Ürettiğim biberi Türkiye’nin 
birçok iline kamyonlarla gönderi-
yorum. Bu illerin başında Adana 
geliyor. Ama bu yetmiyor. Biberimi 
daha da tanıtmam gerekiyor. Eğer 
piyasam ve müşterim olur ise ben 
daha çok biber ekerim. Yetiştirmede 
bir sorunum yok. Para etmediğinde 
bu bizi epey bir sıkıntıya sokuyor” 
dedi.

Tarlasında şuan için 150 tarım 
işçisinin çalıştığını da belirten Kü-
çük, “İşçi sayısı zaman zaman 300’e 
kadar çıkıyor. Bazen işçi bulmakta 
sıkıntı da çekiyorum. Bu işçilerin 
tamamı başka illerden geliyor. Ka-
raman’da çalıştıracak tarım işçisi 
bulamıyorum. İşçiler olmaz ise bu 
işin içinden asla çıkamam” ifadele-
rini kullandı.
n İHA

Gözaltlarımda mor çiçeklerle uyan-
dım bu sabah. Bakır ibrikten bir tas su 
döküp mor çiçekleri suladım. Çocuklu-
ğumda, her köşe başında bir taşın al-
nını süsleyen Ayşemine çiçeklerinin de 
mor olduğunu hatırladım. Annem çok-
tan kalkmış, sabahı karşılamıştı. Önce 
kedileri ve köpeği, sonra kuzuları ve 
sarı kızı doyurmuş, üzümleri sabahın 
serinliğinde sulamıştı. Ocakta yaktığı 
ateş çoktan harlanmış annem sabaha 
değil, sabah anneme uyanmıştı.

Kapı eşiğinde beni görüp gülüm-
sedi. Annemin her gülümseyişi bir mu-
cizeye gebeydi. Korkulan şeyin er ya da 
geç başa geleceğini, kaçacak en uzak 
yerin ancak kıyamete değin olacağını o 
yaşına kadar elbet öğrenmişti.  Ve bu 
gerçek, bana henüz öğretmediği nadir 
şeylerdendi. Bir hadiseye çok kızdığım-
da bağırmak yerine ağlamayı, üzüldü-
ğümde konuşmak yerine susmayı, 
sevindiğimde ellerimi göğsümün orta-
sında sımsıkı birleştirmeyi ve daha nice 
güzelliği öğrendiğim annem… Anne 
dedimse adına atfettiğim pek çok sıfat-
tan en kıymetli olanı “anne” olduğun-
dan, her anne dediğimde yüreğimin 
penceresine bir kuş konduğundandır. 

Mutfağa geçip yere çocuklu-

ğumdan kalma bir örtü serdi. Bütün 
malzemeleri daha ben uyanmadan 
hazır etmişti. Ateşe bir odun daha attı. 
Önündeki hamurdan bir parça koparıp 
koydu tahtanın üzerine.  Bu sabah sof-
rasının nimeti de anlaşılan en sevdiğim 
gözlemeydi. Başını yerde kaldırıp bana 
baktı. “ Kızım” dedi duraksadı. “Çayı 
demle. İçine karanfille kekik de koy sen 
seversin.” 

Benim sevdiğim her şeyi ezber 
eden, yeni öğrendiklerimi usuna ekle-
yen, unuttuklarımı hatırlatan annem… 
Bugünün anısı onda, bende bıraktığın-
dan daha derin izler bırakacaktı. İncirler 
olmuş, üzümler ermiş, küpe çiçekleri 
saksıda salkım salkım açmış, yaz sı-
cağı dayanılmaz bir hal almıştı. İleride 
hatırlarken böyle anacaktı benim vedâ-
mı. Hüma kuşunun evden ayrılışını en 
sevmediği mevsimde yâd edecekti.

Sofraya benim demlediğim çay ile 
annemin yaptığı gözlemeler koyuldu. 
Babam elindeki Niyaz-ı Mısri Divanı’nı 
bırakıp sofraya oturdu. Ablalarım, ağa-
beyim ve daha başkası da yoktu yanı-
mızda. Annemle babam, yüreğimin 
boşluğuna dolmaya şükür ki yetip de 
artıyordu. 

Anlatmak istediğim ne çok şey 

vardı, oysa yazacağım 
altı üstü bir vedâydı. Belki 
de eskisinden daha sık 
görüşeceğim anneme 
babama; eskisinden daha 
sık geleceğim baba evime 
kendi yuvamı kurmak için 
vedâ edecektim bu kez. 
Bütün sevdiklerini yanında 
isteyen bir çocuk arzusu 
düştü içime. Olsa ne güzel 
olurdu ya ille de olmazdı. 
Artık her akşam kavuşacağım, pencere 
önlerinde çiçeklere yer açacağım, belki 
bir kediyi, bir kuşu himayeme alaca-
ğım, ne kadar uzağa gidersem gide-
yim, sonunda dönüp dolaşacağım, ka-
pısını çalacağım başka bir ev olacaktı. 
Bunun bir lütuf olmadığını, dahası ev-
liliğe sadece yeni bir eve sahip olmak 
denemeyeceğini, dünya gibi ömrün de 
mevsimlerinin olduğunu ve evlilik bah-
si geçerken bu mevsimlerden en çok 
kışın akla geldiğini öğrenmem daha 
sonralara rastlayacaktı. 

İlk elimi attığım eşyam kıyafetlerim 
olmadı. Yazlıkları, kışlıkları, örgüleri, 

şalları ve dahası pek çok 
esvabı toplamam günün 
sonunda bir saatimi 
bile almadı. Asıl mesele 
kitaplarımı toplamak-
taydı. Çocukluğumdan 
kalmalardan başladım 
önce. Yaşı yaşıma yakın 
hikâye kitaplarımı, kendi 
çocuğuma belki de toru-
numa diye sakladıklarımı 
ayırdım önce. Sonra ba-

bamın hediye ettiği yarım asırlık Ferhat 
ile Şirin’i Arzu ile Kamber’i. İçerisine 
mimoza çiçeği bıraktıklarım, gül yap-
rakları sakladıklarım, kırmızı kalemlerle 
satırlarına şerh koyduklarım… Bir de 
yıllardır kitaplığın arkasında unuttukla-
rım… 

En heyecanlı yerine geldiğimde 
elektrikler gitti diye sızlandığım genç-
lik romanlarımı ayırdım en son. Mut-
lu bir aşkın nihayetini yahut bir ayrılık 
hikâyesini bitirebilmem için babamın 
gaz lambasının ışığına ayna tuttuğu-
nu hatırladım. Ağrıyan kollarını dizine 
dayadığını, “yoruldum” demeye hakkı 

olmadığını düşünüp “yoruldun ar-
tık sabah okursun” dediği anıları da 
yüreğimdeki en güzel hatırata yazıp 
o günün tarihini attım. Kutuya bu 

anılardaki yıllardan kalma gaz lambası 
ile antika aynayı da usulca yerleştirip 
üzerlerini kapattım. Sonra bin türlü 
yerden biriktirip istiflediğim kitap ay-
raçlarıma geliyor sıra. Kimin hediye et-
tiğini anımsayıp bir bir koydum kutuya. 
Yahut hangi şehirden hatıra diye aldı-
ğımı… Sıra şiir defterlerime geldiğinde 
gözlerimin dolduğunu, günlüklerimi 
yerleştirirken birkaç damlayı üzerlerine 
mihmandar diye koyduğumu annem 
görmedi sanmıştım ya kapı eşiğinde 
beni izlediğini son anda fark etmiştim.  

Bütün külliyatı topladığımda anla-
dım ki bu evde kitaplardan başka tek 
kalabalığım anılarımmış. Başkaca hiç-
bir şey yok gibiydi. Oysa başladığımda 
işim ne çok görünmüştü gözüme. Alıp 
götürmeye kıyamadığım, Küçük Prens 
ve Şeker Portakal’ını kitaplığın en üst 
rafına bıraktığımda bir yanımın hep bu 
evde olacağını ve orada kaldığı sürece 
bu evden hiç taşınmamış sayılacağımı 
hissettim. Hiçbir safa yerleştiremedi-
ğim şeyler için de ayrıca bir kutu ayar-
ladım. En uzun zamanı bu kutu için 

ayırdım. İçerisine attığım her nesne 
için anılarımı tek tek yoklayıp uzun za-
mandır unuttuklarımın gönlünü aldım. 
Babamın bir zeytin ağacının kırılan da-
lından yaptığı bebeği, ağabeyimin çam 
kabuğundan oyduğu köpeği, kalan 
tek çocukluk elbisemi, patiğimi, zeytin 
çekirdeklerinden yaptığım tespihi, ab-
lalarımın el emeği olan dantellerimi ve 
daha nicelerini… O kutuyu tamamladı-
ğımda her şey hazırdı artık.  Annemin 
cümle kapısının eşiğine koyduğu sar-
dunyayı gördüğümde yaz vakti sıca-
ğında yüreğime bir bahar serinliği esti. 
O da benimle birlikte gidecek, yolcu 
yolunda gerekti.

 Bu veda bana kuşların gökyüzünü 
yitirme hissi gibi gelmişti. Bu hadise-
nin kazası uzun zaman evveldi. Nite-
kim üçüncü sene-i devriyesi bile gelip 
de geçmişti. Yazdığım en uzun yazı 
değilse de bu satırlar en uzun sürede 
bitendi. Veda demeye bir türlü dilim 
varmıyor ama ayrılıktan başka da bir 
kelime bulamıyordum. Öyle ya veda 
değilse de ayrılık, ayrılık değilse peki 
bu ince sızı neydi? O an aklımdaki en 
kadim bilgi yetişti cevabıma.

 “Kelimeler her hissi anlatmaya 
muktedir değildi…” 

HÜMA KUŞUN VEDÂSI

aysehumayilmaz@hotmail.com
AYŞE YILMAZ

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından Selçuklu Payi-
tahtı Konya’dan Osmanlı’nın 
kuruluş şehri Söğüt’e gönde-
rilen temsili Uç Beyliği Berat’ı, 
Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yö-
rük Şenlikleri açılış progra-
mında Bilecik Valisi Bilal Şen-
türk tarafından teslim alındı. 

Türkiye Selçuklu Sultanı 3. 
Alâeddin Keykubat’ın beylik ala-
meti olarak Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Bey’e Uç Bey-
liği Beratı göndermesinin yıl dö-
nümünde Konya’dan gönderilen 
temsili berat, Söğüt’e ulaştı. 

Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan ile Konya Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
tarafından Selçuklu Payitahtı 
Konya’dan Osmanlı’nın kuruluş 
şehri Söğüt’e gönderilen temsili 
berat ile sancak, kılıç ve kaftan, 
Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzen-
lenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’nin başladığı 
gün Bilecik Valisi Bilecik Valisi 

Bilal Şentürk’e teslim edildi. 
Konya Büyükşehir Belediye-

si tarafından Alâeddin Keyku-
bat’tan Osman Bey’e berat gön-
derilmesinin 722. yılı nedeniyle 
geçtiğimiz günlerde temsili be-
rat gönderme programı düzen-
lenmişti.
 n HABER MERKEZİ

Konya’dan gönderilen temsili berat Söğüt’te teslim alındı
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Sağlıklı yaşamak için düzenli 
beslenmek ve spor yapmak gerekir. 
Bazen beslenmede bıkmışlıklar olup 
olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. 

Başlanılan diyette hemen kilo ve-
rimi veya hemen kilo alımı olmayabilir 
onun için diyet bir süreçtir, belli bir 
zaman dilimi ve belli kilo kayıpları ola-
caktır. Sabırsızlık bazen bıkmaya ve 
diyeti bırakmaya ön görülebilir. 

Onun içindir ki diyette sabır ve di-
yette kontrol önemlidir. 

Beslenmenin bir yaşam tarzı ol-
ması gerekir. Yağsız bir vücuda sahip 
olmak kesinlikle iyi bir beslenme ile 
başlar. Vücudunuzun bilincinde olun. 
Kendi beslenmenizi tanıyın. 

Daha fazlasını yemekten ziyade 
kendinizi bilerek sağlıklı beslenmeyi 
baz alın. Fazla öğün sizi yormaktan 

ziyade sizin metabolizmanızın daha 
doğru çalışmasına yardımcı olacaktır.

 Diyetteki süreçte beslenmenin 
sağlıklı olması için sağlıklı besinler 
şarttır. 

Diyete başlanılan ilk sürede sade-
ce zayıflamak düşünülürken aslında 

kendini değerlendirmenin bir süreç 
olacağına değinmek isterim.

 Yeme davranışını düzene koymak 
bir miktar zor olsa da hevesle belki 
her şey yolunda gidebilir. Motivasyon 
başlangıç da olduğu gibi diyet süre-
cinde önemlidir. 

Egzersiz diyetin yarısıdır ve onun-
da yapılması gerekir.

 İlk zaman dilimi besinleri yeniden 
tanıma, hangi besinin hangi kaloride 
olduğunu öğrendiği zamandır kişinin. 

En önemlisi bu süreçte kişinin ba-
şaracağına inanması şarttır. Zamana 
takılmadan sağlıklı beslenerek kilo 
verebilirsiniz.

Sağlıcakla kalın…

BAŞARILI DİYET SÜRECİNDE NELER OLUR?

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

‘Maske, mesafe ve hijyen 
konusunda daha hassas olalım’

Konya Valisi Vahdettin Özkan 
ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapu 
Cami civarında esnaf ziyaretleri 
gerçekleştirerek, esnaf ve vatan-
daşlardan maske, sosyal mesafe 
ve hijyen konularında daha fazla 
hassasiyet istedi.

Konya Valisi Vahdettin Öz-
kan ve Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Cuma namazı çıkışı Kapu Camii 
civarında esnaf ve vatandaşlarla 
bir araya geldi. Esnaf ve vatan-
daşlara maske, sosyal mesafe ve 
temizlik konusunda tedbiri elden 
bırakmama talebinde bulun-

duklarını belirten Başkan Altay, 
“Konya Valimiz Vahdettin Özkan 
ile birlikte Cuma çıkışı Kapu Camii 
civarında esnafımızın ve hemşeh-
rilerimizin Cuma sevincine ortak 
olduk. Ayrıca, maske ve mesafe 
konusunda da uyarılarda buluna-
rak hassasiyet istedik. Konya ola-
rak kurallara uyduğumuz takdirde 
salgının etkisini en aza indireceğiz 
inşallah. Uyarılarımızı dikkate 
alan bütün esnaf kardeşlerime ve 
hemşehrilerimize teşekkür edi-
yorum. Tüm şehrimize bereket, 
sağlık ve huzurlu bir Cuma günü 
diliyorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerde prestij cadde yapımlarının ardından mahalle yollarında 
da standartların yükselmesi için çalıştıklarını belirterek, her yıl planlamaya göre yatırımları sürdürdüklerini dile getirdi

Mahalle yollarında 
kalite yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 105 
kilometre mahalle yolu yaptığı Hü-
yük, Ahırlı ve Yalıhüyük İlçelerin-
de 2020 yatırım programında olan 
mahalle yollarını tamamladı. Ayrıca, 
Göksu Taşeli Projesi kapsamında 
Ahırlı’da Çiftlik Yayla Yolu ile Akkise 
Cabbar Yaylası Yolu yapım çalışma-
ları başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yeni Büyükşehir Yasası sonrası il-
çelerde mahalle yolları ağını geniş-
leterek standartlarını yükseltmeye 
devam ediyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, ilçelerde prestij cadde yapım-
larının ardından mahalle yollarında 
da standartların yükselmesi için 
çalıştıklarını belirterek, her yıl plan-
lamaya göre yatırımları sürdürdük-
lerini dile getirdi. Hüyük, Ahırlı ve 

Yalıhüyük ilçelerinde 2020 yatırım 
programında yer alan mahalle yolu 
çalışmalarının tamamlandığını kay-

deden Başkan Altay, “Hüyük İlçe-
mizde Tolca - Kıreli Mahalle Yolu ile 
Budak Mahalle Yolumuzu tamam-

ladık. Ahırlı İlçemizde Kuruçay ve 
Bademli mahallelerimizde yol ça-
lışması yaptık. Ayrıca, Göksu Taşe-
li Projesi kapsamında Çiftlik Yayla 
Yolu ile Akkise Cabbar Yaylası Yolu 
ihalelerini tamamlayarak yapım 
çalışmalarını başlattık. Yalıhüyük 
İlçemizde Arasögüt Mahalle Yolu, 
Saray Mahalle Yolu ve Gölcük Yayla 
Yolu’nu tamamladık. İlçelerimiz için 
hayırlı olsun.” dedi. Hüyük, Ahırlı ve 
Yalıhüyük’te Yeni Büyükşehir Yasası 
sonrası tamamladıkları mahalle yolu 
uzunluğunun 105 kilometreye ulaş-
tığını kaydeden Başkan Altay, “Ortak 
akılla, vatandaşlarımızın talepleri, 
şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
çalışmalarımıza gece gündüz devam 
edeceğiz. Güzel şehrimizi hep birlik-
te daha güzel yarınlara taşımak için 
el birliğiyle mücadelemizi sürdüre-
ceğiz.” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Milletvekili Ziya Altunyal-
dız,  Seydişehir’de STK Başkanları 
ile bir araya gelerek, ilçede yürütü-
len projeler, yatırımlar ve çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Milletvekili Al-
tunyaldız’a  Seydişehir ziyaretinde 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK 
Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, 
AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı 
Gökhan Taşkıran eşlik etti. Toplantı-
da Milletvekili Altunyaldız, pandemi 
süreci ve bu süreçte yaşanan geliş-
meler hakkında bilgi verirken, sivil 
toplum kuruluşlarından gelen talep-
leri dinledi.

Milletvekili Altunyaldız ve İlçe 
Koordinatörü Taşkıran’a Seydişe-

hir’e yapmış oldukları ziyaretten do-
layı teşekkür eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; “Önce ilçe sorunla-
rını görüşebilmek için Milletvekille-
rinden randevu alınırdı. Ama şu an 
vekillerimizin tamamına istenildiği 
zaman ulaşılabiliyoruz.  Ziya Altun-
yaldız Milletvekilimiz her zaman 
bizim yanımızda desteğini hiçbir 
zaman esirgemedi. Bu gün kendisi 
bizleri ziyaret ederek talep ve istek-
lerimiz alacak, esnaflarımızı ziyaret 
edecek.  Ben kendilerine bu sıkıntı-
lı süreçte yapmış olduğu ziyaretten 
dolayı teşekkür ediyorum ”dedi.

STK Başkanlarının kendisine 
ilettiği talepleri dinleyen Konya 

Milletvekili Altunyaldız, gerekli ma-
kamları ve ilgili kişileri telefonla ara-
yarak sivil toplum örgütlerinin ta-
leplerini iletti. Altunyaldız; “Yerinde 
ziyaretler yapıyoruz. Her ferdimizin 
yanında olmaya gayret gösteriyoruz. 
Ortak çaba ve millet dayanışması ile 
örnek bir çalışma içerisindeyiz. Bü-
tün Dünya’da dahil Türkiye pande-
mi sürecini en iyi yürüten ülkelerin 
başında geliyor. Aşı süreci başlaya-
na kadar pandemi ile birlikte sosyal 
mesafemizi koruyarak, hijyen ve 
maske kurallarına uyarak hayatı-
mızda tedbirimizi elden bırakmaya-
cağız.  Tamamen her yeri ve her şeyi 
kapatmak gibi bir şey söz konusu 

değil, çünkü üretimi de devam ettir-
mek zorundayız “ dedi.

Devletimiz pandemiye karşı 
maksimum tedbirler alıyor diyen 
Altunyaldız; “Millet olarak, esnaf 
olarak bu dönem kazanma dönemi 
değil, paylaşma dönemi. Üretimi 
artırmak ve hizmetlerimizi sürdür-
meliyiz. Kamu ve Belediye hizmet-
lerimizi devam ettirmek zorundayız.  
Bunu yaparken de sağlıklı olarak ve 
sağlıklı kalarak sürdürmeliyiz “şek-
linde konuştu.    

Ülkenin sıkıntılı bir dönemden 
geçtiğini kaydeden Milletvekili Ziya 
Altunyaldız; “Şunu bilmenizi isterim 
ki milletimizin hak ve menfaatlerini 

sonuna kadar koruyoruz. Bu vesile 
ile tüm şehitlerimiz rahmetle anıyo-
rum. Bu cennet vatanı bize emanet 
ettiler. Bizde bu toprakların  1cm ‘de 
olsa asla vazgeçmeyiz. Bu süreçte 
bizlere düşen hep beraber dik dur-
mamız. Bu çok önemli. Tüm Dün-
ya’ya en üst seviyeden söylüyoruz 
ülkemizin hak ve menfaatleri söz 
konusu olduğunda  bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da onurlu 
duruşumuzu taşımaya devam ede-
ceğiz. Sizlerin de bu konuda hassas 
olmanızı istiyorum. Seydişehir Kon-
ya’mız ve bölgemiz için birçok açı-
dan son derece önemli bir ilçemiz. 
Ben Belediye Başkanımıza ve sizlere 

çalışmalarınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Sizlerin çalışmaları ile bu 
şehir daha ileri noktalara gelecek 
üretimini artıracak. Organize Sanayi 
yatırımları ile ekonomi güçlenecek 
istihdam artacak, belli başlı turizm 
destinasyonları ve projeler haya-
ta geçirilecek. Allah gayretlerinizi  
daim eylesin” dedi. 

Seydişehir’in sorunları hakkında 
STK Başkanlarının görüşleri alan Al-
tunyaldız.; öncelikle Seydişehir’deki 
tarımsal sorunlar ve doğal gazın or-
ganize sanayine biran önce getiril-
mesi konusunda STK Başkanlarımı-
zın  taleplerinin takipçisi olacağım” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Milletvekili Altunyaldız Seydişehir’de STK başkanları ile buluştu 
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Prosinecki ilk 
maçına çıkıyor 

Alanyaspor 5. 
sezonunu geçiriyor

Gençlerbirliği’nden 
dikkat çekici istatistik

Teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki’yi getiren 
Yukatel Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk maçın-
da yarın Göztepe’ye konuk olacak. Süper Lig’e 9 yıl aradan 
sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 4 farklı teknik 
adamın görev yaptığı sezonun ardından takımın başına 
Robert Prosinecki’yi getirdi. Hırvat çalıştırıcı, yeni takımıy-
la ilk resmi müsabakasına yarın Göztepe deplasmanında 
çıkacak. Transfer döneminde şimdiye kadar Alman Marvin 
Bakalorz, Bosna Hersekli Muris Mesanovic, Şilili Angelo 
Sagal, Rumen Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Sakıb Aytaç 
ve Özer Özdemir’i kadrosuna katan Denizlispor, alt yapısın-
dan Muhammed Eren Kıryolcu ile de profesyonel sözleşme 
imzaladı. Yukatel Denizlispor, yarın saat 20.00’de Gürsel 
Aksel Stadı’nda Göztepe ile karşılaşacak. Müsabakada ha-
kem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. n AA

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig’e çıkan ve bu 
ligde üst üste 5. sezonda mücadele edecek turuncu-yeşilli-
ler, geride bıraktığı 4 sezondaki açılış maçlarından 3 mağ-
lubiyet ve 1 galibiyetle ayrıldı.  Akdeniz temsilcisi, açılış 
mücadelelerinin 3’ünü dış sahada, 1’ini iç sahada verdi. 
Alanyaspor, dış sahada açılış maçlarındaki tek galibiyetini, 
geride kalan 2019-2020 sezonunda Kayserispor’u 1-0 ye-
nerek elde etti. Deplasmanda açılış maçlarında 2016-2017 
sezonunda Beşiktaş’a 4-1 yenilen Alanyaspor, 2018-2019 
sezonunda da Sivasspor’a 1-0 mağlup olmuştu.  Alanya 
ekibi, sahasında oynadığı tek açılış maçında ise 2017-2018 
sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 yenildi. Alanyaspor, yarın 
deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile lig tarihinde ikinci 
kez açılış maçında karşı karşıya gelecek. n İHA

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda yer alacak Gençler-
birliği, lig tarihinde mücadele eden 72 kulüp arasında en 
fazla puan toplayan 6. takım konumunda bulunuyor.

 Süper Lig’de yeni sezonu 13 Eylül Pazar günü deplas-
manda Fraport TAV Antalyaspor maçıyla açacak kırmızı-si-
yahlılar, 48. kez Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde yer 
alacak. Başkent temsilcisi, Süper Lig’de bugüne dek 1570 
maça çıktı. Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda 1869 puan 
topladı. Kırmızı-siyahlılar ligde, Fenerbahçe (3546), Ga-
latasaray (3516), Beşiktaş (3433), Trabzonspor (2512) ve 
Bursaspor’dan (1997) sonra en fazla puan alan takım oldu. 
n AA

Galatasaray, yenilenen kadrosuyla yeni sezona giriyor
Ligde geçen sezonu 56 puanla 6. 

sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda, 
transfer dönemi hareketli geçti. Galata-
saray, 5 Ekim’e kadar sürecek yaz trans-
fer döneminde şimdiye kadar kadrosuna 
7 futbolcuyu katarken, 9 futbolcuyla da 
yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar, Barcelona ile söz-
leşmesi sona eren Arda Turan, geçen 
sezon Demir Grup Sivasspor formasını 
terleten Emre Kılınç, Çaykur Rizespor’da 
oynayan Oğulcan Çağlayan, Kasımpa-
şa’nın kalesini koruyan Fatih Öztürk, 
Yunanistan’ın Olympiakos takımında 
forma giyen Norveçli Omar Elabdella-
oui ile TFF 2. Lig’e yükselen Anagold 
24 Erzincanspor’dan Kerem Aktürkoğlu 
ile sözleşme imzaladı. Galatasaray son 
olarak İngiltere’nin Stoke City takımın-
dan Nijeryalı Oghenekaro Etebo’yu kira-

ladı. Sarı-kırmızılılarda, geçen sezonun 
devre arasında sözleşmesi dondurulan 
Christian Luyindama ile geride kalan se-
zonu Belçika temsilcisi Club Brugge’de 
kiralık olarak geçiren Mbaye Diagne de 
takıma dönüş yaptı.

KAPTAN 9 YIL SONRA 
YUVASINA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımda bir dönem 
kaptanlık yapan Arda Turan, 9 yıl sonra 
Galatasaray’a döndü.

Altyapıdan çıkan ve kaptanlığa ka-
dar yükselen Arda, 2011’de İspanya’nın 
Atletico Madrid takımına transfer oldu. 
İspanya’da gösterdiği performansla 
2015’te Barcelona’ya transfer olan Arda, 
sonrasında kariyerinde büyük düşüş ya-
şadı.

Barcelona’da 2,5 sezon geçiren 
Arda, 2018 Ocak’ta Medipol Başakşe-

hir’e kiralandı. Bu yılın ocak ayında tu-
runcu-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli 
futbolcu, Barcelona ile sözleşmesinin 
bitmesinin ardından Galatasaray ile söz-
leşme imzaladı.

KASASINDAN 675 BİN AVRO ÇIKTI
Galatasaray, kadrosuna kattığı 6 fut-

bolcu için bonservis ücreti ödemezken 
sadece Etebo için 675 bin avro kiralama 
bedeli verdi. Süper Lig takımları içinde 
en yüksek harcama limitine sahip olma-
sına rağmen transferde tutumlu davra-
nan sarı-kırmızılılar, özellikle bonservis 
ücreti bulunmayan futbolculara yöneldi. 
Galatasaray, bonservisi elinde olan Arda 
Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, 
Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui 
ile bonservis ücreti olmadan sözleşme 
imzaladı. Galatasaray, Kasımpaşa’dan 
transfer edilen kaleci Fatih Öztürk için 

de herhangi bir ücret ödemedi. Galata-
saray, şu ana kadar yaptığı transferden 
sadece Etebo için para verdi. Nijeryalı 
oyuncunun kiralanması için sarı-kırmızı-
lıların kasasından 675 bin avro çıktı.

DOKUZ FUTBOLCU GİTTİ
Galatasaray’da geçen sezon forma 

giyen 9 futbolcu ile yollar ayrıldı. Geçen 
sezon kiralık olarak top koşturan Henry 
Onyekuru, Jean Michael Seri, Florin 
Andone ve Mario Lemina takımlarına 
döndü. Sözleşmesi biten Mariano Filho 
ve Yuto Nagatomo ile devam edilmedi. 
Son 1,5 sezondur Suudi Arabistan’ın 
El-Nassr takımında kiralık olarak oy-
nayan Maicon Roque de 1 milyon 430 
bin avro bonservis bedeliyle bu takıma 
transfer oldu. Bir sezon sarı-kırmızılı for-
mayı terleten Adem Büyük, eski takımı 
Yeni Malatyaspor’a döndü. n AA

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haf-
tasında Ankara’da Gençlerbirliği’ne 2-0 
yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağ-
lubiyet almadı. 1991-1992’de 30 karşılaş-
ma sonunda namağlup şampiyonluğunu 
ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, 
tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 
13. haftasında Galatasaray’a 3-1 yenile-
rek sona erdi.

13 MAÇLIK KAZANMA SERİSİ
Beşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda 

üst üste en çok maç kazanma rekorunun 
sahibi olarak da dikkati çekiyor. Siyah-be-
yazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. 
haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu re-
kora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON
Süper Lig’in 62 yıllık tarihinde şu ana 

dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz ka-
patabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş 
gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 1991-
1992 sezonunda 30 maçta yenilgi alma-
dan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran 
ilk ve tek takım oldu. Galatasaray ise 
1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi 
yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon 
Beşiktaş’ın ardından averajla ikinci sırada 
tamamladı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU
Süper Lig’deki en farklı skorlu ga-

libiyet de Beşiktaş’ın elinde bulunu-
yor.1989-1990 sezonunun 6. haftasında 
Adana Demirspor’u konuk eden Beşiktaş, 
15 Ekim 1989’da oynanan karşılaşmayı 
10-0 kazanarak tarihe geçti. Bu tarihi kar-
şılaşmada Beşiktaş’ın gollerini Ali Gül-
tiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar 
(3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraf-
tarların uzun süre dillerinden düşürmediği 
besteye konu olmuştu.

DERBİ “KRALI”
Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri 

kazanan tek takım olarak da lig tarihine 
adını yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlı-
lar, Rumen teknik direktör Mircea Luces-
cu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 
2002-2003 sezonunda Fenerbahçe’yi 1-0 
ve 2-0, Galatasaray’ı her iki maçta 1-0’lık 

sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da ka-
zandı. Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maç-
ta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora 
imza attı.

SEYİRCİ REKORU 
Lig tarihinde seyirci rekoru da Be-

şiktaş’ın oynadığı karşılaşmada kırıldı. 
Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 
5. haftasında Galatasaray’ı 22 Eylül 2013 
tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ko-
nuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu 
mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin 
izlediği açıklanırken, bu rakam rekor ola-
rak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 
biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 
21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta 
oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) 

derbisinde kırılmıştı.
DERBİLERDE KÖTÜ 

PERFORMANS DA GÖSTERDİ
Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı 

da hiç gol atamadan kaybeden takım ola-
rak da tarihe geçti. Siyah-beyazlı takım, 
Hırvat teknik adam Slaven Bilic yöneti-
minde 2014-2015 sezonunda Fenerbah-
çe’ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray’a da her iki 
maçta 2-0 yenildi.

5 KIRMIZI KART GÖREN TEK TAKIM
Beşiktaş, Türkiye’nin 62 yıllık en üst 

kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu 
birden kırmızı kart görerek hükmen yenik 
sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti. 
Rumen teknik adam Mircea Lucescu yö-
netiminde bir önceki sezonun şampiyonu 

olarak 2003-2004’te de iyi başlayan ilk ya-
rıyı lider bitiren siyah-beyazlı ekip, söz ko-
nusu sezonun ikinci yarısına da büyük bir 
şokla başladı. 2003-2004 sezonunun 18. 
haftasında Samsunspor’u konuk eden Be-
şiktaş, BJK İnönü Stadı’nda 25 Ocak 2004 
tarihindeki karşılaşmada Carlos Antonio 
Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, 
Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız’ın 
hakem Cem Papila tarafından kırmızı kart-
la oyundan atılmasıyla 6 kişi kaldı. Hakem 
Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 
85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın 
ardından kurallar gereği maçı bitirirken, 
Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hük-
men 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil 
etti. n AA

Beşiktaş rekorlarıyla
Süper Lig’e damga vurdu

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Trabzonspor’a konuk olacak 
Beşiktaş, 62 yıllık lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor. Siyah-

beyazlılar, ligde en uzun süre yenilmeyen takım olarak yıllardır rekoru elinde tutuyor

Süper Lig’de yeni sezonun ilk haf-
tasında sahasında 13 Eylül Pazar günü 
Beşiktaş’ı konuk edecek Trabzonspor, 
sezona iyi başlayarak İstanbul takımla-
rı karşısında son dönemdeki yenilmez-
lik serisini sürdürmenin mücadelesini 
verecek. Bordo-mavililer, 2018-2019 
sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 
2019 tarihinde deplasmanda Galata-
saray karşısında aldığı 3-1’lik mağlubi-
yetin ardından İstanbul takımları karşı-
sında mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz 
ekibi, ligde mücadele eden İstanbul 
temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe, 
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Ka-
sımpaşa’ya karşı söz konusu dönemde 
13 lig maçı oynadı.Trabzonspor, bu 
karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, 8 
kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 
Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına 
karşı elde ettiği 581 günlük yenilmezlik 
serisini sürdürmeye çalışacak.

GEÇEN SEZON TARİHİ BAŞARI
Trabzonspor, geçen sezon ligde 35 

sezon sonra “üç büyükler” karşısında 
yenilgi yüzü görmedi. Şampiyon oldu-

ğu 1983-84 sezonunda rakipleri kar-
şısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan 
bordo-mavililer, geçen sezon da aynı 
başarıyı gösterdi. Trabzonspor, 1983-
84 sezonunda Beşiktaş’ı sahasında 
3-1, Galatasaray’ı 1-0, deplasmanda 
Fenerbahçe’yi 1-0 yenmiş, sahasında 
Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Ga-
latasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 bera-
bere kalmıştı. Bordo-mavili takım, ge-
çen sezon ise sahasında Beşiktaş’ı 4-1, 
Fenerbahçe’yi 2-1, deplasmanda Ga-
latasaray’ı 3-1 mağlup etti. Trabzon’da 
Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Ka-
radeniz ekibi, İstanbul’da Fenerbahçe 
karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 
2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. 

BEŞİKTAŞ İLE 3 KEZ
Trabzonspor, söz konusu dönemde 

Beşiktaş ile 3 kez karı karşıya gelirken 
2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bor-
do-mavililer, 2018-2019 sezonunda 
sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yendi. Geçen 
sezon da siyah-beyazlıları evinde 4-1 
mağlup eden Karadeniz ekibi, deplas-
manda ise 2-2 berabere kaldı. n AA

Trabzon İstanbul takımlarına karşı başarısını sürdürmek istiyor
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Mücahit Can
Ankaragücü’nde

Gelişim Ligleri’nde
karar verildi

Nalçacılılar’dan Merve
Mercan’a başsağlığı

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’dan 
ayrılan Mücahit Can Akçay, Ankaragücü ile resmi söz-
leşme imzaladı. 2016 yılında Gençlerbirliği takımından 
Konyaspor’a transfer olan 22 yaşındaki santrfor, Anadolu 
Kartalı’nda 1 sezon geçirdikten sonra Anadolu Selçuk-
luspor’a kiralanmıştı. Anadolu Selçukluspor’da başarılı bir 
performans ortaya koyan Mücahit Can Akçay, Konyaspor’da 
yeterli forma şansını bulsa da bekleneni veremedi. Sonraki 
dönemde ise Ümraniyespor’a kiralanan genç santrfor sezo-
nu İstanbul ekibinde geçirdikten sonra sezonun sona erme-
siyle Konyaspor’dan ayrıldı. Ankaragücü ile anlaşan genç 
santrfor 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Gelişim Ligleri’nde yeni sezonun oynatılma-
sına karar verildi.  Bu doğrultuda geçen sezonu U14, U15 
ve U16 da şampiyon tamamlayan Konyaspor TFF’nin ne 
zaman ve hangi kategoride maçların oynatılacağını bekle-
meye geçti. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Türkiye 
Futbol Federasyonu şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde ve 
dünyada etkileri devam etmekte olan Covid-19 salgın has-
talığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı 
tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile Sağlık Kurulumuzun 
önerileri çerçevesinde Spor Toto Gelişim Ligleri’nin yeni-
den planlanması kararlaştırılmıştır. Mevcut Gelişim Ligle-
ri’nde yer alan kulüplerimizin, bulundukları liglere ilişkin 
gelecek sezonlara ait münhasır hakları saklı kalmak kaydı 
ile, 2020-2021 sezonunda Gelişim Ligleri farklı bir formatta 
oynatılacak olup, müsabaka sistemi ve müsabakaların yaş 
ve liglere göre statüleri ile başlangıç tarihleri gelişen şartlar 
doğrultusunda yapılacak çalışmaların neticesinde açıkla-
nacaktır.”  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Taraftar Grubu Nalçacılılar, önceki gün KO-
VİD-19 nedeniyle vefat eden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan için başsağlığı mesa-
jı yayımladı. Nalçacılılar, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
son sınıf öğrencisi intern doktorlarımızdan Merve Mercan’ın 
koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzün-
tüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Merve Mercan’a 
Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Futbol Akademisi’nden Profesyonel Futbolculuğa
Konyaspor Futbol Akademisi ken-

di öz kaynaklarından yetiştirdiği fut-
bolcuları profesyonel futbolun hizme-
tine sunuyor. Son yıllarda alt yapıya 
büyük yatırımlar yapan ve dört gözle 
gençlerin yetişmesini bekleyen Kon-
yaspor, ilk hasadını aldı. Yeşil Be-
yazlılar, alt yaş kategorilerinde milli 
takımlara seçilen 6 genç yetenek ile 
profesyonel sözleşme imzaladı.

Bu doğrultuda bir açıklama ya-
yımlayan Konyaspor Akademi, şu 
ifadeleri kullandı: “Akademi tesis-
leriyle, futbol yatırımlarıyla, eğitim 
çalışmalarıyla, sosyal etkinlikler ve 
faaliyetleri ile büyük bir ivme yaka-
layan ve her geçen sezon kendisini 
yenileyen Konyaspor Futbol Akade-
mimiz, birikimlerini somutlaştırıyor. 
Kısa zaman önce başlatılan altyapı 
hamlesi ve son yıllarda artarak de-
vam eden yatırımları ile adından sık-
ça söz ettiren Konyaspor Futbol Aka-
demimiz, Türk futboluna yeni isimler 
kazandırdı. Akademimiz bünyesinde 
faaliyet gösteren farklı yaş kategori-
lerinde birçok genç isim profesyonel 
sözleşme yapmak için gün sayarken, 
geçtiğimiz sezon Genç Milli Takım-
larda Milli Takım formasını başarı ile 
giyen, 1922 Konyaspor takımı ile ant-

renmanlara çıkıp maçlarda formasını 
başarı ile taşıyan ve Konyaspor A takı-
mı ile antrenmanlara çıkan futbolcu-
larımız, bu anlamda adeta lokomotif 
olmuştu.”

SES GETİRECEK İMZALAR
Önceki gün Konyaspor ile profes-

yonel sözleşme imzalayan 6 futbolcu-
ya dikkat çeken Konyaspor Akademi, 
“Amatör futbolcunun ilk lisansı olan 
‘filiz lisansı’ Konyaspor’da çıkarılan 
ve neredeyse alt yapının tüm katego-
rilerin de forma giyerek profesyonel 
sözleşme imzalayan 6 futbolcumuz 
bu anlamda ülke genelinde ses ge-

tirecek ilke imza attılar. Konyaspor 
futbol Akademisi’nde Filiz lisans ile 
başlayarak kendileri için hazırlan 
imkanlar, düzenlenen antrenman 
programları, antrenörlerimizin özve-
rili çalışmaları ve futbolcularımızın 
gösterdikleri gayretli çalışma ile 
profesyonel olan, çoğunluğu 2003 
doğumlu futbolcularımız, Mücahit 
Kaya (2002),  İzzet Karaboğa (2003), 
Abdülsamet Kaya (2003), Hüseyin Bi-
ber (2003), Emre Pehlivan (2003) Ah-
met Karademir (2004) ve geçtiğimiz 
sezon sözleşmeyi imzalayan Şener 
Kaya (2003) ile Ali Karakaya (2002) 

futbol kariyerlerine artık profesyonel 
olarak devam edecekler.” ifadelerini 
kullandı.

İZZET KARABOĞA A TAKIMDA 
Konyaspor Akademi resmi inter-

net sitesinden yaptığı açıklamasına 
şöyle devam etti: “Filiz lisanstan 
başlayıp Akademimizin tüm kate-
gorilerde forma giyerek profesyonel 
sözleşme imzalama başarısı gös-
teren genç futbolcularımız; özellikle 
futboldaki ciddi maddi sorunlardan 
bahsedildiği bugünlerde, altyapı ya-
tırımlarının önemine dikkat çekmeyi 
başardı. Transferlere ödenen yüksek 

bedelleri en az da indirmek için son 
yıllarda atılan önemli adımlar bugün 
meyvesini vermeye başlamıştır. Şim-
di beklenti, üst yapılarda görev yapan 
teknik adamların ve antrenörlerin bu 
önemli adıma katkı vermesi olacaktır. 

Profesyonelliğe adım atan fut-
bolcularımızdan İzzet Karaboğa A 
Takımla antrenmanlara çıkarken, ka-
leci Mehmet Erdoğan da profesyonel 
sözleşme imzalanmamasına rağmen 
teknik heyetin isteği ile A takımla bir-
likte antrenmanlara katılıyor. Futbol 
Akademimizden yetişerek profesyo-
nel sözleşme imzalayan oyuncuları-

mızdan Mücahit Kaya 2002 doğumlu 
ve stoper pozisyonunda oynuyor.  U16 
Mili takım formasını başarı ile giyen 
2003 doğumlu oyuncumuz İzzet Kara-
boğa, A takım ile sık sık antrenmanla-
ra çıkıyordu. 

 2003 doğumlu bir başka oyuncu-
muz Emre Pehlivan, orta saha oyun-
cusu. Sağ kanat oyuncusu 2003 do-
ğumlu Hüseyin Biber yine Milli takım 
formasıyla başarılı maçlar çıkaran 
bir başka oyuncumuz. 10 yaşında bu 
yana Konyaspor formasını giyen sol 
kanat oyuncusu Ahmet Karademir, 
Milli takımın kendi yaş kategorisinde 
değişmez ismi olmayı başardı. 

Forvet bölgesi için gelecekte 
önemli bir isim olması beklenen 2003 
doğumlu Abdülsamet Kaya ise Kon-
yaspor Futbol Akademisinde başladı-
ğı futbol yaşamını profesyonel sözleş-
me imzalayarak yine Konyaspor’da 
sürdürüyor.

Sporcularımızın profesyonel 
seviyeye gelmelerinde emek veren 
lisanslayan, özel antrenmanlar ile 
gelişmelerini takip eden ve sporcula-
rımızı kulübümüze kazandırarak pro-
fesyonel olmalarına katkı veren tüm 
antrenörlerimize ve çalışanlarımıza 
teşekkür ediyoruz.”  n  SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 
Konyaspor, geçen sezona nazaran epey 
farklı bir kadro ile yeni sezona hazırlanı-
yor. Sezon sonu sözleşmesi sona eren 10 
isimden sadece 4’ü ile sözleşme yenile-
yen 1922 Konyaspor, 6 isimle de yollarını 
ayırdı. İddialı ve genç bir kadro kurmak 
isteyen Yeşil-Beyazlılar, şu ana dek 10 
futbolcuyu da kadrosuna kattı. Liglerin 
başlamasına 1 hafta kala hazırlıklarını da 
sürdüren Yavru Kartal, ligin ilk haftasın-
da Sakaryaspor’u konuk edecek. Sakar-
yaspor karşılaşmasında en az beraberlik 
isteyen 1922 Konyapspor ligde ilk hafta 
karşılaşması olması nedeniyle güçlü raki-
bi karşısında galibiyet planları da yapıyor.

4 İSİM TAKIMDA KALDI 
1922 Konyaspor yeni sezona hazırla-

nırken transfer çalışmalarını da sürdürü-
yor. Bu doğrultudan geçen sezondan ta-

kımda bulunan ve sezon sonu sözleşmesi 
sona eren 4 ismin sözleşmesi uzatıldı. 
Uzun yıllardır 1922 Konyaspor forması gi-
yen ve takımın kaptanı Ahmet Önay ile 1+1 
yıllık sözleşme imzalanmıştı. Takımın gol 
yükünü çeken ve Konyaspor Antalyaspor 
ve Denizlispor gibi takımlarda da forma 
giymiş Seddar Karaman’la da anlaşılarak 
Konyaspor’dan 1 yıllığına tekrardan kira-
lanmıştı. Öte yandan stoper Can Demir 
Aktav ve kaleci Kadem Burak Yaşar’ın da 
sözleşmeleri 1’er yıl uzatıldı.

10 FUTBOLCU İLE 
SÖZLEŞME İMZALANDI

Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 
Konyaspor, yeni sezon öncesi 10 futbol-
cuyu kadrosuna kattı. Bu sezon çıtayı yük-
selten ve hedef olarak en az Play-Off’ları 
hedefleyen Yeşil-Beyazlılar kadrosunu 
güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 

yıllara nazaran transfer politikasında da 
ağırlıklı olarak gençlere yönelen 1922 
Konyaspor, genç isimlerle sözleşme im-
zaladı. Bu doğrultuda Konyaspor’dan ve 
altyapıdan Mehmet Gaffar Öz, Mert Di-
kici, Aybars Tüfekçi ve Mert Uyanıker ile 
sözleşme imzalanırken, Konyaspor’un 
sözleşmesi futbolcusu olan Maksut Taş-
kıran da yeni sezonda 1922 Konyaspor’a 
kiralandı. Diğer yandan eskiden Kon-
yaspor’da ve 1922 Konyaspor’da forma 
giymiş İsmail Güven ile de anlaşma sağ-
lanmıştı. 

Forvet bölgesine de takviye yapan 
Yeşil-Beyazlılar, önce Fevzi Can Bozkuş 
sonra da Mehmet Ali Can ile de anlaşma 
sağladı. Son olarak ise Beşiktaş altyapı-
sından yetişmiş sol bek Süleyman Selak 
ile anlaşan 1922 Konyaspor, Katarlı kanat 
oyuncusu Mohammad Lith’i de kadrosuna 

kattı.
SAKARYASPOR HAZIRLIKLARI 

DEVAM EDİYOR
Misli.com 2. Lig’de ilk hafta grubun 

dişli ekiplerinden Sakaryaspor ile karşıla-
şacak olan 1922 Konyaspor’da hazırlıklar 
devam ediyor. Takımdaki genç oyuncu-
larla tecrübeli futbolcuları harmanlayarak 
iyi bir kadro kurmanın hesaplarını yapan 
teknik direktör Salih Eken, bu doğrultuda 
çalışmalarını sürdürüyor.

 20 Eylül’deki ilk karşılaşmada saha-
sında Sakaryaspor’u konuk edecek olan 
Yeşil-beyazlılar, 2020-2021 sezonuna ga-
libiyetle başlamak istiyor. Öncelikleri he-
deflerinin her zaman Konyaspor’a oyuncu 
kazandırmak olduğunu söyleyen Başkan 
Zahir Renklibay ise bu sezon en kötü Play-
Off oynamak istediklerini belirtmişti.
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal yeni 
sezonda çok farklı

Misli.com 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’da Sakaryaspor maçı hazırlıklar sürerken bir yandan da transfer çalışmaları 
devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona eren 10 futbolcudan sadece 4’üyle sözleşme yenileyen  Yeşil-Beyazlılar 10 futbol-

cuyu da kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonlara nazaran genç bir kadro kuran Yavru Kartal, lige galibiyetle başlamak istiyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig tem-
silcimiz Konyaspor Basketbol, antrenörünü 
buldu. Yeşil-Beyazlılar, Koç Cengiz Karadağ 
ile sözleşme imzaladı. Geçmiş dönemde de 
Konya’da antrenörlük yapan Karadağ Kon-
ya’da 5. macerasına atılacak. Yeni sezonun 
başlamasına kısa bir süre kala Konyaspor 
Basket’te çalışmalar hız kazandı öncelik ola-
rak baş antrenörünü belirleyen Yeşil-Beyazlı-
lar kısa süre içerisinde de transferlere nokta 
koymak istiyor. Konuyla ilgili bir açıklama 
yayımlayan Konyaspor Basketbol şu ifadeleri 
kullandı: “Koç Cengiz Karadağ ile sözleşme 
imzaladı. Türkiye Basketbol Ligi’nde müca-
dele edecek olan Konyaspor Basketbol Takı-
mımız transfer çalışmaları kapsamında baş 
antrenörlük görevi için Cengiz Karadağ ile 

sözleşme imzaladı.
İLK MAÇ 27 EYLÜL’DE

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
skandal kararı sonrası yeni sezonun planla-
masında geç kalan Konyaspor Basketbol Tah-
kim Kurulunun kararıyla Basketbol 1. Ligi’nde 
yoluna devam edecek. Geçen sezon şampi-
yonluk ümidiyle yola çıkan Dev Kartallar ligi 
orta sıralarda bitirmiş ve büyük bir hayal kırık-
lığına uğramıştı. Yeni sezonda başarılı olmak 
isteyen Yeşil-beyazlılar, ilk maçına Federas-
yon Kupası’nda çıkacak. 27 Eylül- 4 Ekim ta-
rihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan 
Federasyon Kupası’nda Konyaspor Basket, C 
grubunda mücadele edecek Yeşil-Beyazlıla-
rın ilk rakibi ise Bakırköy Basket olacak.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basket’in yeni antrenörü Cengiz Karadağ



Şener Kaya: ‘Kalıcı olmak istiyorum’

Sokol Cikalleshi ve Adil Demirbağ Konyaspor’da

Konyaspor’un 17 yaşındaki genç 
yeteneği Şener Kaya, 4 yıl önce alt-
yapısında başladığı kulüpte A takıma 
yükselmenin heyecanını yaşıyor. 
Konyaspor’daki günlerini ve hedefle-
rini anlatan Şener Kaya, “A takımına 
yükselerek ilk hayalimi gerçekleş-
tirdim.  İnşallah şimdi süre alıp ta-
kımda kalıcı olmak için çalışacağım” 
dedi

Şener Kaya, 13 yaşında altyapısı-
na girdiği Konyaspor’da, A takımına 
nasıl yükseldiğinin öyküsünü anlattı. 
Memleketi Bitlis’ten 4 yıl önce seç-
meler için Konya’ya geldiğini belirten 
Şener, “O gün hazırlık maçları oyna-
nıyordu. Ben de kendi yaş grubumun 
hazırlık maçında oynadım ve sergile-
diğim performansımla Konyaspor’un 
altyapısına girmeye hak kazandım.” 
diye konuştu.  Şener Kaya, altyapı 
tesislerinin kendisi için bir yuva oldu-
ğunu ve tesislerde çok güzel arkadaş-
lıklar kurduğunu söyledi.

TAKIMDA KALICI OLMAK 
İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Şimdiye kadar yaşadığı birçok 

güzel şeyin tesislerde kurdukları 
aile ortamından kaynaklandığını 
aktaran 17 yaşındaki genç yetenek, 
şunları kaydetti: “Şimdiye kadar 
elde ettiğimiz birçok başarı bu güçlü 
arkadaşlıklar sayesinde oldu. Buraya 
geldiğimde çok küçüktüm. Ailemden 
erken kopmuştum. Buradaki arka-
daşlık ortamı ve hocalarımın davra-
nışları beni hep iyi yönde etkiledi. Bu 
sayede arkadaşlarımın çoğu hedef-
lerine ulaştı. Benim de bu kapıdan 

girer girmez ilk kurduğum hayalim 
A takımına kadar yükselmekti. Çok 
çalışıp çaba gösterdim. Normalde bir 
çalışmam gerekiyorsa iki çalışmaya 
başladım. Bu sayede hedeflerimi 
gerçekleştirdim. A takımındayım. 
A takımına yükselerek ilk hayalimi 
gerçekleştirdim. İnşallah şimdi süre 
alıp takımda kalıcı olmak için çalışa-
cağım. A takımında belli bir süredir 
antrenmanlara da katılıyorum. Süre 
almak için pes etmeden çalışmaları-
ma devam edeceğim.”

AVRUPA HAYALİMİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM”

Altyapıda oynadığı dönemlerden 
beri Ömer Ali Şahiner ve Farouk Mi-
ya’yı örnek aldığını vurgulayan Şe-
ner, “Onların çalışma düzeni, stilleri 
çok hoşuma gidiyor. Benim tarzım 
da onlarınkine benziyor. Her zaman 
onları takip ediyor ve onlar gibi ol-
maya çalışıyorum. En nihayetinde de 
tüm sporcuların olduğu gibi Avrupa 
hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. 
İnşallah bunun için de elimden gele-
ni yapacağım.” dedi. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Sokol 
Cikhalleshi ve Adil Demirbağ’ı kadro-
suna kattı. Yeşil Beyazlılar genç stoper 
Adil ile 3 yıllık, tecrübeli santrfor Sokol 
Cikalleshi ile de 2 yıllık sözleşme im-
zaladı.

SOKOL CİKALLESHİ 2 YIL 
KONYASPOR’DA

İttifak Holding Konyaspor sant-
rafor mevkisinde forma giyen Sokol 
Cikalleshi ile anlaştı. Sokol Cikalleshi, 
sponsor Medicana Konya Hastane-
si’nde dün sabah yapılan sağlık kont-
rollerinin ardından kendisini 2 yıllığına 
İttifak Holding Konyaspor’a bağlayan 
resmi sözleşmeyi imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stad-
yumu Basın Toplantı Salonu’nda ger-
çekleşen imza törenine Konyaspor 
kulüp menajeri Seçkin Özdil ve yeni 
transfer Sokol Cikalleshi katıldı.

Kariyerinde 303 maça çıkan Ci-
kalleshi bu müsabakalarda 92 kez gol 
atmayı başardı. Sokol Cikalleshi 35 

kez forma giydiği Arnavutluk Milli Ta-
kımında 7 gole imza attı.  Yeni transfer 
Cikalleshi, Anadolu Kartalı’nda 17 nu-
maralı formayı giyecek.

GENÇ ADİL İMZALADI
İttifak Holding Konyaspor stoper 

mevkisinde forma giyen Adil Demir-
bağ ile 3 yıllığına anlaştı. Adil De-
mirbağ, yapılan sağlık kontrollerinin 
ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 

Basın Toplantı Salonu’nda gerçekle-
şen imza töreninde kulüp menajeri 
Seçkin Özdil ve yeni transferimiz Adil 
Demirbağ hazır bulundu.

Bucaspor, Karagümrük ve Adana-
demirspor’da forma giyen 22 yaşında-
ki stoper profesyonel lig kariyerinde 
126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydet-
ti. Yeni transfer Adil Demirbağ, Kon-
yaspor’da 4 numaralı formayı giyecek. 
n SPOR SERVİSİ

Jakuzi Zuta
Lecce’de

Jevtovic stopere 
Ömer Ali sağ beke

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’a 
2018-2019 yılında transfer alan Leonard Zuta’nın yeni ta-
kımı İtalyan ekibi Lecce oldu. Konyaspor’da yarım dönem 
oynadıktan sonra kadro dışı bırakılan İsveçli futbolcu, Kon-
yaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek İsveç’in Hac-
ken’in takımına transfer olmuştu. Hacken’de 16 maça çıkan 
Leonard Zuta 1 gol 3 asistlik performans sergiledikten son-
ra önceki gün Lecce’ye transfer oldu.  İttifak Holding Kon-
yaspor’da yarım dönem oynayan Leonard Zuta, Yeşil-be-
yazlı forma altında bekleneni veremezken gol ya da asist 
katkısı verememişti. Öte yandan gönderilmek istenen Zuta 
gitmek istememiş sonrasında ise kadro dışı bırakılmıştı. 
Yeşil-Beyazlılara geçtiğimiz aylarda dava açan İsveçli sol 
bek ‘Tatlıcak Tesisleri’nde jakuzi yok’ diye mobbing davası 
açmıştı. Kadro dışı kaldığı dönemde Tatlıcak Tesisleri’ne 
gönderilen tecrübeli defans oyuncunun açtığı mobbing da-
vası devam ediyor. n SPOR SERVİSİ

Süper lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da bu 
sezon futbolcuların pozisyon değişiklikleri anlamında fark-
lıklar yaşanacak. Yoğun maç fikstüründen dolayı alternatifli 
bir kadro kurmak isteyen Yeşil-Beyazlılar orta saha oyun-
cusu Marko Jevtovic’i belirli maçlarda stopere çekebilir. 
Defansın hemen önünde oynayan Sırp futbolcu 1.94’lük bo-
yuyla dikkat çekerken, ayaklarının sağlam olması nedeniy-
le stoperde kullanılabilir. Ali Turan ve Selim Ay’ın takımdan 
ayrılmasının ardından stoper mevkiinde sayısal anlamda 
eksilen Konyaspor transfer yapamazsa Jevtovic’i orta saha-
nın yanı sıra stoperde de değerlendirecek. Öte yandan bir 
mevki değişikliği yaşanacak futbolcu ise Ömer Ali Şahiner. 
Konyaspor’un kaptanı Ömer Ali, Skubic ile sağbek pozisyo-
nunda forma rekabetine girmesi bekleniyor. Forvet hattında 
gerekli transferler yapıldığı takdirde orjin mevkiisi kanatlar 
olan milli futbolcu ya ofansta ya da defansta kullanılacak.  
n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz Kon-
yaspor, her gün yeni bir gündeme uya-
nıyor. Yeşil Beyazlılar’da dün şok bir 
gelişme yaşandı. Geçen sezonun son bö-
lümünde takımın başına getirilen ve yeni 
sezon hazırlıklarını yürüten teknik direk-
tör Bülent Korkmaz, yönetime ayrılmak 
istediği belirtti. Yönetim Bülent hocanın 
istifasını onaylarken, yeni teknik adam 
arayışları da başladı. 

SIKINTILI DÖNEMDE GELMİŞTİ
Geçen sezona Aykut Kocaman ile 

başlayan İttifak Holding Konyaspor, ba-
şarısız bir dönem geçirmiş ve deneyimli 

hoca ile yollar ayrılmıştı. Daha sonra Bü-
lent Korkmaz ile anlaşan Konyaspor, ilk 
aşamada istediği pozitif değişimi yaka-
layamasa da özellikle ligin son haftala-
rında ciddi anlamda yükselişe geçmişti. 

Bu yükselişten sonra Bülent hoca ile 
devam edileceği düşünülüyordu. 

YÖNETİM YOKSA BEN DE YOKUM
Ligin tamamlanmasının ardından 

genel kurul sürecine giren Konyaspor’da 
teknik direktör Bülent Korkmaz önemli bir 
çıkış yapmıştı. Konyaspor Başkanı Hilmi 
Kulluk’un yeniden aday olmayacağını 
açıklamasının ardından Bülent Korkmaz, 

“Başkan yoksa ben de yokum” restini 
çekmişti. Başkan Kulluk daha sonraki 
dönemde genel kurula tek aday olarak 
girmiş ve başkanlığa devam etmişti. 

Bülent Korkmaz’ın ayrılık gündemi 
de bu şekilde ortadan kalkmıştı. 

TRANSFERDE ANLAŞMAZLIK
Yeni sezon hazırlıklarına teknik 

direktör Bülent Korkmaz ile başlayan 
Konyaspor’da yönetim ile teknik heyetin 
transfer konusunda fikir ayrılığına düştü-
ğü iddia edildi. 

Teknik direktör Bülent Korkmaz, is-
tediği oyuncuların alınmaması ve gelen 

oyunculara güvenmemesi nedeniyle ay-
rılmak istediğini yönetime bildirdi. 

Konyaspor yönetimi de Korkmaz’ın 
istifasını kabul etti.

YENİ HOCA ARAYIŞLARI BAŞLADI
Konyaspor’da yeni teknik adam ara-

yışları başladı. 
İlk etapta Aykut Kocaman, Ünal Kara-

man, Hüseyin Cimşir, Tolunay Kafkas ve 
Yalçın Koşukavak isimleri gündeme ge-
lirken, taraftar daha önce Konyaspor’un 
teklifini kabul etmeyen Ünal Karaman’a 
tepkiyle yaklaşıyor.  
 n SPOR SERVİSİ

Korkmaz korktu!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da dün şok bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Bülent 
Korkmaz ile yollar ayrıldı. Ayrılık isteğinin Bülent Korkmaz’dan geldiği öğrenilirken, Korkmaz’ın transfer-
ler nedeniyle yönetimle fikir ayrılığına düştüğü ve kadroya güvenmediği için ayrılmayı seçtiği iddia edildi
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