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KONYA’NIN YEMEK 
KÜLTÜRÜ KONUŞULACAK

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba

200 bilim insanı katılacak 

Sağlıklı bir yaşamın en değerli anahtarlarından biri; 
bağışıklık sisteminin dengelemekten geçiyor. Vü-
cutta hastalıklara karşı kalkan görevi gören bağışık-
lık direncinin kuvvetini vücuttaki vitamin ve mine-
rallerin dengesinin yüksek seviyede olması olumlu 
yönde etkilediği gözlemleniyor.  

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erba-
kan Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 1. Ulus-
lararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu 
başladı. 200 bilim insanı, Konya’nın yemek kültürü 
üzerine sunum yapacak.

Hayat süresi 
78,6 yıla çıktı

Karatay atık 
ilaçları topluyor

İlçe genelinde hizmet veren 32 
aile sağlığı merkezine “Atık İlaç 
Toplama Kutusu” yerleştiren 
Karatay Belediyesi, atık ilaçların 
gelişigüzel atılmasına çevre 
ve insan sağlığını tehdit eden 
önüne geçmeyi hedefliyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), “Hayat Tabloları, 2017-
2019” istatistiklerini açıkladı. 
Buna göre, “doğuşta beklenen 
yaşam süresi” Türkiye’de 
2013-2015’de 78 yıl iken, 2017-
2019’da 78,6 yıla yükseldi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Koronaya yakalandılar
Konya’da koronavirüs 
vakaları gündeme gelmeye 
devam ediyor. Memur-Sen 
/ Eğitim-Bir-Sen Konya İl 
Temsilcisi Nazif Karlıer, 
Saadet Partisi Genel İdare 
Kurulu Üyesi, Konya Eski 
Milletvekili Lütfi Yalman, 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanı Cevdet 
İşbitirici, Konya İl Göç İdaresi 
Müdürü Zeki Afşin Buzcu, 
koronovürüse yakalandı.
 n HABERİ SAYFA 4’TE

Tarihi proje gün sayıyor
Büyükşehir Belediyesi, Mevlana 
Kültür Vakisi Projesi kapsamında 
önemli çalışmalara imza attı. 
Tarihi Bedesten’in restorasyonunun 
tamamlanmasıyla bölge farklı 
bir havaya bürünürken, bölgeyle 
bütünleşecek Tarihi Osmanlı 
Buğday Pazarı Projesi de 
tamamlanmak için gün sayıyor. 

Yaklaşık 50 bin metrekarelik 
alanda yükselen Tarihi Osmanlı 
Buğday Pazarı’nda 136 dükkan 
bulunuyor. Dükkanların Ekim ayı 
itibariyle hak sahiplerine teslim 
edilmeye başlamasıyla bölgedeki 
ticari faaliyetlerin de kısa sürede 
başlaması bekleniyor.
  n HABERİ SAYFA 4’TE

060403 ‘Saç diplerime kadar 
her yerim ağrıyordu’

Bakanlar Uydu 
Yarışması’na katıldı

İçeriçumralılar’dan 
Candan’a ziyaret 

Esnafın yanındayız
Pandemi sürecinde 
esnafın zor duruma 
düşmemesi için ala-

cakların 2 kez ertelen-
diğini hatırlatan Millet-
vekili Gülay Samancı, 

devletin her zaman 
esnafın yanında yer 

alacağını söyledi

DEVLET HER ZAMAN 
ESNAFININ YANINDA

Esnafların yapılandırma beklentisi 
konusunda sorulara cevap veren 
Samancı, “Devletin bazı alacakları 
ertelenmişti. Daha sonra Ekim sonu-
na kadar tekrar ertelendi. Şimdilerde 
yapılandırmayı düşünmek için biraz 
erken. Çünkü süreç daha nihayete 
ermedi. O vakit geldiği zaman devlet 
esnafını da düşünecek, lüzum görül-
düğü durumda gereken düzenleme 
yapılacaktır” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

ŞEHİR HASTANESİ
RAHATLATTI 

AK Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı, Konya Yenigün Gazetesine 
özel açıklamalarda bulundu. Korona-
virüs ile mücadeleyi yakından takip 
ettiklerini ifade eden Milletvekili Sa-
mancı vatandaşlara kurallara uyma 
konusunda hassas olmaya davet etti. 
Milletvekili Samancı Konya Şehir 
Hastanesinin açılması ile birlikte 
Konya’daki hastanelerin rahatladığını 
vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, beraberindeki heyetle Yenigün’ü ziyaret etti. 
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Zade Vital C Vitamini 
İçeren Saşe

Zade Vital C Vitamini 
Efervesan Tablet

ZADE VITAL 
DESTEK ÜRÜNLER 

Her vitamin ve mineralin 
vücutta bir fonksiyonu 
vardır ve birinin ihtiya-
cını diğeri karşılayamaz. 
Bu nedenle eksiklikleri 
durumunda desteklenme-
si gerekir. 
Bağışıklık sistemi söz 
konusu olduğunda ilk 
aklımıza gelen vitamin C 
oluyor. Bağışıklık siste-
minin yeterince güçlü olmadığını 
düşünüyorsanız C vitamini doğru 
bir tercihtir. Birçok besin vitamin 
C içermektedir. Çocukların beslen-
mesinde diyete eklediğimiz hangi 
besinler vitamin C bakımından 
zengindir? Portakal, mandalina, kivi 
ve yeşil sebzeleri mutlaka diyetle-
rinde bulundurmak gerekir. C vita-
mini depolanan bir vitamin değildir 
ve fazlası vücuttan ter ve idrar ile 
atılmaktadır. 
Meyve ve sebzeler mevsiminde taze 
olarak tüketilmelidir. Bekletilmeden 
doğrandıktan, soyulduktan sonra 

tüketilmesi önerilmekte-
dir. Açıkta bekletildiğinde 
hijyenik anlamda kirlenme 
meydana gelebilir. Ayrıca 
vitamin değeri düşebilir. 
Bu nedenle yenilmeden 
önce hazırlanması doğru 
olacaktır. 
Her çocuk sebze ve mey-
ve tüketmekten hoşnut 

olmayabiliyor. Ancak diyette yeterli 
oranda tüketmeleri gerekmektedir. 
Çocukları bir gıdayı yemeye zorla-
mak hem psikolojik hem de artan 
tepkilerle geri gelebilir. 
Bu nedenle eğer çocuğunuz tüket-
mekten hoşnut değilse beraber aynı 
zamanda, aynı meyve/sebzeyi yeme-
yi deneyin. Çocuğun anne ve babaya 
olan sevgi ve güveni birlikte gerçek-
leştireceğiniz bu etkinlik ile yemekte 
olduğunuz meyve/sebzeye yansıya-
bilir. C vitamini çok fazla besinde 
bulunduğu için tercih edeceğiniz 
gıdalar da çeşitlilik gösteriyor. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Çocukların Korunma Kalkanı: Vitamin C

Sigara, kirli hava, 
stres, kimyasallar, kötü 
beslenme tarzı vb. etmenler 
vücutta stres oluşturur. 
Vücutta oluşan bu stres 
hücrelerimizde serbest 
radikallerin artmasına 
sebep olur.  Antioksidan etkinliğe 
sahip destekler istenmeyen serbest 
radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı 
olur. Vitaminlerin antioksidan aktivite 
gösterdiği bilinmektedir. C vitamini 
güçlü antioksidan etkinliğe sahip suda 
eriyen bir vitamindir. Vücut direncini 
arttırmaya ve bağışıklık sistemini 
güçlendirmeye destek olur. Özellikle saç 
ve cilt sağlığı içinde oldukça önemlidir. 
C vitamini normal kollajen oluşumunu 
destekler. Kollajen ise kemiklerin, 
kıkırdağın ve cildin normal fonksiyonu 
için gereklidir. Sağlıklı kollajen 
oluşumu için de C vitaminine ihtiyaç 
vardır. Ayrıca C vitamini enerji oluşum 
mekanizmasında görev alır. Yorgunluk 
ve halsizlik şikayetine karşı C vitamini 

doğru bir tercihtir. 
C vitamini suda eriyen bir 

vitamin olduğu için genellikle 
saşe ve efervesan formunda 
kullanılır. Saşe ve efervesan C 
vitamini oda ısısında bulunan 
bir bardak suya (250ml) 
atılarak tüketilir. Ayran, meyve 
suyu ve diğer içecekler ile 
karıştırmadan su ile tüketmek 

gerekir. Direkt vücudumuza aldığımız 
tüm gıda takviyelerinin GMP (Good 
Manufacturing Practices) İyi Üretim 
Uygulamaları standartlarında üretilmiş 
olması güvenilirliğin temel taşıdır. 
GMP şartları ürünü iç ve dış koşullarda 
koruyucu önlemleri içerir. Seçilecek 
ürünün öncelikle GMP’li olması gerekir. 

Unutmamak gerekir ki vücudumuz 
tek bir çarkla işlemez. Birbiriyle temas 
halinde olan zincirleme bir işleyiş söz 
konusudur. Bu nedenle tek bir destek 
ile tüm iyilik halini yakalamak pek de 
mümkün değildir. Kaliteli uyku, yeterli 
su tüketimi, stressiz yaşam, spor ve 
beslenme bu çarkların doğru işlemesi 
için gereklidir. 

Sağlıkla kalın!

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

C Vitamini İşlevi ve 
Kullanımı

Suda eriyen vitaminler grubunda bulunan, askorbik asit 
olarak da bilinen C vitamini taze sebze ve meyvelerin 
çoğunda bulunur. C vitamini beslenmenin önemli bir 
parçasıdır. Kivi, biber, portakal, greyfurt, bürüksel 

lahanası, Ispanak gibi koyu yeşil renkte sebzeler 
yüksek C vitamini içermektedir. Tarım ilacı kulla-
nılmamış, GDO içermeyen, mevsime uygun meyve 
sebzelerden günlük C vitamini ihtiyacı karşılana-

bilir. İnsan vücudu tarafından sentezlenemediği için dışarıdan beslenme 
ile alınması gereklidir. Suda eriyen vitaminler vücutta depo edilmez bu 
nedenle günlük tüketimleri gerekir. Tüm vitaminlerin farklı kapasitelerde 
antioksidan etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle sigara kullanımı, kötü 
hava şartları, hareketsiz ve stresli yaşam tarzı olan kişilerin mutlaka yeterli 
oranda C vitamini kullanıyor olması önemlidir. C vitamini eksikliği duru-
munda bağışıklık sistemi, saç ve cilt gibi birçok dokuyu ve sistemi olumsuz 
etkileyebilir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Vitamin C

Sağlıklı bir yaşamın en 
değerli anahtarlarından biri; 

bağışıklık sisteminin 
dengelemekten geçiyor. 
Vücutta hastalıklara 

karşı kalkan görevi gören 
bağışıklık direncinin 
kuvvetini vücuttaki vitamin 
ve minerallerin dengesinin 
yüksek seviyede olması 
olumlu yönde etkilediği 
gözlemleniyor.  

Bunun yanı sıra bazı 
vitamin ve mineraller, 
vücut tarafından 

sağlanırken, insanların 
günlük yaşamında ihtiyaç 

duyduğu C ve B12 gibi 
vitaminleri ise vücut 
tarafından üretilemiyor. 

Vücudun en önemli 
temel ihtiyaçlarından olan 
C Vitamini, hastalıklara 
karşı bağışıklığı 
kuvvetlendirmeye destek 
olmasıyla da büyük bir rol 
oynuyor. 

Sağlıklı beslenme 
programlarının 
kaynaklarından biri olan 
C Vitamini, vücutta 
depolanmadığından 
dolayı düzenli bir şekilde 
tüketilmesi öneriliyor.

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

Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi Için: C Vitamini
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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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Meram’ın mahalle odaları vatandaştan tam not aldı
Meram Belediyesinin ‘Mahalle 

Odaları’nın tefrişi için başta sedir 
olmak üzere yaptığı donatılar özel-
likle dış mahallelerde yaşayanlar-
dan büyük beğeni ve takdir topladı. 
Meram Belediyesi tarafından yapı-
lan sedirler, ayakkabılıklar, sehpa-
lar, laminatlar, mutfaklar, kapı ve 
panolarla odalar artık eskisinden 
çok daha konforlu bir hale geldi.

Mahalle ziyaretlerinde hem-
şehrilerinin kendinden en çok iste-
diği konulardan birinin de ‘Mahalle 
Odaları’nın daha konforlu bir hale 
getirilmesi olduğunu kaydeden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, pek çok mahallede kısa bir 

süre içinde bu isteği yerine getirmiş 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
kaydetti. Bu çerçevede kendilerin-
den talepte bulunan 36 mahallenin 
33’ünde çalışmaların tamamlan-
dığını ifade eden Başkan Kavuş, 
“Mahalle Odalarının tefrişi için baş-
lattığımız çalışmaların büyük kıs-
mını pandemi sürecinden çok önce 
bitirmiştik. Yüzlerce metretüllük 
sedir yapımının yanında odaların 
ihtiyaçları ve bizim imkanlarımız 
dahilinde mahallelerimize destek 
olduk. Yaşanan pandemi sürecin-
den dolayı buraları vatandaşlarımız 
çok rantabl kullanamadı ve bir süre 
daha kullanamayacaklar belki ama 

yaptığımız bu yatırım sayesinde 
onlardan aldığımız takdir ve beğeni 
bizleri fazlasıyla mutlu etti” dedi.
‘HİZMETLERİMİZİ HEMŞEHRİLERİMİZİN 
BEKLENTİLERİYLE ŞEKİLLENDİRMEYE 

DEVAM EDECEĞİZ’
“Vatandaşlarımızın doğdukları, 

büyüdükleri ve yaşadıkları mahal-
lelerde mutlu bir hayat sürebil-
meleri için onlara destek olmaya 
ve tüm enstürümanları onların 
hizmetine sunmaya devam ede-
ceğiz” şeklinde konuşan Başkan 
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Meram’da hizmet felsefemizi, 
hemşehrilerimizin talep ve beklen-
tileriyle şekillendirmeyi bir gelenek 

haline getirdik. Her fırsatta vatan-
daşlarla buluşmamızın, sık sık ger-
çekleştirdiğimiz merkeze uzak ma-
halle ziyaretlerimizin; ki pandemi 
süreci hafifler hafiflemez yine yap-
tık bu ziyaretleri, temel amacı da 
budur. Bizim belediye olarak görev 
ve yetki alanımıza giren konularda 
vatandaşlarımızın yanında olmaya, 
görev ve yetkimizin dışındaki konu-
larda da ilgili kurum ve kuruluşlarla 
vatandaşımız adına irtibatta olma-
ya devam edeceğiz. Bu anlayışla 
odalara yaptığımız yenilikler hayırlı 
olsun, tüm hemşehrilerim bunları 
güzel günlerde kullansınlar.”
n HABER MERKEZİ

Konya’da önemli isimler 
koronavirüse yakalandı

İçeriçumralılar’dan 
Candan’a ziyaret 

Konya’da koronavirüs vakaları 
gündeme gelmeye devam edi-
yor. Memur-Sen / Eğitim-Bir-Sen 
Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, 
Saadet Partisi Genel İdare Kuru-
lu Üyesi, Konya Eski Milletvekili 
Lütfi Yalman, Konya Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başka-
nı Cevdet İşbitirici, Konya İl Göç 
İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu, 
koronovürüse yakalandı.  Edinilen 
bilgilere göre sağlık durumları iyi 
olduğu öğrenilen isimlerin teda-
vileri evlerinde devam ediyor. Va-

tandaşlara da uyarılarda bulunan 
isimler Maske, mesafe ve hijyen 
kurallarına hassasiyet çağrısı yaptı-
lar. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Eğitim-Bir-Sen Konya İl Temsilcisi 
Nazif Karlıer, Saadet Partisi Genel 
İdare Kurulu Üyesi, Konya Eski 
Milletvekili Lütfi Yalman, Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dai-
re Başkanı Cevdet İşbitirici, Konya 
İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin 
Buzcu’ya geçmiş olsun dileklerimi-
zi iletiyoruz.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

İçeriçumra Eğitim Kültür Çev-
re ve Dayanışma Derneği, Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
İçeriçumra Eğitim Kültür Çevre 
ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Sedat Dündar, Dernek kurucu ve 
onursal Başkanı Teyfik Dündar, 
Dernek Onursal Başkanı ve Kon-
ya Gıda Tarım Üniversitesi Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Mevlüt Müla-
yim, TARKOP Başkanı Seyit Dağ, 
Demirciler İnşaat Petrol Sahibi 
Orhan Demirci Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.  Ger-
çekleşen ziyarette konuşan Başkan 

Serdar Dündar, “Çumra Belediye 
Başkanımız Merhum Halit Oflaz’ın 
vefatı sebebiyle yerine seçilen Re-
cep Candan beye Hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunduk. Başkanımızın 
göstermiş olduğu samimi ilgi ve 
alakalarından dolayı kendilerine 
teşekkür eder, görevinde başarılar 
dileriz. Çumra’mıza Hayırlı hiz-
metlere vesile olması temennisi 
ile Allah yar ve yardımcısı olsun. 
İçeriçumra Eğitim Kültür Çevre 
ve Dayanışma Derneği olarak baş-
kanımızın Çumra’mıza yapacağı 
hizmetlerde her daim yanındayız” 
ifadelerini kullandı.
n MEVLÜT EGİN

Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı açılış için gün sayıyor. Projenin açılıp 
ticari faaliyetlerin başlamasıyla Tarihi Bedesten Çarşısı’yla bütünleşerek tarih yeniden canlanmış olacak 

Önemli proje tarihi
yeniden canlandıracak

Büyükşehir Belediyesi, Mevlana 
Kültür Vakisi Projesi kapsamında 
önemli çalışmalara imza attı. Ta-
rihi Bedesten’in restorasyonunun 
tamamlanmasıyla bölge farklı bir 
havaya bürünürken, bölgeyle bü-
tünleşecek Tarihi Osmanlı Buğday 
Pazarı Projesi de tamamlanmak için 
gün sayıyor. 

Büyükşehir Belediyesi, Mevlana 
Kültür Vadisi Projesi kapsamında 
Tarihi Bedesten’de yaptığı resto-
rasyon çalışmalarının bir benzerini 
“Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı”nda 
yürütüyordu. 2014 yılında projelen-
dirilen ve sonrasında çalışmalarına 
başlanan Tarihi Osmanlı Buğday Pa-
zarı’nda yapılan çalışmalarda sona 
gelindi. Tarihi ortaya çıkaracak pro-

je çerçevesinde yapılan dükkanlar 
Ekim ayı itibariyle hak sahiplerine 
teslim edilmeye başlanacak. 

136 DÜKKAN VAR
Yaklaşık 50 bin metrekarelik 

alanda yükselen Tarihi Osman-
lı Buğday Pazarı’nda 136 dükkan 
bulunuyor. Dükkanların Ekim ayı 
itibariyle hak sahiplerine teslim edil-
meye başlamasıyla bölgedeki ticari 
faaliyetlerin de kısa sürede başlama-
sı bekleniyor. Ayrıca Tarihi Osmanlı 
Buğday Pazarı’nda esnafların ve 
vatandaşların kullanabileceği cami, 
şadırvan, tuvalet, sosyal tesisler, ge-
zinti alanları bulunuyor. 

900 ARAÇLIK OTOPARK
Bölgedeki otopark sorununu 

gidermek amacıyla Tarihi Osman-

lı Buğday Pazarı Projesi’yle birlikte 
aynı zamanda otopark çalışması da 
başlatılmıştı. 

Bölgedeki yeraltı otoparkı hiz-
met vermeye başlamıştı. Otoparkın 
hizmete girmesiyle bölgedeki park 
sorunu büyük oranda çözülmüş du-
rumda. Otoparkıyla birlikte Tarihi 
Osmanlı Buğday Pazarı, vatandaş-
lara rahat ve konforlu bir alışveriş 
imkanı sunacak.
DOKUYA UYGUN İŞYERLERİ OLACAK

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
bölgesindeki çalışmalar başlamadan 
önce, bölgede yıkık dökük depolar, 
un ve yem satıcıları bulunuyordu. 
Yapılan sağlıklaştırma çalışmala-
rıyla birlikte 136 dükkana kavuşan 
bölgedeki işletmeler dokuya uygun 

olarak belirlenecek. Buna göre sar-
raf, telefon bayileri, restoranlar gibi 
işletmeler Tarihi Osmanlı Buğday 
Pazarı’nda hizmet vermeye başla-
yacak.

BÜTÜNCÜL BİR 
YAKLAŞIM SERGİLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Vadisi Projesi kapsamında 
Tarihi Bedesten Çarşısı’nda önem-
li bir restorasyon çalışmasına imza 
atmış, proje ödüle layık görülmüştü. 
Aynı proje kapsamında gerçekleşti-
rilen Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı 
Projesi’yle tarihi dokuya uygun bir 
çalışma ortaya konmuş olacak. Böy-
lece bütüncül bir yaklaşımla, bölge 
yeni bir değer kazanmış olacak. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Lütfi Yalman

Cevdet İşbitirici Nazif Karlıer

Zeki Afşin Buzcu
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Başta Antalya olmak üzere çevre şehirlerden Konya’ya korona hastalarının nakledildiği yönündeki söylemlerin asılsız oldu-
ğunu vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, süreci en doğru şekilde yönetebilmeye gayret ettiklerini söyledi

AK Parti heyetinden 
UİGAD’a ziyaret

Samancı, Genç ve Akyüz,
Gaziler’i ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, İl Yönetim Kuru-
lu Üyesi Hatice Sedef, Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ile Uluslararası 
İnternet Gazeteciliği ve Gazete-
ciler Derneği Genel Başkan Yar-
dımcısı ve İl Başkanı Mehmet Ali 
Elmacı’yı ziyaret ederek UİGAD’ın 
çalışmaları ve gündeme dair gö-
rüş alışverişinde bulundular.

İNTERNET YASASI 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sadece Türkiye’nin değil bü-
tün dünyanın koronavirüs ile mü-
cadele ettiğini ve dünyanın zor 
bir imtihan sürecinden geçtiğini 
hatırlatan AK Parti Konya Millet-
vekili Gülay Samancı, “Bu süreç-
te insanları doğru bilgilendirmek 
basınımızın en temel görevidir. 
Bu konuda sizlere teşekkür edi-
yoruz. Özellikle teknolojinin hızla 
geliştiği dönemde de artık in-
ternet haberciliği de kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Hal böyleyken bu 
durumun da denetim altına alın-
ması gerekirken son dönemde 
yaşananlar gösterdi ki; internet 
çağı bazı sorunları da beraberin-

de getiriyor. Biz, hükümet olarak 
bu konudaki çalışmalarımızı hızla 
yapıyoruz. Devlet olarak da vatan-
daşın kişilik haklarına saldırının 
önüne geçmek adına kanunlar 
hazırlıyoruz. Sizler de STK’lar ola-
rak bu sürece katkı sunuyor, pro-
jeler geliştiriyorsunuz. Bunlar bizi 
memnun ediyor” dedi. UİGAD’a 
başarılar dileyen Samancı, inter-
net düzenlemesi konusunda da 
çalışmaların devam ettiğini belir-
terek “internet yasası konusunda 
en kısa sürede sonuca ulaşmak 
istiyoruz” ifadesini kullandı.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de, basının ülkede 
çok önemli bir görev üstlendiğini 
belirterek UİGAD’a başarılar di-
ledi.

UİGAD’IN TASLAĞI HAZIR
Ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti ifade eden UİGAD İl Başka-
nı Mehmet Ali Elmacı ise, internet 
yasasının çıkarılması konusunda 
UİGAD olarak 22 maddelik tas-
lak hazırladıklarını ifade ederek 
komisyonda görevli olan Gülay 
Samancı’dan destek istediklerini 
söyledi. n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı kendisine eşlik 
eden AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç, Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Konya İl Müdür 
İbrahim Akyüz’den oluşan heyet 
ile Gaziler Haftası nedeniyle Tür-
kiye Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneğini ziya-
ret etti.

Ziyarette konuşan Konya Mil-
letvekili Gülay Samancı, “Şehit ve 
Gazi ailelerimiz milletimizin birlik 
ve beraberlik teminatıdır. Başka 
bir havası var buraya gelince in-
sanların etkilenmemesi mümkün 
değil” dedi.

Ziyaret de şehit aileleri ve 
gaziler ile sohbet eden Gülay Sa-
mancı sorun bildiren üyelerin 
sorunlarının giderilmesi için çaba 
göstereceğini dile getirdi. Dernek 

Başkanı Gazi Süleyman Ege ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek heyete teşekkürleri-
ni iletti. 

Gazi Ege, TBMM’de yapıla-
cak yasama faaliyetlerinde şehit 
aileleri ve gazilerimizin yaşamış 
olduğu sorunların giderilmesi ko-
nusunda  desteklerini bekledikle-
rini dile getirerek, Şehit anne ve 
babalarının özlük haklarının iyi-
leştirilmesi, gazilerimizin ÖTV’siz 
araç edinmesi, askerde ecelen ve-
fat edenlerin anne ve babalarının 
özlük haklarının iyileştirilmesi, 
kamuda çalışan şehit ve gazilerin  
yakın çevresi atama ve  yer değiş-
tirme işlemlerinin hızlandırılması  
gibi  konularda yaşanılan sorunla-
ra değindi. Ziyaret günün anısına 
çekilen hatıra fotoğrafları ile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

‘Konya’ya dışarıdan
hasta getirilmiyor!’
AK Parti Konya Milletveki-

li Gülay Samancı, Konya Yenigün 
Gazetesine özel açıklamalarda bu-
lundu. Koronavirüs ile mücadeleyi 
yakından takip ettiklerini ifade eden 
Milletvekili Samancı vatandaşlara 
kurallara uyma konusunda hassas 
olmaya davet etti. Milletvekili Sa-
mancı Konya Şehir Hastanesinin 
açılması ile birlikte Konya’daki has-
tanelerin rahatladığını vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, “Şehir Hastanesi 
açılmasından önce çok sayıda ma-
nipülasyon yapıldı. Koronavirüs ile 
mücadele siyasi malzeme haline 
getirilmeye çalışıldı. Çeşitli illerden 
Konya’ya hasta getirildiği iddia edil-
di. Bizler süreci çok yakından takip 
ediyoruz. 

Şu ana kadar Konya’nın dolu-
luğu ile ilgili bir sıkıntı yaşamadık. 
Hiçbir hastamız doluluk sebebiyle 
geri çevrilmedi.  Çevre illerden Kon-
ya’ya gelmiş ve burada koronavi-
rüs tanısı konulmuş ve tedavilerine 
başlanılmış isimler oldu. Hastaneye 
başvuran hastalarımız eğer yoğun 
bakımda tedavi edilmesi gereki-

yorsa yoğun bakımda tedavi altına 
alınıyor. Hastalığın tedavi sürecine 
göre vatandaşlarımızın tedavileri 
Konya’da gerçekleşiyor” ifadelerini 
kullandı.  

Konyalıları koronavirüs tedbir-
lerine uyma konusunda daha dik-
katli olmaya davet eden Milletvekili 
Samancı, “Koronavirüsle mücadele 
devletimizin tek taraflı mücadelesi 
yeterli olmuyor. Vatandaşlarımı-
zın da tedbirlere uyması oldukça 

önemli. Bu süreci hükümetimizin 
ve vatandaşlarımızın alacağı ted-
birler ile hep beraber geçireceğiz. 
Konya’da vakalarımız hızlı bir artış 
göstermişti. Son alınan önlemler ile 
önceki dönemlere göre rahatlama 
var. Ama bu vakaların artmadığı 
anlamına gelmiyor. Konyalı hem-
şerilerimizden özellikle temizlik, 
maske ve mesafe kurallarına har-
fiyen uymalarını istiyoruz. Şimdi 
alacağımız tedbirler kış mevsimini 

daha rahat bir şekilde geçirmemi-
ze yardımcı olacak. Hemşerilerimiz 
bunlara dikkat ettiği sürece hastalığı 
çevremizden uzaklaştırmış olacağız. 
Eğer hastalık gelmişse bile hafif bir 
şekilde atlatılmasını sağlayacağız. 
Koronavirüs konusunda temkinli 
ve dikkatli olmamız gerekiyor. Ko-
ronavirüs sadece ülkemizde değil, 
tüm dünyada yaşanan bir musibet. 
Rabbim inşallah tez zamanda bu be-
layı başımızdan def eder. Türkiye’de 
koronavirüs süreci şeffaf bir şekilde 
yürütülüyor” diye konuştu.

DEVLET ESNAFININ YANINDA
Esnafların yapılandırma beklen-

tisi konusunda sorulara cevap ve-
ren Samancı, “Pandemi olağanüstü 
bir dönem. Bu süreç devam ettikçe 
devletin bazı alacakları ertelenmiş-
ti. Daha sonra Ekim sonuna kadar 
tekrar ertelendi. Şimdilerde yapılan-
dırmayı düşünmek için biraz erken. 
Çünkü süreç daha nihayete ermedi. 
O vakit geldiği zaman devlet esnafı-
nı da düşünecek, lüzum görüldüğü 
durumda gereken düzenleme yapı-
lacaktır” ifadelerini kullandı. 
n MERVE DURGUT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 
Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TEK-
NOFEST kapsamında Tuz Gölü’nde 
düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu 
Yarışması’na katıldı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, “Türksat 5A haber-
leşme uydumuzu 2 Ekim’de teslim 
alacağız. Uydumuz 30 Kasım’da 
uzaya fırlatılacak.” dedi. Bakan Ka-
raismailoğlu, burada yaptığı konuş-
mada, gençlerle birlikte bulunmanın 
onların heyecanına ortak olmanın 
çok güzel bir durum olduğunu be-
lirtti. Beş yıl önce 5 takım 18 kişiyle 
başlayan yarışmanın bugün 149 ta-
kım 900 kişiye ulaştığını dile getiren 
Karaismailoğlu, “Bu bizim için bü-
yük bir başarı. İnşallah TÜRKSAT’ın 
desteğiyle bu daha da büyüyecek. 
Gençlerimizle birlikte ve yanlarında 
olacağız, onları destekleyeceğiz.” 
dedi.
‘TÜRKSAT 5A HABERLEŞME UYDU-
MUZU 2 EKİM’DE TESLİM ALACAĞIZ’

TÜRKSAT ile ilgili gelişmeyi de 

paylaşan Karaismailoğlu, “Türk-
sat 5A haberleşme uydumuzu 2 
Ekim’de teslim alacağız. Uydumuz 
30 Kasım’da uzaya fırlatılacak. Ça-
lışmaları devam ediyor. Peşinden 5B 
gelecek. Orada da sürprizlerimiz var. 
Onla ilgili de açıklama yapacağız.” 
ifadelerini kullandı. Bakan Varank 
ise TEKNOFEST’i gençlerde bilim ve 
teknoloji ateşini yakmak üzere ger-
çekleştirdiklerini bildirdi.

Gençlerin, bilime, teknolojiye, 
uzaya ve havacılığa ilgi duymaları 

için TEKNOEST’i düzenlediklerini 
dile getiren Varank, şunları kaydet-
ti: “Bugünkü yarışmamız da aslın-
da öğrencilerin bir uzay sisteminin 
tasarımından devreye alınmasına 
kadar bütün aşamalarını deneyimle-
yebilecekleri bir yarışma. 

Geçen senelerden farklı olarak 
bu sene model uyduları belirli bir se-
viyeye çıkaracaklar, ondan sonra uy-
dular yeryüzüne sağlam bir şekilde 
ama gerekli veri aktarımı yapacak 
şekilde inecek. Oldukça başarılı bir 

yarışma.”
‘BU HEYECANI TÜM ANADOLU’YA 

YAYACAĞIZ’
Geçen yıl TEKNOFEST’in 1 mil-

yon 700 binden fazla katılımcıyla 
gerçekleştiğini anımsatan Varank, 
şunları kaydetti: “Yarışmalar bir 
tarafa biz aynı zamanda TEKNO-
FEST’le uzay havacılık alanında 
şovlar düzenliyoruz. Milli teknoloji 
hamlesi kapsamında geliştirdiğimiz 
yerli ve milli ürünlerin tanıtımını 
yapıyoruz. Biz Türkiye’nin Milli Tek-
noloji Hamlesini, yani sadece tekno-
loji üreten değil, kendi teknolojisini 
geliştirip, üreten ülke olması yolun-
daki çabasının, vatandaşlarımız ta-
rafından sahiplenilmesini istiyoruz. 
Bunun bir toplumsal dalga olmasını 
istiyoruz. T3 Vakfı, bizim Bakanlığı-
mızın yürütücülüğünde ama Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı ve diğer 
bakanlıklarımızın da katkılarıyla 
Türkiye’de büyük bir heyecan oluş-
turduk. Pandemi sebebiyle bu sene 
heyecan biraz düşmüş olabilir, gös-
teriler olmayacak, sadece yarışma-
ları yapacağız ama biz bu heyecanı 
tüm Anadolu’ya yayacağız.” n AA

Bakanlar Tuz Gölü’nde Uydu Yarışması’na katıldı

HABER

KTO Karataylı genç mimar ve iç mimarlar ödüllerini aldı
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi 2019-2020 
eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi 
Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri-
nin mezuniyet projelerinde derece-
ye giren öğrenciler, ödüllerini aldı. 

‘DİJİTAL ÜNİVERSİTE 
HAKKINI VERDİK’

Ödül töreninde, saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
konuşmasını yapan KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade, “Pandemi sürecinde 
‘Dijital Üniversite’ sloganıyla yola 
çıkan KTO Karatay Üniversitesi, 
bu sloganın altını doldurdu. Bu 
süreçte birçok üniversite onli-
ne yani senkron ders yapamadı. 
Fakat KTO Karatay Üniversitesi, 
bir hafta içerisinde canlı derslere 
başlayarak uzaktan eğitimde de 
rüştünü ispatladı. Bazı bölümler 
vardır ki; Mimarlık, İç Mimarlık, 
Tıp gibi alanlarda akademisyen 

ile öğrencinin bire bir çalışmasını, 
karşılıklı diyalog ile hocanın sürekli 
yönlendirmesini, ikazını ve kont-
rolünü gerektirir. Bu nedenle tüm 
tedbirler alınarak bu derslerin yüz 
yüze yapılması kararı alındı. Bu sü-
reçte gösterilen özveri ve gayreti 
dolayısıyla başta Dekanımız Prof. 
Dr. Kerim Çınar olmak üzere tüm 

bölüm başkanlarımıza, akademis-
yenlerimize, ayrıca  yoğun istek ve 
arzularından dolayı öğrencilerimi-
ze teşekkür ediyorum.” ifadelerine 
yer verdi.

‘KTO KARATAY FARKINI 
ORTAYA KOYDU’

Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim 

Çınar, “Pandemi dolayısıyla, eğiti-
mimizi üniversitemizin desteğiyle 
uzaktan eğitim şeklinde sürdür-
dük ancak uygulama ağırlıklı olan 
proje ve yapı derslerini erteleyerek 
Ağustos ayında tamamladık.

 İddia ediyorum ki, Türkiye’de 
bu şekilde tek bir uygulama oldu. 
O da üniversitemizde gerçekleş-

ti. Bu uygulama bundan sonra 
örnek olacaktır. KTO Karatay’ın 
farkı budur.” dedi. Meslek öğre-
tim açısından bitirme projelerinin 
önemine değinen Prof. Dr. Kerim 
Çınar, “Bundan sonra Mimarlık ve 
İç Mimarlık öğrencilerimizi meslek 
hayatı bekliyor. 

Uygulamalı derslerimizi o ha-

liyle bırakamazdık, mesleği öğret-
mek uğruna üniversitemizin bütün 
imkânlarını kullanmamız için Sayın 
Rektörümüz, Genel Sekreterimiz 
seferber oldu. Hamdolsun bu işi 
başardık. 

Bize burada desteklerini esirge-
meyen başta Üniversitemiz Müte-
velli Heyetine, Sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Bayram Sade’ye teşekkür 
ediyorum. Mimar ve İç Mimar olan 
genç meslektaşlarımı da tebrik edi-
yorum” şeklinde konuştu.

“Beyşehir Gençlik ve Su Spor-
ları Köyü” konusuyla Mimarlık 
Bölümünde, “Mutfak Sanatları 
Akademisi” konusuyla İç Mimarlık 
Bölümünde dereceye giren ilk üç 
öğrenci ile “Mimarlık ve Sinema” 
dersi kapsamında çeşitli kategori-
lerde ödül almaya hak kazanan öğ-
rencilerin ödül ve belgelerini alma-
larının ardından, ödül töreni toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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Gastroenteroloji Uzmanı Dr. En-
ver Avcı, iltihabi bağırsak hastalığı 
bulunan hastalarda fazla baharatlı, 
kolalı gıdaların sıkıntıya neden ola-
bileceğini belirterek, “Özellikle ağrı 
kesicilerden uzak durmalarını isti-
yoruz. Gerekirse antibiyotik kullanı-
mından uzak durmalarını istiyoruz” 
dedi.

Medicana Konya Hastanesi 
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Enver 
Avcı, inflamatuar bağırsak hasta-
lıklarının, bağırsağın iltihabi hasta-
lıkları olduğunu belirtti. Hastalığın 
crohn hastalığı ve ülseratif kolit 
şeklinde ikiye ayrıldığını söyleyen 
Uz. Dr. Enver Avcı, “Ülseratif kolit, 
bağırsağın sadece mukozasının tu-
tulumuyla giderken crohn hastalığı 
ise tüm katmanlarını tutabilir ve 
ağızdan anüse kadar herhangi bir 
bölgeyi tutma ihtimali vardır. Ancak 
ülseratif kolit de ise sadece kolonun 
tutulması söz konusudur. Özellikle 
ülseratif kolit hastaları kanlı dışkı-
lamayla başvururlar. Ancak sadece 
ishal de olabilir. 3 haftayı geçen ishal 

durumlarında genelde biz inflama-
tuar bağırsak hastalıkları açısından 
araştırmanın gerek olduğunu dü-
şünürüz. Çünkü çoğu zaman kronik 
ishal altından inflamatuar bağır-
sak hastalıklar çıkar. Ülseratif kolit, 
genelde bağırsağın son kısmının 
tutulumuyla gider ve zaman içeri-
sinde bağırsak ön kısımlarına doğru 
gelirken, crohn hastalığı daha çok 
ince bağırsağın son kısmı, kalın ba-
ğırsağın ilk kısmında tutar. Ülseratif 
kolit çoğu zaman tedaviyle kontrol 
altında tutulabilir. Ama crohn has-
talığında komplikasyonlar nispeten 
daha fazla olabilmektedir. Bu hasta-
larda fistül ve apse olabilir. Striktür 
dediğimiz darlık gelişebilir” dedi.

‘AMELİYATI SADECE BİR 
PROBLEM ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMAN 

KULLANIYORUZ’
Crohn hastalığının ülseratif koli-

te göre kısmen daha ağır bir hasta-
lık olduğunu ifade eden Enver Avcı, 
“Ülseratif kolitte hastaların medikal 
tedaviye rağmen yanıt alamaması 
durumunda cerrahi operasyon ile 

tamamen bağırsak çıkarılıp ortadan 
kaldırma şansı vardır. Ama tabii ki 
her organ çok kıymetli olduğu için 
olabildiğince ameliyatı yapmama-
ya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince 
medikal tedavilerle hastaları kontrol 
altında tutuyoruz. Crohn hastalığın-
da ise ameliyat, tamamen ortadan 
kaldırmaz. Ameliyatı sadece bir 
problem ortaya çıktığı zaman kulla-
nıyoruz. Çünkü her seferinde yeni-
ler. Yani hastayı ameliyat edersiniz, 
bir yıl sonra farklı bir bölgeden tek-
rar çıkabilir. Onun için crohn has-
talığında ameliyat bir tedavi şekli 
değildir. Sadece komplikasyonları, 
yeri geldiği zaman yönetmek için 
kullanılır” diye konuştu.

‘HASTALARIN DURUMUNA GÖRE 
TEDAVİ ŞEKLİ BELİRLENİR’

Tanıda hastaların kliniğinin en 
önemli olan şey olduğunu dile ge-
tiren Avcı, “Üç haftayı geçen ishal, 
özellikle kanlı ishal bizim için çok 
kıymetli. Hastaya kolonoskopi ya-
pılarak o bölgenin mukozası değer-
lendirilir ve biyopsiler alınır. Klinik, 

endoskopik bulgular ve histopato-
lojik bulgularla hastanın tanısı ko-
nulur. Aynı zamanda buna neden 
olabilecek diğer aynı görüntüyü 
verebilecek hastalıkların da dışlan-
ması gerekir. Bunlar enfeksiyöz, tü-
berküloz gibi hastalıklar, ağrı kesici 
kullanımına bağlı bağırsak muko-
zasının bozulması olabilir. Bunların 
hepsini dışladıktan sonra teşhisimizi 
koyuyoruz. Hastaların durumuna 
göre tedavi şekli belirlenir. Örne-
ğin crohn hastalarının bir kısmı acil 
bir şekilde gelir. Hastanın kliniğine 
göre başlayacağımız ilaçların gücü 
belirlenir. Hastaların tedavisini ar-
tık sadece semptomları gidermeye 
yönelik değil, elimizden geldiğince 
mukozanın tamamen iyileşmesini 
istiyoruz. Böylelikle tam bir teda-
vi sağlama amacımız var. Eskiden 
sadece hastanın semptomlarının 
giderilmesi yeterli görülürken bu-
gün artık mukozanın tamamının 
iyileşmesi öngörülüyor” şeklinde 
konuştu.
n İHA

Aşırı baharatlı ve kolalı gıdalar bağırsaklara zarar veriyor

‘Sağlık çalışanlarına ne 
kadar teşekkür etsek az’

MHP Karatay İlçe Başkanı 
Sebahattin Küçükdoğru, hem 
Konya’da hem de ülke genelin-
de koronavirüse karşı olağanüstü 
bir mücadele sergilendiğini ve 
bu mücadelenin ana kahraman-
larının sağlık çalışanları olduğu-
nu söyledi. Başkan Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca olmak üzere dok-
torlar, hemşireler ve diğer tüm 
sağlık personelinin fedakârlıkla 
görevlerini ifa ettiklerini dile geti-
ren Sebahattin Küçükdoğru, “Hiç 
kimsenin zor şartlar altında vazife 
yapan kahramanlarımızı suçla-
maya ve saldırmaya hakkı yoktur. 
Sağlık çalışanlarına ne kadar şük-
ran duysak azdır” dedi.

Dünyanın büyük bir felake-
tin yükünü kaldırmaya çalıştığını 
ifade eden Başkan Küçükdoğru, 
salgının önünü kesmek, virüsün 
bulaşıcılığını önlemek, hastalığı 
kalıcı ve köklü tedavi etmek için 
yoğun emek ve sarf edildiğini kay-
detti. Beklenen günlerin geleceği-
ne, şifanın insanlıkla buluşacağına 
inandığını dile getiren Küçükdoğ-
ru, “Karamsarlığa gerek yoktur. 
Bir kaşık suda fırtına koparmaya 
lüzum yoktur. Elbette hastalı-
ğı ciddiye almak lazımdır ancak 
salgına dikkat ettiğimiz kadar 
kötümserliğin salgınına karşı da 
uyanık olmak zorundayız. Yeter 

ki kurallara uyalım, yeter ki du-
yarlı olalım.” değerlendirmesinde 
bulundu. Maskesi kolunda ge-
zen, sosyal mesafeyi askıya alan, 
temizlik şartlarını ihlal edenlerin 
başkalarının yaşama hakkını riske 
attıklarını görmek mecburiyetin-
de olduklarını vurgulayan MHP 
Karatay İlçe Başkanı Sebahattin 
Küçükdoğru, şunları kaydetti: 
“Tavsiye edilen kurallara bilerek 
ve kasten uymadan toplum ha-
yatına karışanlar insan sağlığını 
hiçe sayan vicdansızlardır. Eğlen-
ce merkezlerinde, gece kulüple-
rinde, düğünlerde, toplu taşıma 
vasıtalarında maske takmadan 
mesafe koymadan sorumsuzca 
hareket edenlerin virüsün bulaş-
masına destek oldukları, insan ve 
toplum sağlığına kastetmeleri feci 
bir vebaldir. Ülkemizde koronavi-
rüse karşı olağanüstü bir müca-
dele sergilenmektedir. Bu yalın 
gerçeği inkâr edip, açıklanan ra-
kamları yalanlayanlar ne biliyorsa 
açıklamak durumundadır. Vatan-
daşlarımızın aklını karıştırmak, 
güvensizliği kamçılamak, şüphe-
leri kabartmak utanmazlığın da-
niskasıdır. Sağlık çalışanlarımızın 
azmini kırmak için kollarını sıva-
yanlar tedavisi imkânsız ahlaksız-
lık hastalığına yakalanmışlardır.”
n HABER MERKEZİ

İlçe genelinde hizmet veren 32 aile sağlığı merkezine “Atık İlaç Toplama Kutusu” yerleştiren Karatay Beledi-
yesi, atık ilaçların gelişigüzel atılmasına çevre ve insan sağlığını tehdit eden önüne geçmeyi hedefliyor

Karatay’da atık ilaçlar 
sağlığı tehdit edemeyecek

Karatay Belediyesi, tarihi geç-
miş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe 
karışmadan imha edilmesini sağla-
mak üzere yeni proje başlattı.  Ka-
ratay Belediyesi, hayata geçirdiği 
projelerle Türkiye’de her alanda 
uygulanan “Sıfır Atık Projesi”ne 
büyük katkı sağlamaya devam edi-
yor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede-
ki 32 Aile Sağlığı Merkezi’ne “Atık 
İlaç Toplama Kutusu” yerleştirdi. 
Gelişigüzel atıldığında çevre ve in-
san sağlığına büyük ölçüde zarar 
veren atık ilaçlara yönelik başlatı-
lan projeyle ilaçlar atık olmaktan 
çıkarılacak. 

Vatandaşlar, kullanım tarihi 
geçmiş ilaçları kendilerine en yakın 
sağlık ocağındaki “Karatay Beledi-
yesi Atık İlaç Toplama Noktası”na 
bırakarak hem doğayı hem de in-
san sağlığını korumuş olacak.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, aynı zamanda atık ilaçla-
rın geri dönüştürülerek ekonomiye 

kazandırılmasını da amaçlayan 
projeyle tehlikeli atık sınıfına giren 
atık ilaçların kontrollü olarak imha-
sı için atık ilaç kutuları ile toplan-
ması; çevreye, doğaya ve canlıya 
zarar getirmeyecek şekilde lisanslı 
tesislerde bertaraf edilmesinin sağ-
lanması, şehrin doğasının ve halk 

sağlığının korunması hedefleniyor.
Bugüne kadar hayata geçirdik-

leri pek çok geri dönüşüm projesiy-
le hem doğayı koruduklarını hem 
de ülke ekonomisine ciddi katkılar 
sağladıklarını belirten Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, bu pro-
jenin de bu amacı taşıdığını söyledi.

‘İLAÇ ÇÖP DEĞİLDİR, DOĞAMIZI VE 
TOPRAĞIMIZI ZEHİRLEMEYELİM’

Başkan Hasan Kılca, “Ülkemiz-
de alınan ilaçların neredeyse yarıya 
yakını maalesef son kullanım tari-
hi dolmadan veya kutusunun dahi 
açılmadan evsel atık olarak çöplere 
atılıyor. Bu ilaçlar da çöpe atıldığın-
da içlerindeki kimyasal maddeler 
maalesef toprağa ve suya karışarak 
çevre kirliliğine neden oluyor. Bu 
kirlilik hem insan sağlığına hem de 
doğadaki diğer canlılara zarar veri-
yor. Onun için de ilaç çöp değildir, 
çöplüğe atılamaz diyoruz ve ber-
taraf edilmesi gereken bu atıklar 
için yeni bir projeyi hayata geçirmiş 
olduk. İlçemiz genelindeki 32 Aile 
Sağlığı Merkezi’ne ‘Atık İlaç Kutu-
su’ yerleştirdik. Hemşehrilerimden, 
evlerinde bulunan tarihi geçmiş 
veya kullanılmayan, ihtiyaç fazlası 
ilaçları bu kutulara bırakmalarını 
rica ediyorum. Bu projeyle duyarlı 
vatandaşlarımızın da katkılarıyla 
başarıya ulaşacağımızı temenni 
ediyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

Op. Dr. Afşin Ağaoğlu Dünyagöz 
Konya’da hastalara hizmet verecek

Op. Dr. İsmet Doğru Dünyagöz 
Konya’da hizmet vermeye başladı

Kurulduğu günden bu yana 
göz sağlığı konusunda dünya stan-
dartlarında teşhis ve tedavi hiz-
meti sunarken, Türkiye’nin branş 
hastaneciliği konsepti ile tanışma-
sını da sağlayan Dünya Göz Has-
taneleri, kadrosunu yaptığı yeni 
transferlerle güçlendiriyor. 

Dünyagöz Konya Hastanesi 
bünyesine katılan Op. Dr. Afşin 
Ağaoğlu da bundan böyle göz sağ-
lığı alanında Konyalılara hizmet 
verecek. 

Kurulduğu günden bu yana, 
Konyalıların göz sağlığı sorunlarına 
en son teknolojilerle ve uzman he-
kim kadrosunun yardımıyla dünya 
standartlarında çözümler getiren 
Dünyagöz, bünyesine yeni katılan 
göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Af-
şin Ağaoğlu ile refraktif, katarakt 
cerrahi, genel muayene, glokom, 
oküloplasti, retina hastalıkları, kor-
nea hastalıkları, konjoktiva, üvea, 

çocuk göz sağlığı, şaşılık gibi birçok 
alanda Konyalılara göz sağlığında 
hizmet vermeye başladı.

‘ÖNEMLİ OLAN KALİTELİ VE 
KONFORLU HİZMET’

Sağlıkta teknolojinin ve çağa 
ayak uydurmanın büyük önem 
arz ettiğini dile getiren Dünyagöz 

Konya Hastanesi doktorlarından 
Op. Dr. Afşin Ağaoğlu, “Biz hekim-
ler için hastalarımızın sağlıklarına 
hızlı bir şekilde kavuşabilmeleri ve 
bu sürecin kaliteli ve konforlu bir 
şekilde yürütülebilmesi oldukça 
önemli. Kaliteli hizmet verebilmek 
için altyapının da kaliteli ve çağa 
ayak uydurmuş olması gerekiyor. 
Hastanenin sahip olduğu imkan-
lar, sağlık sürecini doğrudan etkili-
yor. Bu anlamda ben de teknolojiyi 
önemsiyor ve Dünyagöz’ün dünya 
standartlarında bir hastane olarak 
bu imkanlara sahip olduğunu gö-
rüyorum. Aynı zamanda burada 
ileri teknolojiye sahip cihazlarla 
hizmet verebilecek olma fikri de 
beni çok heyecanlandırdı. Yeni 
hizmet dönemimde Dünyagöz 
Konya ailesinin bir parçası olaca-
ğım için mutlu ve gururluyum” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Dünyagöz Hastaneler Grubu, 
Türkiye’nin branş hastaneciliği 
konsepti ile tanışmasını sağlar-
ken, kurulduğu günden bu yana 
göz sağlığı konusunda dünya 
standartlarında teşhis ve tedavi 
hizmetleri sağlıyor. Dünyagöz 
Konya bünyesine katılan Op. Dr. 
İsmet Doğru göz sağlığı alanında 
Konyalılara hizmet vermeye baş-
ladı.

Kurulduğu günden bu yana, 
Konyalıların göz sağlığı sorun-
larına en son teknolojilerle ve 
uzman hekim kadrosunun yar-
dımıyla dünya standartlarında 
çözümler getiren Dünyagöz, 
bünyesine yeni katılan göz has-
talıkları uzmanı Op. Dr. İsmet 
Doğru ile refraktif, katarakt cer-
rahi, genel muayene, glokom, 
oküloplasti, retina hastalıkları, 
kornea hastalıkları, konjoktiva, 
üvea, çocuk göz sağlığı, şaşılık 

gibi birçok alanda Konyalılara 
göz sağlığında hizmet vermeye 
başladı.

‘TEKNOLOJİYE ÖNEM VERİYORUM’
Günümüzde teknolojiye ve 

çağa ayak uydurmaya önem ver-
diğini belirten Dünyagöz Kon-
ya’dan Op. Dr. İsmet Doğru, “Bir 
hekim olarak benim için en önem-
li noktalardan biri hastalarıma 
göze dair tüm hastalıklarda daha 
kaliteli ve konforlu bir şekilde hiz-
met vermektir. Bu kaliteli hizme-
tin en önemli faktörü ise; hasta-
nenin imkânları ve sahip olduğu 
teknolojiden geçiyor. Teknolojiye 
önem veriyorum ve Dünyagöz’ün 
dünya standartlarında bir hastane 
olarak bu imkânlara sahip olması 
beni etkiledi. Aynı zamanda bu-
rada ileri teknolojiye sahip cihaz-
larla hizmet verebilecek olma fikri 
de beni çok heyecanlandırdı. Yeni 
hizmet dönemimde Dünyagöz 
Konya ailesinin bir parçası olaca-
ğım için mutlu ve gururluyum” 
dedi. n HABER MERKEZİ
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Kaza yapan servis 
minibüsü alev aldı

Karaman’da kaçak 
içki operasyonu

Karaman’da kamyonetle çar-
pıştıktan sonra alev alan servis 
minibüsündeki yangın itfaiye tara-
fından söndürüldü. Kaza, Zembilli 
Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi 
Caddesi üzerine meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, İ.G. yöneti-
mindeki 63 ABD 002 plakalı Ford 
marka minibüs ile Ö.D. idaresinde-
ki 70 DL 668 plakalı Isuzu kamyo-
net çarpıştı. Kazada minibüs motor 
kısmından alev alırken, içerisinde 
bulunan tarım işçileri hemen dışarı 

çıktı. İhbar üzerine olay yerine it-
faiye, sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine kısa sürede ula-
şan itfaiye, motor kısmından alev 
alan minibüsü söndürdü. Maddi 
hasarın oluştuğu kazada kimse 
yaralanmazken, minibüs sürücüsü 
İ.D’nin ehliyetsiz olduğu ileri sü-
rüldü. Kaza nedeniyle bir süre tra-
fiğe kapanan cadde, araçların olay 
yerinden kaldırılmasının ardından 
tekrar ulaşıma açılırken, kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Karaman’da kaçak içki yapıl-
dığı ileri sürülen eve operasyon 
düzenlendi. Operasyonda band-
rolsüz kaçak içki ile içki yapımında 
kullanılan malzemeler ele geçiril-
di. Edinilen bilgiye göre, İl Jandar-
ma Komutanlığına bağlı ekipler 
Ayrancı ilçesinde bir kişinin evin-
de kaçak içki yaptığı yönünde du-
yum aldı. Bunu üzerine harekete 

geçen ekipler, O.K’nin (47) evinde 
mahkeme kararıyla arama yaptı. 
Yapılan aramada 183 litre maya-
lanmaya bırakılmış sıvı madde, 35 
litre bandrolsüz kaçak içki ile alkol 
yapımında kullanılan damıtma 
malzemesi ele geçirdi. Ev sahibi 
O.K., gözaltına alınırken, olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da iki çocuğu ve eşiyle yakalandığı yeni tip koronavirüsü gördüğü tedaviyle yenen Musa Duru, tedavi 
sürecinde yaşadıklarını anlattı. Duru, “Hastalığa yakalandığını gizleyenler, virüsü en fazla yayanlardır” dedi

‘Saç diplerime kadar 
her yerim ağrıyordu’

Karaman’da iki çocuğu ve eşiy-
le yakalandığı yeni tip koronavirüsü 
(Kovid-19) gördükleri tedaviyle ye-
nen 50 yaşındaki Musa Duru, tedavi 
sürecinde yaşadığı sıkıntı dolu gün-
leri unutamıyor.

Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Merke-
zi’nde İdari ve Mali İşler Müdürü 
olarak görev yapan Musa Duru, AA 
muhabirine, küçük oğlunun ağzında 
çıkan yaranın iyileşmemesi üzerine 
görev yaptığı hastaneye gittiklerini 
söyledi.

‘OĞLUMUN TESTİ POZİTİF ÇIKINCA 
DÜNYA BAŞIMA YIKILDI SANDIM’

Burada çocuğuna antibiyotik te-
davisi verildiğini ifade eden Duru, 
“Aynı zamanda koronavirüs testi 
de yaptılar. Test pozitif çıkınca dün-
ya başıma yıkıldı sandım. Ailecek 
karantinaya alındık. Evde bulunan 
eşim, kızım ve kayınvalidemin de 
testleri yapıldı. Eşimin testi de pozitif 
çıktı, odaları ayırdık. Evde dahi mas-
ke takmaya başladık. Bir hafta sonra 
eşimin ve oğlumun testleri negatife 
döndü.” diye konuştu.

‘EVDE TÜM KURALLARA UYARAK 
BU SÜRECİ ATLATTIK’

Evde kendisinin de temaslı ola-
rak karantinadayken sırt ağrılarını 
başladığını belirten Duru, şunları 
kaydetti: “Ağrılarım iki gün sürdü. 
Ateşimin yükselmesini bekliyor-

dum. Hiç yüksek ateş olmadı. Ko-
ranavirüsün bilinen belirtilerinin 
hiçbirini yaşamadım ama testim 
pozitif çıktı. Bana evde ilaç tedavi-
sine başlandı. Hastalık sürecinde 
evde kendimi ayrı bir odada tuttum. 
Tüm karantina kurallarına uydum. 
Aldığım ilaçlara uyku düzenimi boz-
du. Yarım saatten fazla derin uyku 
uyuyamadım. Aşırı öksürük vardı. 
Telefonla konuşurken bile nefesim 
daralıyordu. Saç diplerime kadar vü-
cudumun her yeri ağrıyordu. Özel-
likle böbreklerimde aşırı ağrı oldu. 
Bir hafta sonra testim negatife dön-
dü. Biz evde tüm kurallara uyarak 
bu süreci atlattık. En yakınlarımızla 
bile görüşmedik. Hastalığımız ve 

karantina sürecinde, aile hekimimiz 
ve yetkililer devamlı bizi arayarak, 
yönlendirmelerde bulundular. Ben 
ve ailem şanslıydık, hastalığı atlattık. 
Şimdi değil sokakta, artık uyurken 
bile maske takmayı düşünüyorum.”

‘HASTALIĞA YAKALANDIĞINI 
GİZLEYENLER, VİRÜSÜ EN FAZLA 

YAYANLARDIR’
Koronavirüsle mücadele etme-

nin en kolay yolunun Bilim Kuru-
lu’nun açıkladığı kurallara uymak-
tan geçtiğini vurgulayan Duru, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “En 
önemli tedbir, maske, temizlik ve 
sosyal mesafe kurallarına uymak. 
Bunlara uyulursa bir sıkıntı yaşa-
madan bu süreci atlatırız. Biz bunu 

ailecek yaşadık. Belirtileri olanlar 
aile hekimlerine ve en yakın sağlık 
kurumuna başvursunlar. Hastalığa 
yakalandığını gizleyenler, virüsü en 
fazla yayanlardır. Bu nedenle Ko-
vid-19’a yakalanan ve temaslı olan 
vatandaşlarımız bunu gizlemesin-
ler. Bu korkulacak ve gizlenecek bir 
hastalık değil, bu bir mikrop. Elle 
tutulup, gözle görülür bir şey değil. 
Herkes kurallara uysun, sağlık per-
soneline ve hastalığın kontrol altına 
alınmasına yardımcı olsunlar. Ko-
yulan kurallar, yapılan uyarılar hep 
bizim sağlığımız için. Yapacağımız 
bilinçsizce bir hareket, yüz binlerce 
sağlık çalışanının, yapılan bu kadar 
çalışmayı boşa çıkaracaktır.” n AA

Başkentte bastıkları sahte para 
ile bir internet sitesi üzerinden al-
dıkları cep telefonlarını satarak gelir 
elde eden 4 zanlıdan 3’ü aralarında 
Konya’nın da bulunduğu 3 ilde ya-
pılan eş zamanlı operasyonla yaka-
landı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Mali Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü Sahtecilik Suçları Büro 
Amirliğince, bastıkları sahte para 
ile bir internet sitesi üzerinden cep 
telefonu alan ve daha sonra bunları 
satarak gelir elde ettikleri belirlenen  
Ö.Y ve .İ.Y’nin yakalanması için ça-
lışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, zanlı-

ların bir  sosyal paylaşım sitesi üze-
rinden pazarlık sonucu satıcılarla 
anlaşarak sahte para karşılığında 

aldıkları cep telefonlarını, telefoncu-
lara satıp nakite dönüştürerek men-
faat temin ettikleri belirlendi.

Zanlıların M.K. ve M.S. isimli 
kişiler ile irtibatlı olarak bu yolla pi-
yasaya sahte para sürdükleri, ayrıca 
yine sosyal medya üzerinde sahte 
para almak isteyen şahıslarla irtibat 
kurdukları tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve tek-
nik takip sonrası Ankara merkezli 
İstanbul ve Konya illerinde yapılan 
eş zamanlı operasyonda, 3 zanlı gö-
zaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde 
yapılan aramalarda, 6 bin 600 liralık 
sahte banknot ve 64 kaçak cep tele-
fonu ele geçirildi.  Gözaltındaki zan-
lıların işlemlerinin sürdüğü, firari bir 
zanlının yakalanması için çalışmala-
rın devam ettiği öğrenildi. n AA

Sahte parayla ticaret yapan zanlılar yakalandı

‘Sağlık çalışanları liyakatli yöneticiler istiyor’
Türk Sağlık-Sen Konya Şube 

Başkanı Metin Töke, Sağlık Ba-
kanlığı’nın Ekim ayında gerçekleş-
tireceği sözleşmeli yönetici atama-
larında adalet, liyakat ve ehliyetin 
esas alınmasını istediklerini söyledi. 

Türk Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke yaptığı açık-
lamada, sözleşmeli yönetici ata-
masında ehliyet ve liyakatin esas 
alınması gerektiğini dile getirdi.  
Türkiye’de ehliyet ve liyakat göz 
ardı edilip, devlete sadakat yerine 
başka bağlılıkların öncelikli oldu-
ğunda nelerin yaşandığına hep 
beraber şahit olunduğunu vurgu-
layan Töke, “Bunun en acı örneği 
15 Temmuz hain darbe girişimidir. 

Devlete hizmet etmenin bilincin-
den uzak, adam kayırmacılıkla hak 
etmeden geldikleri görevlerde dev-
letimizin ve milletimizin geleceği-
ne kast ettiler. Bu yüzden kamuda 
ehliyet ve liyakatin esas alınmasına 
yönelik talebemizi ısrarla dile getir-
mekteyiz. 

Çünkü bu değerler devlet yö-
netiminde bizim en kıymetli hazi-
nemizdir. Bu durumun vahametini 
ve acı sonuçlarını bilerek diyoruz ki, 
ilimiz de Ekim ayında gerçekleştiri-
lecek Sağlık Bakanlığı’na bağlı ku-
rumlarda sözleşmeli yönetici ata-
malarında adalet, liyakat ve ehliyet 
ıskalanmamalıdır. Yaşamış olduğu-
muz salgın döneminde Sağlık Ba-

kanlığı tarafından oluşturulan Bi-
lim Kurulunda ehliyet ve liyakatin 
ne kadar önemli olduğunu bir kere 
daha gördük. Bu durumun olumlu 
sonuçlarına da tüm Türkiye şahit 
oldu. Bu değeri yabana atmayıp en 
güzel şekilde taçlandırmak için ya-
pılacak olan sözleşmeli yöneticilikte 
de ehliyet ve liyakatı benimseyerek 
yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti’ne sadakati esas alan görevlen-
dirmelerin yapılması gerekmekte-
dir. Bu sistemin benimsenmesi ile 
kurumlarda örgüt kültürünü, barış 
ortamını, adaleti, vatandaşlık olgu-
sunu, iş dayanışmasını, görev bilin-
cini, sevgi ve saygıyı da tesis etmiş 
olacağız” dedi. 

“Muhakkak ki Allah, emanet-
leri sahibine teslim etmenizi ve 
insanlar arasında hakemlik yaptığı-
nız zaman adaletle hükmetmenizi 
emreder. (Nisa-58)” diyen bir dinin 
mensupları olduğumuzu hatırla-
tan Türk Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke, “hayatımızın 
her alanında liyakati esas alan bir 
sistem oluşturmak zorundayız. Bu 
değeri taçlandırmak için yapılacak 
olan iş, sözleşmeli yöneticilikte de 
ehliyet ve liyakati esas alarak ob-
jektif bir sınavla bu atamaları ger-
çekleştirmektir. Adaletin ve hak-
kaniyetin bir gereği olarak Sağlık 
Bakanlığı’ndan beklentimiz budur” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Otomobilin hoparlör  
ve teybini çaldılar 620 sürücüye 270 bin 

182 TL ceza kesildiKaraman’da hırsızlar park ha-
lindeki bir otomobilin hoparlör ve 
teybini çaldı. Hırsızlık olayı, Yeni-
mahalle’de boş bir arsada park ha-
linde olan otomobilde gerçekleşti. 
Edinilen bilgiye göre, S.G’ye ait ol-
duğu öğrenilen otomobilin yanına 
gece bilinmeyen bir saatte gelen 
kimliği belirsiz kişiler, önce otomo-
bilin arka camını kırmaya çalıştı. 

Camı kıramayan kişiler daha sonra 
kapısını zorlayarak açtıkları otomo-
bilden teybi ve hoparlörleri çalarak 
kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde 
otomobilin hoparlör ve teybinin ye-
rinde olmadığını gören sahibi duru-
mu polise bildirdi. Olay yerine gelen 
polis ekipleri otomobilde inceleme 
yaptı. Hırsızlık zanlılarını yakalamak 
için çalışma başlatıldı.  n İHA

Konya’da trafik ekiplerinin de-
netimlerinde 620 sürücüye 270 
bin 182 TL ceza uygulandı. Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü ekipleri 
kent genelinde denetimlerini sür-
dürdü. 

Denetimlerde 137 sürücüye 
hız sınırı ihlali, 182 sürücüye cep 

telefonu ile konuşmak, 95 sürücü-
ye kırmızı ışık ihlali, 56 sürücüye 
park yasağı, 21 sürücüye emniyet 
kemeri takmamak ve 129 sürücü-
ye muhtelif maddelerden olmak 
üzere toplam 620 araç ve sürücü-
süne 270 bin 182 TL para cezası 
kesildi. Ayrıca 23 araç ise trafikten 
men edildi.  n İHA

Metin Töke
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Bir Kültür İlavesi çıkartıyoruz. Her on beş 
günde bir heyecan ve stresle bilgisaya-
rımızın başına geçiyor, bize gönderilen 

yazıları baştan sona okuyoruz. Bu okuma işlemi 
35 yıllık meslek hayatım içerisinde benim en çok 
sevdiğim ve zevk aldığım eylemler arasında he-
men hemen ilk sırayı alır.

Sebebini soracak olursanız…
Yazar tarafından yazılan ve daha kimse-

nin görme fırsatı bulmadığı bir hikâye, deneme, 
makale veya gezi yazısı vesaireyi ilk okuyan siz 
oluyorsunuz. Bu insana farklı bir duygu veriyor. 
Piyasaya çıkmaya hazırlanan, dünyaya getirilen, 
üretilen ama daha tüketicinin beğenisine sunul-
mayan, yeni doğan ama daha aileden hiç kim-
senin kucağına alamadığı bir çocuğu ilk kucağa 
alan olmanın heyecanını yaşıyorum her okudu-
ğum yazıda.

Bu yazıları okuyorken strese de giriyorum. 
Çünkü…

Hazırlığına başladığım her ilavenin bir ön-
cekinden daha iyi ve güzel olmasını istiyorum. 
Bunun için de gelen yazıların her seferinde bir 
öncekilerden daha ilgi çekici ve doyurucu olması 
gerekiyor. Yazarlarımız bunun farkında ve özveri 
içerisinde bu yarışın,(bir önceki sayıyı geçme ya-
rışı) devam etmesi gayesini güdüyorlar.

Okuyucu için basit gelebilir. “Ne yapılıyor 
ki, nihayetinde 15 günde çıkartılan 16 sayfalık 
bir ilave… İnsan bunu yattığı yerden hazırlar.” 
Düşüncesi içerisinde olabilir. Gerçekten de ila-
vemiz basılıp elimize ulaştığında bütün yazıları 
okumam bir saatimi almıyor. Ama aynı yazıların 
hazırlık döneminde okunması beni iki gün uğraş-
tırıyor. İlavemize yazı gönderen kalem ve kelam 
erbabı ise 15 günü az buluyor.

Konuyu seçmek, bu konuda bilgi toplamak, 
daha önce bu alanda yazılmış ve basılmış yazılar 
varsa onları bulup fikir sahibi olmak gerekiyor. 
Yani öyle oturup haydi bu hafta şu konuyu yazayım 

deyip klavyenin tuşlarına vurmaya başlanmıyor.
Bildiğiniz gibi bu ilavenin hazırlanması iş-

lemini Eşim Anuş Hanım ile birlikte yapıyoruz. 
Hayatımızın büyük bölümü ilave üzerine konuş-
makla geçiyor. Bu sayıda ne yazalım, hangi ko-
nuyu işleyelim, ilavemizin çıkacağı gün veya ona 
yakın bir günde önemli bir olay olmuş mu? Bu ta-
rihe yakın bir zamanda meşhur bir edebiyatçımız 
doğmuş veya vefat etmiş mi? Bunları bilebilmek 
için sürekli hafızamızı zorluyoruz. Ansiklopediler 
karıştırıyoruz. Bu konuları bilen hocalarımıza da-
nışıyoruz. Yani kısacası yatıp kalkıp ilave ile birlik-
te oluyoruz.  Sonuçta hazırlığımız bitiyor. Yazma 
işlemine başlıyoruz. Yazı bitiyor, diğer yazarların 
gönderdiği yazıları okuyoruz. Yazılara uygun re-
simleri seçiyoruz. 

Korona yüzünden gazeteye gidemiyoruz. 
Yazılarımızı ve resimleri internet üzerinden gön-
deriyoruz. Sayfalar yapıldıktan sonra PDF’ler bize 
gönderiliyor. Yazıları bir kez daha okuyoruz, hata-
lar varsa ve görürsek düzeltmek için. Sonunda ila-
vemiz baskıya hazır hale gelir ve baskı için mat-
baaya gönderilir. Heyecanla ilavemizin çıkmasını 
bekleriz. Sabah ilk işimiz bir bayie gidip gazete 
almak olur. Heyecanla eve gelir ve ilavemizi alı-
rız. Biz o anda yeni bir çocuğumuz olmuş gibi he-
yecanlı ve mutluyuzdur.  İlavemizi okur, bir kritik 
yapar, eksiklerimizi görür, tekrarı olmasın diye ne 
tür tedbirler almamız gerektiğini konuşuruz. Ve 
hemen yeni ilavenin hazırlığına başlarız. 

Ve… 
Bu heyecanı her 15 günde yaşarız.

İLAVENİN HİKÂYESİ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com
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Ahmet Hoca’yla; yazdığımız yazılar veya 
genel değerlendirmeler anlamında, za-
man zaman sohbet ediyoruz. Sağ olsun 

Konya Yenigün Gazetesi “Şehrin Hafızası” ila-
vesini hazırlayan Sadık Bey’le beni tanıştırdı, 
böylece ben de “Şehrin Hafızası” ilavesine yazı 
yazmaya başladım.

Arkadaşlarımızla yeniden görüşebilme im-
kânına kavuştuk. Hiç acemilik çekmeden “ne-
rede kalmıştık” deyip öz güven, cesaret ve sa-
mimiyetle, sohbetlere başlamamız çok kıymetli 
oldu. Kırk beş yılın aziz hatırası, ruhumuzun 
derinliklerinde bizi dinginleştirdi. Kardeşlik duy-
gularımız, hiç sönmemiş bir köz gibi birden kor 
haline geliverdi. Ey muhabbet, sen nelere kadir-
sin… Bizi bu günlere kavuşturan Allah’a şükre-
diyoruz.

Ahmet Sevgi Hoca 1953 yılında Mersin’in 
Mut kazasına bağlı Sakız Köyü’nde doğmuş, 
küçük yaşta babasını kaybetmiş… Bir kitabının 
ithaf cümlelerinde bunu şöyle dile getirir:

“Ben henüz dört yaşımdayken vefat ettiği 
için simasını hatırlamadığım, hatta bir fotoğra-
fını bile bulamadığım; sadece annesinin adını 
verdiği ilk torunu yeğenim Fatma doğduğunda 
onu kucaklayıp severken irticalen söylediği aşa-
ğıdaki beytiyle müteselli olduğum rahmetli ba-
bam Mehmet Sevgi’nin aziz ruhuna…”

“Benim anam bir ala benzer bir güle benzer,
Elinde de bir çomaç var o da bala benzer…”

Ahmet Hoca, İlkokuldan sonra gittiği Kur’an 
Kursu’nda Kur’an Kerim’i öğrenip hafızlığa baş-
lamıştır. Kursta “Emsile, Bina, Avamil, Izhâr ” 
okuyup, tefsir, hadis, fıkıh gibi temel dersleri al-
dıktan sonra, Adana İmam-Hatip Lisesi’ne gel-
miş bir kardeşimizdir o… Tahsil, terbiye, disiplin 
ve donanımıyla sınıfa kendini kabul ettirmişti. 
Sınıfımızda herhalde en az beş veya altı arka-
daşımızın böyle kurslardan geldiğini düşünü-
yorum. Eğer yazarlarsa çok memnun olurum. 
En azından hakkı teslim edebilelim. Ali Kekeç 
Hoca’nın da kurslardan geldiğini, zor bir hayatı 
olduğunu hatırlıyorum. Çok zeki ve çalışkan ol-
duğunu da biliyoruz.

Kurslardan gelen arkadaşlarımızın, ders-
lere hâkimiyet, bilgi, disiplin ve olgunluk anla-
mında farklılıklarını, yıllar içinde görüp, şahit 
olmuştuk. “Zaman Tüneli” yazımda sınıfımızın 
ilgi alanından az da olsa bahsetmiştim. Ahmet 

Hoca’nın üniversite tercihinde, ilk tercihini Fı-
rat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne yapmasını 
biraz küçümsemiştik. Doğu’ya gidecekti ve yeni 
kurulan bir üniversiteydi. Benim idealimde, İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi vardı. 
Dergilerden yazılarını okuduğumuz hocalar, 
edebiyat, sanat ve tarih üstatları bu Fakültenin 
hocalarıydı. Bunun için gerekli gayreti gösteriyor 
muydum? Hayır. Donanımım var mıydı? Ha-
yır… Ama Ahmet Hoca, gerçekçiydi ve verdiği 
karar isabetli oldu. Fırat Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi’ni kazandı. Vesileleri Allah halk eder. Elâ-
zığ Merkez’de, Üniversitenin hemen dibinde bir 
camiye imam oldu. Maaşı ile köydeki ailesini ge-
çindiriyor, bilgisi ve çalışkanlığıyla ile cemaatini 
memnun ediyor, haftada bir entelektüel camiaya 
verdiği vaaz hazırlıkları onu daha çok okumaya 
ve araştırmaya sevk ediyordu. Büyük gayretle-
rin, sabrın ve çekilen sıkıntıların neticesinde ilim 
yolunun kapıları ona açıldı.

Kendisinden dinleyelim:“Elazığ’da imamlık 
yaparken cemaate evinizde eski kitap veya oku-
madığınız kitap var mı, diye soruyordum. Bir 
defasında Elazığ’ın bir köyünde, bir evin yüklü-
ğünde (yatakların, yorganların konduğu duvarın 
oyulmuş bölümü)  ciltleri birbirine karışmış, ba-
zıları parçalanmış yazma kitaplar gördüm. Bun-
lardan bazılarını seçip aldım. Ev sahibine ne ve-
receğiz diye sordum, o da ben para istemem ama 
çeşme yaptıracağız oraya on lira yardım edersen 
iyi olur, dedi. Cebimde sadece on lira vardı, ver-
dim,  sizin anlayacağınız şehre gidecek dolmuş 
param kalmamıştı. Eve gelince kitapları incele-
dim. Parça kitaplardan birisi Latîfî’nin bugüne 
kadar ele geçmeyen “Evsâf-ı İbrahim Paşa” adlı 
eseriydi. Bu kitabı Türk Edebiyatı Dergisinde ta-
nıttım. (bkz. Türk Edebiyatı, Sayı: 108, İst. 1982, 
s. 31) Bu vesile ile Selçuk Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesine Öğretim Görevlisi olarak atandım.” 

O dönemlerde Öğretim Görevliliği kad-
rosu almak çok zordu. Selçuk Üniversitesi’nin 
Rektörü rahmetli Erol Güngör Hoca’ydı ve son 
yüzyılın yetiştirdiği en önemli mütefekkirleri-
mizdendi.  

AHMET SEVGİ HOCA İLE 
BİR SOHBET

ŞABAN
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Ahmet Sevgi Hoca’nın ilim yolunda kilomet-
re taşları böyle döşenmeye başlamıştı. Tam kırk 
yıl okuma, yazma, araştırma yapma ve talebe 
yetiştirmekle geçen bir ömür…Kitaplar, çeşitli 
gazete ve dergilere yazılan yazılar, seminerler, 
konferanslar, tasarruf edilen paralarla sahaf-
lardan, kitapçılardan alınan ciltlerce kitaplar 
kitaplar… On yıl önceydi zannediyorum, evine 
misafir olmuştum. Türkiye’de yazılmış Mesnevi 
şerhlerinin tamamı kütüphanesinde mevcuttu. 
Ciltlerce Osmanlıca, Arapça kitap, el yazma eser-
ler… Saatlerce masa başında okuma, yazma, dü-
şünme ve bilime adanmış bir ömür…

Ahmet Sevgi Hoca’nın en son çıkan “Tir-
yaki Sözleri’nin Gölgesinde” kitabının sonunda  
bilimsel çalışmalarının dışındaki kitapları şöyle 
sıralanıyor:

1-Sevgi Gözüyle Denemeler, Konya-1999. 
2- Molla Câmî’nin Erba‘în’i ve Manzûm Türkçe 

Tercümeleri, Konya-2000. 
3- Zihniyet Değişimi, Konya-2002. 
4- Türkçenin Acı Günleri, Konya-2003. 
5- Beyitlerin Gölgesinde, Konya-2004.
6- Yazıyorum Öyleyse Varım, Konya-2005. 
7- İman ve İsyan Şairi Mehmet Akif, Konya-2011. 
8- Ötelerden 33 Kişi, Konya-2012. 
9- Mir’âtü’l-Akâid Tercümesi, Konya-2013. 
10- Beyitlerin Gölgesinde (İlaveli 2. Baskı) Kon-

ya-2013. 
11- Aczimin Giryesi, Konya-2013. 
12- Kültür-Sanat Yazıları, Konya-2014. 
13- Sosyal Meseleler, Konya 2016.
14- Yazıyorum Öyleyse Varım, (2. Baskı) Konya 

2019.
Ahmet Sevgi Hoca’nın “Kadın ve Toplum” 

yazısını okuyunca, yazıya çok emek verdiğini 
anlamıştım. Zaman zaman sizlerden gelen yazı-
ları, Ahmet Hoca’nın yazılarını, kendi yazılarımı 
Ali Çelikbaş Hocamıza gönderiyorum. “Kadın ve 
Toplum” yazısı için,  Ali Çelikbaş hocamız:“Efra-
dını cami, ağyarını mâni, bu konudaki tartışma-
lara son noktayı koyucu, dengeli, derin bir vukuf 
ve ilmî birikim mahsulü, müphemiyetten uzak, 
çok seviyeli bir yazı” diye bir açıklama gönder-
miş, ben de sizinle paylaşmıştım. Ahmet Ho-
ca’ya ben de sordum:“Hocam bu yazı bizi çok ay-
dınlattı, hangi vesile ile yazmıştın, eline sağlık,” 
demiştim. “Kardeşim o yazıyı bir konferans se-
bebiyle yazdım, o yazının ortaya çıkabilmesi için, 
tam bir ay çalıştım” dedi, bir telefon görüşme-
mizde. “Hiçbir eser, hiçbir yazı hemen kolaylıkla 
ortaya çıkmıyor. İnsanlar kıymetli olana değer 
verebiliyorlar mı, yazılanları okuyorlar mı, oku-
dukları hakkında hiç olmazsa, birkaç kelimeyle 

de olsa yorum yapıyorlar mı?” diye haklı olarak 
sitem etmişti.  Öyle ya Muallim Naci’nin dediği 
gibi “Mârifet iltifata tabidir//Müşterisiz metâ zâ-
yidir.”

Üstat Cemil Meriç:“Denize atılan bir şişe her 
kitap, asırlar kumsalda oynayan birer çocuk. İçi-
ne gönlünü boşalttığın şişeyi belki açarlar, bel-
ki açmazlar,” diyor. Bu bağlamda Ahmet Sevgi 
Hoca, bir hatırasını nakletmişti. Rahmetli Prof. 
Dr. Orhan Okay’a bir talebesi yakınmaktadır: 
“Hocam o kadar makale yazdım, hiçbir takdir, 
teşvik almadım” deyince, Hoca da, “Evladım 
ben kırk yıldır yazıyorum, hiç takdir cümle-
si duymadım, acele etme” diye cevap verir. Ali 
Çelikbaş Hocamıza bazen uzun yazılar gönderi-
yorum, “sabır ve merhamet” yazıları gibi. “Göz-
lerim zor seçiyor ama sonunu kadar okuyorum,” 
demişti. Okuyor ve yeri geldiğinde yorum yapı-
yor. Az dinleyen, konuşmayı çok seven, şifahi bir 
milletiz. Az okuyor, okuduğumuzu araştırmıyor, 
olumlu veya olumsuz analiz yapmıyoruz.

Ahmet Hoca son günlerde rahatsızlığı se-
bebiyle yazı yazamıyor. İnşallah bir süre sonra 
iyileşir, yazılarını yazmaya başlar. Bilim ahlâkı 
taşıyan, ilim, irfan ehli, iman ve ihlâs sahibi, 
samimi, milletine ve değerlerine âşık olan arka-
daşımıza, kardeşimize sağlık, sıhhat ve afiyetler 
niyaz ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bilgisa-
yarının başına oturup, yazılarını yazar… Kültü-
rümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı bize sevdiren, 
yazılarında dini ve ahlâkî ölçülerden asla taviz 
vermeyen aziz kardeşimiz Ahmet Sevgi Hoca; 
sınıfımızın ve okulumuzun nadir yetiştirdiği de-
ğerlerdendir. Türkiye’nin de ileri gelen edebiyat 
profesörlerindendir. Bize düşen kadirşinas ol-
mak, kıymet bilmektir. Hayatı boyunca, ince, za-
rif ve nezih üslubuyla kimseyi kırmamaya dikkat 
etmiştir. İnşallah bir gün bir araya geliriz, birbiri-
mizin gönüllerini şad eder, kırılan gönülleri varsa 
onarırız… Yeter ki muhabbetimiz eksilmesin… 
Gönüller bir olsun…

“Ben gelmedim da’vi için, benim işim sevi 
için

Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya 
geldim.”

                                 (Yunus Emre)
Ahmet Sevgi Hocanın, bir eğitimci olarak 

hayatını yeni bir nesil, yeni bir insan tipi yoğur-
ma idealine vakfettiğini sembolize eden şu dört-
lüğü ile yazımı tamamlıyorum:

“Elek  elek  şu kara  toprağı  elesek,
Damla damla gözyaşlarımızla sulasak,
Acep, yeni  bir  insan  tipi  yeşerir mi?
Duâlarla   geceyi   gündüze   ulasak…” 
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BABA HÜSNÜ

Afif Evren, “Mahalli Araştırmalar” üst 
başlığı altında geçmişte yaşayan şair-
ler hakkında bilgi verirken bir ara şair, 

öğretmen Baba Hüsnü’den de bahsetmiştir. 
Onun verdiği bilgiler şöyle özetlenebilir: 

1932’lerde Konya Sanat Mektebinde Türk-
çe öğretmenidir. Kalender meşreb bir kişidir. 
Şiirlerini hemen hemen hep aruz vezniyle yaz-
mıştır.

Baba Hüsnü’yü Konya basınına, daha doğ-
rusu sınırlı bir aydın topluluğuna tanıtan, gene 
o tarihlerde Tekel müfettişi olan Mümtaz Bey 
isminde (soyadı Kozanoğlu olacaktır.)  bir şah-
siyettir. Kendisi de şair olan Mümtaz Bey kül-
türlü bir kişidir. Şair, Kütahyalı Şeyhî’ye dair 
Konya’da edebi bir edüt yayımlamıştır. 

O tarihte yaşlı olan Baba Hüsnü’nün nere-
li olduğunu hatırlamayan Afif Evren,  aruzla 
yazmış veya irticalen söylemiş olduğu gazel 
ve kıtalarından bahsetmektedir. Mümtaz Bey 
onun en yakın arkadaşı, fikirdaşıdır. Konya 
basınında bazı kıta ve gazellerine rastlanılan 
Baba Hüsnü, son devrin heccavları gibi doğru 
özlü, açık sözlü ve cesurdur. Afif Evren’in elin-
de bir tek kıtası vardır. 1932 yılındaki Konya’yı 
nasıl bulduğuna ve gördüğüne işaret eden bu 
kıtayı yayımlamıştır. Kıta şöyledir:

KIT’A
BABA

Anlamak târih ile müşkilse Türki bî-taraf
Bir bakın ibret gözüle Konya’nın âsarına
Iyş ü nûşile geçirmiş ömrünü zaten selef
Bakmamış kimse zavallı Konya’nın imarına1

Afif Evren’in bu açıklamalarına Muam-
mer Emir Oğlu’nun “Baba Hüsnü” başlığı 
altında yazdığı ve birkaç tefrika süren yazı-
sından yararlanarak bazı eklemeler yapmak 
mümkündür. Buna göre Elbrus(z) silsilesi 
Kafkasyalılarca mukaddestir. Doğal güzelli-
ği ve şirinliği ile meşhur olan bu silsile ara-
sında Şah Dağı’nın ayrı bir yeri vardır. İlha-
mını bu doğal ve güzel ortamdan alan usta 
şairlerden Hakani Şirvani, Nizami Gencevi 
ve ölmez şair Fuzulî’yi saymak gerekmek-
tedir. 

İşte bu dağın eteğindeki Noho kasaba-
sında 1300 tarihinde Baba Hüsnü doğmuş-
tur. Şahane dağın yeşil yamacına bel vermiş 
bu şirin kasabada, nergis, yasemin, karan-

fillerle dolu bir bahçenin içindeki bembeyaz 
evde dünyaya gelmiştir. Burası Azeri şair 
ve bilginlerinden müderris Ömerü’l-beyani 
Efendi’nin evidir. 1300 tarihinin mehtaplı 
bir temmuz gecesinde aile bayram yapmış-
tır. Çünkü kıymetli müderrise “hayrülhalef 
olacak bir oğlu” vardır artık. Adını Hüsnü 
koyarlar.   Fuzulî gibi Baba Hüsnü de şiirle-
rinde Şah dağından, o güzellik dünyasından 
ilhamını almıştır. Şair Elbrus eteklerinde 
geçirdiği hayatı Hulüv ü Hâmız’in “Hulv” 
kısmında anlatmıştır.

Baba Hüsnü, rüştiyeye memleketinde 
bitirdikten sonra müderris Seyit Salih Efen-
di’den Arabî ve Farisî okumuş ve 1319 da İs-
tanbul’a gelerek Darülmuallimîne girmiştir. 
“Engin hevesi ve olgun zekâsıyla”  çalışmış 
ve Darülmuallimîn’i bitirmiştir. Daha sonra 
da Darülfünun Edebiyat Fakültesine devam 
etmeye başlamış, burada altı ay kadar ken-
disine iki ünlü şair hocalık yapmıştır. Bun-
lardan ilki Tevfik Fikret, öteki de Mehmet 
Akif’tir. Her ikisi de Hüsnü Efendi’yi beğen-
mişler , “Yarının Fuzulî’si karşımızdadır” 
diye ondaki kuvvetli yeteneği takdir etmiş-
lerdir. Hatta Tevfik Fikret, öğrencisinin in-
şadındaki ahenk hoşuna gittiği için ona sık 
sık Fuzuli okutturmuş ve duygulanmıştır.  
Fakülteden aliyyülâlâ derecede diplomasını 
almış ve 1327 de İşkodra İdadisi Türkçe Mu-
allimliğine atanmıştır.Bir süre sonra idadi, 
Sultaniye’ye çevrilmiş,  onu tarih ve coğraf-
ya öğretmeni yapmışlardır.  Ne var ki bu gö-
revi kısa sürmüş, Balkan Harbi yüzünden İs-
tanbul’a dönmek zorunda kalmıştır.  Bundan 
sonra 1330 tarihine kadar Baba Hüsnü’yü 
kâh Kabataş, kâh İstanbul Sultanilerinde 
başmuallim (başöğretmen) olarak görürüz. 
1330 yılı ortalarına doğru terfihen Samsun 
Lisesi Edebiyat Öğretmenliğine atanmıştır.  
Muammer Emiroğlu’na göre “işte Baba Hüs-
nü buradan itibaren baba Hüsnü’dür.”

MUSTAFA 
ÖZCAN
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Samsun’da bulunduğu sırada edebi-
yat alanına önemli işler yapmıştır. Özellik-
le edebi zevki bir hayli gelişmiş olan Baba 
Hüsnü’nün vatanın düşman istilâsından 
kurtulması için büyük kurtarıcı ile aynı ide-
ali paylaştığı ve bu yolda çalıştığı görülmüş-
tür.  Bu kutsal mücadelede kalemi ile yerini 
almış, Samsun matbuatında kendi imzasını 
taşıyan şiirlerine rastlanmaya başlamıştır. 
“ Zaman zaman seller gibi coşkun, zaman 
zaman membalar gibi berrak ve zaman za-
man deryalar gibi engin ve içli şiirler” ya-
yımlamıştır. Özellikle Karadeniz gemicileri 
bu mısralardan kan ve iman almışlardır. 
Başka bir ifadeyle, Rusya’dan cephane ve si-
lah taşıyan Türk gemicilerini yüreklendiren, 
gönüllerine giren Baba Hüsnü’nün mısrala-
rıdır.

Samsun’da Rum mahallesinde müteva-
zı bir evde yaşayan Baba Hüsnü’nün kapısı 
her gün bir panayır yerini andırmaktadır. 
Palikaryalar, burada milli havalarını söy-
leyerek hora teperler ve Baba’yı kızdırıp 
da bir vaka çıkarmaya çalışırlar.  Yakalayıp 
dövmek için fırsat kollarlar. İtilaf devletle-
rinin Samsun’daki uzantıları da böyle dü-
şünmektedirler. Ne var ki Baba Hüsnü’yü 
korkutamamışlardır. O büyük bir cesaretle, 
yiğitlikle Süleyman Nazif’in “Daüssıla”sına 
“Daülvatan” diye cevap veren bir şiir yaz-
mış ve yayımlamıştır.  Şiir, Hilal gazetesine 
çıkmıştır.  Bunun üzerine büyük tepki göste-

rilmiş, onu şehirden sürmek, hatta Malta’da 
sürgünde bulunan Süleyman Nazif’in yanına 
göndermek istemişlerdir.  Bir nüfuzlu kişi-
nin “ himaye ve delâletiyle” bu badireden 
kurtulmuştur.

Malta’da, Baba Hüsnü’nün Hilal gazete-
sinde çıkan bu manzumesini okuyan Süley-
man Nazif,  ona hapishaneden bir mektup 
yazıp teşekkür etmiş ve “Vatanda sizin gibi 
celâdet eshâbı varken benim imanım yerini 
bulur” demiştir. 

Vatanı işgale yeltenenlerin yüzüne karşı 
“yabanî” diyen şair, Nef’i’yi hatırlatan kimi 
şiirleriyle de Samsun’da şöhretini iyice pe-
kiştirmiştir.   Kalemini biledikçe tepkiler 
çoğalmış; özellikle İngilizlere ve İngiliz’den 
daha İngiliz olan melunlara çatmış, fakat va-
tanın kurtuluşuna olan imanı hiçbir zaman 
eksilmemiştir.  Ne var ki bu işbirlikçiler boş 
durmamış, Baba Hüsnü’nün görevden az-
ledilmesini sağlamışlardır. Bu sefer de milli 
duygu ve vatan sevgisiyle dolu Samsunlu-
lar aralarında para toplayıp kendisine bir 
dükkân açmışlar, “Kalemin vatanındır yaz” 
demişlerdir.  O da hiç durmamış, “tekâlifi 
harbiye için”, “şehit yavrularına yardım edil-
mesi için” sürekli yazmıştır. İçinde bulundu-
ğu muhitin duygularını okşayarak, onların 
anlayacağı bir dil ve üslupla şiirlerini kaleme 
alan Baba Hüsnü, o sıralarda bir milli vaiz 
gibi hareket etmiş,  çok sevilmiş ve dinlen-
miştir. 

 

İKİ DAMLA GÖZYAŞI

Bazen gerçeğe koştuk, bazen hayâle daldık,
Ne hayâlden zevk, ne de hakikatten tat aldık.
Mayamızda    acı    ve    ıstırap    olacak   ki
Mutluluğu  iki  damla  gözyaşında  bulduk…

(Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ
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Büyük Kurtarıcının eserini takip etmiş,  
inkılâbın, ilerlemenin, medenî olmanın ge-
rekliliğini, büyüklüğünü anlatmıştır. İnsa-
nın, insanlığın refahını savunmuştur. Daha 
sona şairi Ticaret ve Kız Orta mektebine ata-
mışlardır. Her Perşembe günü Samsun’da 
öğretmenler toplantısında ilmi konferanslar 
verilir… 

Bir akşam sıra Hüsnü Baba’nındır.  İlmi 
bir mevzudan ziyade neşeli bir ortam yarat-
mak için Samsun’daki ekâbiri eleştiren bir 
şiir okumuş, Samsunlularca pek beğenilen 
bu şiir yüzünden ikinci defa “duçar-ı nikbet 
olmuş” ve maaşı düşürülerek, Konya’ya gön-
derilmiştir2. 

Şiirlerine gelince: Burada bizim rastladı-
ğımız şiirlerine yer verilecek ve bir de Maliye-
ci Mümtaz’ın ona yazdığı şiir nakledilecektir. 
Muammer Emiroğlu’nun yazısında yer alan 
yaşadığı coğrafyayı ve Karadeniz gemicileri-
ne yönelik yazdıkları ile “Daülvatan” şiiri yazı 
uzamasın diye buraya alınmamıştır.  Ayrıca 
yukarıda Afif Evren’in naklettiği kıt’anın da 
25 Mayıs 1932 tarihli Babalık’ta (Sayı: 3862, 
s.2) yayımlandığı bilinmektedir:

  ŞİİRLERİ  
  

MALİYECİ MÜMTAZ’A
Bırak saki şarabı gel otur bir parça yanımda 
Kazandım sayenizde yar-i sadık son zama-

nımda
Baba Hüsnü

Elâ ey melce-i uşşâk, ömrüm geçti mihnetle
Kerem kıl çıkmasın Allah için canım eziyetle
Muhammersin keremle kudretin nâmın gibi 
Mümtaz
Fesahat-bahş uslûbun müzeyyen, sözlerin icaz
Seni meth eylemek mümkün değil fevkinde-
sin vasfın
Kalem izhâr-ı acz eyler bugün yazmakta ev-
sâfın 
Seni takdire takdirim mukaddestir belâgette
Muammer kardeşin yalnız sana kâfi fazilette
Vekâlet sizle kaimdir ki sensin elyâkı ancak
Ma’ârifte değilsin de maarif sendedir mutlak
Şerafet nâmına nisbetle bulmuş şöhret âlem-
de
Yazardım nâmını levh üzre kudret olsa ha-
memde
Yedi beyza gibi destindedir dürr ü yelpaze 
geysular

Füsünkâr câzibenle emrine amade ahular
Fedayi cana mahkûmdur reh-i aşkında Leyla-
lar
Peyinde ellerin kesmektedir daim Zelihalar
Vefasız günlere kaldık usandık bivefalardan 
(Elinden geldiği hayrı diriğ etme gedâlardan)3

*
Baba Diyor ki:

KIT’A
Baba Hüsnü

Başka yerlerde kaçarlar deliden insanlar 
Bilâkis Konya’da herkes deliye hürmet 

eder 
Para vermez yemeğe, bâdesi hatta bedava 
Konya’da bence esasen deliler rahat eder4
  

Konya Revüsü:
ÇAVUŞ!..

Baba Hüsnü
Sarı bir çehre, burun eğri uzun hem ileri
Önde baş sonra sadır gövde de bir metre geri
Bıyıklar yok sakalı membaı mikrop haşarât
Kameti ince kolu gerdanına lat u menat 
Ejder asâ kaşını gözleri eyler efsûn
Geysu-veş gibi kilki kader alnına yazmış me-
cnun
Başı çökmüş aşağı yükseğe çıkmış omuzu 
Açılır veyl gibi âleme karşı ağzı 
Bin küfür bir paraya hasmını etmez ta’yîn
Yalnız bir sigara gayzını eyler teskîn
Hele mezdan-ı vegaye atılırken nagâh
Bir ağızdan diyor herkes eyvah 
Alarak sağ omuza bir küreği arş demesi
Korkutur âlemi çıktıkça o dehşetli sesi
Gayz ile vecde gelir nara atar bu diyerek
Savurur taşları etrafa Çavuş bilmeyerek 
Açılır küfrile tam poyraza karşı ağzı 
Hiddetinden uzanır bir karış ince boğazı 
(Sanki bir marekedir marekei harb ü vega)
Âlem açmış Çavuşa karşı umumî kavga
Bazı (Huş) Bazı (Napolyon) gibi eyler hiddet
Gösterir karşıdaki orduya ciddî şiddet
Şîriveş nara atar top gibi gürler birden 
Kapanır hâke urar orduyu kalkar yerden
Düşmanı sanki hemen karşıda kurmuş ordu
Basacak çiğneyecek şimdi mübarek yurdu 
Bazı bir cûş u hurûş ile yerinden sıçrar 
Savurur gülleyi afaka hemen hasmı kaçar 
Topu cephanesi bittikte bulur bir koca taş
Alır ol vakt bütün seyredeni havf ü telaş 
Bir sabah bir de gece sayda çıkar pünhani
Ensesinden yakalar şîr gibi (Ceylanı)...5

**
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İTTİHAF-I KONYA VE SERGİ
Baba

Konya bir dürr ü cihandır âlem arâ şanı var 
Hatem asâ cut ile şöhret alan ayânı var
Bir şereftir Konya’da doğdum demek insan 
için 
Çünki Türk tarihinin Konya gibi unvanı var
Eylemez kimse tecavüz hakkına bir kimsenin
Bir adaletle mücessem Vali-i zi-şanı var
Şefkat ü hilm ü şerefle muttasıf eşrafının
Lâzim ü gayri müfârik halkı var.. ihsanı var
Konya’yı meth eylemek (Konya) demek kâfi 
gelir
Kendine mahsusu çünki ayrıca devranı var
Ser-be-ser gezdim cihanı görmedim emsâlini
Konya’nın noksanı vardır kim dese noksanı 
var 
Yok yeri cahillerin Konya gibi bir beldede 
Aşinâ ilm ü fünâna lâyüet şübbanı var
Her taşı bir ders-i ibrettir ülûl efsar için
Maziyi temsil eden asarının heycanı var 
Gençleri ahlâk ile şöhret kazanmış dehride 
Nur ile tahmir olunmuş Konya’nın piranı var
Başka yerlerle edilmez doğrusu Konya kıyas
Hali hazırda bile İstanbul’a rüchanı var
Hakine dikkatle bas payin unutma maziyi 
Durduran ehl-i salibi bir Kılınç Arslanı var
Kalplerinde nakş olunmuş ta ezel hübbu’l- 
vatan 
Yurduna karşı esasen hepsinin imanı var
Sanma kim yalnız Meram’dır Konya’yı tezyin 
eden
Cennet-i adne muadil bî- adet seyranı var
Bir garibin melcei, bivâyenin mevası var
Valisi âlî himem kadri şinas insanı var

Böyle bir millet alır mı ecnebi emvâlini 
Gayret-i milliyeye dini gibi vicdanı var 
Bir Temmuzdan itibaren almaya Türk malini 
Milleti kavm-i necibin ahtı var peymanı var 
Ruh-ı ecdat keşt eder ufukunda (Milî Sergi) 
nin 
Parânı ver malına oğlum deye cevlanı var 
Hilesiz Türk malını almazsa bir Türk, Türk 
değil 
Türk’se de zahirde lâkin Türklüğe bühtanı 
var 
Mali varken bir Fransız mal alır mı başkadan? 
Hep bu yüzden kendinin de servet ü samanı 
var 

Bizde evvel yok idi mecbur olurduk almaya 
Şimdi onlardan daha enfes daha erzanı var 
Doğrusu takdire şayândır mukaddes Kon-
ya’nın 
Daima kendi dokur kendi giyer dehkanı var 
Türk olan vermez para asla yabancı malına 
Alem-i Turana böyle Konya’nın ilânı var 
Hep bedihi yazdığım yoktur delile ihtiyaç 
Muteriz varsa buyursun Hüsnü’nün bürhanı 
var.6

*
BABA HÜSNÜYE

 Maliyeci Mümtaz Emiroğlu

Ufkumda bir faziletin şen mihrimahını
Gördüm o zinde dostluğun reyb ü ilâhını
Her vecdi bir kitap olacak canlı sanihan
Her yerde, her nazarda bugün kıymetin ayan
Mısraların şukûfedir, nazmın şukûhuna
Her katresi belâgatin mirası ruhuna 
Her cûşeşin dizinde gülen nükteler senin
Her nağmenin pey inde koşan besteler senin
Her şey senin faziletin örsünde can alır
Dostluk o rabbin ayeti senden nişân alır
Döktün gıyâbi bezmime rindân-ı haleler
Elbette buse-çin olacak şen piyâleler 
Bir asrı bir kadehte gören ehl-i dilleriz
Zahit göziyle: küflenin kâfir sefilleriz
Mutlak, metaı nakdimiz yalnız vefa olur
Derk etmeyen feragati bî- vefa olur
Hayranıyım asaletin dostlukta ben müdam
Bu mezhebin müridiyim oldukça sen imam
Bahtımda bir mukaddirin gördüm nigâhını
Rabbim bu taze hasretin göster sabahını7

**
DİPNOT
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s.2; Babalık, Sayı. 3919, 1 Ağustos 1932, s.2; 
Babalık, Sayı. 3923, 5 Ağustos 1932, s.2; Ba-
balık; Sayı. 3925, 8 Ağustos 1932, s.2
3 Babalık, Sayı:3886, 1 Mayıs 1932, s.2
4 Babalık, Sayı:3886, 22 Haziran 1932, s.1
5 Babalık, Sayı:3887, 23 Haziran 1932, s.2
6 Babalık, Sayı:3897, 5 Temmuz 1932, s.2
7 Babalık, Sayı:3886, 22 Haziran 1932, s.2
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KPSS BELGESELI

FATMA 
TUTAK

Tuhaf ve belirsizliklerle dolu bir dün-
yada önceden belirlenmiş bir düzenin 
kıstaslarına zar zor uyum sağlamış 

onlarca eleme sınavından biri Kamu Perso-
neli Seçme Sınavı nam-ı diğer: KPSS...

Yeni dünya, düzenini kurmaya çalışır-
ken eski ama çok eskilerde kalmamış alışı-
lagelmişleri bu yeni düzene zorla uydurmaya 
çalışmaktan başka bir şey olmayan bir dizi 
sınavdan sadece bir tanesi...

Bu bize uzun bacak kısa yorgan mesele-
siyle ilgili söylemi anımsatıyor.  Eldeki kısacık 
yorganla bacakları örtseniz gövde açıkta ka-
lıyor gövdeyi örtseniz bacaklar...

Rehavet kökleriyle körü körüne tutun-
duğumuz alışılmışın rahat kıyılarını bir 
türlü bırakamayışımızdandır ki değişimin 
karşısında üç maymunu oynamaktan geri 
durmuyoruz. Fakat bunu yaparken atladığı-
mız bir gerçek var; hiç bir sorun, aksaklık ve 
problemden üstünü kapatarak, yadsıyarak, 
yok sayarak ya da hiç var olmamış gibi yapa-
rak kurtulamazsınız. Belki kısa bir süre çö-
zümü erteler, konforlu yaşantınızı biraz daha 
uzatmış olursunuz o kadar. Çözüme ulaş-
tırılmamış her sorun çok uzak olmayan bir 
gelecekte ve muhtemelen daha da büyümüş 
olarak karşınıza çıkacaktır. Üstelik bu kez sizi 
çok daha fazla uğraştıracak ve yoracaktır.

Neden mi çözülememiş sorunlardan 
bahsediyorum? Bakın açıklayayım; sınav 
takvimi düzenlendiğinde yani adaylar kayıt 
yaptırıp çalışmalara başladıkları sırada yeni 
dünya diye tabir edilen düzenin baş aktörü 
Kovid 19 denen illet -en azından ülkemizde- 
henüz sahneye çıkmamıştı.

Adayımız sınav başvurusunu yaptıktan 
sonra kalan altı yedi aylık sürece göre ayarla-
maları yapmış, masadaki dizi dizi kitapların 
üzerinde konu anlatımı yazanlarına öncelik 
vererek konu eksiklerini giderme yolunda 
çalışmalara başlamıştı. Çoğu ortaokul, lise 
yıllarında bir kısmı üniversitede karşılaştığı 
ya da en azından bir yerlerden duyup aşina 
olduğu konulardı. Testlerde, denemelerde 
doğru sayısının artışıyla doğru orantılı ola-
rak hayalleri, umutları şekilleniyor, kendine 
olan inancı perçinleniyordu. Başlarda orta 

dercelerde seyreden puan ibresi yükseldikçe 
moral buluyor, haritada atanacağını düşün-
düğü yerler doğunun ücra yerlerinden orta-
lara hatta batıya kayıyordu.

Bazen de tam tersine yaklaşan sınavın 
stresi kalan konuların yetişmeyeceği düşün-
cesini beraberinde getiriyordu. İşte o günler-
de yani son düzlük diye tabir edebileceğimiz 
son iki aya girildiğinde Kovid 19 adlı salgın 
hastalığın Türkiye’deki  ilk vakası tespit 
edildi. Bu tespit ülke çapında bir dizi kritik 
önlemi de beraberinde getirdi. Sınır kapıları 
kapatıldı, şehirlerarası giriş çıkışlar yasak-
landı. İlk ve orta dereceli okullarla üniversi-
teler tatil edildi. İşyerleri kapatıldı ve ne ka-
dar devam edeceği belli olmayan bu süreçte 
sokağa çıkma yasakları peş peşe geldi. Tüm 
dünyayla beraber Türkiye’de de hayat durdu. 

Hastalığın insandan insana bulaştığının 
tespiti ile beraber okullardan sonra toplu or-
ganizasyonlar da tamamen yasaklanmaya 
başlandı. Bu gidişat ÖSYM’nin sınav tak-
viminde değişiklik yapmasına neden oldu. 
KPSS önce temmuz ardından eylül ayına 
ertelendi.

Adayımız için bu olay tüm hayatının al-
tüst olması demekti. Şimdi ne olacaktı? Her 
şeyden önce bu belirsizlik;  gelecekte ken-
disini ve diğer insanları nelerin beklediğini 
bilememe durumu ruh halini olumsuz et-
kiliyor, eli kolu bağlı evde oturmak çalışma 
azmini ve dolayısıyla hayallerini sekteye uğ-
ratıyordu. 

İnsanlar evlerine kapanıp hayat duvarlar 
arasına sıkışınca televizyon ve sosyal med-
yanın başrollerde oynadığı trajikomik bir se-
romoni ortalıkta arzı endam etmeye başladı. 
İnsanlar evlerde hapishane günlerinin nasıl 
geçirebileceğine ilişkin öneri ve yöntemleri 
sosyal medya aracılığıyla gözler önüne se-
rerken uzmanlar haber kanalları aracılığıyla 
bilinçlendirmek adına vatandaşı bilgi bom-
bardımanına tuttu.
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Bu ortamda nasıl tekrar konsantre olu-
nur nasıl yeniden ders çalışmaya başlanırdı? 
Daha sınavın belirlenen tarihlerde olup olma-
yacağı bile kesinlik kazanmamıştı. Zira ilk ve 
orta dereceli okulların yeniden ders başı ya-
pacağı tarihlerde üstüste birçok kez değişikli-
ğe gidilmiş kesin tarih bir türlü verilememiş-
ti.  Hem bunca vaka, bunca yoğun bakım ve 
entübe hasta ve bunca ölüm haberi arasında 
fani dünyanın fani sınavını düşünmek anlam-
sız ve basit olmuyor muydu? Sonra yine “haz-
reti sosyal medya” platformlarında bir söylem 
yayılmaya başladı: “Krizi fırsata çevirebilenler 
her zaman kazanır” Bu söylem birçok öğrenci 
gibi adayımızda da derin bir uykudan uyanma 
etkisi yapmasa da kafasında bir kaç şimşek 
çaktırdı. Adayımız kendi ekmeğini üretirken, 
doğal yoğurdunu mayalarken, oturma oda-
sında küçük çapta tarım ve saksı çiçeği yetiş-
tirmekle uğraşırken uzun zamandır kapağını 
açmadığı kitaplara ve ders videolarına kesin 
bir dönüş yaptı.  

Sürecin uzaması dersleri unutmasına yol 
açıyordu ama o yılmadan tekrar yapıyor bir 
kaç ayrı kaynaktan soru bankası çözerek bilgi-
leri kalıcı hale getirmeye çalışıyordu. Yeniden 
toparlanması haftalar alsa da, sınav zamanı 
hiç kavuşulmayacak bir tarih gibi görünse 
de yasakların yavaş yavaş kalkması ve ha-
yatın yeniden normale döneceği sinyallerini 
vermeye başlaması herkes gibi adayımızı da 
oldukça rahatlatmıştı. Son iki hafta her gün 
farklı kaynaktan bir deneme çözerek farklı 
soru tiplerine karşı gardını alan adayımız ken-
dini her açıdan hazır hissediyor, matematik 
çözmekle uğraşmayacağı için zamanı yetire-
meme ihtimalini aklının ucundan bile geçir-
miyordu. 

Nihayet sınav günü gelip çattı. Adayımız 
erkenden kalktı. Omega değeri yüksek besin-
lerle zenginleştirdiği güzel bir kahvatının ar-
dından sınav merkezinin yolunu tuttu. 

Sınav salonuna girişte yoğun güvenlik ön-
lemlerinin yanına hijyen tedbirleri de eklen-
miş,  kontroller hat safhaya çıkarılmıştı. Şükür 
ki trafiğe takılmamış salona zamanında hatta 
on beş yirmi dakika erken gelmeyi başarmış-
tı. Geriye yalnızca maskeyle sınava girecek 
olmanın tedirginliği kalıyordu. Onun da bir 
şekilde üstesinden gelecekti elbet.

Sınav başladı. Adayımız mutadı olduğu 
üzere ilk önce Türkçe sorularından başladı. 
Alanı olduğundan yüksek puanları alabileceği 

ders Türkçe gibi görünüyordu; o yüzden boş 
bırakma ya da yanlış yapma lüksüne sahip 
değildi. Sorular üzerinde uzun uzun düşündü 
taşındı. Şıkları ölçtü tarttı ve en doğrusunu 
işaretlediğine kani oluncaya dek oyalanmakta 
bir mahzur görmedi. Matematik çözmeyeceği 
için kalan zaman ferah feza yeterdi nasılsa. 
Nihayet ilk testi bitirmişti. Genel yetenek so-
rularına geçmeye hazırlanırken karşı duvar-
daki saate baktı; kahretsin zaman epeyce da-
ralmıştı! Son altmış soru için elinde kala kala 
kırk dakikası kalmıştı! Adam sende! Türkçe 
bittikten sonra kalanları hızlı hızlı çözer, bil-
mediklerini de boş bırakırdı.  O iç rahatlığıyla 
başladı, dediği gibi epey hızlı da çözdü, bitirdi 
tüm soruları. O sırada salon görevlisi son beş 
dakikaya girildiğini duyurdu. Aman yarab-
bi daha tüm yanıtlar optiğe işaretlenecekti! 
Hemen optik kâğıdını önüne çekip son sürat 
işaretlemeye başladı. Türkçenin cevaplarını 
bitirdiğinde elinde yalnızca bir buçuk dakika-
sı kalmıştı. Durup düşünmeden devam etti. 
Bir yanıt bir yanıt daha derken bu kez salon 
görevlisi sınavın sona erdiğini ve kalemlerin 
bırakılması gerektiğini duyurdu. Adayımızın 
işaretlemesi gereken en az yirmi beş cevap, 
soru kitapçığının üzerinde kaldı. 

Salonu terk ederken hâlâ elleri titriyor 
böyle bir acemiliği nasıl yaptığını sorguluyor-
du. Onca emek, onca çaba, onca yorgunluk 
bunun için miydi? Sermayeyi kediye yük-
lemiş müflis tüccar misali el elde baş başta, 
omuzları düşmüş, başı yerde çıkışa yöneldi. 
Ya evdekiler, onlara ne diyecekti? Bunca za-
man kendisini destekleyen, zor günlerde ya-
nında olan yakınlarına ne cevap verecekti? 
Kendi derdini unutmuş sevdiklerine yapacağı 
açıklamaya odaklanmıştı; ne de olsa bu yaşa-
dığı ilk hezimet değildi. Görünen o ki son da 
olmayacaktı...
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ANUŞ 
GÖKCE

ZENGİBAR’A VE BOZKIR’A YOLCULUK

Zengibar kalesini duyardım fakat hiç 
gitmek nasip olmamıştı. Bir sabah 
kahvaltısında kayınım ben de çok me-

rak ediyorum hadi bir görelim dedi. Biz de19 
Temmuz Pazar günü Dinlendik Köyünden 
hareket ettik.

Güneysınır-Sarıoğlan istikametinde yol 
aldık. Atalarımızın en güzel faaliyetlerinden 
biri de 5-6 km arayla çeşme yapmaları ve 
hemen yanı başında bir mescit inşa etmeleri. 
İnsanlar yol boyu hem yorgunluklarını atı-
yorlar hem de namaz vakitlerinde namazla-
rını rahatça kılabiliyorlar. Eskinin hanlarının 
yerini şimdi dinlenme tesisleri aldı. Buralar-
da beleş hiçbir şey yok. Paran varsa karnını 
doyurabiliyorsun yoksa çekip gidiyorsun.

Yol boyu Güneysınır’dan itibaren sağlı 
sollu hep ormanlık. Güneysınır ve Sarıoğlan 
arasındaki yerlerin ormanları biraz seyrek… 
Daha çok ardıç, meşe ve küçük çalılıklar 
mevcut. Su kenarlarında kavak, söğüt ve 
iğde gibi ağaçlar yer alıyor.

Öğle saatlerine yakın Zengibar’a vardık. 
Zengibar Kalesi Bozkıra 16 km mesafede 
bulunan Hacılar köyü ile Ulupınar arasında 
blunuyor.  Zengibar Kalesi, 1800m yüksek-
likte büyük bir tepenin üzerinde her yanı 
uçurumlarla çevrili bir alanda kurulmuştur. 
Kalede 14 burç bulunmaktadır. Kulelerin bir 
kısmı yıkılmış, bir kısmı da sağlam... Ama 
kuleleri çevreleyen duvarlar yerle bir edil-
miştir. Kalenin biri güneyde biri de batıda ol-
mak üzere iki kapısı vardır. Şehrin ortasında 
Roma İmparatoru Hadrianus adına dikilen 
bir zafer takı vardır. 

Roma döneminde şehre bir piskopos 
atanmış, bir de kilise yapılmıştır. Kilise yı-
kılmıştır. Hadrianus takının yanında yerde 
yazılı bir kitabe mevcuttur. Kalenin bütün 
bölgesi defineciler tarafından köstebek yu-
vasına çevrilmiştir. Mezarlar tahrip edilmiş, 
mezar taşları parçalanarak sağa sola atılmış-
tır. Buraya çobanlar girmiş, koyun keçi güt-
müşlerdir.

Şehrin güneydoğusunda sur dışında 
bir mezarlık alan yer almaktadır. Buradaki 
mezarların da üstü açılmış, kapakları tok 
edilmiştir. Zannedersem her hangi öneli bir 
mevkide olmayan kişilerin mezarları surun 

dışına yapılmaktadır.  Yöre halkı da kalenin 
taşlarını, sütunlarını taşıyarak evlerine inşa-
at malzemesi olarak kullanmışlardır. Bozkır 
merkezde bir evin önünde yazılı bir taş yerde 
uzanmaktadır. Evlerin ve camilerin temelin-
de kaleden getirilen sütunlar, taşlar, mezar 
kapakları kullanılmış, sütunlar ve mezar 
stelleri gelişi güzel sokak aralarına, evlerin 
önüne, meydanlara bırakılmıştır

Mustafa Yılmaz, Bozkır yöresindeki hö-
yüklerin, ören yerlerinin yağmalandığını, 
okulların, resmi binaların, cami ve çeşmele-
rinin inşaatında kullanıldığını; defineciler ta-
rafından kaya mezarların ve lahitlerin tahrip 
edildiğini, dinamitle uçurulduğunu, bazı ta-
rihi eserlerin yerlerinden sökülerek yok edil-
diğini söylemektedir Zengibar’a yakın Pınar-
cık, Ulupınar, Hisarcık, Akkise köylerindeki 
binalarda çok fazla tarihi eser kalıntıları kul-
lanıldığını; Ahırlı, Yalıhüyük, Harmanpınar, 
Yazılıyurt, Hisarlık kasabası, Ulupınar Köyü, 
Sarot Yaylası, Dibektaşı Yaylası, İğdeören, 
Bolat deresi Kaya mezarında da tahribatın 
çok fazla olduğunu, bazılarının tarlaların 
arasında kalarak yok edildiğini yazmaktadır.
(Mustafa Yılmaz, Bozkır ve çevresinde tah-
rip olan Kültür varlıkları, Dünü Bugünü ile 
Bozkr Sempozyumu, s..26 v.d) 

Saat 15.30’da şehrin merkezine bir ge-
zinti yaptık. Bozkır gerçekten küçük fakat 
şirin bir ilçe… İçinden geçen Çarşamba çayı 
şehri ikiye ayırır.  Çayın üzerinde üç kemerli 
Selçuklulara ait taş köprü ile şehrin iki yakası 
birleştirilmiştir. Bölge halkı hayvancılık ve 
tarımla geçimini sağlamaktadır. 

Leontopolis ve çevresi, 1176 yılında Sel-
çuklu Türklerinin eline geçmiştir. 1400 yıl-
larında bölgeye gelen Bozkır Bey şehre kendi 
adını vermiştir. Osmanlı döneminde Siristat 
olan adı, Cumhuriyetle birlikte tekrar Bozkır 
olup Konya iline bağlanmıştır. Konya’ya 116 
km. mesafede bulunmaktadır.
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Bozkır’ın meydanında tarihi bir cami var. 
1286 yılında yapılan cami sonradan tamirat 
görmüştür. Düz çatılı, üzeri kiremitle örtü-
lü olan caminin içi beyaz badana ile sıvalıdır. 
Ahşap bir mihrabı, minberi ve hünkâr mahfili 
bulunmaktadır. Mihrab bitkisel motiflerle süs-
lenmiştir. Minberi, geometrik motiflidir. Yer 
döşemesi halıları yenidir. Son cemaat yerindeki 
direkler ahşaptır ve taş kaideler üzerine otur-
tulmuştur.

Arşiv belgelerine göre Camii 1835 yılında 
Zeynel Abidin Efendi yaptırmış, hatiplik göre-
vi de Mehmet Halife’ye verilmiştir. H. 1323’te 
tamirat görmüştür. Caminin minaresi 1970 yı-
lında Hüseyin Özdemir tarafından yaptırılmış-
tır.(Ali Tekin, Bozkır ve Köylerindeki Camiler, 
Yüksek Lisans Tezi, s.21, Selçuk Üniversitesi 
Sanat Tarihi, Konya/ 2015) Camii 2018 yılında 
yeni bir tamirat görmüştür.

Bozkır’ın evleri çok güzeldir. Evleri iki kat-
lıdır. Dikdörtgen şeklinde uzunlamasına olan 
evlerde misafir odaları, aile odaları vardır. Ge-
len misafirler aile fertlerinin hiç birisinin oda-
sını görmez. Bazen iki ev ortasından yol geçtiği 
halde aynı tüp geçit gibi bir evle birbirine eklen-
miş, harika bir görüntü oluşturmuştur. Merdi-
ven tırabzanları ve balkon korkuluklar ahşaptır. 
Evlerinin bir bölümü cumbalıdır.

Bozkırda gezilecek coğrafi mekânlar: Ay-
gırdibi Şelalesi, Çarşamba Çay boyu, Dikilitaş, 
Sarıot, Sülek, Çağlayan, Aslantaş Yaylalar

Bozkırın her köyünde tarihi bir cami vardır. 
Görülmeye değer. Biz vaktimiz kısıtlı olduğu 
için sadece Zengibar’ı ve şehir merkezini geze-

bildik. Akşam saatlerinde köyümüze geri dön-
dük.

Bölgenin Tarihi ve Yerleşim Alanları
Bozkır ve çevresinde bir araştırma yapan 

eski çağ Tarihçisi Prof. Dr. Hasan Bahar 12 Ka-
sım 2006’da dünü ve Bugünü ile Bozkır Sem-
pozyumu’nda “Erken dönemlerde Bozkır ve 
Çevresinin tarihi” adlı bir makale irat etmiştir. 
Hasan Bahar, Bozkır ve yöresinin Antik çağlar-
dan beri Orta Anadolu ile Akdeniz Bölgesi ara-
sında bir geçiş yeri olduğunu, pek çok savaşlara 
sahne olduğunu, yerleşim alanının Mut, Erme-
nek ve Bozkır ve Çumra havzasına kadar de-
vam ettiğini, tarihinin de Neolitik Çağdan Antik 
Çağa kadar uzandığını ifade eder. Bölgedeki 
yerleşme Neolitik Çağ’dan Helenistik Çağ’a 
kadar Göksu’nun alt kesimlerinde Ermenek ve 
Mut arasında kalmışken, Helenistik Çağ’dan 
(MÖ. 334-M.Ö.30) itibaren Göksu’nun yukarı 
kesimleri Zengibar, Yelbeyi, Holuslar, Yalnızka-
ya gibi bölgelerde yerleşmeler görülür. Zaman 
zaman bölge Hititler,  Frigler ve Lidyalıların 
egemenliğine girmiştir.  Asurlularla Lidyalılar 
arasında yapılan savaşlarda Bozkır ve çevresi 
geçiş yeri olmuş, yapılan anlaşmalarda tampon 
bölge oluşturmuştur. 

Bozkır ile Çumra arasında bulunan höyük-
lerde çıkan kalıntılarda, Torosların zirvesinde 
bulunan Dibektaşı, Merdivengediği, Domuzte-
pe, Payallar gibi höyüklerde çıkan eserde Frig 
kültürünün etkisi görülür. (Prof. Dr.Hasan Ba-
har, “Bozkır ve Çevresinin Tarihi”,  2006 Boz-
kır sempozyumu, s.4-5, Merhaba gazetesi yay, 
20069)
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İsaura bölgesi M.Ö 550li yıllarda Pres-
lerin hakimiyeti altına girmiştir. Presler 
bölgedeki feodal beylerin isyanını bastırabil-
mek için Kapodokya satraplarını (Valilerini) 
görevlendirmişlerdir. Büyük İskender de 
İsauraların isyanını bastırmak için Kilikya 
Valisi Balakrus’u görevlendirmiştir. Ancak 
bölge halkı ayaklanarak Balakrus’u öldür-
müştür. Bunun üzerine Büyük İskender’in 
ölümünden bir yıl sonra M.Ö 322’de Bü-
yük İskender’in generallerinden Perdikas 
bölgeye bir sefer düzenlemiştir. Larende’yi 
bir gün içinde alan Perdikas ve buradan 
hareketle İsauray’a varmış, üç gün süren 
bir kuşatmadan sonra şehri ele geçirmiştir. 
İsauralılar son neferine kadar savaşmışlar, 
teslim olmaktansa ölümü tercih etmişledir. 
Askerler şehri savunamayacaklarını anla-
yınca önce kadınları ve çocukları evlere ka-
patıp ateşe vermişler sonrada hazineyi ateşe 
atmışlar, daha sonra da kendileri de ateşe 
atlayarak yaşamlarına son vermişlerdir. 
(.Bahar,a.g.m.s.10)

Antik tarihçisi Didoros bu savunmayı 
ve kahramanlığı şöyle anlatır: “…Perdikas 
ve Kral Flip Ariates’i mağlup ettiler. Ka-
padokya satraplığnı Eumenes’e bırakarak 
Psidia’ya geldiler. İki kenti tahrip etmeye 
karar verdiler. Bu kentler Larende ve İsau-
ra idiler. Larende ilk hücumda alındı. Hal-

kının büyük bir kısmı kılıçtan geçirildi geri 
kalanı da esir alındı. Larende kenti yerle bir 
edilmişti. İsauralıları kenti yüksek surlarla 
çevrili ve yiğit savaşçılarıyla korunuyordu.  
Onlar iki gün boyunca çarpıştılar ve adam-
larının çoğunu kaybettiler. Büyük kayıplara 
rağmen cesaretle ölüme gidiyorlar ve da-
yanmaya çalışıyorlardı. Üçüncü gün birçoğu 
kılıçtan geçirilmişti. Perdikas’ın askerleri de 
birçok kayıplar vermişti. Kalabalık bir ordu 
karşısında çok az kalan askerler ile kentle-
rini koruyamayacaklarını anlayan İsauralılar 
şerefsiz bir ölüm yerine şerefli bir ölümü 
tercih ettiler. Önce kadın ve çocukları evlere 
kapattılar ve ateşe verdiler, sonra hazineleri 
ateşe attılar. Bu durumu gören Perdikas’ın 
askerleri kente hücum ettiler. Surları koru-
yan askerler tarafından geri püskürtüldü. 
Perdikas’ın kayıpları çok oldu. Bu arada İsa-
uralılar kendileri de ateşlere atlayarak yanıp 
kül oldular. Güneş doğunca Perdikasın as-
kerleri kenti yağma ettiler. Ateş sönünce bol 
miktarda altın ve gümüş topladılar.”(Yrd. 
Doç. Mustafa Yılmaz, “Bozkır ve Çevresin-
de Tahrip Olan Kültür Varlıkları” Dünü ve 
Bugünü ile Bozkır Sempozyumu, 12 Kasım 
2006, s.20, Merhaba Gazetesi Yay. 2006/
Konya)

Zengibar Kalesi ile ilgili bir de Battal 
Gazi efsanesi vardır.
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Seyit Battal Gazi İslam Ordularının Ana-
dolu seferleri sırasında görev alan bir Türk 
komutandır. Seyit Battal Gazi, ülkeler fethe-
derek, Zengibar Kalesi karşısındaki sırtların 
ardına kadar gelmişti. Bu kaleyi de fethetmek 
istiyordu. Fakat; Zengibar ile kendi askerle-
rinin bulunduğu yer arasındaki uçurumları 
aşıp Zengibar Kalesi’ne ulaşmak, her babayi-
ğidin harcı değildi. O çok akıllı ve usta bir ku-
mandandı. Ne askerini kırar, ne de istediğin-
den vazgeçerdi. Battal Gazi düşündü, taşındı. 
Ertesi sabah kimseye haber vermeden kılı-
ğını değiştirerek bir çerçi oldu, omuzuna bir 
heybe alarak, içine boncuk ve dokuma koydu. 
Zengibar Kalesi’nin kapısına geldi. Nöbetçiler 
ne istediğini sorunca, O da fakir bir çerçi ol-
duğunu, eğer müsaade ederlerse üç beş ak-
çelik alış veriş edip çoluk çocuğunun ekme-
ğini kazanacağını söyledi. Nöbetçiler O’nun 
kurnazlığını anlamadılar, şüphelenmediler 
ve müsaade verdiler. Alış veriş bahanesi ile 
her yere girdi çıktı. Her kıyıyı bucağı öğrendi. 
Kaledeki kuvveti anladıktan, kalenin neresin-
den hücum edileceğini tasarladıktan sonra 
da kaleden çıktı ve karargâhına döndü. İlk işi 
askerlerine emir vermek oldu :

“- Civar köylerde ne kadar boynuzlu hay-

van ve ne kadar iç yağı varsa toplayıp, bana 
getirin.”

Askerleri hemen dağıldılar ve bütün boy-
nuzlu hayvanlarla toplayabildikleri yağları 
getirdiler. Seyit Battal Gazi, bu iç yağların-
dan mumlar yaptırdı, hazırlattı. Gece olunca 
askerler mumları hayvanların boynuzlarına 
diktiler ve fitillerini yaktılar.

O gece, karanlık ve sessiz bir geceydi. Bir-
den bire davullar çalmaya başladı. Boynuzla-
rında yanar mumlar dikili hayvanlar, bütün 
hızları ile Zengibar Kalesi’nin karşısındaki 
sırtı aşarak kaleye doğru koşmaya başladılar. 
Kalede bulunan askerler gece karanlığında 
uzaktan meşalelerle koşarak gelenlerin hay-
van sürüsü olduğunu fark edemediler. Müslü-
man askerlerin ellerinde meşaleler taşıyarak 
kaleye hücum ettiklerini zannettiler. Karan-
lıklar içinde sırtı aşarak yaklaşan meşalelerin 
kum gibi kalabalık olduğunu görünce pek bü-
yük bir ordunun saldırdığına inandılar.

“- Bunların çıralısı bu kadar, ya çırasızı 
kim bilir ne kadardır?” diyerek karşı koy-
maktan vazgeçtiler ve bir tek ok bile atmadan 
kimi vadilere inip kaçtılar, kimi de kendilerini 
uçurumlardan attılar. Seyit Battal Gazi, böy-
lece bir tek şehit vermeden kaleyi fethetti.

 

 

Kulun ibadetlerine güzellik katan, ondan alınan
zevktir. Ağaç olabilmesi için çekirdeğin
içli olması gerekir.         

(Hz. Mevlânâ)

TANESİZ BAŞAK
İbadetinden zevk almıyorsan, boşuna emek,
Tarlada başak çok lakin taneleri yok demek.

(Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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BİR BEYŞEHİR RÜYASI…

PROF. DR. 
HÜSEYİN 
MUŞMAL

Cuma Sabahı Beyşehir’e gitmek için 
heyecanla uyandım. Çok geçme-
den Konya otogarına hareket ettim 

ve her 15 dakikada bir Beyşehir’e giden 
araçlardan birinde yerimi aldım. Bir sü-
redir Beyşehir’e olan ilgi artış gösterdiği 
için seyahat şirketleri her 15 dakikada bir 
Beyşehir’e minibüs kaldırıyor. Yaklaşık 10 
dakikalık bir yolculuktan sonra Akyokuş’a 
ulaşmış ve Beyşehir yoluna koyulmuştuk.

Konya-Beyşehir yolu uzun süredir çift 
şeritli ve iki ayrı ana yol halinde düzenlen-
diği için 40 dakikada Beyşehir’e ulaşmak 
mümkün oldu. Yol üzerinde fi tarihinde 
yapılmış olan engebeli-virajlı, tümsekli-çu-
kurlu eski yoldan zerre eser kalmamıştı. 
Eğer daha fazla vakit olsaydı, yol üzerindeki 
Unesco Dünya Kültür Mirası listesine gir-
miş ve restorasyonları parmak ısırtan Sel-
çuklu Hanları’nda ikram edilen çorbaları ve 
şerbetleri tadabilecektim.

 Konya-Beyşehir yolunun iki tarafında 
ormanlık araziler, yeşillikler her 10 km’ye 
bir piknik alanı olarak düzenlenmiş yerle-
ri gördükçe vaktimin az olmasına oldukça 
üzüldüm. Bu düşünceler içinde Beyşehir 
otogarından İçerişehir’e servis yapan fay-
tonlardan birine çoktan atlamıştım. O ne 

güzel yolculuktu: Bir taraftan gelinler gibi 
süslenmiş atların çektiği faytonun eşliğin-
de, baştanbaşa restore edilmiş Eşrefoğlu 
Mahallesi’ne ulaşmak için sabırsızlanıyor, 
bir taraftan da gölün ve dört bir tarafa 
ekilmiş güllerin kokusunu çeke çeke Bey-
şehir’deki eşsiz havayı teneffüs ediyordum. 

Nihayet tarihî Eşrefoğlu Mahallesi’ne 
giriş yapılan kale kapısı uzaktan görün-
dü. Belki de bu kapı inşa edildiği dönem 
dışında hiç bu kadar ihtişamlı olmamıştı. 
Kapının etrafındaki surlar bütünüyle aya-
ğa kaldırılmıştı ve artık faytonlar dışında 
hiçbir vasıtanın tarihi mahalleye girişine 
izin verilmiyordu. O nasıl bir duyguydu 
ki, o büyük ve ihtişamlı kale kapısından 
gelinler gibi süslü iki atın çektiği nostaljik 
bir faytonla Beyşehir’e beyler gibi giriş ya-
pıyordum.

Kale kapısında bizi oldukça nazik ve yö-
resel kıyafetler içinde görevliler karşıladı. 
Tarihi mahalledeki gezimiz sırasında reh-
bere ihtiyacımız olup olmadığı soruldu.
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Ellerimize verilen ve dört ayrı dilde ha-
zırlanmış tanıtım rehberleri ve turizm ha-
ritalarına rağmen ben Beyşehir’de Turizm 
Fakültesi’nde eğitim görmüş, Eşrefoğulları 
ile Beyşehir’i avucunun içi gibi bilen ko-
kartlı rehberlerden bir tanesinin bize eşlik 
etmesini istedim. Bunun üzerine 3 dil bil-
diğini yolculuğumuz sırasında öğrendiği-
miz bir rehber bize dâhil oldu. 

Daha kale kapısından yukarıya Bedes-
ten’e doğru hareket etmiştik ki, Bedesten’in 
etrafında sıra sıra küçük dükkânlarda bir 
hareketlilik fark ettik. Aman Allah’ım! Be-
desteni çevreleyen her dükkânda geleneksel 
Türk Zanaatları vücut bulmuştu. Bir tarafta 
bakır kalaylayanlar, bir tarafta kalbur holos 
yapanlar, bir tarafta hasır-kilim dokuyanlar, 
bir tarafta testi, çanak çömlek yapanlar, yani 
Beyşehir’in eski meşhur zanaatları her dük-
kânda boy göstermişti. Daha Bedesten’in 
içine girmeden dahi bu manzara karşısında 
çoktan büyülenmiştik. 

Büyünün etkisi geçmeden Bedesten’in 
önünde faytonu durdurmuş ve rehberin bizi 
götürdüğü gizli dehlizleri incelemeye ve on-
ların hikâyesini dinlemeye koyulmuştuk. Bu 
gizli dehlizler Eşrefoğlu Cami’nin içinden 
sur dışına doğru iki ana güzergâh halinde 
uzanıyordu. Bunlardan birisi son zamanlar-
da tamir edilmek ve temizlenmek suretiyle 
ziyarete açılmıştı. Yaklaşık 3 metre boyun-
daki bu yer altı geçitlerinin 200 metrelik kıs-
mı elektrikle aydınlatılmış ve yer yer hava 

boşlukları açılmak suretiyle ziyarete uygun 
hale getirilmişti. 

Biz dehlizde ilerlerken rehber bize, 14. 
yüzyıl başlarındaki Moğol baskını sırasında 
yaşanan ilginç hikâyeleri çoktan anlatmış-
tı. Ama anlatılan hikâyelerin en ilginci ise 
Eşrefoğlu Mehmet Bey’in Mis adlı kadınla 
olan efsanevi aşk hikâyesi idi. Ben dehlizin 
Beyşehir Gölü kıyısına çıkış yaptığı noktada 
hikâyenin sonunu dinlemiş ve Mis adlı pren-
sesin kaçırıldığı adayı uzaktan görebilmek 
umuduyla derin derin mavi göle bakakal-
mıştım.

Sonra yaşlı anacığımın sesiyle irkildim. 
Oğlum Hadi uyan, vakit geldi. Tarhana ya-
pacağız.
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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;

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.

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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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;
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Kaynakçı
• CNC Torna 
• Pres Ustaları
•  Plazma ve Lazer         
Operatörleri
• Hidrolik Lift (Silindir)  
Montaj Elemanları
• Traktör Tamir Elemanları
• Yetiştirilmek Üzere Çocuk 
Vasıfsız Eleman Alınacaktır
Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 406. Sk. No: 4 

Selçuklu/KONYA

BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

ÖN MUHASEBE 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Tel: 0 332 351 85 35

Hacı Fettah Mahallesi Baruthane Caddesi 
Kömürcüler İşhanı Kat: 4 No: 2 D: 8 

Meram Konya

KONUSUNDA DENEYİMLİ 

BAYAN ELEMAN 

ALINACAKTIR

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

- Askerliğini yapmış 
- 25-35 yaş arası
- İyi derecede traktör kullanabilen 
- Büyükbaş hayvandan anlayan (tercihen)
- Evli olup ailesiyle çiftlikte kalabilecek

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

DEVSÜT GIDA HAYVANCILIK YEM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi
Kosgeb Cad. No: 68/1 Karatay/KONYA

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE
MAKİNASI

ve 
ELEKTRİKLİ GEZER VİNÇ

KULLANABİLEN ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

DEVÇELİK DEMİR HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BÜSAN ORG. SAN. CAD. NO: 68 

KARATAY/KONYA
RANDEVU TEL: 0 332 345 45 45 (pbx)

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

*Askerliğini yapmış
*25 yaşını aşmamış
*Tercihen lise mezunu

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.

ZAYİ
Beko 300 tr AT0000147526 marka 

ve sicil nolu yeni nesil yazar kasamin 
ruhsatını kaybettim hükümsüzdür   

 Menderes ŞİMŞEK 
    Selçuk VD. 8130080837

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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Yatırımlara verdiği destekten 
ötürü Başkan Altay’a teşekkür

Türkiye’de beklenen ortalama
hayat süresi 78,6 yıla çıktı

Abdil Erdal: ‘İnsanı insan 
yapan değerler ahiliktir’

Ekici: Ahilik geleneğini
yaşatmak boynumuzun borcu

Seydişehir Belediyesi, Ulukapı 
Mahallesi Fatih Sultan Mehmet 
Caddesinde sürdürdüğü asfaltla-
ma çalışmasını tamamladı. Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, yapılan çalışmada ekiple-
rin merkez ve kırsal mahalleler-
de hemşehrilerine en iyi hizmeti 
verebilmek için mesai kavramı 
gözetmeksizin sahada olduklarını 
kaydetti.

Ulukapı Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Caddesini kapsayan 5 Bin 
500 metrekarelik yolun eski asfaltı 
freze ile kazınarak sıcak asfalt seri-
mi tamamlandı. Seydişehirli hem-
şehrilerine rahat ve konforlu bir 
hayat sunmak için sıcak asfalt se-
rimine devam ettiklerini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal;  
“Ana arterlerimizden olan Ulukapı 
Mahallemizde 5 Bin 500 metrelik 
yolun önceden yapılmış asfaltını 
freze ile kazıyarak aldık. Alt yapı 
sorunları tamamlanan caddemiz-
de asfalt serimini tamamladık. Fre-
ze ile aldığımız eski asfaltımızı ise  
ihtiyacımız dahilinde dolgu malze-
mesi olarak kullanıyoruz” dedi. 

Belirlenen program ve vatan-
daşlardan gelen talepler doğrul-
tusunda yol yapım çalışmalarına 
devam edeceklerini belirten Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal; 
merkez ve kırsal mahallelerimizde 
yapılmayan yol, girilmeyen sokak 
kalmayacağını söylemiştik. Önce-
liğimiz her zaman hemşehrileri-

mizden gelen talepler.  Amacımız, 
ilçemizin tüm mahallelerinin yol 
standardını yükseltmek. Ana arter 
caddelerimizde yaptığımız çalış-
malarımızda  Konya Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte ortaklaşa 
çalışma yürütüyoruz. Hemşehrile-
rimizin hayır dualarını alabilmek 
için gece gündüz demeden çalışı-
yoruz. Bu çalışmaların büyük ço-
ğunluğu bir ilçe belediyesinin büt-
çesinin kaldırabileceği çalışmalar 
değil. Bu çalışmalarımızı ve proje-
lerimizi Büyükşehir Belediyemizle 
beraber çalışmak suretiyle hayata 
geçiriyoruz. Çalışmalarımızda biz-

lere desteğini esirgemeyen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’ a teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Ulukapı Mahallesi Muhtarı 
Ömer Şenarslan; ”yaklaşık iki haf-
ta gibi kısa sürede Mahallemiz ve 
Fatih Sultan Mehmet Caddemiz-
de başlayan alt yapı ve asfaltlama 
çalışmalarımız tamamlandı. Çalış-
malarından dolayı Belediye Başka-
nımız Mehmet Tutal ve Konya Bü-
yükşehir Belediyemize şahsım ve 
mahalle sakinlerim adına teşekkür 
ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), “Hayat Tabloları, 2017-
2019” istatistiklerini açıkladı. Buna 
göre, yeni doğmuş bir bireyin 
mevcut ölümlülük risklerine ma-
ruz kalması durumunda yaşaması 
beklenen ortalama yıl sayısı olarak 
tanımlanan “doğuşta beklenen 
yaşam süresi” Türkiye’de 2013-
2015’de 78 yıl iken, 2017-2019’da 
78,6 yıla yükseldi.

Erkeklerde doğuşta beklenen 
yaşam süresi 75,9 yıla, kadınlarda 
81,3 yıla çıktı. Genel olarak kadın-
lar erkeklerden daha uzun süre ya-
şarken, doğuşta beklenen yaşam 
süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 
15 yaşındaki kişilerin ortalama ka-
lan yaşam süresi 64,6 yıl olurken, 
bu süre erkekler için 62 yıl, kadın-
lar için 67,3 yıl olarak belirlendi.

Türkiye’de 30 yaşındaki bir kişi 
için ortalama 50 yıl olan kalan ya-
şam süresi, erkeklerde 47,6 yıl, ka-

dınlarda 52,5 yıl olarak tespit edil-
di. Bu kapsamda kadın ve erkek 
arasındaki beklenen yaşam süresi 
farkı 4,9 yıl olarak hesaplandı.

Ülke genelinde 50 yaşındaki 
bir kişinin kalan yaşam süresi or-
talama 30,9 yıl, bu süre erkeklerde 
28,6 yıl, kadınlarda 33,1 yıl olarak 
belirlendi.

65 yaşında olan bir kişinin ka-
lan yaşam süresi ortalama 18 yıl 
olarak kayıtlara geçerken, bu süre 
erkeklerde 16,3 yıl, kadınlarda 
19,6 yılı buluyor. Buna göre, 65 
yaşındaki kadınların erkeklerden 
ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşa-
ması bekleniyor. 
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Konya SMMM Odası Başkanı 
Abdil Erdal, Ahilik Haftası dola-
yısıyla bir mesaj yayımladı. Ahilik 
kültürünün insanı insan yapan 
değerlerden biri olduğunu dile 
getiren Başkan Abdil Erdal, “Ahi-
lik kültürü ve felsefesi, toplumsal 
yaşamın ortak paydası olan insanı 
temel almıştır. Anadolu’da hayat 
bulan Ahiliğin, bu topraklarda 
yüzyıllar boyunca kardeşlik, hoş-
görü, birlik ve beraberliğin temeli 
olmuştur” dedi.

Ahilik kültürünün korunması, 
diri tutulması, birlik ve beraberli-
ğimizin sürdürülmesi için büyük 
bir önem taşıdığını belirten Başkan 
Erdal, “Bu topraklarda her zaman 

barışın, sevginin, kardeşliğin, hoş-
görünün devamı için gençlerimi-
zin Ahilik kültürünü kendilerine 
örnek edinmeleri gerekmektedir. 

Bu kültürün gelecek nesillere ak-
tarılmasında gençlerimizin önem-
li rol oynayacağına inanıyorum. 
Yaptıkları üretim, sağladıkları 
istihdamla ülkemizin ekonomisi-
ne katkı veren, sosyal ve kültürel 
istikrarı sağlayan ve gelişmişliğin 
toplumun tüm katmanlarına ya-
yılmasını sağlayan esnaf ve sanat-
karlarımız Ahilik kültürünün temel 
taşı olmuştur. Bu duygu ve düşün-
celerle Konya’mızın esnafı ve bü-
tün meslek kuruluşlarının Ahilik 
Haftası’nı kutlar; birlik, beraberlik, 
ahiliğe esas olan kardeşlik duygu-
sunun büyüyerek devam etmesini 
dilerim” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici Ahilik Haftası 
dolayısıyla yayımladığı mesajda: 
“Ahi Evran- ı Veli´nin düşünce-
lerini ve Ahilik geleneğini yaşat-
mak Türk toplumunun borcu-
dur.” dedi. 

Başkan Ekici, “Kardeşlik, 
hoşgörü, birlik ve beraberliğin 
sembolü niteliğini taşıyan Ahilik 
kavramı sayesinde dürüst ticaret 
ve iş ahlakının kaideleri asırlar-
dan bugüne kadar sürüyor. Alın 
terinin kıymetini öğütleyen Ahi 

Evran-ı Veli, esnaf ve sanatkârla-
rımızın kılavuzu oldu, bizlere gü-

zel ahlakı, yoksula sahip çıkmayı, 
herkesin kendi sanatıyla yüksel-
mesini, başkasının hakkına saygı 
göstermeyi aşıladı. Ahilik mane-
viyatı, esnaf ve sanatkârlarımızı 
13. yüzyıldan itibaren doğru-
luk, dürüstlük saygı ve sevgiyle 
harmanlayarak yeni nesillerin 
yoluna da ışık tuttu. Bu anlamlı 
haftada Ahi Evran-ı Veli´yi rah-
metle anıyor, esnaf ve sanatkâr-
larımızın Ahilik Haftası´nı kutlu-
yorum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 

istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 20/10/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası. 
2.İhale Tarihi : 10/11/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YEDİEMİN FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜLİSTAN CAD. NO:15

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ 

2019/12048 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1222632

Örnek No: 25*

No Takdir 
Edilen 

Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 186.000,00 1 %1 42can02 Plakalı , 2006 Model , LAND ROVER Marka , 238262830 
Motor No’lu , SALLMAMC46A236818 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Otomatik , Çekiş Tipi 4WD(Sürekli) , Motor Gücü 177HP 
, Motor Hacmi 2926cm3 , Rengi Siyah , Arazi Taşıtının Trafik Tescil 
Belgesinin (ruhsat) ve kontak anahtarının araç üzerinde olduğu 
yapılan incelemede görülmüştür. Arazi Taşıtının şase numarası,
?SALVA1BG8CH617289? olarak tespit edilmiştir. Arazi Taşıtının akü 
şarjı olmadığı için güncel olan kat ettiği km bilgisi tespit edilememiştir. 
Ancak aracın 17.05.2019 tarihli araç muayenesinin 186741 km? 
de yapıldığı görülmüştür. Arazi Taşıtının iç donanımlarında orijinal 
olarak bulunması gereken bütün donanımların yerinde olduğu ve 
bu donanımlarda herhangi bir eksikliğin olmadığı ve sunroof özellikli 
olduğu görülmüştür. Arazi Taşıtının araç lastiklerinin kullanılabilirlik 
seviyesinin %60 seviyelerinde olduğu görülmüştür. Arazi Taşıtının 
iç döşemelerinin deri ve kısmen yıpranmış olduğu ve deri koltuk 
döşemelerinde çatlaklar oluştuğu görülmüştür.
?***6818 şase nolu Range Rover 3.0 td6 VOUGE markalı 
araç 8 adet kazaya karışmıştır. Arazi Taşıtının kaporta ve boya 
aksamında; ön tampon eteklerinde kırık ve çatlaklar olduğu, 
ön tamponda muhtelif çizikler ve sürtme izlerinin olduğu, araç 
genelinde muhtelif çizikler olduğu tespit edilmiştir. Arazi Taşıtının, 
şasi ve motor seri numarasının Trafik kayıtlarına akü şarjının bitmiş 
olmasından dolayı, aracın çalıştırılarak motor ve yürüyüş sisteminin 
performansı hakkında bilgi sahibi olunamamış ise de, tespite konu 
aracın görünüm olarak çalışır ve yürür vaziyette olduğu
beilrlenmiştir.

1.İhale Tarihi : 20/10/2020 günü, saat 10:50 - 10:55 arası. 
2.İhale Tarihi : 10/11/2020 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YEDİEMİN FEVZİ ÇAKMAK MAH. GÜLİSTAN CAD. NO:15
No Takdir 

Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

2 548.000,00 1 %1 42ege03 Plakalı , 2012 Model , PORSCHE Marka , 011673 Motor 
No’lu , WP1ZZZ92ZCLA22358 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites 
Tipi Otomatik , Çekiş Tipi 4WD(Sürekli) , Motor Gücü 245HP , Motor 
Hacmi 2967cm3 , Rengi Beyaz , Arazi Taşıtının (ruhsat) olmadığı, 
kontak anahtarının ise araç üzerinde olduğu , Arazi Taşıtının şase 
numarası ?WP1ZZZ92ZCLA22358? olarak tespit edilmiştir. Arazi 
Taşıtının akü şarjı olmadığı için güncel olan kat ettiği km bilgisi 
tespit edilememiştir. Arazi Taşıtının iç donanımlarında orijinal 
olarak bulunması gereken bütün donanımların yerinde olduğu ve 
bu donanımlarda herhangi bir eksikliğin olmadığı ve panoramik 
cam tavan (sunroof) özellikli olduğu görülmüştür. Arazi Taşıtının 
275/45R20 ebatlı araç lastiklerinin kullanılabilirlik seviyesinin %50 
seviyelerinde olduğu görülmüştür. Arazi Taşıtının iç döşemelerinin 
deri ve kısmen yıpranmış olduğu, deri koltuk döşemelerinde 
çatlaklar oluştuğu ve sağ ön yolcu koltuk döşemesinde yırtılma 
olduğu görülmüştür. PORSCHE CAYENNE DİESEL markalı 
araç 3 adet kazaya karışmıştır. Arazi Taşıtının kaporta ve boya 
aksamında; sağ arka yan stop lamba camı kırık, sağ ön sinyal camı 
kırık, sağ arka kapıda küçük çaplı darbeli göçük, ön tamponda 
kısmi boya atığı ve çizikler, sağ ön kapıda kısmi taş atığı izi ve 
araç genelinde muhtelif kısmi çizikler olduğu tespit edilmiştir. Arazi 
Taşıtının, şasi ve motor seri numarasının Trafik kayıtlarına uygun 
olduğu akü şarjının bitmiş olmasından dolayı, aracın çalıştırılarak 
motor ve yürüyüş sisteminin performansı hakkında bilgi sahibi 
olunamamış ise de, tespite konu aracın görünüm olarak çalışır ve 
yürür vaziyette olduğu belirlenmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.
Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya

     0554 612 18 21TEL:

• Makine tasarımı yapabilen,
• İletişimi ve 
      Diksiyonu düzgün,
• Takım Çalışmasına Yatkın,
• Makine Mühendisi

• Makine Mühendisliği 
      Bölüm Mezunu,
• Askerliğini yapmış,
• Solidworks Programına Hakim,
• Orta Derece İngilizce Konuşabilen

 İŞ ARKADAŞI ARANMAKTADIR.

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;
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Kiracı ve ev sahiplerine 
önemli uyarı yapıldı!

Karapınar’da otomobil
takla attı, 2 kişi yaralandı

Ereğli’de otomobille
kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Ev sahipleri ve kiracıların an-
laşmasının ardından en önemli 
hususlardan birisi ödemelerin nasıl 
yapılacağı. Vatandaşlar kira kontra-
tında ödemelerin nereye, nasıl, ne 
şekilde ve ne zaman yapılacağına 
ilişkin tüm detayları sözleşmeye 
eklemesi gerekiyor.  Kira sözleş-
mesinde belirtilen bu ödemelere 
dair en önemli kısımlardan birisi 
de vergi ödemeleri. Bu kapsamda 
vatandaşların ödemeleri bankaya 
yapması ve ev sahiplerinin kira ge-
lir vergisi ödemelerini düzenli yap-
maları gerekiyor.

Kerem Nükte Gayrimenkul Yö-
neticilerinden Hasan Aksay, “Ev 
sahipleri ve kiracıların anlaşması-
nın ardından en önemli hususlar-
dan birisi ödemelerin nasıl yapıla-
cağı. Vatandaşlar kira kontratında 
ödemelerin nereye, nasıl, ne şekil-
de ve ne zaman yapılacağına ilişkin 
tüm detayları sözleşmeye ekleme-
liler.  Kira sözleşmesinde belirtilen 
bu ödemelere dair en önemli kısım-
lardan birisi de vergi ödemeleri. Bu 
kapsamda vatandaşların ödemeleri 
bankaya yapması ve ev sahipleri-
nin kira gelir vergisi ödemelerini 
düzenli yapmaları gerekiyor. Kira 

ödemelerinde vatandaşların dikkat 
edecekleri hususların başında öde-
melerin nasıl yapılacağı geliyor. Bazı 
ev sahipleri kira gelirlerini düşük 
göstermek için kiraları elden talep 
ediyor. Ancak bu ödeme türü Mali-
ye Bakanlığı tarafından yasaklandı. 
Her türlü vergilendirme işleminde 
olduğu gibi kiranın elden ödenmesi 
konusunda da vergi sınırlandırması 
uygulanmakta olup belirlenen alt 
limit 500 lira olarak uygulanmak-
tadır.  500 liranın üzerini aşan tüm 
kira ödemelerinde kiranın banka 
hesabı üzerinden ödenmesi yasal 
bir zorunluluktur” ifadelerini kul-
landı.  n HABER MERKEZİ

Karapınar’da kontrolden çıkan 
otomobilin takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sı-
ralarında Karapınar ilçesi Kesmez 
Mahallesi yakınlarında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, A.R.Ö. 
(55) idaresindeki 20 BH 818 plakalı 
Opel marka otomobil, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 

Takla atarak ters dönen otomobil-
de yolcu olarak bulunan A.Ö. (27) 
isimli yolcu ve otomobil sürücüsü 
yaralandı. Çevredekilerin haber 
vermesi üzerine olay yerine ambu-
lans, jandarma ve polis ekipleri sevk 
edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde 
yapılan yaralılar, ambulansla Kara-
pınar Devlet Hastanesine kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Ereğli ilçesinde otomobil ile 
kamyonetin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında, 
ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, 
Ereğli ilçesi Fatih Mahallesi Ar-
pacı Kavşağında meydana geldi. 
Hastane istikametinden şehir 
merkezine seyir halinde olan M.Ü. 
yönetimindeki 42 ESV 42 plakalı 
kamyonet ile kavşaktan dönüş 
yapmak isteyen A.Ö.’nün kullan-

dığı 42 E 9105 plakalı Renault 
marka otomobil çarpıştı. Kazada 
araç sürücüleriyle birlikte otomo-
bilde yolcu olarak bulunan Ü.G., 
M.E.Ö. ve E.N.Ö. ile birlikte top-
lam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. 
Yaralılar olay yerine çağrılan sağ-
lık ekiplerince ambulansla Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Aşçı 
Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu başladı. 200 bilim insanı, Konya’nın yemek kültürü üzerine sunum yapacak

Bilim insanları Konya’nın
yemeklerini konuşacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi iş 
birliğinde düzenlenen 1. Uluslarara-
sı Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempoz-
yumu başladı. Pandemi nedeniyle 
online olarak gerçekleştirilen ve 
gastronomi alanında Türkiye’den ve 
dünyadan 200 bilim insanının su-
num yapacağı sempozyum iki gün 
sürecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) ortaklığında gerçekleştirilen 
1. Uluslararası Aşçı Dede Sempoz-
yumu başladı. Pandemi nedeniyle 
online olarak düzenlenen sempoz-
yumun açılışında konuşan Konya 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanı Selim 
Yücel Güleç, sempozyumun çok fay-
dalı geçeceğini ve Konya için büyük 
katkı sağlayacağını belirtti. Büyük-
şehir Belediyesi olarak şehrin gast-
ronomi alandaki birikimini dünyaya 
açmak istediklerini kaydeden Güleç, 
“Konya mutfağının tüm dünyada 
tanınması ve bu bereketli toprakla-
rının lezzetlerinin herkese ulaşması 
için gereken bütün çalışmaları üni-
versitelerimizle, STK’larla, Konya’da 
önde gelen aşçılarımızla birlikte 
yapıyoruz. Konya dışındaki farklı 
illerde, dünyanın değişik merkez-
lerinde bu kültürümüzü tanıtmaya 
gayret ediyoruz.” dedi. NEÜ Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma 
Arslan da, “Gastronomi sadece ye-
meklerin hazırlanması, pişirilmesi 
veya sunulması değil, sanatsal ve 

kültürel bir yanının da olduğunu ve 
farklılıklar gösterdiğini görmekteyiz. 
Geçmişten gelen geleneğin ve kül-
türel mirasın geleceğe aktarımı nok-
tasında gastronomi gerçekten etkin 
ve önemli bir bilim dalı. Kültürel de-
ğerlerin yaşatılması açısından ger-

çekleştirilecek sempozyum uluslara-
rası alanda da büyük öneme sahip.” 
dedi. 19 Eylül’e kadar gerçekleştiri-
lecek sempozyumda Türkiye’den ve 
dünyadan 200 bilim insanı; yemek 
kültürü, yemek tarihi, Mevlevi mut-
fağı, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı, 

Konya mutfağı ve dünya mutfakları 
üzerine sunumlar yaparak sempoz-
yuma katkı sağlayacak. Sempozyum 
oturumları sempozyum.konya.edu.
tr/UADABV/tr/s/643/0 adresindeki 
linklerden takip edilebiliyor. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, aşevine destek olan 
hayırsever esnaflara desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. Seydişehir Be-
lediyesine ait Aşevinde günlük 400 
kişiye yemek verildiğini kaydeden 
Belediye Başkanı Tutal, kendilerine 
bu konuda destek veren esnafla bir 
araya geldi, teşekkür plaketi verdi. 
Seydişehir Belediyesi ekipleri her 
gün 2 öğün 3 çeşit yemeği, 400 ih-
tiyaçlı kişiye ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 
ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında 
olmaya devam ettiklerini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal sağ-
lıklı ve hijyenik koşullarda pişirilen 
yemeklerde insan sağlığının ön plan-
da tutulduğunu kaydetti.

Günde 400 yardıma muhtaç ki-
şiye sıcak yemek ulaştıran Seydişe-
hir Belediyesi hayırsever esnafların 
destekleriyle büyümeye devam edi-
yor.  Hayırseverlerin gerek malzeme 
gerekse maddi destekleriyle ihtiyaç 
sahibi hemşehrilerinin hayır duasını 
aldıklarını kaydeden Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal; sizler yardımse-
verliğin en güzel örneğini veriyorsu-
nuz. Hasta, yardıma muhtaç ihtiyaçlı 
ailelerimize, çalışma arkadaşlarımız 
tarafından yapılan yemekleri ulaş-
tırıyoruz. Sizlerin sayesinde, yaptı-
ğınız yardımlar vesilesi ile yardıma 
muhtaç insanlarımızın sofralarına aş 

olarak giriyor. Biz bu anlamda hem 
alan el hem de veren el görevini üst-
leniyoruz. 

Belediye imkanlarımızla, hem-
şehrilerimizin imkanları güzel bir 
işbirliğine dönüşüyor. O açıdan es-
nafımızın da hayırseverlerimizin de 
desteği çok önemli. Bu dayanışma-
mız her geçen gün büyümeye de-
vam ediyor. Hayırda yarışan, destek 
veren tüm hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum. Birliğimizin, beraberliği-
mizin, dayanışmamızın daim olma-
sını diliyorum. Destek veren herkes-
ten Allah razı olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Su abonelik iptali sadece interaktif olarak yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, şubele-
rinin yanısıra web sitesi ve mobil 
uygulama üzerinden yapmakta 
olduğu abonelik işlemlerinden 
tahliyeden su kesme (abonelik 
iptal) hizmetlerini, 21 Eylül 2020 
Pazartesi gününden itibaren Kon-
ya merkezdeki şubelerden değil; 
sadece web sitesi, mobil uygu-
lama ve telefon bilgi destek hattı 

üzerinden verme kararı aldı. 

Özellikle kalabalık ortamlarda 
sosyal mesafe ve hijyen kuralları-
nın ihlal edilmesi ve maske takıl-
maması nedeniyle toplum sağlığı 
ve güvenliğini tehlikeye atanlar 
virüsün bulaşma ihtimalini artırı-
yor. Buna karşın tüm dünyayı et-
kisi altına alan ve yüzbinlerce insa-
nın ölümüne neden olan Covid-19 

pandemisi dolayısıyla kamu ku-
rum ve kuruluşları da çeşitli ön-
lemler almaya devam ediyor.
ABONELİK İŞLEMLERİNDE ONLINE 

UYGULAMALAR
Bu kapsamda Konya Büyük-

şehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğü pandemi sürecinde 
teknolojinin daha verimli ve et-
kin kullanımını sağlayarak, bulaş 
riskini minimize edecek bir uygu-

lamayı hayata geçiriyor. KOSKİ, 
halen masaüstü olarak web sitesi 
üzerinden veya mobil uygulama 
üzerinden kolaylıkla yapılabilen 
abonelik işlemlerinden, tahliyeden 
su kesme (abonelik iptal) hizme-
tini 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle 
sadece interaktif olarak verecek. 

ZAMAN VE MEKAN KISITI YOK 
Konuyla alakalı Konya Büyük-

şehir Belediyesi KOSKİ Genel Mü-

dürlüğü’nden gelen açıklamada 
“Su ve atıksu abonelik işlemlerin-
den tahliyeden su kesme (abonelik 
iptal) işlemleri, Konya merkezde, 
21 Eylül 2020 tarihi itibariyle şu-
belerden değil; KOSKİ web sitesi, 
mobil uygulama veya bilgi destek 
hattı üzerinden yapılacaktır. Hem 
vatandaşlarımızın ve çalışanları-
mızın sağlığını korumak hem de 
abonelik işlemlerini bulunduğu 

her ortamda zaman ve mekan kısı-
tı olmaksızın yapmak isteyen abo-
nelerimizin işlerini kolaylaştırmak 
adına böyle bir karar alınmıştır. 
Telefon destek hattından sadece 
teknoloji konusunda zorlanan abo-
neler hizmet alabilecektir. Detaylı 
bilgi edinmek isteyen vatandaş-
larımız www.koski.gov.tr adresi 
ziyaret edilebilirler” ifadelerine yer 
verildi. n HABER MERKEZİ

Aşevine destek veren hayırseverlere teşekkür
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THY Galatasaray’ın 
forma sponsoru oldu

Beşiktaş’ta Antalyaspor
maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Leschuk’u
Oviedo takımına kiraladı

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı’nın 
bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma 
sponsoru oldu.Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirli-
ğinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme 
turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile bu akşam Bakü 
Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak olan Galatasaray’ın 
bu müsabaka ile bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları (THY) 
logolu formasıyla boy gösterecek. Açıklamada, Galatasa-
ray’ın, sezon boyunca da yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini 
yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştireceği duyuruldu. n AA

Süper Lig’in 2. haftasında yarın Fraport TAV Antal-
yaspor’u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Si-
yah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya 
göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ser-
gen Yalçın’ın yardımcılarının yönetimindeki antrenmana 
takım ısınma koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma 
idmanlarının ardından dar alan çalışmalarının da yer aldığı 
antrenman, minik kale maç sonrası gerçekleştirilen taktik 
uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut ça-
lışmasıyla sona erdi. Beşiktaş hazırlıklarını bugün yapacağı 
antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.  n AA

Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncuları Gustavo 
Blanco Leschuk’u İspanya’nın Oviedo takımına 1 yıllığına 
kiraladığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından 
“Teşekkürler Gustavo Blanco Leschuk” başlığıyla yapılan 
açıklamada, “Futbolcumuz Leschuk satın alma opsiyonu 
ile 1 yıl kiralık olarak İspanya’nın Oviedo takımına transfer 
olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, 
yeni takımında başarılar dileriz.” ifadesi yer aldı. n AA

Chelsea’de futbolun yanı sıra önemli 
tecrübeler edindiğini vurgulayan Eddie 
Newton, İngiltere ve Türk futbolu arasın-
da kıyaslama yaparak, “İngiltere’de çok 
güçlü, çok hızlı oyuncular var. Taktiksel 
açıdan baktığınızda da harika oyuncular 
ve çok iyi teknik direktörler var. Finansal 
açıdan baktığınızda da İngiltere Premier 
Ligi’nde daha pahalı takımlar, daha yük-
sek bütçeler var. Türkiye’de bulunduğum 
süreçte büyük bir ilerleme kaydedildiğini 
gördüm. Türk futbolunun doğru yönde 
olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kul-
landı.

Eddie Newton, insanı iyi tanımanın en 
çok önem verdiği nokta olduğuna değine-
rek şunları kaydetti: “Takımımızda genç 
oyuncularımız var, yaşlı oyuncularımız 
var. Tecrübeli veya henüz gelişime açık, 
aramıza yeni katılmış oyuncular var. Her-
kese farklı şekilde davranmanız gerekebi-
lir. Ancak bu bireysellikleri bir araya ge-
tirerek kolektif olarak iyi bir Trabzonspor 
ortaya çıkartmak zorundayız. Bizim çalış-
ma amacımız ve tüm hedefimiz buna yö-
nelik. Bu bireysellikleri bir araya getirerek 
sonuçta kolektif olarak iyi bir Trabzonspor 
ortaya koymaya çalışıyoruz.”

Futbol felsefesinin hücum oyunu üze-

rine olduğuna işaret eden İngiliz teknik 
adam, oyuncularının topu rakibe kolay 
kolay vermemesi, kenar oyuncularının 
ise agresif olması gerektiğini belirtti. Fut-
bolda bireyselliğe değil takım oyununa 
inandığına dikkati çeken Eddie Newton, 
“Bence bir antrenörün en önemli özelliği 
takım adına bir karar verirken veya tercih 
yaparken bu seçimin tamamen takım adı-
na olduğundan emin olmalı. Yani kişisel 
bir karar almamalı, bu kararın tek nedeni 
takımın iyiliği olmalı. Ben bir antrenörde 
olmazsa olmaz özellik olarak bunu görü-
yorum. Yaptığı tercihi takım için yapmalı 
ve bireysel hiçbir şey katmamalı içine.” 
değerlendirmesinde bulundu.

KUZENLERİM DE İSLAMİYETİ SEÇTİ
Kuzenlerinin de İslamiyeti seçtiğini 

belirten Newton, yaşadıklarını şöyle aktar-
dı: “Belki de beni en çok etkileyen şey ku-
zenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün 
yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan se-
sini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda 
çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun 
sonrasında içimde bir şeyler olduğunun 
farkındaydım. Ancak annem ve babam 
Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müs-
lüman olmadığı için alacağım herhangi 
bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu 

karar haliyle annem ve babamı da hayal 
kırıklığına uğratacaktı. Eşime sorular sor-
dum, kuzenime ve çevremdekilere sorular 
sordum. 

Müslümanlık hakkında okumaya de-
vam ettim ve beni bilgilendiren insanlara 
sorular sordum. Beni en çok etkileyen 
şeylerden bir tanesi de İslamiyet’te sordu-
ğunuz bütün soruların cevaplarını bulabi-
liyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara 
çektim ve bana İslamiyet hakkında bilgiler 
veren arkadaşımı arayıp ‘O gün bugün, 
İslamiyet’i seçmek istiyorum.’ dedim ve 
ardından da Müslüman oldum.”
ŞEHİRDE ÇOK BÜYÜK FUTBOL KÜLTÜRÜ 

OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM”
Trabzonspor taraftarlarının takımları-

na çok bağlı olduklarına işaret eden Eddie 
Newton, şu değerlendirmede bulundu: 
“Dışarıya çıktığımda, markete gittiğimde 
beni gören bütün taraftarlarımız beni dur-
durup o hafta kimlerin oynaması gerekti-
ğini, nasıl oynamamız gerektiğini ya da 
kimlerin neler yaptığını ve neler yapmadı-
ğını bana ifade ediyorlar. 

Takımı o kadar yakından takip edi-
yorlar ki takımın o kadar içindeler ki her 
detayın farkındalar. Takımı gerçekten her 
şeyiyle takip ediyorlar. 

Şehrin kupalara ne kadar açlık duy-
duğunun farkındayım. Ne kadar başarı 
kazanılırsa kazanılsın her zaman daha 
fazlasını ve daha büyüğünü istediklerinin 
farkındayım.”

TRABZON TÜRKİYE İÇİN DE 
FUTBOLCU ÜRETİYOR

Elinden geldiğince takıma hücum 
futbolu oynatacağına dikkati çeken Eddie 
Newton, taraftarların mutlu olacağı bir 
Trabzonspor göreceklerini belirtti. New-
ton, şehrin temel noktasının Trabzonspor 
olduğuna değinerek, “Köylere gittiğiniz-
de, şehrin uzak noktalarına gittiğinizde 
bile oradaki her gencin futbolcu olma 
hayali ve Trabzonspor’un futbolcusu olma 
hayalini kurduğunu görüyorsunuz. Belki 
bu her zaman ve herkes için mümkün ol-
muyor ancak şehir şununla gurur duyma-
lı. Trabzon sadece Trabzonspor için değil, 
diğer şehirler ve diğer takımlar için de 
futbolcu üretiyor. 

Tüm şehrin gurur duyması gereken bir 
nokta bu. Sadece kendi takımınız için de-
ğil bütün ülke için futbolcu üretiyorsunuz. 
Dolayısıyla bunu da düşündüğünüz zaman 
şehirde çok büyük bir futbol kültürü oldu-
ğunu söyleyebilirim.” ifadesini kullandı. 
n AA

‘Şehrin kupalara ne kadar 
açlık duyduğunun farkındayım’
Trabzonspor dergisinin 177. sayısında röportajı yer alan İngiliz teknik adam, 8 yaşında futbol oynamaya başladığını 
ve 13 yaşında Chelsea’ye geçtiğini ifade etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, taraftarların takımı çok iyi 

takip ettiğini ve her detayı bildiklerini, şehrin kupalara ne kadar açlık duyduğunun farkında olduğunu belirtti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-
lu futbolcu Arvydas Novikovas, takımı-
nın Süper Lig’de üst sıralara çıkması 
için mücadele vereceğini, Litvanya 
Milli Takımı’nda da büyük hedefleri-
nin olduğunu belirtti.  Mavi-beyazlı 
kulübün yeni sezon öncesi Legia Var-
şova’dan kadrosuna kattığı 29 yaşın-
daki Litvanya Milli Takımı oyuncusu 
Arvydas Novikovas Türkiye’deki ligler 
hakkında daha önceden bilgi sahibi 
olduğunu söyledi.

Süper Lig’de çok iyi takımlar bu-
lunduğunu ifade eden Novikovas, 
“Türkiye’de oynamak çok güzel bir 
duygu. Süper Lig’in çok iyi bir lig ol-
duğunu buraya gelmeden önce biliyor-
dum çünkü çok büyük takımlar var. Şu 
anda taraftarlarımıza karşı oynayama-
dığımız için onun tadını çıkaramıyoruz. 
Onlar olunca daha da güzel olacağını 

düşünüyorum.” diye konuştu.
ÇOK DAHA İYİ MAÇLAR 

OYNAYACAĞIMI BİLİYORUM
Novikovas, ligin ilk haftasında 

MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 
galibiyetin öneminden bahsederek 
şöyle konuştu: “En önemlisi bu maçı 
kazanmaktı ve bunu başardığımız için 
de çok mutluyum ancak kendi adıma 
söyleyecek olursam en iyi maçım de-
ğildi. 

Çok daha iyi maçlar oynayacağımı 
biliyorum ve o maçların da geleceğini 
umuyorum. Buraya geldim ve Erzu-
rumspor futbolcusuyum. Takımımın 
en üst sıralarda olması için mücade-
le edeceğim. Diğer taraftan da milli 
takımımla ilgili hedeflerim var. Milli 
takımımla Dünya Kupası ve Avrupa 
Şampiyonası’na katılmayı hedefliyo-
rum.”  n AA

Arvydas Novikovas: Ligde üst sıraları hedefliyoruz

Ali Koç ve Emre Belözoğlu’ndan Vedat’a veda
İtalya’nın Lazio ekibine transfer olan 

Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi, 
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre 
Belözoğlu ile bir araya geldi. Koç ve 
Belözoğlu, Vedat için veda konuşması 
yaparken, başarılı golcü de herkese te-
şekkür etti.

Fenerbahçe’den Serie A takımların-
dan Lazio’ya transfer olan başarılı golcü 
Vedat Muriqi, transferi tamamlandıktan 
sonra İstanbul’a döndü ve Fenerbah-
çe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu 
ile buluştu. Burada Vedat için bir veda 
konuşması yapan Başkan Koç, tüm ta-
raftarları sevgiyle selamladığını ifade 
ederek, “Yeni sezon hem Türk futbolu 
için hem camiamız için hayırlı uğurlu, 
sakatlıktan uzak, centilmence maçla-

rın cereyan etmesi ve bununla beraber 
şampiyonlukla sonuçlanması için dua 
ediyoruz. Tabi yeni sezona başlarken içi-
miz biraz buruk. Vedat kardeşim bizler-
den ayrılıyor. 1 senedir burada olmasına 
rağmen bizler çok sevdik, taraftar çok 
sevdi. Fenerbahçe için elinden gelen her 
şeyi yaptı. Vedat’ın yerini doldurmak çok 
zor. Vedat bugüne kadar her sene üstüne 
koyduğu gibi önümüzdeki sezonda İtal-
ya’da üstüne koyarak devam edecektir. 
Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbah-
çe camiasına adına kendisine her şey 
için teşekkür ederim” dedi.

VEDAT MURİQİ: “KALBİM SİZLERLE”
Her daim Fenerbahçe ile olacağını 

belirten Muriqi, “Bu kulübün bana for-
masını tattırdığınız için, bu onuru, bu şe-

refi bana layık gördüğünüz için hepimize 
çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya 
atılıyorum. Destekçim olduğunuza dair 
şüphem yok. Kalbim sizlerle. İnşallah 
bu sezon yolun sonu şampiyonluk olsun, 
hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üze-
re” ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: 
“AYRILIKLARDA SEVGİYE DAHİL”
Bütün Fenerbahçeliler gibi Vedat’ın 

ayrılması sebebiyle içinin buruk oldu-
ğunu ifade eden Emre Belözoğlu ise, 
“Takım arkadaşı olarak, insan olarak 
bir arada olmaktan keyif aldım. Ben 
inanıyorum ki ayrılıklarda sevgiye dahil. 
Kalpler her daim beraber. Burası onun 
evi. Sonsuz başarılar. Allah utandırma-
sın” şeklinde konuştu.n İHA



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GÖZTEPE 1 1 0 0 5 1 4 3
2.KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 0 3 3
3.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 1 2 3
4.GALATASARAY 1 1 0 0 3 1 2 3
5.ALANYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
6.HATAYSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
7.ANTALYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
8.ERZURUMSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
9.FENERBAHÇE 1 1 0 0 2 1 1 3
10.KAYSERİSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
11.İH KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
13.ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.KASIMPAŞA 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.GAZİANTEP FK 1 0 0 1 1 3 -2 0
16.TRABZONSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
17.DG SİVASSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 2 -2 0
19.BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 2 -2 0
20.MALATYASPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
21.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0

SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

Anadolu Kartalı 
Gençlerbirliği’ne hazır

Genç kaleci ile
yollar ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor yarın oynayacağı Gençlerbir-
liği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Konuyla ilgili açıklama 
yayımlayan Konyaspor, “Yarın2020-2021 Sezonu’nun 
2.hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşa-
cak İttifak Holding Konyaspor’umuz, günü öğle saatlerinde 
yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri’mizde 
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve yardımcı antrenörleri-
miz yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hare-
ketleri ile başladı. Oyuncularımız, çabukluk hareketlerinin 
ardından şut ve gol çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 
taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, genç kaleci Ahmet Çolak ile yollarını ayır-
dı. Konyaspor alt yapısından yetişen ve geçen sezonu 1922 
Konyaspor’da geçiren genç file bekçisi ile karşılıklı anla-
şarak yolların ayrılmasına karar verildi. Geçen sezon 1922 
Konyaspor’da 1 maçta forma giyen 19 yaşındaki kaleci bek-
lediği şansı bulamamıştı. Kaleci Ahmet Çolak sosyal med-
ya hesabından yaptığı açıklamada, “Her şey için teşekkür 
ederim Konya.” diyerek el sallama emojisi koydu. 
n SPOR SERVİSİ

Süper lig temsilcimiz ittifak Hol-
ding Konyaspor 2020-2021 sezonunun 
perdesini Başkent deplasmanında açı-
yor. Yarın saat 13.30’da Gençlerbirliği 
ile karşılaşacak olan Anadolu Kartalı, 
lige galibiyetle başlamak istiyor. Ligde 
Konyaspor ilk haftayı maç oynamadan 
BAY geçerken, rakip Gençlerbirliği ise 
ilk hafta Antalyaspor ile karşılaşmış ve 
sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılmış-
tı. Yarın oynanacak karşılaşma öncesi 
Gençlerbirligi’ni yakından takip eden 
gazeteci Orhan Sal, Başkent temsilcisi, 
geçen haftayı, Konyaspor’u ve nasıl bir 
maç beklediğine dair açıklamalarda 
bulundu

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN
 İŞİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Geçen hafta Antalyaspor’a mağlup 
olan Gençlerbirliği’ni değerlendiren 
Orhan Sal, “Gençlerbirliği ligin ilk haf-
tasında Antalyaspor’a deplasmanda 
mağlup oldu. 

Lige kötü bir giriş yaptılar. Bu yüz-
den takımda moraller bozuk. Geçen 
haftaki mağlubiyete beklenmedik di-
yemiyorum çünkü Gençlerbirliği henüz 
hazır değil. Ligin ilk haftasındaki maç-

lar her zaman zordur. 
Gençlerbirliği’nin beraberlik bek-

lentisi vardı ama o da olmadı. Genç-
lerbirliği’nin işi bu sene işi oldukça zor 
görünüyor. Gençlerbirliği, Mert Nobre 
gibi bir hoca ile lige giriş yaptı. Mert 
Nobre’nin Süper Lig’de ilk hocalık de-
neyimi. Daha doğrusu ilk teknik direk-
törlük deneyimi. Bu durum Gençlerbir-
liği açısından son derece handikaplı bir 
durum. Tecrübesi bulunmuyor. Süper 
Lig’de hatayı kabul etmiyor. 3-4 hafta 
kötü gittiğiniz zaman hemen ipinizi çe-

kiyorlar.” ifadelerini kullandı. 
İDDİALI BİR KADRO İLE SAHAYA ÇIKTI

Gençlerbirliği takımına transfer 
edilen oyuncular hakkında da bilgi 
veren Orhan Sal, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Gençlerbirliği’nin trans-
ferlerinden Dominik Furman ve Piris da 
Motta, Antalyaspor maçında oynama-
dı. Bunun yanı sıra Johansson ve Diego 
Angelo oynadı. Yeni transferlerden ilk 
hafta beklenen katkı gelmedi. Gençler-
birliği’nde sağ bek sıkıntısı vardı. Jo-
hansson transferiyle bu giderildi. O da 
takımda çok iyi görünmedi ama takımın 
en iyilerinden biriydi. Çok sırıtmadı. 

Gençlerbirliği’nin transferleri ye-
tersiz görünüyor. Daha transfer yap-
ması lazım. Gençlerbirliği taraftarla-
rının da orta sahaya ve forvet hattına 
transfer beklentisi var. Teknik Direktör 
Nert Nobre Antalyaspor maçına aslında 
iddialı bir kadro ile çıkmıştı.  Candeias, 
Sio, Ayite ve Stancu hücüm hattıyla sa-
hada yer aldı. Ama buna rağmen kötü 
bir sonuçla sahadan ayrıldı.”

İKİ TAKIMDA KAPALI KUTU
Nasıl bir maç beklediğini de açık-

layan Orhan Sal, “Gençlerbirliği, An-

talyaspor maçında nasıl kapalı kutuysa 
Konyaspor’da bu hafta Ankara’ya kapa-
lı kutu olarak gelecek. Gençlerbirliği 
Konyaspor’un ne yapacağını bilmiyor. 
Konyaspor lige İsmail Kartal ile başlı-
yor. 

İsmail Kartalı Ankaragücü’nde 
çalıştığı dönemde çok yakından takip 
ettim. Oyun formatı ve oyun sistemi 
belli bir hoca. İsmail Kartal topu rakibe 
vererek oynar. Ankaragücü’nde bu sis-
temle takımı şampiyon yaptı. Bu sistem 
Konyaspor’a da çok yatkın bir sistem. 
Bülent Korkmaz da aşağı yukarı aynı 
sistemde oynatıyordu. Konyaspor’un 
bu maçta savunma ağırlıklı oynayaca-
ğını düşünüyorum. Gençlerbirliği de ilk 
haftayı mağlubiyetle kapattığı için bu 
hafta maçı kazanmak için oynayacaktır. 
Gençlerbirliği gallibiyet için mücadele 
edecek. Karşılaşmanın Gençlerbirli-
ği’nin hücum hattıyla Konyaspor’un 
savunma hattı arasında geçeceğini 
düşünüyorum. Bunun dışında Gençler-
birliği’nde Furman ve Motta da kadroya 
girerse orta sahada üstünlüğü ele ala-
bilir.” şeklinde konuştu.
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Konyaspor yeni sezonun ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkıyor. Gençlerbirliği’nin son durumu hak-
kında bilgi veren Başkent temsilcisini yakından takip eden gazeteci Orhan Sal “Gençlerbirliği’nin en bü-
yük handikabı Mert Nobre. Bu hafta iki takımda kapalı kutu. Gençlerbirliği kazanmak için sahada olacak. 

Maçın Konyaspor defansı ile Gençlerbirliği’nin hücum hattı arasında geçeceğini düşünüyorum” dedi  

‘İki takımda kapalı kutu’

Bir hafta gecikmeli de olsa yeni se-
zona başlamamıza artık günler kaldı. 
Yazıyı kaleme alırken gündem o kadar 
hızlı değişti ki silip yazmaktan yayım-
lamaya fırsat olmadı. Yazıya başladım 
Selim gönderildi sonra üzerine Ali Tura-
nı yolladık, tam bu sefer hazır dediğim-
de Bülent hoca istifa etti ve 24 saat geç-
meden İsmail hoca geldi, neyse şimdi 
tamam dediğimde menajer Seçkin isti-
fa etti, artık basılsın dediğimde Serkan 
kadroya dahil edildi. Öyle bir gündem 
yaşıyoruz ki takip edip değerlendirmek 
mümkün değil. Bir neşter vurulduğu 
belli ama zaman olarak doğru mu değil 
mi onu ilerleyen haftalarda göreceğiz. 

Sürekli değişen gündemimiz de olan 
biten her şey fazlasıyla taşları yerinden 
oynatır şekilde. Lig biterken alınan 
kongre kararına ilk tepkiyi veren Bülent 
hoca bu yönetim yoksa bende yokum 
deyip o yönetimin aldığı oyuncu yüzün-

den istifa ettiğini açıklayıp 
gitti. Olaya bu pencereden 
bakınca bizlere yansıtıl-
mayan şeylerin var olduğu 
gerçeği kendini gösteri-
yor. Selim, Ali ve Serkan 
olayları ise daha da garip. 
Takıma abilik yapan iki 
isme yol verilip taraftara 
el kol hareketi yapan Ser-
kan’ın affedilmesi akıl alır 
gibi değil. İlk Malatya ma-
çında yediği kırmızı kartın 
ardından 1922 Konyaspor Taraftarlar 
Derneği olarak ben ve arkadaşlarım te-
sislere giderek Serkan’a çiçek götürdük 
ve yanında olduğumuzu beyan etmiştik. 
Serkan ise ilerleyen haftalarda bizlere 
el kol hareketi yaparak yaptığımız jestin 

karşılığını kendine yakışır 
şekilde vermişti. 

Son yıllarda ligin ba-
şında kaliteli kadro kura-
mamak ve de heyecanla 
başlayıp düşme stresiyle 
tamamlamak kaderimiz 
oldu. Düşme stresiyle ligi 
bitirmek öyle kalıtsal oldu 
ki şansızlığımıza isim arar 
olduk. Rıza hocanın ahın-
dan tutun da sponsor firma 

çalışanlarının ahına kadar her şey aklı-
mıza gelir oldu.

Ve Nihayet yeni sezon bizim için bu 
hafta başlıyor. Yeni sezona yenilenmiş 
yönetimle ve kısmen yenilenen kadroy-
la başlıyoruz. Kısmen diyorum çünkü 

dertlerimizin kaynağı olan forvet hattına 
henüz bir takviye yapamadık. Geçen 
yıl Aykut hocanın uyguladığı finansal 
dengeli transfer politikasını sanırım bu 
dönem yönetim devam ettiriyor. Mevcut 
borç yükü ve harcama limitleri düşünü-
lürse bu duruma kimsenin itirazı yok 
ama biten sezonda Malatya bile trans-
fer yaparken bizim hala beklememiz tek 
kelimeyle yönetim zaafiyetidir. 

Fikstür çekildiğinde lige bir hafta 
geç başlamak büyük avantaj gibi görü-
nüyordu ama gelinen noktada transfer-
lerin yapılamaması, takımın neredeyse 
hiç hazırlık maçı yapmaması ve de hoca 
değişikliği bu avantajı elimizden aldı. 
Bundan sonra top İsmail hoca ve oyun-
cularda olacak umarım her şey yolunda 
gider ve bizlere keyifli bir sezon yaşatır-
lar.
Kalın sağlıcakla.

YENİ SEZONA GİRERKEN 

spor@konyayenigun.com
UFUK DİŞBUDAK

Misli. Com 2. Lig temsilcimiz 
1922 Konyaspor, yeni sezonun perde-
sini Konya’da açıyor. Pazar günü Saat 
15.30’da sahasında Sakaryaspor’u 
ağırlayacak olan Yeşil-Beyazlılar ça-
lışmalarını da sürdürüyor. Ligin ilk 
haftasında zorlu bir rakip ile karşıla-
şacak olan 1922 Konyaspor galibiyet 
planlar yapıyor. 2020-2021 sezonun-
da 2. Lig’in perdesi bu hafta açılıyor. 
Temsilcimiz 1922 Konyaspor’da ilk 
maçına Sakaryaspor karşısında çıkı-
yor. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
yer alacak olan 1922 Konyaspor, bu 
sezon başarılı olmak istiyor. Ligin ilk 
haftasında Sakaryaspor ile zorlu bir 
maç oynayacak Yeşil-beyazlılarda ek-
sik oyuncu bulunmuyor. Geçen sezon 
ciddi sıkıntılar yaşayan Yavru Kartal, 
bu sezona iyi başlamanın planlarını 
yapıyor. Yeni sezon öncesi kadroda 
ciddi revizyona giden 1922 Konyaspor 
takım yaş ortalamasını da epey genç-

leştirdi. Sezon sonu sözleşmesi sona 
eren birçok futbolcu ile yollarını ayıran 
Yeşil-beyazlılar kadrosunu ise genç 
isimlerle güçlendirdi. 

HEDEF EN AZ 1 PUAN
Yeni sezonda Misli.com 2. Lig 

Kırmızı Grup’ta yer alacak olan 1922 
Konyaspor Pazar günü oynanacak 

olan Sakaryaspor maçında en az 1 
puanı hedefliyor. Geçen sezona ve 
Beyaz Grup’a nazaran daha dişine 
rakiplerin olduğu Kırmızı Grup’ta mü-

cadele edecek olan 1922 Konyaspor, 
bu sezon genç bir kadro ile başarı ya-
kalamak istiyor.

6 TRANSFER YAPILDI
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 

temsilcimiz 1922 Konyaspor sezonu 
sona ermesiyle Anıl Şahin ve Güray 
Gazioğlu gibi isimlerle yollarını ayı-
rırken, kadrosunu da önemli isimlerle 
güçlendirdi.İsmail Güven, Maksut 
Taşkıran, Fevzi Can Bozkuş,  Mehmet 
Ali Can, Mohammed Lith ve Süley-
man Selak ile sözleşme imzaladı. Öte 
yandan Yeşil-Beyazlılar, altyapısında 
bulunan ve Konyaspor altyapısında 
bulunan futbolcuları da kadrosuna 
kattı. 1922 Konyaspor, Mehmet Gaffar 
Öz, Mert Dikici, Mert Uyanıker ve Ay-
bars Tüfekçi ile de sözleşme imzaladı.

HAKAN ASLANTAŞ 
SAKARYASPOR’DA

Pazar günü temsilcimiz 1922 
Konyaspor ile Konya’da karşılaşa-

cak olan Sakaryaspor’da tanıdık bir 
isim yer alıyor. 

2010 yılında Konyaspor forma-
sı giyen 35 yaşındaki futbolcu Ha-
kan Aslantaş, geçtiğimiz günlerde 
Sakaryaspor’a transfer oldu. Sağ 
bek pozisyonunda forma giyen de-
neyimli futbolcu, Süper Lig’de de 
önemli takımlarda forma giymişti. 

HAKEM AÇIKLANDI
1922 Konyaspor’un sezonun ilk 

haftasında Sakaryaspor ile oynaya-
cağı maçın hakemi açıklandı. Pazar 
günü saat 15.30’da Selçuk Üniver-
sitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda 
oynanacak olan karşılaşmayı Veli 
Karakaya yönetecek. 

Karakaya’nın yardımcılıklarını 
Egemen Savran ve Çağrıcan Pa-
zarcıklı yapacak. Karşılaşmanın 
dördüncü hakemi ise Fatih Tokail 
olacak.   
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1922 Konyaspor galibiyet peşinde
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