
Ortalamanın altında yağış düştüEski gelenekler şimdi değişti! 
“Günümüzde adetlerde 
değişiklikler görülüyor” 
diyen Recai Kıcıkoğlu, 
düğün geleneğiyle ilgili 
olarak, “Bizim gençlik 
dönemimizde erkeğin 
oynamasına iyi gözle 
bakılmazdı. Bu nedenle 
hiçbir erkek oynamaya 
tevessül etmezdi. Şimdi ise 
erkekler sanki kadınlardan 
daha çok oynuyor gibi” dedi.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Türkiye’de ağustos ayında 
yağışlar, uzun yıllar yağış 
ortalamasının yüzde 12 altında 
gerçekleşti. Alınan bilgilere 
göre, Türkiye’de uzun yıllar 
ağustos ayı yağış ortalaması 
13,8 milimetre ölçüldü. Geçen 
yıl ağustos yağışları 19,7 
milimetre kaydedilirken, bu 
yıl ağustosta yağış yüzde 39 
azalışla 12,1 milimetre olarak 
kayıtlara geçti.
 n HABERİ SAYFA 13’TE

Yine aynı kavşak 
yine kaza!

Darbelere geçit 
vermeyeceğiz

12 Eylül 1980 darbesinin üze-
rinden 40 yıl geçtiğini hatırlatan 
Milletvekili Halil Etyemez, 
“Darbelerle ülkemiz geriye 
götürüldü, geleceğimiz eli-
mizden alındı. Türkiye olarak, 
millet olarak bir daha vesayetçi 
ve alçak girişimlere asla geçit 
vermeyeceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Geçtiğimiz günlerde Yunak 
ilçesi sınırlarındaki bir kavşak, 
meydana gelen kazanın ardın-
dan 6 kişinin hayatını kaybetme-
si sonucu ölüm kavşağı olarak 
anılır olmuştu. Aynı kavşakta 
yine kaza meydana geldi, 7 kişi 
yaralandı. n HABERİ SAYFA 6’DA

Nihayet düzeliyor 
Konya-Karaman hızlı tren 
çalışmaları kapsamında 
Konya şehir merkezinde tren 
yolunun geçtiği yollarda çok 
sayıda altgeçit çalışmaları 
yapılmıştı. Ancak tehlikeli ve 
standart dışı olarak uygulanan 
altgeçitler birçok kez 
gündeme gelmesine rağmen, 
hatalı şekilde tamamlanmıştı.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, bu 
altgeçitlere el attı. Meram 
Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ile birlikte hızlı tren alt 
geçitlerinde incelemelerde 
bulunan Başkan Altay, 
“Hızlı trenden sonra yapılan 
alt geçitlerimizi standart 
hale getirmek için çalışma 
başlatıyoruz” dedi.
  n HABERİ SAYFA 3’TE

060403 Ermenek’te maden 
işçileri eylem yaptı

Selçuklu’da 25 yeni
zabıta göreve başladı

Bilgehaneler’de yeni 
dönem başlıyor

Konya Ayakkabıcılar 
Odası Başkanı Nevzat 
Kara, Konya’nın ayak-
kabı üretimi konusun-

da imkanlarının ol-
duğu, ancak yaşanan 

pandemi sebebiyle 
işlerinin olmadığına 

dikkat çekti 

PANDEMİ DÖNEMİ 
İŞLERİ ETKİLEDİ

Pandemide içeride satışları 
dibe vuran, ihracatı duran ve 
hammadde sıkıntısı yaşayan 
ayakkabı sektörü Konya’da çıkış 
arayışında.  Konya Ayakkabıcılar 
Odası Başkanı Nevzat Kara, 
Konya’nın ayakkabı üretimi 
konusunda imkanlarının olduğu, 
ancak yaşanan pandemi sebe-
biyle işlerinin olmadığına dikkat 
çekti. n HABERİ SAYFA 2’DE

KONYA SEKTÖRDE 
İYİ DURUMDA

Konya’da, 1900’lü yılların 
başından itibaren büyümeye 
başlayan ayakkabı sektörü, yıllık 
25-30 milyon çift ayakkabı üre-
timiyle dikkat çekiyor. Aykent 
Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde 
üretim yapan farklı ölçekte 400 
firma, ürünlerini yurtiçi ve yurtdı-
şı pazarlara sunmakla beraber, 
Türkiye’nin önemli markalarına 
fason üretim de yapıyor. 
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GÜVENLİ YOLCULUĞUN 
ADRESİ: YILDIZHAN

Yıldızhan Turizm, güvenilir taşıma ve turizm 
hizmetlerinde müşterilerinin konforunu düşünerek, 

modern araç filosu ve deneyimli personeli ile sunduğu 
hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

KONYA BÜTÜNCÜL 
DİRENÇ GÖSTERMELİ 

DEĞER KATAN 
İŞLER YAPILIYOR

ŞAP TEDAVİSİ HENÜZ 
BİLİMSEL DEĞİL

Beraberindeki heyetle birlikte KGC’yi ziyaret eden AK 
Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, hemen her 

konuda birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olan 
Konya’nın, koronavirüse karşı da şehir olarak bütüncül 

direnç göstermesi gerektiğini söyledi.
  n HABERİ SAYFA 3’TE

Çatalhüyük Mahallesi’nde yürüttüğü yol asfaltlama 
çalışmalarını yerinde inceleyen Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Hasan Kılca, “İlçemize artı 

değer katacak ve Karatay’ımızın çehresini değiştirecek 
çalışmalara devam ediyoruz” dedi. 

  n HABERİ SAYFA 4’TE

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir, ŞAP maddesinin 
koronavirüse iyi geldiğiyle ilgili bir çalışma olduğunu 
belirterek, “Ancak bilim adına bir çalışma, bilimsel 

dergilerde yayınlanmadığı sürece bilimsel olarak kabul 
edilemez” dedi.  n HABERİ SAYFA 11’DE

İmkan var, iş yok!
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Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nevzat Kara, Konya’nın ayakkabı üretimi konusunda imkanlarının olduğu, 
ancak yaşanan pandemi sebebiyle işlerinin olmadığına dikkat çekti. Kara, şuan yarı kapasiteyle çalıştıklarını söyledi

Ayakkabıcılar çıkış arıyor
Konya’da, 1900’lü yılların ba-

şından itibaren büyümeye başla-
yan ayakkabı sektörü, yıllık 25-30 
milyon çift ayakkabı üretimiyle 
dikkat çekiyor. 

Aykent Ayakkabıcılar Sanayi 
Sitesinde üretim yapan farklı öl-
çekte 400 firma, ürünlerini yurti-
çi ve yurtdışı pazarlara sunmakla 
beraber, Türkiye’nin önemli mar-
kalarına fason üretim de yapıyor. 
Pandemide içeride satışları dibe 
vuran, ihracatı duran ve ham-
madde sıkıntısı yaşayan ayakkabı 
sektörü Konya’da çıkış arayışında. 

 Konya Ayakkabıcılar Odası 
Başkanı Nevzat Kara, Konya’nın 
ayakkabı üretimi konusunda im-
kanlarının olduğu, ancak yaşanan 
pandemi sebebiyle işlerinin olma-
dığına dikkat çekti.

KAPASİTEYE YARI YARIYA 
DÜŞTÜ

Aykent Ayakkabıcılar Sanayi 
Sitesinde yaşana pandemi sebe-
biyle kapasitenin yarı yarıya düş-
tüğüne dikkat çeken Konya Ayak-
kabıcılar Odası Başkanı Nevzat 
Kara, “Yurtdışı giriş çıkışlar kısıtlı. 
Konya ayakkabı sektörün çoğu İs-
tanbul Gedik Paşa’ya bağlı.  

Konyalı ayakkabıcılar olarak 
fason iş yapıyoruz büyük marka-
lara. Aykent Ayakkabıcılar Sana-
yisi’nde normalde 50-60 Milyon 
ayakkabı üretilir. Şu anda ayakka-
bıcılar olarak 25- 30 Milyon ayak-
kabı üretiliyor. Piyasada yaşanan 
belirsizlik nedeniyle sektör hare-
ketlilik yaşamıyor. Sektörümüzün 
bu zamanlarda yoğunluk yaşama-

sı gerekiyordu.
 İstanbul Gedik Paşa’ya yurtdı-

şından sınırlı sayıda yabancı geli-
yor. 

 Konyalı ayakkabıcılardan mal 
yaptıran firmalarda da bu süreçte 
kapasitelerini yarı yarıya düşürdü. 
Sektörümüzdeki durgunluğun en 
büyük sebebi vaka sayıların son 
dönemlerde artması, düğünlerin 
olmaması.  

Okulların açılıp açılmayacağı-
nın belli olmaması.  Sektörümüz 
oldukça yaralı. İşyerin açık olması 
ve çarkların dönmesi de güvene 
dayalı çalışmamızdan kaynaklanı-

yor” ifadelerini kullandı.
SEKTÖR KAN AĞLIYOR

Konyalı ayakkabıcıların kan 
ağladığına dikkat çekerek dev-
letten beklentilerini de sıralayan 
Başkan Kara, “Bizler devletimiz-
den vergi ve sigorta Pirimi indiri-
mi bekliyoruz. Aykent Ayakkabı-
cılar Sanayi Sitesinde 15 bin kişi 
çalışıyor. 

Ayakkabıya olan talebin pan-
demi sebebiyle azalması sebe-
biyle bu sayı 10 bin kişiye düştü. 
Sektörümüzde ayakkabı üretenler 
ve satanlar kan ağlıyor. Sektörü-
müzde girdiler de oldukça yüksel-
di. Tezgahlarda mal var ancak o 
ürünü alacak müşteri yok. 

Ayakkabıcılar olarak 2020 yı-
lına umutlu bakmıyoruz. 2020 
sektörümüz için kayıp yılı oldu. 
Sektör olarak beklentilerimizin 
2021 yılında karşılayabileceğimizi 
düşünüyoruz. Sanayimizde üre-
timler yarı yarıya düştü. İmkan 
var, iş yok” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yıldızhan Turizm, güvenilir taşıma ve turizm hizmetlerinde müşterilerinin konforunu düşünerek, modern 
araç filosu ve deneyimli personeli ile sunduğu hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor

Yıldızhan, sağlıkla ulaştırıyor
44 yıllık tecrübesi ile sektörün 

öncülerinden olan Yıldızhan Turizm, 
vermiş olduğu hizmetler ile sektöre 
yön veriyor. Özellikle içerisinde bu-
lunduğumuz dönem itibari ile birçok 
özel hizmeti bir arada vatandaşlara 
sunmayı başaran Yıldızhan Turizm 
alanında attığı büyük adımlar ile 
dikkat çekmeyi başarmış durumda. 
Yıldızhan Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuri Yalçın, firma içerisinde 
uygulanan yenilikler ve hizmetler 
hakkında bilgiler verdi.

Yıldızhan Turizm Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nuri Yalçın, “Filomuz-
da yaklaşık 150 aracımız var bunlar; 
binek araç, minibüs, midibüs ve 
otobüslerden oluşuyor. Genel olarak 
personel taşımacılığı ve okul servisi 
olarak hizmet vermekteyiz. Bin met-
rekare kapalı alan, 2 bin metrekare 
ise açık alan toplamda 3 bin met-
rekare yerimiz var. Bu alanlar içeri-
sinde otoparkımız ve araçlarımızın 
bakımlarını yapabileceğimiz tamir-
hanemiz ve boyahanemiz mevcut. 
Bizim sektörümüzde olup da sanayi 
bölgesinde ikamet eden başka bir 
firma yok. Bu anlamda da birçok fir-
maya anlık hizmet verebiliyoruz. Bu 
nedenle kontrollerimiz sürekliliğini 
koruyor. Sanayi bölgesinde bulunan 
firmalarımızın personel sayıları ile 
ilgili müdahale edebilmemiz kolay 
oluyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE 
YILDIZHAN TURİZM

Modern filosu ve deneyimli per-

soneli ile müşterilerinin istek ve bek-
lentilerini en iyi şekilde karşılamak 
adına özel olarak VIP taşımacılık 
hizmeti de verdiklerini dile getiren 
Nuri Yalçın, şunları kaydetti, “VIP 
taşımacılık sektörü şu an için daha 
ön planda. UBER taşımacılıktan ta-
mamen farklı VIP hizmetimiz çünkü 
biz taşıma hizmetimizi resmi olarak 
yapıyoruz. Araç kiralama tarzında 
değil. Bu hizmeti deneyimli perso-
nellerimiz ile yakıt masrafları olma-
dan veriyoruz. 

VIP hizmet taşımacılığını tercih 
edecek vatandaşlarımız uçak, oto-
büs ve tren tarifelerini bizlere irtibat 
ağlarımız üzerinden bildiriyorlar. 
Daha sonra bizim personelimiz ha-
valimanı, tren garı veya otogarda 
müşterimizin karşılamasını gerçek-
leştiriyor. Bunun yanı sıra mesela 
şehirler arası yaptığımız transferler 
de var. Örneğin Antalya’dan Kon-

ya’ya veya Konya’dan Antalya’ya iş 
için gelmek isteyen bir iş adamı bize 
ulaşıyor ve aracımızı gönderiyoruz 
gerekli hizmeti veriyoruz. Şehir ve 
mesafe sınırlandırılması kesinlikle 
bulunmuyor. Türkiye’nin 81 ilinden 
müşterilerimizin istedikleri her yere 
VIP hizmet veriyoruz.”

‘SAĞLIKLA ULAŞTIRIR’
Son dönemlerde ortaya çıkan 

salgın hastalıkları ve gündemde 
olan korona virüsüne karşı aldıkları 
önlemler ve dezenfektan çalışmala-
rının sürekliliği ile ilgili hakkında bil-
giler veren Yalçın, “Bu zorlu süreçte 
bize oldukça büyük sorumluluk dü-
şüyor çünkü biz hizmet verdiğimiz 
bütün müşterilerimizin sağlığına 
dikkat ediyoruz ve önem veriyoruz. 
Pandemi süreci boyunca bütün araç-
larımızın temizliği ve dezenfektan 
işlemlerini kendimiz yakından takip 
ederek profesyonel kişiler tarafından 

gerçekleştiriyoruz. Günde 2 kere sa-
bah ve akşam bütün araçların toplu 
şekilde dezenfekte işlemi var ayrıca 
bütün çalışanlarımız servislerine 
başlamadan ve bittikten sonra ken-
dileri de mutlaka temizlik işlemlerini 
gerçekleştiriyor ve araçlarımızı de-

zenfekte ediyorlar. Firma olarak da 
bütün bu süreçleri yakından takip 
ediyoruz.

Servis araçların da sosyal me-
safeyi kaldırdılar. Ama biz personel 
itibari ile araç içerisinde kendimiz 
sosyal mesafeye uyarak yeni oturma 
planı düzenliyoruz. Servis içerisinde 
personel sayısına göre personelimiz 
oturma düzenini yolcularımız için 
gerekli sosyal mesafe kurallarına 
riayet ederek yerine getiriyor. Per-
sonellerimizin sağlık kontrollerinin 
düzenli olarak yaptırıyoruz. Aynı 
zamanda da covid-19 testlerini de 
ihmal etmiyoruz her bir çalışanımıza 
düzenli olarak test yaptırdık. Şu anda 
zorunlu olmadıkça personellerimizi 
iş yerimizde kesinlikle bekletmi-
yoruz. Araçlarının temizliklerini ve 
bakımlarını burada yaptıktan sonra 
personellerimiz yeni görevlerine ka-
dar evlerinde bekletiyoruz. Burada 

veya başka bir yerde bekleme gibi 
bir durumları söz konusu değildir 
çünkü bu durum sağlık açısından 
risk oluşturmaktadır. Biz bu riski or-
tadan kaldırıyoruz. Her fırsatta çalı-
şanlarımızı izole ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

AJANSLARIN TERCİHİ OLMANIN 
GURURUNU YAŞIYORUZ

Yerli yapımların başarısının art-
ması üzerine Türk dizi ve filmleri-
ne talep artıyor. Türkiye’nin dizi ve 
film sektöründeki başarılı yapım-
ların sahnelerinin Konya’da çekil-
mesi üzerine Konya’yı tercih eden 
ajansların ve şirketlerin taşımacılı-
ğını yaptıklarını ve ihtiyaçlarını kar-
şılayabildiklerini açıklayan Yalçın, 
“Konya’da şu anda önemli bir sektör 
başladı. Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen film şirketleri ve ajansları 
Konya’ya geldiği zaman buradaki 
bütün ihtiyaçlarını biz karşılayabili-
yoruz. Şu an Konya’da çekilen bazı 
filmler var bunların taşımacılığını 
yapıyoruz örneğin figüranların veya 
set personelinin taşımacılığının yanı 
sıra film şirketlerinin bütün ihti-
yaçlarını gidermek adına büyük bir 
adım attık. Panel Van, otomobil, VIP 
taşımacılık vb. gerekli bütün araç ih-
tiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Sinema 
sektöründe şu an da ciddi bir marka 
konumundayız. Bunun da en büyük 
örneklerini biz yaptığımız işler ile 
gösterdik. Buda Konya’da ilk ve tek 
Yıldızhan Turizm adı altında gerçek-
leşiyor” dedi. n SALİH SEFA KULA

Nuri Yalçın

Nevzat Kara
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Konya                  19 °C 31 °C
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Hızlı tren altgeçitleri standartlara uygun hale getirilecek

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ile birlikte Meram ilçesinde 
bulunan hızlı tren alt geçitlerinde 
incelemelerde bulundu. Başkan 
Altay, “Hızlı trenden sonra yapılan 
alt geçitlerimizi standart hale ge-
tirmek için çalışma başlatıyoruz. 
Hem kamulaştırma faaliyetleri 
yürüteceğiz hem de iki şeritli hale 
getireceğiz.” dedi. Meram Beledi-

ye Başkanı Mustafa Kavuş, bütün 
sorunları çözmek için Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını 
belirterek Başkan Altay’a teşekkür 
etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ile birlikte Meram İlçesin-
de bulunan Hasanköy, Yaylapı-
nar-Kaş ve Taşköprü Hızlı Tren 
Alt Geçitlerinde incelemelerde 

bulundu. 
‘ALT GEÇİT DÜZENLEMELERİNİN 
YAPILMASI İÇİN CİDDİ BİR ÇALIŞ-

MA YÜRÜTÜYORUZ’ 
Başkan Altay, Meram ilçesinde 

çok sayıda imar alanı oluşturuldu-
ğunu, bunun harekete geçmesi 
için de yolların bir an önce aktif 
hale getirilmesi gerektiğini ifade 
ederek, “Hızlı trenden sonra yapı-
lan alt geçitlerimizi standart hale 
getirmek için çalışma başlatıyoruz. 

Hem kamulaştırma faaliyetleri 
yürüteceğiz hem de iki şeritli hale 
getireceğiz. İnşallah ilk olarak Ha-
sanköy Hızlı Tren Alt Geçidimizi 
2021 sonuna kadar Konya stan-
dardına getirmiş olacağız. Hem 
kamulaştırma faaliyetlerinin ya-
pılıp yolların açılması hem de alt 
geçit düzenlemelerinin yapılması 
için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. 
Meram’ın geleceğinin çok daha 
güzel olması için Meram Beledi-

ye Başkanımız Mustafa Kavuş ile 
koordineli şekilde çalışmalarımız 
devam edecek.” dedi. 
‘BÜYÜKŞEHİR’E DESTEKLERİNDEN 

DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş da Büyükşehir Bele-
diyesi’nin yapmış oldukları çalış-
malardan dolayı teşekkür ederek, 
“Küçük, büyük demeden bütün 
sorunlarımızı beraber çözmek için 
çabalıyoruz. Allah birliğimizi daim 

etsin. Hasanköy Alt Geçidimiz yo-
ğun kullanılan bir alt geçit. 2021 
itibariyle inşallah Büyükşehrimi-
zin hem proje hem kamulaştırma 
hem de fiziki ihale olarak destek-
leriyle beraber ilk olarak çalışma-
lara burada başlıyoruz. Büyükşe-
hir Belediye Başkanımıza bugüne 
kadar verdiği ve bundan sonraki 
vereceği destekler için teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bilgehaneler’de yeni 
dönem kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bil-
gehaneler, yeni eğitim öğretim 
döneminde çevrimiçi olarak ger-
çekleştireceği eğitimler için baş-
vuruları 14-20 Eylül tarihleri ara-
sında internet üzerinden alacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bil-
gehaneler, koronavirüs salgını 
nedeniyle yeni eğitim öğretim 
dönemine uzaktan eğitimle baş-
lıyor. Bilgehaneler yeni dönemde 
5, 6, 7 ve 8. sınıflar için Kur’an-ı 
Kerim, Siyer, ilmihal derslerinin 
yanı sıra; felsefe, sinema, yazar-
lık, çizim, hayal, bir kıssa bin his-
se, bilim kurgu, işaret dili, robo-
tik kodlama, el sanatları, yabancı 

dil alanlarında eğitim verecek. 
Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) 
girecek 8. sınıf öğrencilerine yö-
nelik; Matematik, Fen Bilimleri, 
Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngi-
lizce) eğitimleri ile Öğrenci Takip 
Sistemi ve rehberlik hizmeti de 
verecek Bilgehaneler, 4. sınıflar 
için de hafızlık hazırlık dersleri 
verecek. Bilgehanelerin yeni eği-
tim dönemi kayıtları 14-20 Eylül 
tarihleri arasında bilgehane.kon-
ya.bel.tr adresinden online ola-
rak alınacak. Dersler ise 28 Eylül 
Pazartesi günü çevrimiçi olarak 
başlayacak.
n HABER MERKEZİ

Beraberindeki heyetle birlikte KGC’yi ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, hemen her konuda birlikte hare-
ket etme kabiliyetine sahip olan Konya’nın, koronavirüse karşı da şehir olarak bütüncül direnç göstermesi gerektiğini söyledi

‘Konya, koronayla
gündeme gelmemeli’

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komisyonu Baş-
kanı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş ve bera-
berlerinde bulunan bir heyetle bir-
likte Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni 
(KGC) ziyaret etti. 

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yö-
netim Kurul Üyelerinin de hazır bu-
lunduğu ziyarette, AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 
beraberlerindeki heyete ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür eden Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir, misafirlere Konya basını 
hakkında bilgi verdi. 

Konya’nın köklü bir medya geç-
mişine sahip olduğunu, demokrasi 
kültürünün yerelde benimsenme-
sinde etkin bir rol oynadığını ve 
yerel dinamiklerin harekete geçiril-
mesinde de etkinliğinin tartışılmaz 
olduğunu söyleyen Sefa Özdemir, 
üstlendiği misyonların yanında 
Konya basınının özellikle son yıl-
larda ciddi sorunlarla boğuşur hale 
geldiğini söyledi. 

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komisyonu Baş-
kanı ve AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek’le Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı döneminden 
bu yana kuvvetli ilişkiler kurdukla-
rını söyleyen Başkan Sefa Özdemir, 
“Tahir Bey’in Ankara’da güçlü bir 

şekilde varlığı, özelde meslektaşla-
rımız, genelde Konya’mız açısından 
büyük bir şanstır. Tahir Bey, ne za-
man kapısını çalmışsak, ne zaman 
bir sorunumuzu iletmek için ken-
disine gitmişsek, bizzat ve yakinen 
ilgilendi. Şehrimizin sorunlarıyla ve 
yatırımlarıyla yakından ilgilenen 
Tahir Bey’le şimdiye kadar devam 
eden uyumlu çalışmamızın bundan 
sonra da aynı şekilde devam edece-
ğini umuyorum” diye konuştu. 

Kendilerini ağırlayan Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti yönetimine mi-
safirperverlikleri için teşekkür eden 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek de, “Konya medyası ken-
di alanında Konya’ya en iyi hizmeti 
sunmak için tüm olumsuzluklara 
rağmen azimli bir şekilde çalışma-
larını yürütüyor. Geçmişte birlikte 

Konya’ya hizmet ettiğimiz medya 
mensubu arkadaşlarımızla yine iş 
birliğimiz devam ediyor. Şimdiler-
de biz Ankara’da hizmetlerimizi 
yürütüyor olsak da, hem Konya 
hem de ülkemiz için fayda payda-
sında Konya medyası ile bir araya 
gelebiliyoruz. Şunu açık yüreklilikle 
söyleyebilirim ki, Konya basınımı-
zın Konya’ya ilişkin bir soruna de-
ğinmesi, eleştirel bir bakış açısı ge-
liştirmesi, yatırımları takip etmesi 
bizim Ankara’da elimizi güçlendiri-
yor. Öyle ki yeri geliyor, Konya’nın 
gündeminin bu olduğunu üst ma-
kamlara basından örnekler sunarak 
söyleyebiliyoruz. Sonuç itibariyle 
hepimiz payitaht olan bu şehre 
hizmet ediyoruz. Bu birlikteliğin 
devam edeceğine gönülden inanı-
yorum. Bizim birlikte hareket etme 
kabiliyetine sahip olmamız, şehri-
mize inanın birçok alanda önemli 

katkılar sunuyor. Şehrimiz birçok 
şehre rol model oluyor. Ankara’da 
Konya’nın gücü ciddi manada his-
sediliyor” ifadelerini kullandı. 

Pandemi sürecinde Konya’nın 
isminin sıklıkla zikrediliyor olması 
konusuna da değinen Tahir Akyü-
rek, “Konya’nın uzun süre korona-
virüsle gündemde olması hepimizi 
rahatsız ediyor. Bu durumdan kur-
tulabilmenin aslında formülü de 
çok açık ve net. İnsanlarımızdan 
bu konuda daha hassas olmalarını 
bekliyor ve talep ediyoruz. Koro-
navirüsün yayılım hızını yavaşla-
tabilecek, bu virüsten korunmayı 
sağlayacak olan yegane silahımız 
temizlik, maske ve mesafe. Bu ko-
nuda Konya halkının daha duyarlı 
ve hassas olacağını umuyorum” 
dedi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğ-
rafları ile son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye-
si, koronavirüsün Konya’da gö-
rüldüğü ilk günden bu yana sıkı 
bir tedbir politikası izlemiş, her 
alanda gereken tüm tedbirleri 
almıştı. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından toplu ulaşım 
araçlarında pandemi sürecinde 
yolcu yığılmasını önlemek için 
gerekli tedbirlerin alındığı bildi-
rilen açıklamada, “İl Hıfzıssıhha 
Kurulu kararı gereği toplu taşıma 
araçlarında ruhsatta izin verilen 
ayakta yolcu taşıma kapasitesi 
yüzde 50 olarak belirlenmiştir. 

Bu karara göre belediyemize ait 
solo otobüslerde koltuk haricinde 
izin verilen ayakta yolcu sayısı 
ortalama 29 kişi, körüklü otobüs-
lerde ise koltuk haricinde izin ve-

rilen ayakta yolcu sayısı ortalama 
49 kişidir.

Şu anda yüzde 35-40 bandın-
da olan doluluk oranımız günlük 
takip edilmektedir. Son dönem-

de alınan ulusal ve yerel karar-
lar sonucu değişkenlik gösteren 
yolculuk hareketleri, güzergah 
ve sefer bazlı yolcu sayıları ATUS 
verileri üzerinden incelenerek 
yolcu yoğun olan otobüs hatları-
na ilave seferler verilmiştir.

14 Eylül 2020 Pazartesi gü-
nünden itibaren geçerli olacak 
yeni sefer saatlerine atus.konya.
bel.tr adresi ile mobil cihazlardan 
Konya uygulaması Akıllı Ulaşım 
bölümünden ulaşılabilecektir” 
ifadelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Toplu ulaşım araçlarında pandemi tedbirleri sıklaştırıldı
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‘Ustalardan Miras’ fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yok olmaya yüz tutan meslekle-
rin gelecek kuşaklara aktarılması 
amacıyla düzenlediği “Ustalardan 
Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş 
Meslekler” isimli ödüllü fotoğraf 
yarışmasının kazananları belli 
oldu.

Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin kaybolmaya yüz tutmuş 
mesleklerin geleceğe aktarılma-
sı için düzenlediği “Ustalardan 
Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş 
Meslekler” konulu fotoğraf yarış-
ması sonuçlandı. Ahilik Haftası 
kapsamında amatör ve profes-
yonel yarışmacılara yönelik ger-
çekleştirilen yarışma; geleneksel, 

kültürel veya sanatsal değeri olan 
tüm mesleklerin günümüzde ya-
şayan durumunu fotoğrafla tespit 
etmek, görsel bir bellek oluştur-
mak ve bunları fotoğraflarla ge-
leceğe miras bırakmak amacıyla 
gerçekleştirildi. Birbirinden de-
ğerli yaklaşık 2 bin 500 eserin 
dereceye girmek için mücadele 

ettiği yarışmada jürinin yaptığı 
değerlendirme sonucunda; Ali İh-
san Öztürk birinci oldu. İkinciliği 
Aygül Öztürk’ün kazandığı yarış-
manın üçüncüsü ise Suat Cumali 
Güngör oldu. Yarışmanın sonuç-
larıyla ilgili detaylı bilgiye ustalar-
danmiras.konya.bel.tr adresinden 
ulaşılabiliyor. n HABER MERKEZİ

Protokolden mesaj: Koronayla 
hep birlikte mücadele edelim

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı tarafından aralarında 
Konya’nın da bulunduğu, Diyar-
bakır, Bursa, Çanakkale, Samsun, 
Kayseri ve Antalya’da açılan Diji-
tal Gösterim Merkezlerinde, milli, 
tarihi, kültürel ve bilimsel zengin-
liklerin yanı sıra Türkiye’nin öne çı-
kan vizyon projeleri, ileri teknoloji 
ürünü görseller kullanılarak dijital 
ortamda sergileniyor.

Kılıçarslan Şehir Meydanı’n-
da kurulan Dijital Gösterim Mer-
kezi’ni ziyaret eden, Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Konya İl Emni-
yet Müdürü Mustafa Aydın, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reteri Ercan Uslu, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, milli ve tarihi geçmi-
şimizi yansıtan görseller ile Türki-
ye’nin vizyon projelerinin anlatıl-
dığı ileri teknoloji ürünü görselleri 
izledi. Ziyarette, İletişim Başkanlığı 
Konya Bölge Müdürü Abdurrah-
man Fidancı’dan bilgi alan proto-
kol, 3 boyutlu olarak hazırlanan 
360 derece ve video haritalama 
görsellerinin yanı sıra 86 yıl sonra 
yeniden ibadete açılan Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi hologram show 
ile Türkiye’nin 2023 hedeflerinin 
anlatıldığı gösterimleri dijital or-
tamda deneyimleme fırsatı buldu. 
Dijital Gösterim Merkezi’nde pan-
demi kurallarına uyulduğuna dik-
kat çeken protokol üyelerinin ortak 
mesajı ise ‘Pandemiyle hep birlikte 
mücadele edelim’ oldu.

İletişim Başkanlığı Konya Böl-
ge Müdürü Abdurrahman Fidancı 
tarafından karşılanan Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, Dijital Gösterim 
Merkezindeki gösterimleri çocuk-
larla birlikte izledi.

 İletişim Başkanlığını bu ça-
lışmadan dolayı kutlayan Vali Öz-
kan, “Devletimiz her alanda yerli 
ve milli üretimler yapıyor. Bunları 
vatandaşlarımıza da daha iyi an-
latmak gerekiyor. Dijital Gösterim 
Merkezi de bu araçlardan biri. 
Konya’da kurulmasından dolayı 
İletişim Başkanlığımıza teşekkür 
ederim. 

Bununla birlikte pandemi ku-
rallarına uyulduğunu gördüm. 
Bunlara hepimizin her ortamda 
uyması önemlidir. Pandemiyle hep 
birlikte mücadele etmemiz elzem-
dir. Hepimiz el ele vererek, birbi-
rimize yardımcı olarak ve uyararak 
pandemiyle daha güçlü mücadele 
edelim.” diyerek, vatandaşların 
maske, mesafe ve hijyen kuralları-
na uymaları çağrısını yineledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda 
bulunan Konya İl Emniyet Müdü-
rü Mustafa Aydın, Dijital Gösterim 
Merkezi’ni etkileyici bulduğunu 
ifade ederek, “Milli duygularımı-
zı pekiştiren görsellerin yanı sıra 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ön-
cülüğünde devletimizin vizyon 
projelerinin ileri teknoloji ürünleri 
kullanılarak halka sunulması ba-
kımından harika bir proje, emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. Dijital 
Gösterim Merkezi’nin öncelikle 
Konya’da açılması da bizim için bir 
şans, bunu iyi değerlendirmemiz 
lazım. Özellikle gençlerimizi Dijital 
Gösterim Merkezi’ne davet ediyo-
rum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si Genel Sekreteri Ercan Uslu ise, 
Dijital Gösterim Merkezlerinin ku-
rulduğu iller arasında Konya’nın 
da yer almasından duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, merkezin 
Konya’ya kurulması aşamasında 
belediye olarak gereken desteği 
verdiklerini söyledi. Uslu, Dijital 
Gösterim Merkezi’nin millî, tarihî 
ve kültürel zenginliklerin gelecek 
nesillere aktarılması bakımından 
önemli bir proje olduğunun altını 
çizerek, emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Dijital Gösterim Mer-
kezi’nin, geçmişi hafızalarda taze-
leyen ve geleceği hissettiren özel 
bir mekan olduğunu işaret ederek, 
vatandaşlara muhakkak ziyaret 
etmeleri tavsiyesinde bulundu. 
Dijital Gösterim Merkezi’nde milli, 
tarihi, kültürel ve bilimsel zengin-
liklerin yeni iletişim ve gösterim 
teknikleri kullanılarak hemşehrile-
rimizin erişimine sunulduğunu ifa-
de eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş da İletişim Başkan-
lığına teşekkür ederek vatandaşları 
Dijital Gösterim Merkezi’ne davet 
etti. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ise ülkemizin 
tarihi dönüm noktaları ve gelecek 
hedeflerinin canlandırıldığı muhte-
şem Dijital Gösterim Merkezi’nin 
muhakkak ziyaret edilmesi gerek-
tiğinin altını çizerek, emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Ziyaretin 
sonunda İletişim Başkanlığı Kon-
ya Bölge Müdürü Abdurrahman 
Fidancı protokole İletişim Başkan-
lığının yayınlarından takdim etti.

Ziyaretçilerin Kovid-19 salgını-
na karşı gereken tedbirler alınarak 
ağırlandığı Dijital Gösterim Merke-
zi, hafta içi ve hafta sonu, 12:00-
20:00 saatleri arasında ücretsiz 
olarak ziyaret edilebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nin KPSS ile almış olduğu 25 zabıta memuru Zabıta Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yeni başlayan zabıta memurlarına görevlerinde başarılar diledi

Selçuklu’da 25 yeni
zabıta göreve başladı

Gerçekleştirdiği tüm faaliyetler-
de hizmet kalitesini en üst seviyede 
tutan Selçuklu Belediyesi 25 adet 
zabıta memuru alarak sahadaki 
gücünü arttırdı. Özellikle pandemi 
süresince var gücüyle ve tüm per-
soneliyle sahada aktif ve başarılı bir 
şekilde koronavirüse savaş açan Sel-
çuklu Belediyesi gerekli olan önlem-
leri hem personel anlamında hem 
de uygulama olarak almaya devam 
ediyor.

KPSS ve sonrasında Selçuklu 
Belediyesi’nin mülakatı ile zabıta 
memuru olmaya hak kazanan aday-
lar Zabıta Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen hizmet içi eğitimini 
aldıktan sonra görevlerine başladı.

‘YENİ BAŞLAYAN ZABITA 
ARKADAŞLARIMIZA GÖREVLERİNDE 

BAŞARILAR DİLİYORUM’
Göreve yeni başlayan zabıta me-

murlarına hitaben konuşan Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Zabıta teşkilatı vatandaşa 
güven veren ve nezaketin hakim 
olduğu görev bilinciyle hareket eden 
bir özelliğe sahip. Kamu düzeni için 
zabıtamız zorlu koşulları aşabilen, 

samimi, hoşgörülü ve adaleti göze-
ten bir yapıya sahiptir. Zabıta teş-
kilatımız kökleşmiş bir kuruluştur. 
Yaklaşık 2 asırdır zorlu bir görev 
yürütmektedir. Yerel yönetimlerin 
doğrudan halka açılan en etkili yü-
zünü temsil eden zabıtamız zor bir 
görevi üstlendiği gibi, aslında kutsal 

bir görevi de yerine getirmektedir. 
Şehrimizde yaşayan hemşehrileri-
mizin huzuru, güveni ve yarınları 
için çalışıyorsunuz. Tebessüm eden 
bir yüzle görevinizi yapmanız bele-
diyemizin güler yüzünü halkımıza 
yansıtmanız büyük bir sorumluluk 
gerektiriyor. Pandemi sürecinde de 

bu özveriyle çalışarak belediyemi-
zin güler yüzünü Selçuklumuzun 
sakinlerine hissettireceğinize dair 
inancımız tam. Ben görevinizde ba-
şarılar diliyorum yeni göreviniz size, 
ailenize ve tüm Selçuklu’ya hayırlar 
getirsin” dedi. 
n HABER MERKEZİ

‘İlçemize değer katacak çalışmalar yapıyoruz’

Karatay Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin il-
çenin çehresini değiştirecek çalış-
maları aralıksız bir şekilde devam 
ediyor. Ekiplerin Çatalhüyük Ma-
hallesi’nde yürüttüğü yol asfaltla-
ma çalışmalarını yerinde inceleyen 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da, ulaşımı daha da konforlu 
hale getirip kolaylaştıran çalışmalar 
hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Fen işleri ekiplerinin bölgede 
yürütülen çalışmaların yanı sıra il-

çenin dört bir tarafındaki faaliyet-
lerini değerlendiren Başkan Hasan 
Kılca, Karatay Belediyesi olarak bir 
yandan COVID-19 ile mücadele 
ettiklerini diğer taraftan da çalışma 
takvimlerine bağlı kalarak projeleri-
ni aksatmadan bir bir hayata geçir-
diklerinin altını çizdi.

Hasan Kılca, “İlçemize artı 
değer katacak ve Karatay’ımızın 
çehresini değiştirecek çalışmala-
ra devam ediyoruz. Bu kapsamda 
programımıza aldığımız ve daha 

önce altyapısı tamamlanan Kara-
tay’ın bütün cadde ile sokaklarında 
asfaltlama çalışmalarına aralıksız 
bir şekilde sürdürüyoruz. Hede-
fimiz, ilçemizde asfaltsız tek bir 
sokak bırakmamak. Ekiplerimiz, 
bu amaçla bölge sakinlerimizin ve 
muhtarımızın da talebiyle Çatal-
hüyük Mahallemizde asfalt seri-
mini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz, 
çalışmaları kısa süre içerisinde ta-
mamlayarak yenilenen yolu vatan-
daşlarımızın hizmetine sunacağız. 

Tek amacımız hemşehrilerimizin 
konforlu ulaşım hizmetinden fay-
dalanmasını sağlamak. Bu noktada 
ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üre-
tiyor olmak ve hemşehrilerimizin 
memnuniyetlerini görmek, bizim 
için en büyük mutluluk. Bu vesiley-
le, vatandaşlarımızın en iyi hizmeti 
alabilmesi için bu yaz sıcakların-
da gayretle çalışan, ter döken tüm 
ekiplerimize de çok teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Ülkemizde İhracat değerlendirme-
leri genellikle aylık veya yıllık bazda ih-
racat artışları veya azalışları bağlamın-
da bir çerçeveye oturtulur. 

Doğru bir yaklaşım olan bu değer-
lendirme kriterlerini başka verilerle bes-
lediğimizde ise analiz daha da bilimsel 
olur ve detayları anlayabilmemize yar-
dımcı olur.

 İşte bugünkü yazımda geçen 
hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan 2019 yılı Girişim 
Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatis-
tiklerini aktarmaya çalışacağım. Uzun 
bir yazı olmaması için ağırlıklı olarak 
ihracatla alakalı kısımları yazımda 
ifade edeceğimi da belirteyim. 

KİMLER NE YAPTI? 
2019 yılında firma bağlamında; 
• İhracatta; 84 bin 332 girişim
• İthalatta ise; 71 bin 88 girişim var.

İHRACATTA KOBİ Mİ? YOKSA 
BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR MI ?

İhracatımızın genel dağılımına 
baktığımızda; 

Büyük ölçekli firmaların (çalışan 
sayısı 250 ve üzeri) toplam ihracat içe-
risinde payı yüzde 43,7 iken, geri kalan 
kısmını ise yüzde 56,3 oranında  KO-
Bİ’ler oluşturmakta. 
• Kobilerin toplam ihracat içe-
risindeki dağılımlarına bakarsak; 
• Mikro ölçekli girişimlerin  
(1-9 kişi çalışanı olan)  payı yüzde 19,2,
• Küçük Ölçekli Girişimlerin 
(10-49 kişi çalışanı olan) payı yüzde 18,9, 
• Orta Ölçekli Girişimlerin 
(50-249 kişi çalışanı bulunan) payı yüzde 
18,2 olarak hesaplanmış.

FAALİYET KONULARINA GÖRE 
DEĞERLENDİRİSEK

TÜİK bu kısımdaki değerlendirmele-

ri  faaliyet konusu Sanayi 
ve Ticaret olarak  iki ana 
kısım içerisinde değerlen-
dirmekte. 

Girişimin ana faaliye-
tine göre ihracatın yüzde 
56,8’i sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren girişimler 
tarafından yapılırken, Ana 
faaliyeti ticaret olan giri-
şimlerin ihracattaki payı 
yüzde 39,7 olarak gerçek-
leşmiş

Büyük Ölçekli firmaların (çalışan 
sayısı 250 ve üzeri ) Sanayi sektörünün 
ihracatının yüzde 68,9’unu gerçekleşti-
rirken, 

Ticaret sektörünün ihracatında , 

yüzde 91,4’nü (1-249 
kişi çalışanı olan)  küçük 
ve orta ölçekli işletmeler 
(KOBİ) gerçekleştirmiş.

İHRACATTA Kİ GENEL 
DAĞILIM İSE 

Buradaki dağılımı ülke 
grupları olarak düşündü-
ğümüzde ise; Ana faaliye-
ti sanayi olan girişimler, 
geçen yıl ihracatlarının
• Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerine yüzde 48,7’sini, 
• Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 

yüzde 14,7’sini. Yapmış
AB ülkelerine yapılan ihracatın; 
• Sanayi;  yüzde 65,2’sini, 
• Ticaret; yüzde 33’ünü ve 

• Diğer sektörler; yüzde 1,7’sini 
oluşturmuş.

DİKKAT DİKKAT ! 
• İhracatın yüzde 43,1’ini, itha-

latın ise yüzde 57,5’ini ilk 100 
girişim yaptı. 
• En çok ihracat yapan ilk 5 gi-
rişim, toplam ihracatın yüzde 
15,7’sini,

• En çok ithalat yapan ilk 5 
girişim ise ithalatın yüzde 
23,4’ünü gerçekleştirdi.

Sanayi ve Ticaret  Sektörlerinde; 
• Sanayi sektöründe en fazla 

ihracat yapan ilk 5 girişimin 
sektördeki payı yüzde 17,8,

• Ticaret sektöründe en fazla ih-
racat yapan ilk 5 girişimin sek-
tördeki payı ise yüzde 12,7 
DAHADA DİKKAT ! 

İhracatta; 

•  Girişimlerin yüzde 44,2’si tek 
ülkeye ihracat yaparken, 

• İki ülkeye yüzde 16,5’i 
• Yirmi ve daha fazla ülkeye ih-

racat yapan girişimlerin oranı 
yüzde 4,5 iken, 

• Bu girişimlerin ihracattaki payı 
yüzde 60,2’yi buldu.

İthalatta; 
• Girişimlerin yüzde 50,5’i tek 

ülkeden, 
• İki ülkeden yüzde 15,8’i. 
• Yirmi ve daha fazla ülkeden 

ithalat yapan girişimlerin oranı 
yüzde 2,3 iken, 

• Bu girişimlerin ithalattaki payı 
yüzde 51,8 olarak belirlendi.

SONUÇ: Girişimlerin; İhracatta yüz-
de 44,2 si,  ithalatta ise yüzde 50,5’i TEK 
ÜLKEYLE yapılmakta. Sizce tehlikeli bir 
durum değil mi?

DIŞ TİCARETE FARKLI BİR BAKIŞ 

Sorgun: Darbelerin 
kaybedeni hep millet olur

KONYAGİAD, imam 
hatiplere saldırıyı kınadı

AK Parti Konya Milletvekili 
Av. Ahmet Sorgun, Türkiye Ya-
zarlar Birliği Konya Şubesi’nde 
“40. Yılında 12 Eylül Darbesi ve 
Darbeler” konusunu anlattı.

Sosyal Medya ağları üzerinde 
canlı yayınlanan programda ko-
nuşan Sorgun, hiç bir darbenin 
dış desteksiz yapılamayacağını 
ve her darbenin bir kazananı ol-
duğunu ancak kaybedenin hep 
millet olduğunu söyledi.

Türkiye ‘de darbeler tarihinin 
150 yıl öncesine kadar dayandığı-
nı, 12 Eylül darbesi ise ara durak 
olduğunu ifade eden Milletvekili 
Sorgun: “12 Eylül 1980 Darbe-
si’nin ardından 28 Şubat Postmo-
dern Darbesi oldu, Son olarak ise 
15 Temmuz’a hep birlikte şahit 
olduk. Yalnız 15 Temmuz’u di-
ğerlerinden ayıran şey, diğerle-
ri darbe; 15 Temmuz ise bütün 
vatanı topyekûn işgal girişimiydi. 
Ancak 15 Temmuz Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
cesareti, milletimizin feraseti ve 
Allah’ın yardımıyla bertaraf edil-
di şükürler olsun. 15 Temmuz’u 
darbelerden ayıran en büyük 
özellik ise, darbelerde hep millet 
ve demokrasi kaybederken, 15 
Temmuz’da hem millet hem de-
mokrasi kazandı.” dedi.

Darbecilerin darbe yapmak 
için, darbeye zemin hazırladıkla-
rını dile getiren Sorgun: “12 Eylül 

darbecileri tam 15 ay öncesinden 
darbe hazırlıklarına başladılar. 
Sabah sağcıyı öldüren silah, öğ-
leden sonra solcuyu öldürdü, bu 
silahı bu ellere verenler kimlerdi? 
Ben o dönem İstanbul Üniversite-
sinde Hukuk Fakültesi öğrencisi 
idim. Üniversitemizde bir bom-
balama olayı oldu. Fidan gibi yedi 
genç öldü, bizler arkadaşlarımız-
la o bombalamadan saniyelerle 
kurtulduk. Bombayı atan kimdi, 
kimlerdi? Bunun davası tam 30 
yıl sürdü ama bir neticeye ula-
şamadan zaman aşımından dava 
düştü. O dönem bunun gibi bir-
çok olay meydana geldi, hepsi 
darbeye zemin hazırlamak, dar-
beyi milletin nezdinde meşrulaş-
tırmaktı. Ve sonuçta bunları ba-
şardılar.” diye konuştu.

Darbe sonrasında İnsanların 
suçsuz yere öldürüldüğü, hapis-
hanelerde işkencelere maruz kal-
dıklarını belirten Sorgun: “Bugün 
hâlâ Diyarbakır ve Mamak ceza-
evlerindeki işkenceler konuşulu-
yor. İnsanların eğitim hayatı bitti. 
İşlerinden güçlerinden oldular. 
Nice ocaklar söndü. Ülkeyi mil-
yarlarca zarara uğrattılar. Şükür-
ler olsun ki bunların hesap ver-
mesi ve yargı karşına çıkması da 
yıllar sonra da olsa Recep Tayyip 
Erdoğan döneminde oldu.” diye-
rek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçtiğini hatırlatan Milletvekili Halil Etyemez, “Darbelerle ülkemiz geriye götürüldü, 
geleceğimiz elimizden alındı. Türkiye olarak, millet olarak bir daha vesayetçi ve alçak girişimlere asla geçit vermeyeceğiz” dedi

‘Darbe girişimlerine 
geçit vermeyeceğiz’

AK Parti Ereğli ve Karapınar 
İlçe Başkanlıklarının kongreleri 
yapıldı. Kongrelerde konuşan AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Et-
yemez, 18 yıldır iktidarda olan AK 
Parti’nin, Konya’ya, ülkeye ve mil-
lete hizmetkar olmaya devam ede-
ceğini söyledi. 

AK Parti’de kongre heyecanı 
sürüyor. AK Parti Ereğli ve Karapı-
nar İlçe Başkanlıklarının 7’nci Ola-
ğan Kongreleri yapıldı. Kongrelere 
AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
AK Parti Konya İl Başkan Yardım-
cıları, ilçe teşkilatları ve delegasyon 
katıldı. Koronavirüs salgınına karşı 
tedbirlerin alındığı ve demokrasi 
şöleni havasında geçen kongreler 
sonucunda AK Parti Ereğli İlçe Baş-
kanlığına Zübeyir Dursun, Karapı-
nar İlçe Başkanlığına Yusuf Zengin 
seçildi.

AK PARTİ, İSMİNİ 
GÖNÜLLERE YAZDIRDI

Kongrelerin hayırlara vesile 
olmasını dileyen Milletvekili Halil 
Etyemez, AK Parti kongrelerinin 
kardeşlik hukukunun arttığı bir 
yenilenme ve yeniden yola revan 
olma buluşmaları olduğunu söyle-
di. AK Parti’nin milletin kurduğu 
parti olduğunu ve milletle omuz 
omuza geleceğe yürüdüğünü be-
lirten Milletvekili Etyemez, “Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, 
Erdemliler Hareketi olarak me-
deniyet davamızın bayraktarlığını 
yapmaktadır. Maziden atiye giden 
kadim yolculukta ülkemize ve mil-
letimize verdiği hizmetlerle ismini 

gönüllere yazdırmıştır. 19 yıl önce 
kurulan, 18 yıldır iktidarda olan AK 
Parti’mizin AK kadroları, Cumhur-
başkanımızın öncülüğün Ereğli’mi-
ze, Karapınar’ımıza, Konya’mıza, 
ülkemize ve milletimize hizmetkar 
olmaya devam edecektir. İnşallah 
bu kadrolar ülkemizi 2023 hedef-
lerine ulaştıracak, 2053 ve 2071 
vizyonunu hayata geçirecek olan 
nesilleri yetiştirecektir.” dedi.

VESAYETÇİ VE ALÇAK DARBE 
GİRİŞİMLERİNE GEÇİT YOK

12 Eylül 1980 darbesinin üze-
rinden 40 yıl geçtiğini hatırlatan 
Halil Etyemez, tüm darbe ve dar-
becileri lanetledi. Türkiye’nin iler-
lemesini hazmedemeyen şer odak-
larının 10 yılda bir gerçekleştirdiği 
darbelerle demokrasinin sekteye 
uğratıldığını vurgulayan Etyemez, 
“27 Mayıs 1960 darbesi, 22 Şubat 
ayaklanması, 1971 Muhtırası, 12 

Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 
postmodern darbe, 27 Nisan 2007 
E-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 
Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz 
2016 darbe ve işgal girişimi. Bu ya-
şadıklarımızın hepsi ile geleceğimiz 
elimizden alındı. Ülkemiz geriye 
götürüldü. 15 Temmuz darbe ve 
işgal girişiminde Cumhurbaşkanı-
mız, hükümetimiz, milletimiz dik 
durarak ülkemizin darbelerle ilgili 
makus tarihini değiştirdi. ‘Artık ye-
ter’ diyen milletimizin darbecilere 
karşı destansı direnişiyle ülkemizin 
kutlu yolunda darbelere, cuntalara, 
vesayet arayışlarına artık yer olma-
dığını, olamayacağını tüm dünyaya 
gösterdik. Türkiye olarak, millet 
olarak bir daha 27 Mayıs ve 12 Ey-
lül gibi darbelere, 28 Şubat ve 15 
Temmuz gibi vesayetçi ve alçak gi-
rişimlere asla geçit vermeyeceğiz.” 
diye konuştu.

SALGINLA MÜCADELE İNSANLIK 
MESELESİDİR

Koronavirüs salgınının tüm dün-
ya ile birlikte Türkiye’yi de tehdit 
etmeyi sürdürdüğünü belirten Etye-
mez, vatandaşlardan maske, mesafe 
ve temizlik kurallarına uymasını is-
tedi. Koronavirüs ile mücadele kap-
samında yapılanlara değinen Etye-
mez, “Salgın ülkemizde görülmeden 
önce hükümetimiz tarafından tüm 
önlemler alındı. Sağlıkta yaklaşık 
10 bin yatak kapasiteli şehir has-
tanelerini ve diğer hastaneleri son 
dönemde hizmete sunduk. Vatan-
daşlarımızın testten ilaca ve yataklı 
tedaviye kadar ihtiyaçlarını ücretsiz 
olarak karşılıyoruz. Sosyal koruma 
kalkanı kapsamında çalışanlara ve 
vatandaşlarımıza yaklaşık 34 milyar 
liralık karşılıksız kaynak aktardık. 
Salgının başından itibaren 141 farklı 
ülkeden 100 bin vatandaşımızı ül-
kemize getirdik. Şüphesiz salgınla 
mücadelede başarıya ulaşmamız 
vatandaşlarımızın vereceği desteğe 
bağlıdır. Salgınla mücadele tüm in-
sanlığın meselesi olduğu gibi milli bir 
meseledir. Çünkü salgın genç, yaşlı 
demeden vatandaşlarımızı hayattan 
koparırken ekonomimizi, gelişme-
mizi, geleceğimizi, hayatımızın her 
alanını etkiliyor. Bunun için temiz-
lik, maske, mesafe kurallarına sıkı 
bir şekilde uymalıyız. Doktorundan 
temizlik görevlisine kadar 1 milyon 
100 bin sağlık ordumuza kurallara 
uyarak destek olmalıyız. Kurallara 
uymamak aynı zamanda kul hak-
kına girmektir, hak gaspıdır. Bir ve 
beraber olarak, kurallara uyarak bu 
zor günlerin üstesinden gelebiliriz.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Konya Genç İş İnsanları Der-
neği Başkanı Gülvezir Korkmaz, 
katıldığı bir televizyon programın-
da imam hatiplilere yönelik çirkin 
sözler kullanan Erol Mütercimler’i 
şiddetle kınadıklarını belirtti. 

Konya Genç İş İnsanları Der-
neği Başkanı Gülvezir Korkmaz, 
yaptığı yazılı açıklamada, ülkemi-
zin en güzide eğitim kurumların-
dan olan İmam Hatip Liselerine 
yönelik yapılan saldırıların kabul 
edilemez olduğunu belirtti. 

Katıldığı bir televizyon prog-
ramında imam hatiplere yönelik 
haksız, mesnetsiz, küçük düşür-
me kastı taşıyan iftiraları nedeniy-
le Erol Mütercimler’i en sert şekil-
de kınadıklarını belirten Korkmaz, 
bu sözlerin sadece imam hatipleri 

değil ülke insanının birlik, bera-
berlik ve kardeşliğini hedef aldığı-
nı kaydetti. 

Korkmaz “Yıllardır ilim, ir-
fan, bilgi ve hikmetle öğreten ve 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üze-
re birçok değerli siyasetçi, devlet 
adamı, iş insanı, akademisyen ve 
farklı meslek gruplarından değerli 
insan yetiştiren imam hatip lisele-
ri diğer tüm eğitim kurumlarımız 
gibi bizlerin göz bebeğidir. Ailele-
rimizin çocuklarını gönül rahatlı-
ğıyla emanet ettikleri bu kuruma 
alenen saldıranların yaptıkları 
yanlarına kar kalmayacak, iftirala-
rının hesabını adalet önünde ve-
receklerdir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Halil Etyemez
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Yıldırım düşen evin 
çatısında yangın çıktı

24 ruhsatsız tabanca ele 
geçirildi, 2 kişi gözaltında

Karapınar ilçesinde, evin ça-
tısına yıldırım düşmesi sonucu 
yangın çıktı. Fevzipaşa Mahallesi 
Aydın Caddesi’nde, Hasan İlgün’e 
ait tek katlı binanın çatısına yıldı-
rım isabet etti. Gürültünün ardın-
dan evin içerisinde bulunan Mer-
ve İlgün, bebeğini yanına alarak 
dışarı çıktı. Evin çatısının yandı-
ğını gören İlgün, itfaiyeye ihbarda 
bulundu. Olay yerine gelen itfaiye 

ekipleri, müdahalenin ardından 
çatıdaki yangını söndürdü. Merve 
İlgün, yaptığı açıklamada, “Yağışlı 
havadan dolayı büyük gürültüyle 
oturduğumuz evimize yıldırım 
düştü. Televizyondan da ateş çıktı 
Hemen çocuğumu da alıp dışarı 
fırladım. Yıldırımın düştüğü evi-
mizin çatısında yangın çıktı. Daha 
sonra hemen itfaiyeye haber ver-
dik.” dedi. n AA

Kulu ilçesinde 24 ruhsatsız ta-
banca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına 
alındı. 

Alınan bilgiye göre, Konya İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
yaptıkları istihbari çalışmalar so-
nucunda Kulu ilçesinde ruhsatsız 

silah ticareti yapıldığı tespit edildi. 
Belirlenen adreslere yapılan ope-
rasyonda, 5’i kuru sıkıdan bozma 
olmak üzere toplam 24 ruhsatsız 
tabanca ve 450 mermi ele geçiril-
di. Olayla ilgili C.D. ve S.E. gözaltı-
na alındı.n AA

Geçtiğimiz günlerde Yunak ilçesi sınırlarındaki bir kavşak, meydana gelen kazanın ardından 6 kişinin hayatını 
kaybetmesi sonucu ölüm kavşağı olarak anılır olmuştu. Aynı kavşakta yine kaza meydana geldi, 7 kişi yaralandı

Yine aynı kavşak!

Yunak ilçesinde otomobil ile ha-
fif ticari aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 7 
kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya is-
tikametinden Polatlı istikametine 
doğru seyir halinde olan Mücahit A. 
idaresindeki 06 HE 2954 plakalı ha-
fif ticari araç kavşakta, Muhammet 
Y. idaresindeki 06 BIP 403 plakalı 
otomobille çarpıştı. Çarpmanın et-
kisiyle araçlar yol kenarına savruldu. 
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, it-
faiye ve jandarma ekipleri sevk edil-
di. Her iki araçta bulunan Fatih D., 
Sinan Y., Mücahit A., Elif Y., Ömer 
Selim Y. Gülcan Y. ve Muhammet 
Y. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar 
itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları 

yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müda-
hale sağlık ekipleri tarafından olay 
yerinde yapıldı. Yaralılar tedavi altı-
na alınmak üzere ambulansla Yunak 
Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi-

ne kaldırıldı.
Daha önceden bir çok ölümlü 

ve yaralanmalı kazanın yaşandığı 
kavşak bölge halkı tarafından “ölüm 
kavşağı” olarak adlandırılıyor. Hazi-

ran ayında aynı kavşakta Şanlıurfalı 
tarım işçilerini taşıyan minibüs ve tı-
rın çarpışması sonucu meydana ge-
len kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 
12 kişide yaralanmıştı. n İHA

Ermenek ilçesinde, maaşlarını 
alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma 
eylemi başlatan özel maden ocağın-
da çalışan işçileri ziyaret eden CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağba-
ba, “Bu bir ekmek davasıdır. Bu bir 
siyasi dava değildir. Bu ekmek dava-
sında hepimiz sizlerin yanınızdayız. 
Sorunlarınızı gündeme getireceğiz.” 
dedi.

Bir takım ziyaretler için Ermenek 
ilçesinde bulunan Ağbaba,  Güney-
yurt beldesi Cenne mevkiindeki özel 
maden ocağında 12 gündür iş bırak-
ma eylemi yapan işçilerle bir araya 
geldi.

Ağbaba madenlerin devletin ol-
duğunu, ancak anayasanın sağından 
solundan dolanılarak, burada mille-

tin madeninin özel bir şirkete verildi-
ğini söyledi. Burada önemli bir mağ-
duriyet yaşandığını fakat görmezden 
gelindiğini savunan Ağbaba, “Bizim 
burada olmamızın sebebi şu. Hep 
birlikte Millet İttifakı olarak, parti 
olarak sizin derdinizi tüm Türkiye’ye 
duyurmak bizim namus ve şeref bor-
cumuz. Burası kimsenin babasının 
çiftliği değil.” diye konuştu.

Söz konusu madenin, insanların 
emek verip alın teri dökerek bir araya 
geldiği, çoluğuna çocuğuna nafaka 
götürmek için emek verdiği ve para 
kazanmaya çalıştığı bir yer olduğunu 
vurgulayan Ağbaba, şunları kaydet-
ti: “Burada hiç kimse sorumluluktan 
kaçamaz. Bu sorumluluk bu ülkeyi 
yönetenlerindir. Bu sorumluluk dev-

letindir. Anayasa diyor ki madenler 
devredilemez. Madenler özelleştiri-
lemez. Soma’da, Ermenek’te yaşa-
dınız. Yüzlercesini yaşamaya devam 
ediyorsunuz, ama bu sizin kaderiniz 
olmayacak. Sizin haklarınızı sonu-
na kadar savunacağımızı bilin. Sizin 
haklarınızı alacağımızı bilin. Eğer bir 
daha, yüz kere daha gelmemiz ge-
rekirse sizin yanınızda olduğumuzu 
bilin. Eğer önünüzde yatmamız ge-
rekirse arkanızda durmamız gerekir-
se sizin yanınızda olduğumuzu bilin. 
Bu bir ekmek davasıdır. Bu bir siyasi 
dava değildir. Bu ekmek davasında 
hepimiz sizlerin yanınızdayız. Sorun-
larınızı gündeme getireceğiz. Sizin 
alın teriniz kutsal. O kutsalı da koru-
mak bizim namus borcumuzdur.”

Maden işçileri ise 7 aydır maaş-
larını alamadıklarını ifade ederek, 
çalışma şartlarının düzeltilmesini, in-
sanca çalışmayı ve yaşamayı istedik-
lerini belirtti. Ziyarette, Ağbaba’nın 
yanı sıra CHP Karaman Milletvekili 
İsmail Atakan Ünver, İYİ Parti Mer-
sin Milletvekili Behiç Çelik ile Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş da bu-
lundu.

Ağbaba daha sonra Ermenek 
CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti, 
semt pazarında esnaf ve vatandaş-
larla sohbet etti. Ermenek’ten Sarı-
veliler ilçesine geçen Ağbaba, parti-
sinin ilçe teşkilatını ziyaret ettikten 
sonra Göktepe beldesine gelerek Be-
lediye Başkanı Mustafa Doğan’dan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. n AA

Ermenek’te maden işçileri eylem yaptı

12 Eylül 1980 Darbesinin 40. Yıl-
dönümündeyiz.

Ülkemizde Cumhuriyet dönemin-
de yapılan darbeler zincirinin birincisi 
Başbakan ve iki Bakanın idam edildiği 
1960 Darbesi,  ikincisi 1971 muhtırası, 
üçüncüsü de 12 Eylül darbesidir.   

Her darbenin kendince gerekçeleri 
vardır. Gerekçelere pek ihtimam gös-
termemek gerek. Zira bazı gerekçeler 
olmadığında, oluşturulur. Aynı 12 Ey-
lül’de olduğu gibi. Yapmak istenilene 
en âlâ kılıftır gerekçe oluşturmak… 

Bu gerekçeler günü gelir, aynı si-
lahın aynı gün iki farklı uçtan kişilerce 
kullanılması sonucu ölüm olur, gün 
gelir aslında faili belli olan bir faili meç-
hul olur, gün gelir bir suikast olur ve 
gün gelir bir darbenin alt yapısını oluş-
turmak olur.

70’li yılların ikinci yarısı, Türkiye’de 
ardı ardına katliamlar başlıyor. Taksim 
olayı 34 ölü, Maraş olaylarında Alevi 
Sünni çatışması 105 ölü, Çorum olay-
larında Alevi Sünni çatışması 57 ölü…

Ayrıca Beyazıt’ta öğrencilerin üze-
rine bomba atılması ile 7 öğrenci ha-
yatını kaybediyor, 40’dan fazla öğrenci 
yaralanıyor, Malatya Belediye Başkanı 
Hamit Fendoğlu gelini ve 2 torunuyla 
birlikte paket bomba ile, Gazeteci Abdi 
İpekçi silahla taranarak, Türkiye İşçi 
Partili 7 genç evlerinde boğazları kesi-
lerek öldürülüyordu.

Anarşik olayların yanı sıra Türki-

ye’nin ekonomik durumu da iyi değildi. 
Dış ticaretteki sıkıntı, dönemin başba-
kanı Süleyman Demirel tarafından “70 
sente muhtacız” sözüyle özetleniyordu. 
Dış ticaretteki açık artmaktaydı. Yurt 
içinde ise işsizlik ve kıtlık söz konu-
suydu. Ekonomik alanda Türkiye belini 
doğrultamıyordu.

Tüm bu gelişmeler karşısında; 27 
Aralık 1979 tarihinde Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve 
Kuvvet Komutanlarının imzasını taşı-
yan muhtıra dönemin Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk’e verildi. Bu muhtıra, 12 
Eylül Darbesinin ilk adımıydı.

Muhtıradan sonra olaylar durma-
dığı gibi daha da artmış, eski bakanlar-
dan Gün Sazak, eski Başbakan Nihat 
Erim ve DİSK Başkanı Kemal Türkler 
ardı ardına öldürülmüştür. Sağ ve sol 
örgütler arasında şiddet olayları hızla 
artmış ve çatışmalarda her gün 15 - 20 
kişi öldürülüyordu. 

Üniversitelerde huzur ve güven 
kalmamış, binlerce öğrenci güvenlik 
sorunu nedeniyle öğrenimlerini bırak-
mak zorunda kalmışlardı.

İşin garibi teröre katılan sağ ve sol 
görüşteki kişilerin elindeki silahların 
kendilerine aynı kaynaktan ulaştırılmış 
olması idi.

Ülkede anarşiye bulaşmadan fikir 
mücadelesi veren sadece Milli Gö-
rüş gençliği idi. Bunda da, Mehmet 
Zahid Kotku Hoca efendinin ve Erba-

kan Hoca’nın çok büyük 
payı vardı. Zira gençliğin 
anarşiden uzak durması 
yönünde sürekli telkinleri 
oluyordu.

Ülkenin yeni Cum-
hurbaşkanı Mart ayından 
Eylül ayına kadar Meclis’te 
yapılan 114 tur oylamaya 
rağmen seçilemiyordu. 
Ta ki 12 Eylül 1980 Cuma 
sabahına kadar… 

12 Eylül Cuma gecesi darbe ger-
çekleşmiş ve TSK bütünüyle yönetime 
el koymuştur. O gece ABD’ den “Bi-
zim Çocuklar Başardı” açıklamasının 
yapılması bu darbenin ABD ve NATO 
bağlantılı bir darbe olduğunun göster-
gesi olmuştur. 

O dönemde bazı ülkelerin ABD 
kontrolünden çıkması, Türkiye’nin de 
ABD kontrolünden çıkacağı korkusu ile 
bu darbeyi gerçekleştiren ABD kendisi 
açısından işi sağlama almıştır. 

Zaten dış güçlerin özellikle de 
ABD’nin desteği ve katkısı olmadan 
hiçbir şekilde bir darbenin yapılması 
mümkün değildir. TC döneminde yapı-
lan bütün darbeler ve darbe girişimleri 
ABD’nin izni ve desteği ile yapılmıştır.

İşte böyle bir dönemde 1980’de 
12 Eylül darbesini yaşadık. Asker yö-

netime el koymuş, ülke 
yöneticileri ve siyasi parti 
liderleri tutuklanmıştı. 

Darbenin en büyük 
gerekçesi anarşi idi. 
Birkaç yıldır bir türlü 
durdurulamayan anarşi 
darbeyle birlikte bıçakla 
kesilir gibi aniden dur-
muştu. 

Hâlbuki ülkede bir-
kaç yıldır sıkıyönetim 

uygulaması vardı ve asker anarşi ko-
nusunda tam yetkili idi. Buna rağmen 
durmayan anarşi darbeyle birlikte biti-
vermişti.

Zira ülkedeki anarşi, derin devlet 
diye adlandırılan, Ecevit’in de Kontrge-
rilla diye ifade ettiği gizli oluşumlar eliy-
le yapılmış ve darbeye ortam hazırla-
mak için binlerce kişinin öldürülmesine 
göz yumulmuş hatta teşvik edilmiştir.   

DARBENİN BİLANÇOSU
O sabah tanklar sokaklara emir ko-

muta zincirinde çıktı. Darbe bildirisini 
Kenan Evren bizzat kendisi okudu. Te-
levizyonda ve radyoda Harbiye Marşı 
çalarken, sokaklarda, evlerde gözaltılar 
çoktan başlamıştı. 

Süleyman Demirel ve Bülent Ece-
vit Hamzakoy’a gönderilirken, Necmet-
tin Erbakan ve Alparslan Türkeş Uzu-

nada’da gözlem altına alındılar.
Darbenin ardından 650 bin kişi 

gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi 
fişlendi. Açılan 210 bin davada 230 

bin kişi yargılandı, 7 bin kişi için idam 
cezası istendi. 517 kişiye idam cezası 
verildi, 50 kişinin cezası infaz edildi.

98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak 
suçundan yargılandı, 30 bin kişi sakın-
calı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi 
yurttaşlıktan çıkarıldı, 30 bin kişi siyasi 
mülteci olarak yurtdışına gitti.

171 kişinin gözaltında işkenceden 
öldüğü belgelendi. 23 bin 677 der-
neğin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 
öğretmen, üniversitede görevli 120 
öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son 
verildi.

31 gazeteci cezaevine girdi, 300 
gazeteci saldırıya uğradı. Üç gazeteci 
silahlı saldırıda öldürüldü.

Gazeteler üzerinde büyük baskı ve 
sansür uygulandı, kapatıldı. 13 büyük 
gazete için 303 dava açıldı, 39 ton ga-
zete ve dergi imha edildi.

Cezaevlerinde çoğu işkenceden 
olmak üzere toplam 299 kişi hayatını 
kaybetti. 14 kişi açlık grevinde öldü.

Kenan Evren yıllar sonra “Bir sağ-
dan bir soldan astık” diyecekti. Bir 
sağdan bir soldan 50 kişi asıldı. 

Evren’in “Asmayalım da, besle-
yelim mi?” şeklindeki açıklaması ve 
bugün dahi kendisinden tam kurtu-
lamadığımız 1982 Darbe Anayasası, 

hukuksuz tutuklamalar, 34 kişinin 
işkence altında can verdiği Diyarbakır 
Zindanları, Mamak cezaevi, kitapların 
bile yasaklandığı büyük baskılar, ev 
baskınları, fikir suçlarından rekor ce-
zalar, içinde merhum babacığımın da 
bulunduğu yazıları dolayısı ile yargıla-
nan ve büyük cezalar alan gazeteciler, 
yazarlar…

12 Eylül Darbesi’nden sonra oluş-
turulan Danışma Meclisi tarafından 
hazırlanan yeni Anayasa için 18 Ekim 
1982’deki halk oylaması ile 1982 Ana-
yasası, yüzde 8.63 ‘hayır’ (1.626.431 
seçmen) oyuna karşılık, yüzde 91.37 
‘evet’ (17.215.559 seçmen) oyuyla 
kabul edildi.

1982 Anayasası referandumu 
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birleştiril-
di. Anayasanın kabulü ile birlikte, ana-
yasanın geçici 1. maddesi gereğince, 
daha önce Devlet Başkanı unvanına 
sahip olan Kenan Evren’in Cumhur-
başkanlığı da halk tarafından onaylan-
mış oldu.

Allah o günleri bir daha gösterme-
sin.

Ülkemizin sürekli, milletin serbest 
seçimle ve kendi iradesi ile seçtiği 
yöneticiler tarafından yönetilmesi en 
büyük temennimizdir. Sağlıklı ve mutlu 
yarınlar efendim. 

(1876’dan Bugüne Siyasi Faali-
yetler, Darbeler, Muhtıralar Kitabım-
dan…)

12 EYLÜL 1980 DARBESİ

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ



7 14 EYLÜL 2020HABER

Kovid-19 tedbirlerine 
uymayan 128 kişiye ceza 

Konya’da yeni tip koronavi-
rüsle (Kovid-19) mücadele kap-
samında yapılan denetimlerde 
eğlence mekanlarında sosyal me-
safe kuralını ihlal eden 128 kişiye 
ceza kesildi, 4 iş yeri mühürlendi. 
Kovid-19 vaka sayılarının artış 
gösterdiği Konya’da polis ekip-
lerinin, kent genelinde sıklıkla 
tercih edilen meydan, cadde ve 
mekanlardaki kontrolleri devam 
ediyor. Ekipler, Kovid-19 önlem-
leri kapsamında denetim yaptık-
ları 4 eğlence mekanındaki 128 
kişiye “sosyal mesafe kuralını 
ihlal etmek”ten cezai işlem uy-

guladı.  Ekiplerce, 4 iş yerinin so-
rumlusuna “bulaşıcı hastalıklara 
ilişkin tedbirlere aykırı davran-
mak”tan işlem yapıldığı ve iş yer-
lerinin mühürlendiği bildirildi.

TEDBİRLER KAPSAMINDA 850 
MİNİBÜS DENETLENDİ

Öte yandan polis ekipleri, 
yolcu taşımacılığı yapan araç-
lar üzerindeki denetimlerini de 
yoğun şekilde sürdürüyor. Kent 
genelinde Kovid-19’la mücadele 
kapsamında kontrol edilen 850 
minibüsten 11’ine fazla yolcu ta-
şımaktan ceza kesildiği bildirildi.
n AA

Konya’da İyi Tarım Uygulamaları ile yetiştirilen, coğrafi ve iklimsel özelliklerle lezzetlenen bodur fi-
danlardan üretilen elmalar, Türkiye pazarını görmeden yoğun talep gördüğü dış pazara ulaştırılıyor

Sınırlı üretiliyor,
dalında satılıyor

Konya’da yetiştirilen, coğrafi ve 
iklimsel özellikler sayesinde tadı ve 
aroması diğer türlerden farklı olan 
elmalar, daha dalındayken 20 ülke-
ye ihraç ediliyor. Sarayönü ilçesine 
bağlı Başhüyük Mahallesi’nde 19 
yıl önce Hollanda’dan getirdiği fi-
danlarla elma bahçesi kuran Musa 
Tutar, “İyi Tarım Uygulamaları” ile 
yetiştirdiği meyveleri dünya pazarı-
na sunuyor.

Gereksiz ilaç ve gübre kullanımı 
olmadan, yaklaşık 200 dönümlük 
bahçede yetiştirilen elmalar, bah-
çenin üzerini tamamen örten file ile 
dolu ve güneş yanığından korunu-
yor.  

Karasal iklim şartlarının etkili 
olduğu bölgede, gece-gündüz sı-
caklık farkının fazla olmasından do-
layı, aroması, şeker oranı ve sertliği, 
standartların üzerinde olan elma, 
renk yapısıyla da albenisini artırıyor.

Bölgede nem oranının düşük ol-
ması, elma yetiştirilen diğer birçok 
bölgeye göre ilaç kullanımının yarı 
yarıya düşmesine imkan sağlıyor. 

Bahar döneminde yapılan seyrelt-
me işlemi ile elmaların standart 
bir kaliteye ulaşması sağlanırken, 
tamamı ihraç edilen elmalar, işçiler 
tarafından özenle toplanıyor.

‘TÜRKİYE PAZARINI GÖRMEDEN 
YURT DIŞINA GİDİYOR’

Elma üreticisi Musa Tutar, ye-
tiştirdikleri elmanın, daha dalınday-
ken talep gördüğünü ve satıldığını 

söyledi. Yetişen elmanın tamamının 
ihraç edildiğini belirten Tutar, “Bu 
sene, 400 ton civarında rekolte bek-
lentimiz var. Genellikle ihracatımızı 
Doğu Avrupa ülkelerine, Rusya’ya, 
Arap ülkelerine, Hindistan’a ve Pa-
kistan’a yapıyoruz.” diye konuştu.

‘İYİ TARIM UYGULAMALARI, 
İHRACATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR’

Avrupa standartlarını yakala-

mak için çok daha özveriyle çalış-
tıklarını vurgulayan Tutar, şunları 
kaydetti: “İyi tarım uygulamaları 
sertifikamız var. İlaçlamamız, güb-
relememiz, ot mücadelemiz tama-
men iyi tarım uygulamaları prose-
dürlerine uygun. Gereksiz hiçbir 
ilaç ve gübre kullanmıyoruz. Tama-
men orijinal ürünler kullanıyoruz. 
Dolayısıyla bu bizim verimimize de 
kalitemize de yansıyor. Bu yüzden 
ihraç ederken de zorluk çekmiyo-
ruz.”

Yalnızca ihracat amaçlı çeşit-
lerin üretimini yaptıklarına işaret 
eden Tutar, “Elmamız, tamamen 
yeni nesil elma dediğimiz, tam 
bodur elma fidanlarından yetişen 
ürünlerdir. 

Yetişen elmalarımız tamamen 
ihraç amaçlı. Yazlık olarak ‘Gala’, 
kırmızı çeşitlerimizde ‘Red Chief’, 
‘Starking’, bunun yanında ‘Golden’, 
‘Granny Smith’ bir de ‘Fuji’ olarak 
beş çeşit elmamız var.” ifadesini 
kullandı. 
n AA

Seydişehir Belediyesi Basın Bürosu çalışanlarından meslektaşımız Resul 
Polat ile Halime İnan düzenlenen nikah merasimi ile dünyaevine girdi 

Halime ve Resul 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Seydişehir Belediyesi Basın 
Bürosu çalışanlarından Resul Polat 
ile Halime İnan düzenlenen nikâh 
merasimi ile dünyaevine girdi.  
Hatice –Süleyman İnan çiftinin 
kızı Halime ile Hatice-İhsan Polat 
çiftinin oğlu Resul Seydişehir’de 

düzenlenen nikah merasimi ile 
dünyaevine girdi. İnan ve Polat 
ailelerini mutlu günlerinde seven-
lerinin ve yakınlarının yanı sıra 
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin 
Saygı, Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal yalnız bırakma-

dı. Genç çiftin nikâhını Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal 
kıydı.  Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Halime ve  Resul’u tebrik 
ediyor bir ömür boyu mutluluklar 
diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir ilçesindeki Yeni Dev-
let Hastanesi’nin yoğun bakım 
ünitesinde 3. basamak erişkin yo-
ğun bakımının da hizmete açılma-
sı sonrasında Covid-19 tanısı ko-
nulan hastalar için immün plazma 
tedavisine de başlandığı bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçük-
buzcu, yaptığı açıklamada has-
tanede 3.basamak yoğun bakım 
biriminin de hizmete girmesinin 
ardından yoğun bakım hizmetleri-
nin en üst düzeye çıkmasını sağla-
dıklarını vurgulayarak, sonrasında 
Covid-19 tanısı konulan hastalar-
dan gerekli olanlar için immün 
plazma tedavisine başladıklarını 
söyledi. 

Covid-19 tedavisinde immün 
plazma tedavisinin de uygun has-
talarda tedaviye önemli katkı sağ-
lamakta olduğunu anlatan Dr.Kü-
çükbuzcu, “Bu tedavinin mantığı 

Covid-19 hastalığını geçirip iyile-
şen kişilerden aferez yöntemiyle 
elde edilen plazma konsantrele-
rinin alınıp, hastaya kullanılması 
esasına dayanmaktadır”dedi. 

Daha önce Covid-19 dolayısıy-
la Beyşehir Devlet Hastanesinde 
yatmakta olup immün plazma 

tedavisi gerekenleri il merkezine 
göndermek durumunda kaldık-
larını hatırlatan Dr.Küçükbuzcu, 
bunun önüne geçebilmek için 
yapılan çalışmalar neticesinde 
plazma tedavisinin de Beyşehir’de 
uygulanabilir hale geldiğini be-
lirterek, “Bu bağlamda Covid-19 

tanısı alıp iyileşmiş vatandaşla-
rımızdan plazma bağışı için ta-
rafımıza başvurmalarını ve bu 
konuda duyarlılıklarını istirham 
ediyoruz. Bu konuda katkısı olan 
hekimlerimize, sağlık personel-
lerimize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK AKIMLI OKSİJEN TEDAVİSİ 
DÖNEMİ DE BAŞLIYOR

Hastane Başhekimi Dr.Kü-
çükbuzcu ayrıca, Covid-19 salgını 
döneminde, hastalığı ağır geçiren 
vatandaşların yoğun bakımda artan 
oksijen ihtiyacını karşılayabilmek 
için hastane bünyesinde önümüz-
deki günlerde yüksek akımlı oksijen 
tedavisi uygulamaya başlayacakla-
rını da müjdeledi. Bu cihazların te-
mini yoluna gittiklerini anlatan Dr.
Küçükbuzcu, yüksek akımlı oksijen 
tedavisinin Covid-19 hastalığıyla 
mücadelede tedavi yöntemlerin-
den birisi olduğunu vurgulayarak, 
“Covid-19 hastalığında akciğer tu-
tulumu olduğu zaman oksijen doy-
gunluğu dediğimiz hastalarımızın 
oksijen saltrasyonu düşüyor. Bu 
hastalarda, oksijen seviyesini yük-
seltmemiz gerekiyor. Bunun çeşitli 
yolları var. Bunlardan birisi de yük-
sek akımlı oksijen tedavisi” dedi.

Makineler sayesinde tedavi uy-
gulanarak hastaların oksijen düzey-
lerinin yükselmesinin sağlandığını 
ifade eden Küçükbuzcu, “Hasta-
nemizde üçüncü basamak yoğun 
bakım birimimizin de faaliyete geç-
mesinin ardından başlayan immün 
plazma ve önümüzdeki günlerde 
başlayacak olan yüksek akımlı ok-
sijen tedavisiyle beraber artık Co-
vid-19 tedavisinde Beyşehir Devlet 
Hastanemizin herhangi bir açığı 
kalmamış oluyor. Bu da Beyşehir 
için ve hastanemiz için çok olumlu 
bir gelişme. Vatandaşlarımızdan 
her ne kadar hastanemizde bu has-
talığa karşı tedavide tüm imkanla-
ra sahip olmuş olsak bile, yine de 
Covid-19’a yakalanmamanın en 
önemli bir durum olduğunu belirt-
mekte yarar var. Bunun için maske, 
mesafe ve temizlik kurallarına va-
tandaşlarımız titizlikle uymalıdırlar” 
diye konuştu.  n İHA

Korona hastaları Beyşehir’de de tedavi edilebilecek

Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

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

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

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

• TEMİZLİK GÖREVLİSİ  
   ALINACAKTIR

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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.

ANKARA YOLUNA CEPHE 
ALTINEKİN’DE

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

Ruhsatlı kuyulu, elektrikli, 
sulak verimli arazi

Fabrika, Depo, Lojistik vb. içinde uygun

0532 696 06 44 - 0506 770 05 70TEL:

SAHİBİNDEN İLAN NO: 859036305

SATILIK ARAZİ
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

* BÜRO İŞLERİNDE GÖREV ALA-
CAK TECRÜBELİ SEKRETER,

* TECRÜBELİ SEYAHAT ENGELİ 
OLMAYAN ŞOFÖR,

ALINACAKTIR.

0 332 322 65 51

* PVC KAPI PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK VASIFLI 

VE VASIFSIZ ELEMANLAR,

Müracatlar Şahsen şirketimiz adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, AŞAĞI PINARBAŞI MAHALLESİ15845 Ada, 2 Parsel, 
ZEMİN KAT 12 BAĞMISIZ BÖLÜM SAYILI TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAKTIR. KONYA İLİ 
SELÇUKLU İLÇESİ BOSNAHERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO: 14 Oval çarşı iş merkezi 
zemin katta konumda 2 (12 bağımsız bölüm numaralı) kapı numaralı dubleks dükkândır. 5.462,82M2 
arsa üzerinde betonarme karkas yapı tarzında ayrık nizamda inşa edilmiştir. Taşınmazın yer aldığı 
oval çarşı alışveriş merkezi 2. bodrum katında; 4 adet dükkan, fitnes salonu, soyunma odası, lavabo-
wc, güvenlik bölümü, elektrik odası, makine odası, yangın hidrofor odası, merkez eki otopark, sığınak 
ve otopark, 1. bodrum katında 5 adet dükkan, 1 adet market zemin katında 21 adet dükkan, 1 adet 
petrol ofisi, 1.katta 3 adet dükkan, 6 adet dükkan eki, 2. katta 1 adet sinema, 1 adet kafe, 1 adet 
dükkan eki teras kafe, çatı katında 2 adet makine dairesi ve sinaya eki bulunmaktadır. Bina genelinde 
toplam 37adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina dış cepheli alüminyum dış cephe malzemesi 
üzerinde cam vitrindir. Taşınmaza ve oval çarşı iş merkezine ait kameralı güvenlik sistemi mevcuttur. 
12. Bağımsız bölüm nolu dubleks dükkân nitelikli taşınmaz ana yapının zemin katında pasaj içinde 
Osmanlı caddesi cephe hattına göre solda yer alan iş merkezi girişinden sol tarafta ikinci dükkandır. 
Taşınmaz doğu ve kuzey konumlu olmak üzere iki cephelidir. 12.bağmısız bölüm numaralı taşınmaz; 
zemin katta (brüt 194M2 dükkân ve 1. normal katta (brüt 387M2) dükkân eki hacmi olmak üzere 
(toplam brüt 581M2) kullanım alanından oluşmaktadır. 12 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın zemin 
katı bilardo ve masa tenisi salonu olarak kullanılmakta olup, dükkân zemini seramik duvarları plastik 
boyalı, tavanı ise spot ışıklı asma tavandır. 1. normal kat dükkân eki bilardo salonu olarak kullanılmakta 
olup, taşınmazın zemini seramik, duvarları plastik boyalı, tavanı ise spot ışıklı asma tavandır. Dükkân 
vitrinleri ve kapıları alüminyum profildir. Katlar arası irtibat betonarme merdiven ile sağlanmaktadır. 
Merdiven korkulukları alüminyum profildir. Taşınmaza ulaşım zemin kat ve 1. normal kat düzeyinden 
alışveriş merkezi içinde sağlanmaktadır. Taşınmaz 8 yaşında kat mülkiyetine geçmiştir.
Adresi  : Bosna Hersek Mah. Osmanlı Caddesi No: 14 Oval Çarşı İş Merkezi Zemin Kat 
    No: 2 Selçuklu / Konya
Yüzölçümü :581,00M2
Arsa Payı : 370/5463
İmar Durumu : 01.07.2011 TARİHLİ VE 7/10 SAYILI YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VARDIR
Kıymeti  : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK VE HACİZ ŞERHİ MEVCUTTUR. İPOTEK DOSYASINDAN SATIŞ
           YAPILACAKTIR.
1. Satış Günü : 19/10/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/11/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : ADALET SARAYI;   B BLOK Z   18Z19MEZAT SALONU KARATAY - KONYA 
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK’nun 
127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen 
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan “elektronik 
ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/1596 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1596 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1219700
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“Günümüzde adetlerde değişiklikler görülüyor” diyen Recai Kıcıkoğlu, düğün geleneğiyle ilgili olarak, “Bizim gençlik dönemimizde erkeğin oynama-
sına iyi gözle bakılmazdı. Bu nedenle hiçbir erkek oynamaya tevessül etmezdi. Şimdi ise erkekler sanki kadınlardan daha çok oynuyor gibi” dedi

‘Adetler gittikçe değişti!’
Saat ve gözlük ustası, milli atlet 

ve dağların müdavimi Recai Kıcı-
koğlu ile 81 yıllık hayat hikâyesini 
konuştuk. Gençlik yıllarında İstan-
bul’da sanat öğrenirken 6-7 Eylül 
olaylarının ortasında kalan, Mar-
mara Denizi’nde günlerce yanan 
gemileri seyrederken Karadeniz ile 
Marmara arasında yeni bir boğazın 
yapılması gerektiğini düşünen Kıcı-
koğlu çocukluğunun Konya’sından 
çarpıcı manzara ve anıları da pay-
laştı. Konya ve Türkiye bugünlere 
hangi yolları aşarak geldi sorusunun 
cevabını söyleşimizde bulacaksınız. 

M.GÜDEN: Askerlik sonrası İs-
tanbul defterini kapattınız mı?

R.KICIKOĞLU: Tezkereden 
sonra Kocaeli’ne teyzeme uğrayıp 
iki gün orada kaldım. Konya’ya ge-
lince de babamın dükkânına gidi-
yor, arada ustam Adil Özselçuk’un 
yanına varıp yardım ediyordum. 
Bu arada İstanbul’dan Kosta Usta 
mektup yazıp beni çağırıyordu. O 
zaman telefonla görüşmek filan 
mümkün değil. Telefonu Postane-
ye yazdıracaksınız, bir hafta sonra 
sıra gelecek; öyle günlerdi. Evlerde 
işyerlerinde telefonun bulunmadığı 
yıllardan bahsediyoruz. Bir gün Kos-
ta Usta’dan bir mektup daha geldi; 
“Ben Yunanistan’a döneceğim, gel 
dükkânı sana vereyim” diyordu. 

Bu arada şunu söyleyeyim; “İs-
tanbul’un ticaretini elinde bulundu-
ran Rumlar, 6-7 Eylül olaylarından 
sonra meydana gelen gerginliğe 
paralel olarak çıkarılan bir kanunla 
ülkelerine gönderilmişti. Kosta Us-
ta’da bu zorunluluktan dolayı ülke-
sine dönmeye hazırlanıyordu. Bana 
sorarsanız, zorla yollanan o insanlar 
zararsız, aksine faydalı insanlardı. 
Üstelik onlar ülkelerine giderken 
buradaki varlıklarını satıp Kapalı 
Çarşıdan Reşat altını alıyor, belle-
rine sarıp Çökçeada’dan motorlara 
binip Yunanistan’a geçiyorlardı. 
Dolayısıyla hem sanatkâr insanları 
kaybettik, hem de Türkiye’den bü-
yük miktarda altın Yunanistan’a git-
ti. Bu olay ülkemiz ekonomisine bü-
yük darbe oldu. Hükümet o kanunu 
çıkarırken bunları da ne hikmetse 
hesap etmedi. 64 bin Rum gitmişti 
o zaman. Hepsi zengin, varlıklı ve 
sanatkâr insanlardı.

Gelelim Kosta Usta’nın dükkâ-
nına... Usta “dükkânı al” diyor ama 
bizde para yok. Hükümet Meyda-
nındaki Manifaturacı Faruk Özyal-
vaç “Bende para var, alalım, ortak 
olalım” dedi. Kosta Usta’nın dükkâ-
nını birlikte devralmaya karar ver-
dik. Babamın da gönlü oldu ve bize 
“Hadi gidin” dedi. Faruk ağabey, 
ben ve ağabeyim İbrahim bindik 
otobüse İstanbul’ vardık. Dükkân-
daki malları saydık. 1962 yılının pa-
rasıyla 60 bin liralık mal çıktı. Geri 
dönüp babama durumu anlattık. 
Biz gidip dükkânı devralmaya ha-
zırlanırken, babam fikir değiştirdi. 
“Ağlayanın malı gülene hayır et-
mez. Almayın o dükkânı” diyerek 
beni vazgeçirmeye çalıştı. Bizde bü-
yüklerin sözünden çıkmak mümkün 
değil. Babamı ikna etmeye çalıştım 
ama mümkün olmadı. Bir taraftan 
da Kosta’dan mektup geliyor, “Hadi 
gelin” diye. Sonunda ben tekrar İs-
tanbul’a gidip Kosta’ya “Babam izin 
vermiyor, ben dükkânı almaktan 
vazgeçtim” dedim. Üzüldü. “Gel 
sen burayı al, ben senden para da 
istemiyorum. Kazandıkça yavaş ya-
vaş bana ödersin. Bu dükkân sana 
münasip. Bütün müşterilerimiz seni 
biliyor. Sen de işi biliyorsun, dükkâ-
nı biliyorsun” dedi. Ustam bana bü-
yük imkânlar sağlamasına rağmen 
babamın sözü ağır bastı ve yıllarca 
çalıştığım o dükkânı almadım. Böy-
lece 1962 yılında Beyoğlu İstiklal 
Caddesi’nde dükkânın sahibi olma 
fırsatını geri çevirmiş oldum. Eski-
den Konya’da bir gelenek vardı. Bü-
yükler, maddi imkânı olanlar genç-
lerin elinden tutar, yardımcı olmaya 
çalışırdı. Faruk ağabey de Kosta’nın 
dükkânını almakta bana yardımcı 
olmaya söz vermişti ama ‘babamın 
kabul etmeyişi üzerine’ nasip olma-
dı, almadık. 

M.GÜDEN: İstanbul defteri ka-
panınca Konya’da ne yaptınız?

R.KICIKOĞLU: İstanbul ümidi 
tükenince Faruk ağabey bana “Bü-
yük Bedestendeki dükkânın bod-
rum girişini biz kapattık. Oraya sen 
bir dükkân aç” diye teklifte bulun-

du. O zamanların meşhur pastanesi 
Kenanlar’ın karşısında iki metreka-
relik bir yerdi. 1963’de ilk dükkânı 
burada açtık. Saat tamiri için bir 
perdavız, bir çift ve bir tornavida ile 
işe başladık. Bir marangoz arkada-
şım suntadan bir masa yapıverdi. 
İlk müşterim de dükkânın karşısın-
daki komşumuz Konya’nın meşhur 
terzisi olan Zanaka’nın Ali Ağa oldu. 
Kendi işlerimin dışında da sık sık 
ustam Adil Özselçuk’un dükkânına 
gidip yardım ederdim. Bazen göz-
lüklerini tamir eder, bazen dükkâ-
nın temizliğini yapıp, suyunu dol-
dururdum. Benim bu davranışlarım 
komşularımızın da dikkatini çeker 
“Bravo, ustanı hiç boşlamıyorsun” 
derlerdi. Bu bir buçuk metrekarelik 
dükkânda yaklaşık beş yıl çalıştım. 
Tanıdıkların uğrak yeri oldu. Mo-
tosiklet binicilerinin ilgi gösterdiği 
mikadan yapılan gözlükler vardı. Bu 
gözlükleri Konya’ya ilk ben getir-
dim. O tarihte toz toprak olan Kon-
ya yollarında motosiklete binenler 
arasında moda oldu. Bir de küçük 
sinekler vardı, ikindi saatlerinde 
sokaklara yayılırdı. Bu sebeplerle 
gözlüğe rağbet çok olmuştu. Kom-
şularımız arasından rahmetli göz 
doktoru Yakup Sekmen, onun al-
tında Avukat Mehmet Kavaklılar ve 
Zanaka’nın Ali Ağa vardı. Sokakta 
üç tane de meyhane vardı. Sokağın 
başında Akşehirli’nin meyhanesi, 
ortada Ökçesi basık Dumanlı Arif’in 
Şaraphanesi daha ileride de Meh-
met Ali’nin Meyhanesi vardı. Kar-
şımızda da küçük dayımın Kenanlar 
Pastanesi vardı. Bizim sıramızda 
meşhur Gül ve Yıldız Meraklısı, Sel-
çuklu Güvercinleri Yetiştiricisi terzi 
Çopur Ahmet Ağa vardı. Köşede 
Selçuk Eczanesi vardı. Sokağa gi-
rince karşıda da Meşhur Kebapçı 
Şükrü vardı. Büyük Bedesten Sokak 
böyle bir yerdi. Gündüzleri, koku-
sundan kebabın piştiğini anlardık. 
Porsiyon kebap 1 liraydı.

M.GÜDEN: Ne zaman evlendi-
niz?

R.KICIKOĞLU: Anneannem 
ve annem benim evlilik çağım gel-
diğini düşünerek kız aramaya baş-
lamışlar. Hatta karar da vermişler. 
Biz nişanlımızı nikâh günü gör-
dük. (Gülüşmeler) Şerafettin Camii 
İmam Hatibi Tevfik Başaytaç’ın to-
runu, DDY’de depo görevlisi olan 
İbrahim Balatekin’in kızı Sıdıka 
hanım ile 17 Ekim 1965 tarihinde 
evlendik. Nikâhımız 16 Ekim 1965 
Cumartesi günü Alaaddin Cadde-
sinin girişindeki Belediye Binasının 
bodrum katında kıyıldı. Şahitlerimiz 
Tevfik Sağlam ve Ahmet Kenanlar 
idi. Ertesi günü Meram Dibekba-
şı’ndaki bağımızda pilav dökerek 
düğün yaptık. Eskiden araba bu 
kadar çok değildi, imkânı olanlar, 
taksi duraklarından bir gelin araba-
sı, bir kaynata arabası, bir de gelin 
evinden gelecek eşya ve refakat-
çi için boş araba kiralardı. Düğün 
konvoyu Meram Yeni Yoldan bizim 
bağa doğru gelirken, Vali Konağının 
orada ilk köprünün girişine bir grup 
arkadaş barikat kurunca babam 
bahşişlerini verip yolu açtırmış. Di-
bekbaşı’nın girişindeki köprüyü de 
bir başka grup kapatmış. Bu gurup, 
araba durur durmaz hemen bir ko-
yunu getirip gelin arabasının önün-
de kurban etmiş. Babam da onlara 
ziyafet sözü vermiş. Söz üzerine yol 
açılmış. Babam sonra o gruba mü-
kellef bir ziyafet vermişti. Sağdıcım 
Marangoz Necdet Tataroğlu idi. 
Almanya’da, Suudi Arabistan’da 
kalan bir arkadaştı. Ziynettin Van-
lıoğlu’nun değişmez kalfasıydı. 
Sağdıçtan bahsetmişken; Konya’da 
bir adet vardı; damadın ve sağdıcın 
ayakkabısını çalıp, ziyafet çektirmek 
için plan kurarlardı. Biz düğün günü 
yatsı namazı için fidanlığın orada 
Ağazadelerin bağının karşısındaki 
camiye gittik. Sağdıç benim ayak-
kabıyı özenle bir yere koydu. Ama 
takip eden bir-iki arkadaş namaz-
dan erken çıkıp benim ve sağdıcın 
ayakkabılarını götürmüş. Namaz 
sonrasında baktım benim ayakkabı 
yok. Sağdıç da ayakkabısız kalmıştı. 
Dışarıda arkadaşlar bekliyor, ama 
ayakkabıları vermiyorlar. Biz de 
camiden bir takunya giyip eve öyle 
gittik. Bunu bilen kimi arkadaşlar 
bizim adımızı “Takunyalı damat” 
koydu. Ayakkabıları çaldıran Necdet 
Tataroğlu daha sonra arkadaşlara 

güzel bir ziyafet çekmişti.  Düğün-
den bir sene sonra Hikmet adını 
verdiğimiz oğlumuz dünyaya geldi 
fakat Allah ömür vermedi, bir bu-
çuk ay sonra öldü. 8 Mayıs 1971 
günü ikinci çocuğumuz Hatice, 27 
Ekim 1972’de ise Fatih dünyaya 
geldi.

M.GÜDEN: Konya’nın damat 
tıraşı geleneği nasıldı?

R.KICIKOĞLU: Gündüz yakın 
bir grup arkadaşımızla ve sağdı-
cımızla birlikte Mecidiye Hanının 
oradaki berbere gidip hepimiz tıraş 
olduk.  Gelenek böyleydi. Tıraştan 
sonra da Şerafettin Camiin karşı-
sındaki Mahkeme Hamamına git-
tik. Aynı günün akşamında da Me-
ram’daki evimizde çetnevir yaptık. 
Bugüne benzer bir şekilde muhtelif 
kuruyemişler, mevsimlik meyveler 
ikram edildi. Fakat benim çetnevir 
bir mübarek geceye, kandile isabet 
etmişti. 

Mütevazi bir gece yaptık. Sağ-
dıç, yüzüğü benim parmağımdan 
alıp bulgurun içine sakladı. İkram 
sırasında bir arkadaşımız yüzüğü 
buldu, alkışlarla bize yüzük yeniden 
takıldı. Bir Konya geleneği olarak, 
çetnevir ile aynı günün gecesinde 
kız evinde de kına gecesi yapılırdı. 
Kız ve erkek tarafının kızları kadın-
ları kına gecesinde bir araya gelip 
eğlenirler. Gecenin sonunda da ge-
line kına yakılır ve eğlence tamam-
lanırdı.

Günümüzde adetlerde değişik-
likler görülüyor. Bizim zamanımız-
da çetnevirde damada kına yakıl-
ması gibi bir alışkanlık yoktu. Şimdi 
çetnevirlerde de kına yakıyorlarmış. 
Tıraşlar, düğün günün de yapılıyor. 
Bizim gençlik dönemimizde erkeğin 
oynamasına iyi gözle bakılmazdı. 
Bu nedenle hiç bir erkek oynamaya 
tevessül etmezdi. Şimdi ise erkekler 
sanki kadınlardan daha çok oynuyor 
gibi.

M.GÜDEN: Beş metrekarelik 
dükkânı ne zaman büyüttünüz?

R.KICIKOĞLU: 1967 yılında, 
ben Konya’ya iyice yerleşmiş, o 
küçük dükkânda işimi sürdürüyor-
dum. Bir gece Ustam Adil Özselçuk, 
Meram’daki evinde kalp krizi geçip 
vefat etmiş. Biz ertesi gün haberi 
aldık. Sultan Selim Camiinde ce-
naze namazını kılıp Üçler mezar-
lığına defnettik. Bir süre dükkânı 
kapalı kaldı. Sonra, Merkez Lokan-
tasının yanında ticarethanesi olan 

oğlu Hikmet Özselçuk beni çağırıp 
(Babam seni çok sever, bizden ayır-
mazdı. Sen de babama çok hizmet 
ettin, dükkânda emeğin var. Gel 
bu dükkânı biz sana verelim) dedi. 
Ben biraz tereddüt ettim ama tek-
lifi kabul ettim. Dükkândaki mal-
ları saydık ve 6 bin lira fiyat biçtik. 
Aylık üç yüz liralık 20 senet yaptık. 
Ben yıllarca çıraklık, kalfalık yaptı-
ğım dükkâna 1967 yılında patron 
olarak girdim. Böylece Büyük Be-
desten Sokak’tan Uzun Bedesten 
Sokak’a geldim. Dükkânımız soka-
ğın hemen başındaydı. Sokağın sa-
ğında meşhur Kırmızı Kütüphane, 
benim yanımda Mevsim Mağazası 
(İzmir Pazarı), karşımda Ali Naci 
Özyalvaç’ın manifatura mağazası, 
yanında Kunduracı Hasan Basri ve 
Mehmet Acartürk’ün Geçit Ma-
ğazası vardı. Mustafa Kenanlar’ın 
Uygun Tuhafiye Mağazası, yanında 
Ahmet Kenanlar’ın Tuhafiye Pazarı, 
karşısında da Kunt Mağazası vardı. 
Onun yanında da Tüliş Nail Arpat 
vardı. Köşelerinde de Mumcular’ın 
dükkânı vardı. Benim karşımda-
ki binanın üst katlarında Avukat 
Mehmet Ali Apalı, Avukat Haydar 
Koyuncu, Göz Doktoru Nizamettin 
Canbakan, Avukat Muammer Şa-
hin gibi meşhur isimler vardı. Her 
ay zar zor da olsa üç yüz lirayı ta-
mamlayıp Hikmet ağabeye götürür, 
senedimi alırdım. Kadere bakın ki, 
bana dükkânı sattıktan altı ay sonra 
da Hikmet Özselçuk’da vefat etti. 
Ben kalan ödemeleri yapmak için 
Ustamın Meram’daki evine gider, 
hanımı rahmetli Lütfiye yengeye 
parayı verir, senedimi alırdım. Tabi 
bu arada bir de dükkân kirası ödü-
yorduk. Yıllık 4 bin lira öderdim; 
dükkân sahibim rahmetli Osman 
Nuri Rahat’tı. O da yan komşumdu 
zaten. Aslına bakarsan bir dükkânı 
ikiye bölmüş, yarısında kendisi ku-
maşçılık yapıyor, yarısında da biz 
kiracı olarak saatçilik yapıyorduk. 
Rahmetli Osman Nuri Rahat, aylık 
kirayı götürdüğüm zaman mutlaka 
bana (Elin dar ise, götür, sonra öde) 
derdi.

M.GÜDEN: Saat ve gözlük yay-
gın mıydı? 

R.KICIKOĞLU: O yıllarda ta-
mirat işleri çok olur, özellikle Ra-
mazan ayı gelirken bizim harmanı-
mız başlardı. Çalar saatlerin tamiri 
Ramazan öncesine denk gelirdi. 
Aynı zamanda gözlük satışları da 
yükselirdi. Çünkü insanlar geceleri 
Kur’an-ı Kerim okumak için gözlük-
lerini yeniler veya tamir ettirirdi. Bu 
hareket Ramazan boyunca sürer, 
neredeyse her gece çalışırdık.

M.GÜDEN: Ramazan’dan bah-
setmişken; o yılların Ramazan 
adetlerini anlatır mısınız?

R.KICIKOĞLU: Attarlar içinde 
Saatçi Muvakkit, yani zaman aya-
rını bilen kişi olan Ali Efendi zama-
nı ayarlar, Şems’in oradaki evinin 
önünde iftar saatinde fişek atar, 
bunu gören Alaaddin’deki görevli 
kurusıkı topu patlatır, iftarı duyu-

rurdu. Bunun hemen ardından da 
Köyceğiz’deki görevli de topu pat-
latırdı. İki top atılmasının nedeni, 
Meram tarafındaki köylerin de topu 
duymasıydı. Top atışlarından bir 
dakika sonra ezan başlardı. Halkın 
bir bölümü top atışına itibar etmez, 
ezanı beklerdi.

Konya’yı Ramazan’da mahya-
larda süslenirdi. Çifte minareli ca-
milerimize yani Aziziye ve Sultan 
Selim Camilerine Ramazan başında 
“Hoş geldin Ya Şehri Ramazan” Ra-
mazan biterken de “Elveda Ya Şehri 
Ramazan” yazılı mahyalar asılırdı. 

Aziziye Camiin köşesinde Don-
durmacı Şaban Teravihten sonra 
buz kalıplarının üzerinde gazoz sa-
tar, camiden çıkan Şaban’a koşardı. 
O dönemin iftar sofraları davetsiz 
olmazdı. Ama öyle lokanta daveti 
değil, emekle hazırlanmış ev da-
vetleri olurdu. Pastırma sucuk, re-
çel, peynir, zeytin gibi iftariyelikler 
küçük bir tepsiyle ortaya konur, top 
atıldıktan sonra iftar açılırdı. Son-
ra yoğurt çorbasından başlayarak 
koyunun kaburgasından yapılan 
patlıcanlı Orta adlı yemek gelir, 
ardından ızgara üzerinde çevrile 
çevrile yapılan su böreği konurdu. 
Sıra tatlıya gelince; ilk yıllarda tel 
kadayıf, sonraki yıllarda kaymaklı 
ekmek kadayıfı sofraların süsüydü. 
Tatlıdan sonra sıra bamya çorbasına 
gelirdi. Yaprak sarması, yanında ko-
yun yoğurdu (kışın lâhana sarması, 
yazın yaprak sarması), devamında 
etli pilav ve nihayet mevsimine göre 
kayısı veya vişne hoşafıyla yemek 
tamamlanırdı. Üzerine beş dakika 
sonra demli çaylar servis edilirdi. 
Arada akşam namazı kılınır, tera-
vih için kimi Kapu Camiine kimi de 
Bulgur Tekkesine giderdi. Tuzcular 
içindeki Bulgur Tekkesinin cemaati 
“erkenciler”di. Dükkân açacak olan 
esnaf ile sinemaya gidecek olanlar, 
Bulgur Tekkesine koşardı. Teravih-
ten sonra eve dönülür, sade kahve-
ler içilirdi. Televizyonun olmadığı, 
bol sohbetli yıllardı o zamanlar. Ara-
da bir ajans saati gelince haberleri 
dinlemek için radyo açılır, “donnn” 
sesiyle başlayan ajanslar dinlenirdi. 
Bu arada meyveler servis edilir, ar-
dından tekrar bir çay verilirdi. Gece-
nin ilerleyen saatinde herkes evine 
dönerdi.

M.GÜDEN: Ramazan hazırlık-
ları nasıl olurdu?

R.KICIKOĞLU: Ramazan önce-
sinde kadınlar imece yapar, sıra ile 
her eve erişte kesilirdi. Erişte sahu-
run vazgeçilmezi idi. Bugün halâ 
mahallelerimizde erişte kesildiğini 
biliyoruz. Hatta erişte marketlerde 
bile satılır duruma geldi, fabrika işi-
ne döndü. Ben ise herkesin tersine 
geceleri taze fasulyeyi çok sever-
dim. Benim için özel fasulye pişirilir-
di. Tahin, reçel, peynir gecenin öteki 
menüleriydi. Tabii kayısı hoşafı hiç 
eksik olmazdı sofradan. Ben ise taze 
sıkma meyve suyunu severdim. 
Meyve suyu bugünkü gibi makine 
işi değildi, tülbent içinde ezilerek 
süzülürdü. Veya o zaman delikli 
diye tabir edilen kevgirlerin içinde 
ezilirdi. Mevsimine göre koruktan 
dönmeye yüz tutan üzüm, kayısı, 
erik sıkılır, gerekirse az sulandırılır, 
öyle içilirdi. Meyve suyu sıkmasın-
dan başka bizim birde meşhur sık-
mamız vardı. Adı sonradan yufkaya 
dönen şebite tereyağını sürer, üze-
rine tuluk peyniri, haşlanmış pata-
tes, yumurta, maydanozu koyar, 
tuzunu biberini, kekiğini epeledik-
ten sonra yuvarlayıp sıkardık. Kimi 
meyve suyu ile yer, ama genellikle 
de çay ile çok lezzetli olurdu.

Hanımlar, sahur için ön hazır-
lıklarını yapıp öyle yatardı. Davulcu 
sahurda şimdiki gibi akordeonla de-
ğil, hakiki davul çalarak uyandırırdı. 
Uydurma maniler değil, değeri olan 
maniler okuyup aldıkları parayı hak 
ederlerdi. 

M.GÜDEN: Konya’ya döndük-
ten sonra atletizmi bıraktınız ve 
dağcılık sporuyla tanıştınız. Nasıl 
başladınız ve neler yaptınız anlatır 
mısınız?

R.KICIKOĞLU: 1977’de bağım-
sız olarak dağcılık sporu yapmaya 
başlamıştık. 1982’de meşhur Avu-
katlar Sokağında Konya’ya ilk MR 
görüntüleme cihazını getiren Dok-
tor Tayfun Tercan vardı. Aslen Bolu 
Mengenli olan Tayfun Bey profesyo-
nel olarak dağcılık sporu da yapıyor-

du ve bizi 
de lisanslı 
olarak bu 
sporu yap-
maya davet 
etti. Aynı 
zamanda 
D a ğ c ı l ı k 
Konya İl 
Ajanıydı. 
İçinde ‘bi-
lindik spor 
rekabeti’ olmayan güzel bir spordur 
dağcılık. Tayfun Tercan daha son-
ra Dağcılık Federasyonu Başkanı 
olunca İl Ajanlığına ben atandım ve 
uzun yıllar bu görevi sürdürdüm. 
Konya’nın çıkmadığımız zirvesi, yü-
rümediğimiz vadisi, geçmediğimiz 
kanyonu kalmadı. Dikkat ettiniz mi; 
uçsuz bucaksız tahıl ve pancar ovası 
Konya’dan bahsederken zirveler-
den, kanyonlardan söz ediyorum. 
Konya sadece ovadan ibaret değil; 
ovanın kıyılarında akarsuları, şela-
leleri, yaylaları, mağaraları, hatta 
kum çölü olan bir dünya minyatürü-
dür. Ve bunu da dağcılar bilir. Kon-
ya’nın iki tane 3 bin metrelik dağı 
vardır. Ereğli’deki Aydos 3 bin 437 
metre rakımlıdır. Dedegül Dağı ise 
2 bin 998 metredir. (Gülüyor) Biz de 
zirveye 2 metrelik çakıl yığını yapıp 
3 bin metreye tamamladık. Bun-
lardan başka Konya’nın 2 bin 2500 
metre rakımlı 17 tane dağı vardır. 
Ama sorsanız herkes Konya’yı düz 
ova diye tarif eder. Ben Konya’yı bi-
zim gözümüzle bilen, tanıyan insan 
insanların sınırlı olduğunu düşünü-
yorum. Aksi olsaydı Konya bugün 
doğa turizminde de söz sahibi şe-
hirlerden biri olurdu. Beyşehir’de 
göl, Karapınar’da çöl, Hadim’de 
Şelale, Bozkır’da Mavi Boğaz, De-
rebucak’ta mağaralar ve daha neler 
neler. Bunun dışında ülkemizin Ağrı 
Dağı, Erciyes Dağı, Kaçkar Dağları 
başta olmak üzere pek çok dağına 
çıktık, tırmandık.   Dağcılık zevkli ol-
duğu kadar, yorucu,  zaman zaman 
da tehlikeli olabilen bir spordur. Ni-
tekim Tayfun Tercan arkadaşımız 
Dağcılık Federasyonu Başkanı oldu-
ğu dönemde Kaçkar Dağında zirve 
yaptıktan sonra inişte dengesini 
kaybederek düştü ve hayatını kay-
betti. Allah rahmet eylesin.  Dağa 
çıktığınız zaman doğanın saf haliyle, 
el değmemiş, bozulmamış yapısıyla 
baş başa kalıyorsunuz. Ne şehrin 
debdebesi var, ne trafik keşmeke-
şi… Kuş seslerini de duyabilirsiniz, 
su şırıltılarını da. Geceye kalırsanız 
gökyüzünü kandil gibi ışıtan yıldız-
ları da seyredebilirsiniz, ötüşen bin 
bir çeşit böceğe de kulak verebilir-
siniz. 

M.GÜDEN: Aranızda bazı tır-
manışlara katılmış biri olarak ben 
dağcılığı kâşifliğe de benzetirim. 
Sizin ilginç tespitleriniz oldu mu?

R.KICIKOĞLU: İki sene önce 
3 bin 240 metre rakımlı Hasanda-
ğı’na gitmiştik. Takriben 2 metrede 
yerden püsküren ve zehir gibi ko-
kan bir gaz fark ettik. Video çekimi 
de yaptık ve bunu o zamanki Telg-
raf Gazetesi’nde yazdım. Zamanın 
Konya Valisi Yakup Canbolat Bey bu 
bilgiyi Aksaray Valisi ile paylaşmış. 
Beni Aksaray dağlılık İl Temsilcisi 
arayıp gazın çıktığı yeri sordu. Tarif 
ettim ama bulamamışlar. Telefon 
edip ‘Benim gelmemi’ istediler. Gi-
decek fırsatım yoktu ama o çıkışta 
kafilemizde olan bir arkadaşımızı 
gönderdim. Aksaray Valiliği özel 
vasıta yollayıp arkadaşımızı aldırdı. 
Orada 70-80 kişilik bir ekiple keşif 
yaptılar.

M.GÜDEN. Hasandağı’nın du-
rumu nedir?

R.KICIKOĞLU: Hasandağı bi-
lindiği gibi volkanik bir dağdır. İn-
sanlığın merkez noktalarından Ça-
talhöyük’ün de 14 bin sene önce 
Hasandağı’ndaki patlamanın yok 
ettiği de biliniyor. Bugünkü belirti-
ler Hasandağı’nın altında yanardağ 
faaliyetlerinin oluşmaya başladığını 
gösteriyor. Tuz Gölünde ki yarıl-
maların sebebi de Hasandağı’ndaki 
hareketlilikten olabilir. Niğde-Aksa-
ray arasında, Ereğli’ye 40 kilometre 
mesafedeki Kemerhisar köyünde 
bir içmece var. Buradan su içerken 
yer altından gelen gürültüleri fark 
edebilirsiniz. Bu bizim tespitimiz 
ve öngörümüzdür. Elbette durumu 
resmi makamlar değerlendirmiş ya 
da değerlendirecektir.

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Recai Kıcıkoğlu
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Beyşehir’de ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi
Beyşehir ilçesinin “eski ve yeni 

hali”ni konu alan fotoğraf yarışma-
sı düzenlendiği bildirildi. Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Başkanı 
Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazı-
lı açıklamada, geleceğe güzel bir 
yaşam alanı bırakmak, temizlik 
bilincini geliştirmek ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla “En güzeli, en 
temiz Beyşehir” sloganıyla sosyal 
medya üzerinden gerçekleştirecek-
leri ödüllü fotoğraf yarışması düzen-
lediklerini kaydetti.

Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği Fotoğraf Kulübü’nce dü-
zenlenen, Huğlu Av Tüfekleri Ko-
operatifi’nin sponsor olduğu Bey-

şehir Belediyesinin de desteklediği 
yarışmaya, fotoğraf çekmek isteyen 
herkesin katılabileceğini belirterek, 

şu bilgileri verdi: “Yatay çekilmek 
kaydıyla cep telefonu çekimleri de 
kabul edilir. Beyşehir çevresinde 

önceden belirlenmiş çöp atılan me-
kanların, yarışmacılar tarafından 
sosyal mesaj vermek adına temiz-

liğinin yapılması ve yarışma için 
fotoğraflanması yarışma şartıdır. 
Yarışmaya fotoğrafçılar en az 2, en 

fazla 4 kişi gruplar halinde katıla-
bilir. Gruplardaki yarışmacıların illa 
fotoğrafçı olmasına gerek yoktur. 
Yarışma fotoğrafları Beyşehir Fotoğ-
raf Kulübü’nün facebook sayfasına 
günlük en fazla 2 çift fotoğraf olarak 
yüklenmelidir. Yarışmayla ilgili ay-
rıntılı bilgi almak isteyenler, fotoğraf 
kulübümüzden bilgi alabilir. Yarış-
ma birincisi 2 bin 500, ikincisi bin 
500, üçüncüsü bin, dördüncüsü ise 
750, beşincisi ise 500 liranın sahibi 
olacaktır. 15 adet sergilemeye hak 
kazananlara ise 100’er liralık para 
ödülü verilecektir. Tüm yarışmacı-
larımıza başarılar diliyoruz.”
 n AA

Seydişehir Belediyesi Fen İşle-
ri Müdürlüğü ekiplerince, merkez 
ve kırsal mahallelerde  yol yapım, 
bakım, onarım ve asfaltlama çalış-
maları devam ediyor. Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Ulukapı ve Alaylar 2 Mahallesinde 
yürütülen yol yapım ve asfaltlama 
çalışmalarını yerinde inceledi. Ulu-
kapı Mahallesi Fatih Sultan Meh-
met Caddesi ve Alaylar 2 Mahallesi 
Muhsin Kiremitci Fen Lisesi ve Em-
niyet Müdürlüğü güzergahını kap-
sayan bölgede çalışmalarda sona 
gelindi.

Muhsin Kiremitçi Fen  Lisesi 
güzergahında başlayan asfaltlama 
çalışmalarında sona gelindiğini kay-
deden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal;  “ İlçe Tarım Gıda  ve Hay-
vancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve  Muhsin Kiremitçi 
Fen Lisemizin bulunduğu 15 Bin 
Metrelik güzergahımızda asfaltla-
ma çalışmalarımızda sona gelindi. 
Kaldırım, yürüyüş ve bisiklet yolu 
çalışmalarımızı da tamamlamak 
üzereyiz. Birkaç günlük çalışma 

sonrasında bu bölgemizde de sıcak 
asfalt çalışmamızı tamamlamış  ola-
cağız “dedi.

Ulukapı Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Caddesini kapsayan 5 Bin 
500 metrelik yol ise eski asfaltı freze 
ile kazınarak sıcak asfalt serimine 
hazırlandı. Seydişehirli hemşehri-
lerine rahat ve konforlu bir hayat 
sunmak için sıcak asfalt serimine 
devam ettiklerini kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal; “Ana 
arterlerimizden olan Ulukapı Ma-
hallemizde 5 Bin500 metrelik yolun 

önceden yapılmış asfaltını freze ile 
kazıyarak asfalt serimine hazırla-
dık. Freze ile aldığımız eski asfaltı-
mızı ise ihtiyacımız dahilinde dolgu 
malzemesi olarak kullanıyor israfın 
önüne geçiyoruz. İnşallah bu yo-
lumuzu asfaltladıktan sonra çevre 
düzenlemelerini de en kısa sürede 
tamamlayacağız “dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte ortaklaşa ana arter cad-
delerin asfaltlama çalışmalarına 
devam ettiklerini kaydeden Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal; “İlçe 

merkezinde olduğu gibi kırsal ma-
hallelerimizde de yoğun bir çalışma 
yürütüyoruz. Ekiplerimiz altyapısı 
tamamlanmış bölgelerimizde fark-
lı mahallelerde tretuvar, kaldırım 
yapımı, sathi kaplama, yol hazır-
lık çalışmaları ile asfalt serimi gibi 
birçok çalışma yürütüyor. İlçemize 
ve hemşehrilerimize hizmetlerin 
en güzelini kazandırmaya devam 
ediyoruz. Amacımız, ilçemizin tüm 
mahallelerinin yol standardını yük-
seltmek. Ana arter caddelerimizde 
yaptığımız çalışmalarımızda Konya 
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
ortaklaşa çalışma yürütüyoruz. Bu 
çalışmalarımızda bizlere desteği-
ni esirgemeyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’ a teşekkür ediyorum. Bu hiz-
metlerimizi yaparken çevreye ver-
diğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı 
özür diliyoruz. Bu çalışmalarımızı 
tasarruf tedbirlerimizi göz önünde 
bulundurarak ihtiyaç dahilinde se-
zon sonuna kadar aynı yoğun tem-
poyla sürdüreceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

ŞAP tedavisi henüz 
bilimsellik kazanmadı!

Su seviyesinin düştüğü gölde 
regülatör kapakları kapatıldı

Necmeddin Erbakan Üniversi-
tesi Meram Tıp Fakültesi Gastro-
enteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Demir, koronavirüs te-
davisi için yapılan bir araştırmayla 
ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. 
Dr. Demir, sosyal medyada ve bazı 
basın kuruluşlarında ŞAP olarak 
bilinen maddenin koronavirüse 
iyi geldiği belirtilerek bu konuda 
bir çalışma yapılmakta olduğu ifa-
delerine yer verildiğini anımsattı. 
Bu çalışmanın NEÜ Meram Tıp Fa-

kültesi’nde yapıldığını doğrulayan 
Demir, şöyle devam etti, “Ancak 
bilim adına bir çalışma, bilimsel 
dergilerde yayınlanmadığı süre-
ce bilimsel olarak kabul edilemez. 
Halk söylentisi olarak kalır. Bu ne-
denle, bu maddeyle ilgili çalışma 
bir bilimsel dergide yayınlanmadı-
ğı sürece kullananların sorumlulu-
ğu kendilerine aittir. Tarafımızdan 
herhangi bir sorumluluk kabul 
edilmeyecektir.” 
n EMİNE ÖZDEMİR 

Meram Belediyesinin ödüllü ‘Meram’da Yaz’ fotoğraf yarışması da sonuçlandı. Jüri üyelerinin birbirinden güzel 
eserler arasında seçim yapmakta zorlandığı yarışma sonucunda ‘Keyif’ fotosuyla Yüksel Açıkgöz birinciliği aldı

Meram’ın en güzel
fotoğrafları belirlendi

Meram Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen ve 1 Eylül tarihinde 
son bulan ‘Meram’da Yaz Ödüllü Fo-
toğraf Yarışması’nda ödül sahipleri 
belli oldu.

 Jüri üyeliklerini Fotoğraf Sanat-
çısı Ahmet Kuş, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi(NEÜ) Meram Meslek 
Yüksek Okulu Grafik-Tasarım Bö-
lümü Başkanı Serpil Yakut, NEÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv 
Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa 
Göngör ve Meram Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Sinan Kabak’ın yaptığı yarışmada 
birinciliği Yüksel Açıkgöz’ün ‘Keyif’ 
fotoğrafı aldı. 

Celal Gezici’nin ‘Cuma Namazı’ 
fotoğrafı ikinci olurken üçüncülü-
ğü de ‘Millet Bahçesi’ fotoğrafı ile 
Levent Ateş aldı. Mehmet Soybelli, 
Ömerül Faruk Kiprik ve Hakan Gü-

müş’ün mansiyon ödülü aldığı yarış-
mada Mehmet Koru ve Levent Ateş 
iki fotoğrafları ile Hakan Gümüş, 
Bayram Kabadayı, Serkan Yayla, 
Selçuk Mükremin Kattaş, Muham-
met Özen, Mustafa Kurtbaş, Levent 
Ateş ve Yüksel Açıkgöz de birer fo-
toğrafı ile sergileme ödülü almaya 
hak kazandılar.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM İÇİN EMEK 
VEREN TÜM SANATÇILARIMIZA 

TEŞEKKÜR EDİYORUM”
4 mevsimi birbirinden güzel 

Meram’ın tüm güzelliklerini fotoğraf 
sanatçılarının objektifinden gözler 
önüne sermek amacıyla düzenlenen 
bu yarışmaların ‘yaz’ bölümünü de 
tamamladıklarını ifade eden Meram 

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Meram için yollara düşen, emek sarf 
eden, ter döken ve yarışmaya ka-
tılan tüm sanatçılara teşekkür etti. 
Meram’ın tarihi zenginliği, doğal gü-
zellikleriyle yılın her günü ve günün 
her anı insanlara adeta görsel bir 
şölen sunduğunu ifade eden Başkan 
Kavuş, “Bu görselliği ve güzellikleri 
bir taraftan dünyaya anlatmak diğer 
taraftanda bir arşiv niteliğinde tarihe 
kayıt ve not olarak düşürebilmenin 
en güzel yolu fotoğraf sanatı. Biz 
Meram Belediyesi olarak bu sanatı 
ilçemiz için en doğru şekilde kullana-
bilmek için bu yarışmaları organize 
ediyoruz. Katılım sayıları ve gelen 
fotoğrafları gördükçe hedefimize 
ulaşmış olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan 
tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan ve aynı zamanda içme 
suyu havzası olarak ilçe merkezi-
nin içme suyu ihtiyacını karşılayan 
Beyşehir Gölü’nden BSA kanalına 
su akışının kesildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Adil Ba-
yındır, yaptığı yazılı açıklamada, 
DSİ 4.Bölge Müdürlüğüne, 27 
Ağustos’ta Beyşehir Gölü’nün su 
kotunun kontrolü ve regülatör ka-
paklarının kapatılması hususunda 
gereğinin yapılması için başvur-
duklarını hatırlatarak, “Başvuru 
yazımıza istinaden, bu yazımızı 
dikkate alarak 7 Eylül Pazartesi 
günü gölümüzden su salımının 
durdurulması için regülatör ka-
paklarını kapatan, DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü yetkililerine duyar-

lılıklarından ötürü şehrim adına 
teşekkür ediyorum.” ifadesini kul-
landı.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü ta-
rafından regülatör kapaklarının 
kapatılması sonrasında Konya 
Ovası’na su sağlayan BSA kana-
lına akış durduruldu. Beyşehir 
Gölü su seviyesinde özellikle yaz 
döneminin sonlarında kuraklık, 
yağış yetersizliği, tarımsal sulama 
ve buharlaşma kayıpları nede-
niyle önemli düşüşler yaşanıyor. 
Kıyılarda gözle görülen şekilde 
yaşanan çekilmeler sonucu ba-
taklık görüntüler oluşuyor. Bey-
şehirliler, göldeki su seviyesinin 
korunması için özellikle tarımsal 
sulamanın makul seviyelerde tu-
tulmasını istiyor. n AA

‘Amacımız, konforlu bir Seydişehir inşa etmek’
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Hatice Dilara Yayla avukatlık
mesleğine ilk adımını attı

Konya’da Haftalık Yayınlanan 
Üretici Haber Gazetesi’nin So-
rumlu Yazı İşleri Müdürü İmdat 
Yayla’nın kızı Hatice Dilara Yayla 
avukatlık mesleğine ilk adımını 
attı. Konya Barosu’nda düzenle-
nen törende avukatlık cübbesini 
giyen Hatice Dilara Yayla’ya Baro 
Başkanı Av. Mustafa Aladağ başa-
rı dileklerinde bulundu.

Törende, Hatice Dilara Yay-
la’ya Avukatlık Ruhsatnamesini 
veren Konya Baro Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ, “Yolun bahtın 
açık olsun. Bundan sonraki ha-
yatında hukuk, ahlak ve kuralla-
rından ayrılmayacağına eminiz. 
Konya Barosu savunma mesleği 
iyi bir nefer kazandı. Tekrar yü-
rekten başarılar diliyor, her şeyin 
gönlünce olmasını temenni ediyo-
rum” dedi.

Avukatlık ruhsatnamesini 
aldıktan sonra avukatlık yemini 
eden Hatice Dilara Yayla ise, “Hu-

kuka, ahlaka, mesleğin onuruna 
ve kurallarına uygun davranaca-
ğıma namusum ve vicdanım üze-
rine ant içerim. Bu süreçte sürekli 
yanımda olan ve desteğini benden 
esirgemeyen aileme teşekkür 
ederim. Bu durakta yollarımızın 
kesiştiği gerek hukuki bilgisi ge-
rek hayat deneyimleriyle yoluma 
ışık olan Avukat Emek Şanlı’ya ve 
Merve Erdil’e teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı.

Hatice Dilara Yayla’ya avukat-
lık cübbesini giydiren Av. Emek 
Şanlı ise şunları söyledi; “ 8 yıldır 
uzlaştırmacı avukat olarak Kon-
ya’da savunma mesleğini icra edi-
yorum. Avukat olarak Konya’da 
Hatice Dilara Yayla’nın meslektaşı 
olmaktan gurur duymakla birlikte 
cübbesini giyme onurunu da bana 
verdiği için çok teşekkür ederim. 
Kalbi ve kendisi gibi güzel başarı-
lara imza atmasını istiyorum.”
n HABER MERKEZİ

Karaman Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, tasarladıkları “Karaman 
Ongun Kuşu” isimli insansız hava aracıyla TEKNOFEST Gaziantep’te dereceye girmeyi amaçlıyor

Karaman Ongun Kuşu
TEKNOFEST’te yarışacak

Karaman Temizel- Ünlü Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-
retmen ve öğrencileri, “Karaman 
Ongun Kuşu” ismini verdikleri in-
sansız hava aracı (İHA) ile TEKNO-
FEST Gaziantep’te dereceye girme-
yi hedefliyor.

Dünyanın en büyük 2. havacı-
lık festivali olan TEKNOFEST’e ev 
sahipliği yapacak Gaziantep’teki 
yarışmalara katılacak “Karaman 
Ongun Kuşu” adlı İHA için lisede 
son hazırlıklar yürütülüyor.

Daha önceki MEB robot ya-
rışmalarında da drone ve birçok 
kategoride birincilik ve üçüncü-
lükleri olan okulun öğrencileri ve 
öğretmenleri, bu yarışmadan da 
dereceyle dönmeyi amaçlıyor. Ya-
rışmada bir İHA’nın belirlenen 
koordinatlarda otonom olarak iler-
leyerek belirli noktalara yükünü bı-
rakması ve tekrar kalktığı noktaya 
inmesi gibi bir dizi görev bulunu-
yor.

Okul öğretmenleri İsmail Ay ve 
Hakan Atçeken yönetiminde 12. 
sınıf öğrencileri Mehmet Ali Ala-
dağ, Emre Barış Bozkurt ve Fur-
kan Karademir, bu görevleri okul 
bahçesinde kurdukları yer kontrol 
istasyonundan yapmayı başararak 
çalışmalarını sürdürüyor.

Lise Müdürü Bülent Karademir, 
pandemi sürecine rağmen yoğun 
çalışarak TEKNOFEST’e hazırlan-
dıklarını söyledi.

Karademir, şunları kaydetti: 
“Lise olarak son dört yıldır yap-
tığımız çalışmalarla çok ciddi bir 

noktaya geldik. Özellikle insansız 
hava aracı kategorisindeki çalış-
malarımızla TEKNOFEST kapsa-
mında Gaziantep’te düzenlenecek 
TÜBİTAK 1. Liselerarası İHA Ya-
rışması’na dokuz lise katılma hakkı 
kazandı. Bu konuda çok ciddi bir 
veri tabanımız oluştu. Çok güzel bir 

çalışmamız var. Dokuz okuldan bir 
tanesi de bizim okulumuzdur. Bu 
çalışmada emeği geçen arkadaşla-
rıma teşekkür ederim.”

Öğretmenlerden Hakan Atçe-
ken ise öğrencilerle birlikte iki aydır 
kesintisiz bir üretim ve programla-
ma süreci geçirdiklerini aktararak, 

“Pandemi koşullarında zor oldu 
ancak öğrencilerimiz, tasarlama-
dan, modellemeden, çizim kesim 
ve montajına kadar İHA’mızın tüm 
parçalarını ürettiler.” dedi.
‘İSTERSEK BUNU KARGO TAŞIYAN 

BİR İHA’YA ÇEVİREBİLİRİZ’
İHA’nın aynı zamanda prog-

ramlamasını gerçekleştirdiklerini 
anlatan Atçeken, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Otonom bir İHA üret-
tik. İHA belirli koordinatlara gidip 
belirli görevleri yapıp tekrar kalktığı 
yere inebilecek kabiliyette. Bunu 
tamamen öğrenci ve öğretmenle-
rimizle başardık. Bu bizim için yeni 
ufukların da yolunu açtı. Örneğin 
kargo taşımacılığı yapan İHA’ların 
bir modelini yaptık. İstersek bunu 
kargo taşıyan bir İHA’ya çevirebili-
riz. İstediği konuma gidip geri ge-
lebilir. Buna benzer İHA’ların artık 
daha çok hayatta kullanımı söz ko-
nusu olacak. Büyük şirketler artık 
İHA ruhsatlarıyla kargo taşımacılığı 
ve canlı organ taşımacılığı gibi çok 
hızlı yapılabilecek işlerin ruhsatla-
rını aldılar. Okulumuz bu anlamda 
ilkleri başardı. İlde ilk İHA’yı ürete-
rek yarışmaya gireceğiz.”

Öğrencilerden Mehmet Ali Ala-
dağ da 2 aydır İHA üzerinde çalış-
tıklarını belirterek, “Modellemesi 
ve diğer işlemlerini öğretmenleri-
miz ve öğrenci arkadaşlarımızla be-
raber yaptık. Pandemi koşullarında 
zor oldu ancak çok güzel bir İHA 
ortaya çıkardık. Yarışmada da de-
rece almayı umut ediyoruz.” diye 
konuştu. n AA

Anabağlar mahallesi revizyon imar planı askıya çıktı
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal, Seydişehir Beledi-
yesi tarafından revize edilerek ha-
zırlanan 1/1000 ölçekli taslak imar 
planının bir aylık askı sürecinin de-
vam ettiğini söyledi.

Başkan Tutal Anabağlar Ma-
hallesini kapsayan  1/1000 ölçekli 
imar planı revizyon çalışmalarının  
Seydişehir Belediyesi İmar ve Şe-
hircilik Müdürlüğü tarafından ha-
zırlandıktan sonra Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından onaylanarak 9 
Eylül  tarihinde askıya çıkarıldığını 
belirtti. 

Revizyon çalışması ile imar 
palanı sınırları içerisinde bulunan 
parsellerin büyük bir bölümünün  
kanalizasyon, alt yapı ve doğal gaz 
gibi belediye hizmetlerinden fayda-
lanabileceklerini kaydeden Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal; “ 1989 
yılında hazırlanan ve uygulaması 
yapılan  imar planı günümüze ka-
dar devam etmiş olup bugünün 
şartlarında bölgede yaşayan va-
tandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap 
veremez durumda idi. Bizde vatan-

daşlarımızın talep ve isteklerini de-
ğerlendirerek İmar Müdürlüğümüz 
ile bir çalışma yaptık.  Yollar ve yeşil 
alanlar genellikle Kadastral yollar-
dan ve derelerin korunması şartı ile 
planlama yapılmaya çalışıldı. Tarihi 
özelliğe sahip asırlık meşe ve çınar 
ağaçları imar planına göre parklar-
da ve yollarda olacak şekilde dü-
zenleme yapılarak,  doğal dere ve 
arklar plana göre yolda ya da yeşil 
alanda bırakılmaya özen gösterildi. 
Genel olarak Kadastral ve imar yolu 
mevcut olan parseller bireysel uy-
gulama yaptırdıktan sonra yapılabi-
lecek durumdadır. Bölgenin tarihi 
ve doğal yapısını koruyabilmek için 
nüfus yoğunluğu düşürülmüştür” 
dedi.

Kanun gereği plan taslağının 
bir ay süreyle askıda kalacağını 
kaydeden Başkan Tutal; 9 Eylül -9 
Ekim tarihleri arasında Belediyemiz 
İlan Panosundan ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi İnternet Sayfasın-
da Anabağlar Mahallemizde oturan 
hemşehrilerimiz inceleyebilirler.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Bir toplumu ayakta 
tutan değerlerin başın-
da manevi değerler ve 
ahlak gelir. Bu değerleri 
bozulmuş toplumlarda 
maddiyat ve ahlaksızlık 
artar. Manevi değer-
lerini ve imanını   kay-
betmiş bir toplum her 
şeyini kaybeder. 

Kıymetli değerle-
rimiz imansızların ve düzenbazların 
eline geçerse içi boş değerler ha-
line dönüşür. İslamiyet doğruluk, 
dürüstlük, ahlak ve adalet dinidir. 
Neden bu güzel din  menfaat ve  
çıkarcılık uğruna gerçek değerle-
rinden  ve amacından uzaklaşma-
ya başlamıştır. Kısaca din sektörü 
haline dönüşmüştür. İman ve itikat 
manevi değerlerini kaybetmiştir. 
Aynı zamanda insani değerlerimiz-
de kaybolmaya başlamıştır. Netice 

itibariyle dini, ahlaki ve 
toplumsal değerlerimizi 
kaybetmiş durumlara 
geldik. Sapıklıklar, ah-
laksızlıklar, hırsızlıklar 
yalan ve iftiralar toplu-
mumuzun en   korkunç 
tehlikeleri olmuştur. 
Rabbim ad kavmi, Lut 
Kavmi, Semid Kavmi 
gibi kavimleri nasıl he-

lak etmişse, bozulan toplumları da 
helak etmeyi bilir. İman ve ahlaksızlı-
ğa ödün vermeyelim. Samimi ihlasla 
imanımıza sahip olalım. Kul hakkın-
dan kaçınalım. İçimizdeki meczupla-
ra inanmayalım. Rabbim bizleri Salih 
kullarından, Yunus gönüllü insan-
lardan eylesin. Kötülerin şerlerinden 
muhafaza ve uzak eylesin. Onları da 
ıslah eylesin. Allah’a emanet olun 
rabbim yar ve yardımcımız olsun 
İnşaallah.

İMANIMIZ NEREYE GİDİYOR?

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ
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Bakan Fahrettin Koca,
iddialara yanıt verdi

Bakan Akar: İyi komşuluk 
ve diyalogdan yanayız

Yıldırım-11 Operasyonunda 
3 terörist etkisiz hale getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
100 bin aktif insanın’ şehirlerarası 
seyahate çıktığı iddiaları hakkın-
da, 100 bin aktif hastamız yok. 
Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi 
o tarihe kadar seyahati HES kodu 
sayesinde engellenmiş, izolasyon-
da olması gereken pozitif ya da 
temaslı kişileri ifade ediyor” dedi.

Bakan Koca, sosyal medyada 
yayılan yanlış bilgi ile ilgili ‘100 
bin aktif insanın’ şehirlerarası se-
yahate çıktığı iddialarına ilişkin, 
Twitter hesabından açıklama yap-
tı. Koca, “Bir gazetedeki habere 
atıfta bulunarak, sosyal medyada 
yayılan yanlış bilgide; 100 bin ak-
tif insanın şehirlerarası seyahate 
çıktığı ifade edilmiş. 100 bin aktif 

hastamız yok. Bahse konu yak-
laşık 100 bin kişi o tarihe kadar 
seyahati HES kodu sayesinde en-
gellenmiş, izolasyonda olması ge-
reken pozitif ya da temaslı kişileri 
ifade ediyor. HES kodu ile toplu 
ulaşım araçları ile seyahat etmeye 
çalışan 125 bin 246 kişi riskli ol-
duğu için engellenmiştir. Bu HES 
kodu kullanmaya başladığımız 
tarihten bu yana toplam engelle-
nen kişi sayısını ifade etmektedir. 
HES kodu kullanımı yaygınlaştır-
mak temel hedeflerimizden biri. 
Güvenli alan kullanımı HES kodu 
ile mümkün. Mücadele birlikteliği 
hepimizi virüsten kurtaracak güç-
tür” ifadelerine yer verdi.
n İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
komuta kademesi, Kaş’ta Topçu 
Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i 
anma törenine katıldı. Bakan 
Akar, gazetecilere yaptığı kısa 
açıklamada “İyi komşuluk ve di-
yalogdan yanayız” dedi.

Anma töreni sonrasında ko-
nuşan Bakan Akar, şunları söyle-
di: “Biz barıştan yanayız. İstekle-
rimiz ve taleplerimiz karşılandığı 
takdirde diyalogdan yanayız. Biz 
her zaman çözümden yanayız. 
Karşı taraftan da aynı şeyi bekli-

yoruz. Her şeyin barış içinde ge-
lişmesinden yanayız.” n AA

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 
Herekol Operasyonu kapsamın-
da, Bestler Dereler kırsalında 3 
teröristin etkisiz hale getirildiğini 
bildirdi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Şırnak Jandarma Böl-
ge Komutanlığına bağlı Jandarma 

Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma 
Komando birliklerince gerçekleş-
tirilen hava destekli operasyonda, 
Bestler Dereler kırsalında 3 terö-
ristin silahlarıyla birlikte etkisiz 
hale getirildiği kaydedildi. Açık-
lamada, bölgedeki operasyonun 
sürdüğü belirtildi. n AA

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, önceki gün Ankara’nın Polatlı ilçesinde etkili olan toz taşınımının 
hafta boyunca Türkiye’nin tamamında etkili olabileceği ve kuvvetli rüzgarların görülebileceği uyarısı yaptı

Toz taşınımı ve kuvvetli 
rüzgar uyarısı yapıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fa-
kültesi Meteoroloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hüseyin Toros, Ankara’nın Polatlı 
ilçesinde bir anda toz bulutunun or-
taya çıktığını hatırlattı. 

İTÜ Meteoroloji Mühendisli-
ği Bölümü Modelleme Takımı’nın 
yaşanan olayı hemen değerlendir-
diğini belirten Toros, “Ülkemizin 
kuzeyinde yüksek, güneyinde ise al-
çak basınç alanları etkili olmaktadır. 
Özellikle bu dönemlerde Afrika ve 
Arap yarımadasından gelen toz taşı-
nımının özellikle İç Anadolu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgelerinin hava 
kalitesini etkilediği bilinmektedir. 
Türkiye’de mevsim itibarıyla bahar 
aylarında daha çok karşılaşılan toz 
taşınımı, bu hafta boyunca etkisini 
gösterecek.” diye konuştu.

Hüseyin Toros, dün yaşanan 
toz fırtınasının tamamen lokal bir 
oluşum olduğunu anlatarak, şöyle 
devam etti: “Yeryüzüne yakın se-
viyelerde kuvvetli ısınmaya bağlı 

sıcak havanın, atmosferin yüksek 
seviyelerinde ise soğuk havanın 
buluşması nedeniyle oluşan kuv-
vetli sıcaklık farkı bölgede kuvvetli 
hava kararsızlığının oluşmasına 
neden olmuştur. Ankara’da dün 
gelişen kümülonimbus bulutu için-
deki kuvvetli yükselici akımlar, ilave 

olarak kuvvetli rüzgar toz, kum gibi 
nesnelerin sürüklenerek taşınması-
na neden olmuştur. Bulut içindeki 
kuvvetli yükselici ve inici akımlar 
bölgede etkili olan toz fırtınasının 
gerçekleşmesine, arkasından gök 
gürültülü sağanak ve yıldırım ola-
yının yaşanmasına neden olmuştur. 

Atmosferdeki kararsızlığın fazla ol-
ması, sistem geçişi sırasında oluşan 
ani ve şiddetli rüzgar ve kurak bir 
arazi yapısı yerden çok fazla mik-
tarda tozun havalanmasına yol aç-
mıştır.”
‘KUVVETLİ RÜZGARLAR CAN VE MAL 

KAYIPLARINA YOL AÇABİLİR’
Kuvvetli rüzgarlar ile havada 

uçuşan başta toz olmak üzere di-
ğer cisimlerin can ve mal kayıpları-
na yol açabileceğini aktaran Toros, 
“Yeryüzünden kalkan tozların başta 
solunum ve dolaşım sistemlerimiz 
üzerinde olumsuz etkileri oluyor. 
Can ve mal kayıpları oluşmaması 
için evlerin balkonlarında, çatıla-
rında kuvvetli rüzgar ile uçabilecek 
cisimlerin yerlerine iyi tutturulmuş 
olması son derece önemlidir. Bu tür 
kuvvetli rüzgar geçişleri sırasında 
kapı ve pencerelerin de kapalı ol-
ması son derece önemlidir. Kuvvetli 
rüzgarlar yaşlı veya zayıf ağaçların 
devrilmesine yol açabilir.” ifadeleri-
ni kullandı.
n AA

İkinci el piyasasındaki alev söndürülemiyor!

İkinci el araç piyasanın önle-
mez yükselişi sürüyor. Ankaralı 
Oto galericiler ise bu yükselişte 
kendilerinde bir suç olmadığını 
iddia ediyor. Son gelen ÖTV zam-
mının ise mevcut piyasayı daha da 
yükseğe çekeceği ifade ediliyor.

Pandemi süreci ile birlikte son 
6 aydır ikinci el araç piyasasında 
sular durulmuyor. Salgın nede-
niyle üretimi durduran fabrikalar 
yeni yeni üretime başlasa da ikinci 
eldeki durum el yakıyor. 1 hafta 
önce 100 bin liraya alınan otomo-
bil, bir sonraki haftada 120 bin 

lira oluyor böylece yükseliş devam 
ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni ÖTV 
zammının da gelmesiyle cadı ka-
zanına dönen ikinci el piyasası, 
daha da içinden çıkılmaz bir hal 
aldı. Ankaralı oto galericiler ise 
sattıkları araçların yerine yenisini 
koyamadıklarından dert yanıyor. 
Ayrıca oto galericiler, bu yükseli-
şin nedeninin kendilerinden kay-
naklanmadığını, her meslek gru-
bundan vatandaşın araç alım satı 
işi yapmasından kaynaklandığını 
öne sürüyor.

‘DÜŞME İHTİMALİNİN OLDUĞUNU 
SANMIYORUZ’

Oto galerici Ümit Işık, ikinci 
el araç piyasasına ilişkin, “Anka-
ra Otonomide galerimiz var. Co-
vid-19 salgınından dolayı sıfır araç 
gelmediği için fiyatlar iki katına 
çıktı. İşlerimiz güzel yalnız fiyat-
ları zapt edemiyoruz. 100 bine 
sattığımız aracı tekrar 100 bine 
alamıyoruz. Üstüne belli bir para 
koyup anca alabiliyoruz. Etkilenen 
esasen esnaflar aslında. Bu şekilde 
giderse muhtemelen fiyatlar arta-
cak. Bu yetki ve yeterlilik belgesi-

nin faydası olacaktır. Pek çok insan 
araç alıp satıyor herkes bu işi yap-
maya başladı. Tabi esnaf, esnaftan 
araba alıyor. Sıfırların durumu da 
belli değil. Fiyatların bu saatten 
sonra düşme ihtimalinin olduğunu 
sanmıyorum. Bu şekilde devam 
eder diye düşünüyoruz” dedi.

‘6 AY ÖNCE ORTA DÜZEY ALMAN 
ARACI ALINABİLİYORDU’

Oto galerici Cumali Çolak, 
“Son 6 aydır araç piyasası her ge-
çen gün üzerine koyarak artıyor. 
Bunun başlıca sebeplerinden bir 
tanesi içinde bulunduğumuz bu 

salgın hastalıktır. Sıfır araçların 
ülkeye geç ve az sayıda girmesi 
de araç piyasasını artıyor. Piyasa 
akıl almaz şekilde artarak devam 
ediyor. 6 ay öncesinde orta düzel 
Alman marka bir aracı herkes ra-
hatlıkla alabiliyorken, şu dönemde 
bunu alması bile çok güçleşti ve 
zorlaştı. Biz, satıcı olarak şikayetçi-
yiz alıcı da oldukça şikayetçi” diye 
konuştu.

ÜRETİM OLMASI GEREKİYOR 
DEVLETİN ÜRETİMİ YOK

Oto galerici Ahmet Badak ise 
“Şimdi bu yüksek fiyatlar galeri-

cilerin ayıbı değil. Dolar çok yük-
seldi. 

Devletimizin ÖTV’si ve vergi-
lerin dilimi daha çoğaldı. Örneğin 
350 bin liralık bir araca 75 bin 
lira zam geldi. Yani halkımız biz-
den kaynaklandığını sanıyor. Yani 
fırsatçı olunduğunu, galericilerin 
3’e alıp 5’e ve 7’ye sattığını dü-
şünüyor. Böyle bir şey yok. Biz de 
bundan çok rahatsızız. Biz aracı 
satıyoruz, sattığımız aracın yerine 
yenisini alamıyoruz. Bunun çözü-
mü üretim olması gerekiyor” ifa-
delerini kullandı. n İHA

Türkiye’de ağustos ayında yağış-
lar, uzun yıllar yağış ortalamasının 
yüzde 12 altında gerçekleşti. Meteo-
roloji Genel Müdürlüğü verilerinden 
derlenen bilgilere göre, Türkiye’de 
uzun yıllar ağustos ayı yağış ortala-
ması 13,8 milimetre ölçüldü. Geçen 
yıl ağustos yağışları 19,7 milimetre 
kaydedilirken, bu yıl ağustosta ya-
ğış yüzde 39 azalışla 12,1 milimetre 
olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl ağustos yağışları, uzun 
yıllar ortalamasına göre yüzde 12 
azaldı. Ağustos ayında yağışlar ülke 
genelinde geçen yılki yağışların al-
tında gerçekleşti. Ağustos ayında 
Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz, 
Trakya’nın kuzeyi, İç Anadolu, Ga-
ziantep, Hatay çevreleri ile Mardin, 
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çev-
relerinde normallerine göre yüzde 
80’in üzerinde azalma kaydedildi.

Ağustos ayında Karadeniz Böl-
gesi’nin batısında yağışlar yer yer 

1 milimetrenin altında gerçekleşir-
ken, doğusunda ise 190 mm’ye va-
ran yüksek yağışlar kayıtlara geçti. 
Düzce ve Zonguldak son 40 yılın en 
düşük, Bolu ve Sakarya son 40 yı-
lın en düşük ikinci yağışını alırken, 
Giresun’da son 21 yılın en yüksek 

ağustos ayı yağışı gerçekleşti.
Ağustos ayında Aydın, Denizli, 

Isparta, Burdur civarları, Antalya 
ve Mersin’in batı kesimleri, Şırnak, 
Siirt, Bitlis çevreleri ile Giresun ve 
Ordu’nun batı kesimleri normalin 
yüzde 100 üzerinde yağış aldı. Ge-

çen yılla kıyaslandığında yağışlar en 
fazla sırasıyla Ege, Akdeniz ve Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde arttı. Norma-
line göre yağışlar en fazla Akdeniz, 
Güneydoğu Anadolu, Ege ve Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde artarak kayıtla-
ra geçti. n AA

Ortalamanın altında yağış düştü



14 14 EYLÜL 2020SPOR 3

Josef de Souza 
Beşiktaş için geldi

Kayserispor, Wilfried
Kanga ile anlaştı

Medipol Başakşehir 
Mbombo’yu transfer etti

Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı 
futbolcu Josef de Souza, İstanbul’a geldi. Türkiye’de daha 
önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli 
oyuncu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık 
Terminali’ne indi. 

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, 
“İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm 
için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. Josef, daha sonra 
kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı. n AA

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un kulüp 
başkanı Berna Gözbaşı, Fransa 1. Lig (Ligue 1) ekiplerin-
den Angers SCO’da forma giyen Wilfried Kanga ile anlaşma 
sağladıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından Kanga 
ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve 
hırslı olduğunu belirtti. Gözbaşı, “Büyük Kayserispor ta-
raftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 
ekiplerinden Angers SCO’da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. 
Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele 
edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga.” ifadelerini kul-
landı. n AA

Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic’in Belçikalı 
sol beki Boli Bolingoli-Mbombo’yu kiralık olarak kadrosu-
na kattı.  Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 
Mbombo’nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak 
transfer edildiği belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, Celtic 
forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo’yu 
satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyun-
cusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, 
Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer 
aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien’de de oynayan 
25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı 
giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo’ya ailemize hoş geldin 
diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.” 
ifadeleri yer aldı. n AA

Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün unu-
tulmaz futbolcusu Metin Oktay’ın Kozlu 
Mezarlığı’ndaki anma töreninin ardın-
dan basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu.Transfer gündeminde yer alan 
Okay Yokuşlu ilgili konuşan Abdurrahim 
Albayrak “Okay Yokuşlu, Türk futbolu-
nun yetiştirdiği çok önemli isimlerden 
birisi. Kendisi tarafından bize gelmek 
istediği iletildi. Kulübü de maalesef sat-
mayı veya kiraya vermeyi düşünmedik-
lerini iletti.” ifadelerini kullandı.

Mali konularda ince eleyip sık do-
kuduklarını aktaran Albayrak “Artık her 
şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, 
maliyeti düşük transferler yapmak isti-
yoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol 
budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. 
Yönetim kurulumuzun belirlediği bedel-
lerin dışına çıkmayacağız. 

Galatasaray taraftarları merak et-
mesin. Orta sahaya hocamızın listesi 
doğrultusunda aldığımız değerli futbol-
cumuz var. İnşallah ona bir tane daha 
eklemenin çabası içindeyiz. Okay’ın 
kulübünde bir değişiklik olursa paylaşı-
rız.” diye konuştu

YÖNETİM OLARAK ÇOK 
CİDDİ TEDBİRLER ALIYORUZ

Abdurrahim Albayrak, yönetim kuru-
lu olarak mali açıdan çok ciddi tedbirler 
aldıklarını söyledi.Yüksek ücret alan ve 
takımdan ayrılması muhtemel oyuncu-
lardan Younes Belhanda ile ilgili soru 
üzerine Albayrak şunları kaydetti:

“Belhanda 10 numara giyen bir 
futbolcumuz. Dün akşam iyi oynadı ve 
bizleri sevindirdi. Galatasaray’da çok 
iyi oynayan futbolcular da oynamayan 
futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için 

gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey 
yok. 

Galatasaray’da transfer bitmez. 
Hem alırız hem de satarız. Bu çarkı 
çevirmek zorundayız. Bütün dünyada 
gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt 
dışında bir spor adamının açıklaması-
na göre futbol ailesinin kaybı 6 milyar 
avro. Bundan Galatasaray da tüm Türk 

takımları da etkileniyor. Bunun tedbirle-
rini alıyoruz. Almazsak yarın yolda ka-
lırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler 
alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az pa-
rayla güzel işler yapmak için için gece 
gündüz çalışıyoruz.”

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başka-
nı, Süper Lig’in ilk haftasında 3-1 ka-
zandıkları Gaziantep FK maçıyla ilgili, 

“İyi bir maç oldu. Çok daha farklı da 
kazanabilirdik. Yaptığımız transferlerin 
ne kadar isabetli olduğunu tüm Türki-
ye gördü. Allah’ın izniyle bu azim, hırs 
ve istekle yolumuza devam edeceğiz. 
Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi ele-
me maçı için Bakü’ye gideceğiz. İyi bir 
sonuçla Türkiye’ye dönmeyi diliyorum, 
bekliyorum.” şeklinde konuştu. n AA

“Okay Yokuşlu 
bize gelmek istedi”

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak İspanya’nın Celta 
Vigo takımında forma giyen Okay Yokuşlu’nun sarı-kırmızılı takıma gelmeyi 

istediğini ancak kulübünün milli futbolcuyu bırakmadığını söyledi

Fenerbahçe’nin, trans-
feri için İtalya’nın Lazio 
takımıyla görüşmelere baş-
ladığı Vedat Muric, İstan-
bul’dan ayrıldı. Görüşmeler 
için Roma’ya giden Muric, 
uçuş öncesinde Atatürk Ha-
valimanı Genel Havacılık 
Terminali’nde basın men-
suplarının sorularını ce-
vapladı.  İtalya’da, Türkiye 
ve Kosova’yı en iyi şekilde 
temsil etmeye çalışacağını 
dile getiren Muric, “La-
zio’yu beni çok istedikleri 
için tercih ettim. Kendimi, 
onların oyun stiline uygun 
görüyorum. Sezonun ço-
ğunda çift forvet oynadılar. 
Benim gibi bir santrfora ih-
tiyaç olduğunu söylediler. 
Ben de tercih ettim. Gittiğim 
her kulüpte takım başarısı 
ön plandaydı. Önce takım 
başarısı sonra bireysel ba-

şarı.” diye konuştu. 
İLK HEDEFİM 

BAŞARILI OLMAK
Lazio’da başarılı olarak 

kariyerine daha iyi kulüpler-
de devam etmek istediğini 
de belirten Muric, şunları 
söyledi:”Yeni bir takıma gi-
diyorum. İlk hedefim burda 
başarılı olup önümüzdeki 
yıllarda dünyanın daha bü-
yük kulüplerinde oynamak. 
Kısa vadede Lazio için 
elimden geleni yapacağım. 
Fenerbahçe taraftarı hakkını 
helal etsin. Gönül şampi-
yonluk yaşayıp ayrılmak is-
terdi, nasip değilmiş. Uma-
rım önümüzdeki yıllarda bir 
daha karşılaşırız.” Muric, 
ileride Türkiye’ye dönüp 
dönmeyeceği sorusu üzeri-
ne de hedefinin dönmek de-
ğil daha iyi yerlere gitmek 
olduğunu vurguladı. n AA

Vedat Muric: “Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin”

Ndiaye ve Lucas Biglia, Karagümrük’e doğru Göztepe’den Lig’e keyifli başlangıç
Süper Lig’e 3-0’lık Yeni Ma-

latyaspor galibiyetiyle başlayan 
Karagümrük, transferde hız kesmi-
yor. Kadrosunu önemli isimlerle 
güçlendiren kırmızı-siyahlılar, Ar-
jantinli yıldız oyuncu Lucas Biglia 
ve daha önce Galatasaray ve Trab-
zonspor’da oynayan Ndiaye’yi gün-
demine aldı. 

Zukanovic, Mevlüt Erdinç, Vato, 
Aatif, Enzo Roco gibi birçok önemli 
transfere imza atan Süper Lig’in 
yeni ekibi Karagümrük, sezonun ilk 
maçında Yeni Malatyaspor enge-
lini 3-0’lık net galibiyetle geçmeyi 
başarmıştı. Mücadelenin ardından 
basın toplantısında konuşan Teknik 
Sorumlu Atılay Canel, transferin 
devam edeceğini ve orta sahaya 
takviye yapacaklarını duyurdu. Bu 
açıklamadan birkaç saat sonra İtal-
yan basını önemli bir iddiayı ortaya 
attı. Arjantinli yıldız orta saha oyun-
cusu Lucas Biglia’nın Karagümrük 
ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı ve bu 
hafta Türkiye’ye geleceği belirtildi. 
Futbola Argetinos Juniors’ta başla-
yan ve ardından İndependiente’ye 

transfer olan Biglia, daha sonra 
Avrupa’da Anderlecht, Lazio ve Mi-
lan formaları giymişti. Geçtiğimiz 
günlerde Milan ile sözleşmesi sona 
eren Biglia’nın bonservis bedeli 
bulunmuyor. 34 yaşındaki futbolcu, 
kariyerinde 58 kez Arjantin Milli Ta-
kımı’nda oynayıp 1 de gol attı.

NDİAYE BEKLEMEDE
Karagümrük’ün bir diğer trans-

fer bombası ise Badou Ndiaye. 
Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor’da 
kiralık olarak geçiren Senegalli 
futbolcunun adı Beşiktaş ile de 

anılıyordu. Ancak kadrosuna Josef 
de Souza’yı katan siyah-beyazlılar, 
bu transferden vazgeçti. Ndiaye 
için girişimlerine başlayan Kara-
gümrük, bu futbolcuyu İstanbul’a 
getirerek imza attırmak istiyor. Tür-
kiye’de Osmanlıspor, Galatasaray 
ve Trabzonspor formalarını giyen 
29 yaşındaki oyuncunun bonservisi 
İngiltere ekiplerinden Stoke City’de 
bulunuyor. Süper Lig kariyerinde 
3 farklı takımda 116 maça çıkan 
Ndiaye, bu karşılaşmalarda 22 gol 
atarken 15 de asist yaptı. n İHA

Göztepe, Süper Lig’in ilk hafta-
sında Denizlispor’u 5-1 mağlup ede-
rek lige keyifli bir başlangıç yaptı. 
Sarı-kırmızılı ekipte 5 yeni transfer ilk 
kez sahaya çıktı.

Süper Lig’de 2020-2021 se-
zonunun ilk maçında Göztepe, sa-
hasında Denizlispor ile karşılaştı. 
Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-1 mağlup 
ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. 
Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 
9. dakikada penaltıdan Alpaslan Öz-
türk, 25. dakikada Atınç Nukan, 43. 
dakikada Halil Akbunar, 50. dakika-
da Mossoro ve 71. dakikada Tripic 
kaydetti. Bu sonuçla Göztepe, ligdeki 
ilk maçından 3 puanla ayrılmış oldu.

GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRDI
Denizlispor’u 5-1 mağlup eden 

Göztepe, üst üste 4. sezonunu geçir-
diği Süper Lig’e 4. kez iç saha ma-
çıyla başlarken ilk galibiyetini almış 
oldu. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 
sezonunun ilk maçında sahasında 
Fenerbahçe’yle 2-2 berabere kalır-
ken, 2018-2019 sezonunun ilk ma-
çında sahasında Yeni Malatyaspor’a 
3-1 mağlup olmuştu. 2019-2020 

sezonunun ilk maçında sahasında 
Antalyaspor’la karşılaşan İzmir ekibi, 
bu maçtan da 1-0’lık mağlubiyetle 
ayrılmıştı.

YENİ TRANSFERLER 
FORMAYLA BULUŞTU

Devam etmekte olan yaz transfer 
sezonunda 6 futbolcuyu kadrosuna 
katan Göztepe’de yeni transferlerden 
kaleci İrfan Can Eğribayat ve santrfor 

Brown Ideye ilk 11’de sahaya çıktı. 
Yeni transferlerden Kubilay Sönmez, 
Cherif Ndiaye ve Dzenan Burekovic 
ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. 
Böylece Göztepe’de 4 yeni transfer 
sarı-kırmızılı formayla ilk maçlarına 
çıkmış oldu. Göztepe’de ayrıca, alt-
yapıdan yetişen orta saha oyuncusu 
Efe Binici de A takım formasıyla ilk 
kez bir resmi maça çıktı.  n İHA

Abdurrahim Albayrak
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yapıp Bilgin kardeşleri kaleme almıştık. 
Beden Eğitimi Öğretmeni Mazhar Var-
dar’ın büyük desteği ile 1974 sonrası 
şimdiki adıyla meram Anadolu Lisesi’n-
de 50’ye yakın öğrenci atletizm sporu ile 
ilgilenirken bu dönemde Sait Yanmaz, 
Serdar Demirci, M.Emin Bilgin, Bülent 
Pektaş, A.Nuri Bilgin Hasan Bakır gibi 
yıldızlar yetişmişti.1974 yılı öncesi Ko-
lej’de Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan 
Ermenekli Hemşerimiz Fikret Ünlü, son-
rasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
lığı, devamında Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü döneminde Saraçoğlu’na 
TARTAN PİST kazandırmıştı. Malum 
Fikret Ünlü 1999 – 2002 tarihleri arasın-
da da Spor Bakanlığı yapmıştı.

1974 Yılında Kolej’de başladığı gö-
rev sonrası Mazhar Vardar’ın 1984 
yılında Gençlik ve Spor Genel Müdür 
Yardımcılığına atanması ile Kolej’de at-
letizm sekteye uğradı. Ta ki kendiside 
eski bir atlet olan Kamil Çetin’in Beden 
Eğitimi Öğretmeni olarak 1986 yılında 
atanmasına kadar. Bir başka sayımızda 
da Kamil Çetin’in 10 yıllık atletizm spo-
runa verdiği emeği yazacağız.

KOLEJİN ÜÇ YILDIZI
SAİT YANMAZ (1955)

Aslen Gaziantep Şahinbey’li. Abisi 
astsubay olarak görev yaptığı için ailesi 
Konya’ya yerleşmişti. 1966- 1975 yıllar-
da eğitimini Kolej’de yapan Sait Yanmaz 
1971 – 1975 yılları arasında uzun atla-
ma ve üç adım atlama merkezli atletizm 
sporu yaptı. Antrenörü Mustafa Sılay’dı. 
Teknik yönden de Ankaralı atlet Temel 
Erbek’ten yardım almıştı.

Uzun atlamada 6.45, üç adım at-
lamada ise 12.60 ‘a ulaştı. 100 – 200 
ve 4x100 yarışlarına da zaman zaman 
katıldı. Konya’da yapılan Dekatlon ( on 
branşta yarışma) yarışmasını kazana-
cak kadar komple bir sporcuydu.

Kendinden önce Erkek Lisesi’nde 
öğrenim gören ve gülle – disk atma 
ile ilgilenen ağabeyi Mehmet Nur Yan-
maz’dan etkilenerek atletizm sporuna 
başlayan Sait Yanmaz, birçok il ve grup 
müsabakalarında madalya kazanmıştı.

Şehir plancısı Sait Yanmaz halen 
Çevre Bakanlığı’nda görev yapıyor.

BÜLENT PEKTAŞ (1962)
Kolej’de eğitimini sürdürürken 1977 

yılında kendiside öğrenci olan halterci 
Merter Yeşildağlar’ın okul takımı için 
Çekiçci lazım sözü ile Pektaş yarışma-
ya girdi ve üçüncü oldu. Sonrasında 

Stad’ın yolunu tutan Bülent Pektaş ben-
deniz Muzaffer Tulukcu yönetiminde 
antrenmanlara başladı.

Bülent Pektaş fazla konuşmayan, 
hiç kimseye sorun olmayan yalnızca 
işini yapan bir kolej öğrencisi ve sporcu 
idi.

Aslen Karapınarlı, Eczacı çocuğu 
olan Pektaş’ın spor yönü ile önemli bir 
avantajı vardı. Atatürk Stadı’nın bir köşe-
sinde okulu, diğer köşesinde evi (Apak 
Apt.)) vardı.

 Dolayısıyle her kolejli için önem arz 
eden spor sonrası zaman kaybetmeden 
dersinin başında olma konusunda Pek-
taş kısmetli idi.

Bülent Pektaş çok geçmeden mesa-
fe kat etti o artık hem okul, hem bölge 
takımının sürekli elemanıydı. İşte yaptığı 
önemli dereceler.

1977 Okullar arası Grup Birinciliği 
Çekiç Atma 3.

1978 Salon Türkiye Birinciliği Yıldız-
lar Gülle Atma 2.

1979 Okullar Arası Grup Birinciliği 
Gülle Atma 1.

1979 Yıldız Erkekler Türkiye Birincili-
ği Gülle Atma 1. Ankara (15.79)

1980 Salon Gençler Gülle Atma 2.
1980 Cezmi Or Türkiye Birinciliği 

Gençler Gülle Atma 1.
1980 Cezmi Or Türkiye Birinciliği 

Gençler Disk Atma 1.
1980 Cezmi Or Türkiye Birinciliği 

Gençler Çekiç Atma 2.
1981 100 Yıl Yarışmaları Gülle Atma 

1.
1981 İzmir Bölge Birinciliği Gülle 

Atma 1.
1981 Boğaziçi Spor Bayramı Gülle 

Atma 3.
1982 Uluslar Arası Boğaziçi Spor 

Bayramı Gülle Atma 1.
Disk’e göre Güllede daha başarılı 

olan atletizm camiasının sessiz efendi 
sporcusu Bülent Pektaş, Yıldızlarda 
15.59, Gençlerde ise 10.98 lik dereceleri 
ile 1970’li yılların sonu, 1980’li yılların 
başında Konya Atletizm Tarihi’ne geçti.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakül-
tesi’nde eğitimini sürdürürken 1984 
yılında Boğaziçi Üniversitesi Spor Bay-
ramında Gülle Atmada birinci olduktan 
sonra spora son noktayı koydu. Pektaş 
halen Konya Sağlık İl Müdürlüğü’nde 
eczacı olarak mesleğini sürdürüyor.

SERDAR DEMİRCİ (1962)
Aslen Denizli’li, Astsubay Metin De-

mirci’nin büyük oğlu. Babasının görevi 
gereği 1964 yılında Konya’ya yerleştiler.

Stad’a yakın olan Öğretmenevleri 
Mahallesi’nde oturan Serdar Demirci 
1974 yılında Anadolu Lisesi’ni kazandığı 
dönemde Stad’da yapılan atletizm yarış-
larını izleyerek etkilendi. Aynı dönemde 
bendeniz Muzaffer Tulukcu’da Bölge 
antrenörü olarak göreve başlamıştım.

 Demirci’nin fiziği kendini gösteri-

yordu. Kısa mesafedeki yeteneği, kuv-
veti ve fuleli olması, ayrıca kendinin 
de arzusu ile kararımızı verdik. Serdar 
Demirci gerek Kolej, gerekse Bölge Ta-
kımının Uzun Atlama, Üç Adım Atlama 
ve 4x 100 Bayrak yarışçısı olarak her 
geçen gün kendini geliştirdi.

Disiplini, efendiliği ve gayretli ça-
lışması ile, atletizm camiası onu, oda 
camiayı sevmişti. Okuldaki başarılı du-
rumu onu okul ikinciliğini de getirmişti. 
Kolej gibi eğitimi ile ön plana çıkmış bir 
okulun düzenli spor yapan, eğitimi ile de 
ön planda olan Demirci teknik branşcı 
olmasına rağmen genede haftada 7 gün 
antrenman yapmanın gayreti içindeydi.

Kolej sonrası Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni kazanan Serdar Demirsi 
sonrasında Gülhane Tıp Fakültesi’ne 
geçiş yaptı.

Spora başladığı 1974 yılından, spo-
ru bıraktığı 1983 – 84 (Tıp Fakültesi 3. 
Sınıf) yılına kadar üç sefer Türkiye Birin-
ciliği elde etti. Bunlardan biri Yıldızlarda, 
ikincisi Liselerde, üçüncüsü ise Genç-
lerde idi.

Uzun Atlamadaki en iyi derecesi 
6.59m. Üç Adım Atlama’da ise 13.89m. 
olan Serdar Demirci en formda zama-
nında sakatlanınca Milli olamadı.

Gerek spor gerekse okul hayatını en 
üst seviyede götüren Serdar Demirci ile 
ilgili hatıram:

Sporcularımdan teknik branşçıların 

ağır antrenmanlarını genelde dersle-
rinin aksamaması için hafta sonlarına 
denk getirirdim. Hazırlık sezonu, kışın 
bir Pazar günü Demirci’ye hayli ağır bir 
antrenman yaptırmıştım. Duşunu alıp, 
adidas çantasını omzuna takıp soyun-
ma odasından genç Serdar’a tüm at-
letlere antrenman sonrası hizmet veren 
çay ocağından jest olsun diye çay ikram 
etmek istediğimi söyledim. Serdar çayı 
o kadar çok seviyordu ki red etmesi 
mümkün değil. Serdar saatine baktı ve 
bana dönüp

-Abi annem on dakika sonra evde 
olacağımı bildiği için çayı hazırlamıştır, 
10 dakika sonra evde olup dersin ba-
şına oturup usul usul çayımı içeceğim 
teşekkür ederim dedi.

Ben ancak – Tamam Serdar diyebil-
dim ve bu beni çok etkiledi. Düşündüm. 
Genç yaştaki bir sporcum öyle planlıydı 
ki, annesi onun hangi saatte eve gelece-
ğini biliyor ve çayını hazırlıyor. Oğlu da 
zaman kaybetmeden dersin başına otu-
ruyor. Tabi ki vaktini bu denli iyi planla-
yan bir öğrencinin başarılı olması gayet 
doğaldır. Nitekim aynı zamanda okul 
ikincisi ve atletizmde branşında Türkiye 
Şampiyonu olan Serdar Demirci gayet 
doğal olarak Tıp Doktoru oldu. Sonra-
sında da kendini daha da geliştirdi.

Türkiye’de iken Üroloji Uzmanı olan 
Dr. Serdar Demirci A.B.D. nin North 
Carolina şehrinde Patoloji ve Sitopoloji 
yaptı. Hastane ve Tıp Fakültesi ile özel 
yerlerde direktörlük yaptıktan sonra şu 
anda da özel bir hastanede doktorluğu-
nu sürdürüyor.

Disiplinli, düzenli 1970’li yılların Ko-
lejli atleti Serdar Demirci’nin kızı Ayşe 
Demirci ise şu anda Türk Bayan Milli 
Futbol kampında antrenmanlarını sür-
dürüyor. 

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Sait Yanmaz, Atatürk Stadı kapalı tribün önünde bulunan uzun ve 
üç adım atlama havuzunu 1970’li yıllarda mesken tutmuştu…

Sait Yanmaz’in hem rakibi hem yakın arkadaşı 
Rahmetli Yavuz İlbiz.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda  Sait Yanmaz, Mehmet 
Emin Bilgin ve Bahattin Çağdaş…

1979 Konya atletizminin en başarılı 5 sporcusu. 
Ayaktakiler: Mehmet Kuş, Serdar Demirci, Bülent Pektaş. 

Oturanlar: Erdem Şerbetçigil ve Ali Tunç.

Kolej takımı Stada doğru yol alırken…
Bülent Pektaş yarışmalarda kazandığı madalyalarını evinin bir

 köşesinde hatıra olarak saklıyor…

Serdar Demirci bir yarışta mücadele ederken. (Ortada)

Bülent Pektaş, Ege Üniversitesi formasıyla gülle atarken... Anadolu Lisesi (Kolej) finallerde...

Zamanın Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Bahtiyar Demir, 
başarılı atletleri tebrik ederken. Bülent Pektaş, Hüseyin Kıyak, 

Zafer Göçmez...

1974 Yılı öncesi Kolej de Beden Eğitimi Öğretmeni olarak 
görev yapan ve atletizme destek veren Fikret Ünlü.

 2000 yılında Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği’nin 
Resim Sergisi açılışında…

Atletizm sporunun güzelliği. Yarışmada rakip olan, Endüstri Meslek Lisesi 
ve Kolej’li öğrenciler beraber antrenman yaptıktan sonra, neşe içerisinde 

beraber poz vermişlerdi. (1978)
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Korkmaz: Karakterimde zorluklardan kaçmak yoktur
Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-

ding Konyaspor’da Bülent Korkmaz dö-
nemi karşılıklı anlaşılarak son buldu. 
Zor bir zamanda takımın başına geçen 
deneyimli teknik adam son haftalarda 
takımı üst sıralara taşımıştı. Ayrılığın 
ardından bir açıklama yayımlayan 
Korkmaz, “Benim karakterimde zorluk-
lardan kaçmak yoktur. Santrfor trans-
feri benim onayım ve bilgim olmadan 
gerçekleşti.” dedi 

Süper Lig temsilcimiz ittifak Hol-
ding Konyaspor’da Bülent Korkmaz 
dönemi sona erdi. 12 Şubat’ta takımın 
başına getirilen deneyimli teknik adam 
Konyaspor’un başında 7 ay kalabildi. 
Aykut Kocaman ile yolların ayrılma-
sının ardından sıkıntılı süreçte göreve 
gelen Bülent Korkmaz, Konyaspor’un 
başında 13 maça çıktı.  Zaman zaman 
tercihleriyle tartışılan deneyimli teknik 
adam son haftalardaki performansıyla 
takımı ateş hattından çıkarıp üst sırala-
ra taşımıştı. 12 Şubat’a takımın başına 
geçen Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık 
sözleşme imzalanırken, son haftalarda 

takımı üst sıralara taşımasından dolayı 
deneyimli teknik adamın bu sezonda 
takımın başında olmasına kesin gözüy-
le bakılıyordu. Sezonun sona ermesin-
den sonra Konyaspor’da sıkıntılı süreç-
lerin yaşanması Genel kurulun olması 
ve bu nedenle ‘yönetim yoksa ben de 
yokum’ diyen Bülent Korkmaz transfer-
de yönetimle anlaşamadı.   

13 MAÇA ÇIKTI
Aykut Kocaman’la yolların ayrıl-

masını ardından 22. haftada takımın 
başına getirilen Bülent Korkmaz, 
Konyaspor’un başında 13 maça çıktı. 
Yeşil-Beyazlılar, Korkmaz’la 4 gali-
biyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet 
alırken, 16 puan topladı. Aykut Koca-
man dönemine nazaran, biraz daha 
açık futbol oynatan Bülent Korkmaz, 
hücum organizasyonlarında sıkıntı ya-
şamazken savunma kısmında sorunlar 
yaşadı. Konyaspor, Korkmaz ile söz 
konusu haftalarda rakip filelere 20 gol 
bırakırken, kalesinde ise 25 gole engel 
olamadı. Ligin 22. haftasında oynanan 
Göztepe karşılaşmasıyla Konyaspor’un 

başında ilk maçına çıkan Bülent Kork-
maz’ın, son maçı ise Alanyaspor oldu. 

4 GALİBİYET ALDI
Süper Lig temsilcimiz ittifak Hol-

ding Konyaspor’un yollarını ayırdığı 
teknik direktör Bülent Korkmaz, Ye-
şil-Beyazlılarla çıktığı 13 maçta 4 ga-
libiyet alabildi. Fenerbahçe, Çaykur 
Rizespor, Başakşehir ve Trabzonspor 
karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan 
Bülent Korkmaz ve Konyaspor, Kayse-
rispor, Kasımpaşa, Yeni Malayaspor 
ve Sivasspor maçlarından ise bera-
berlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda 
5 de mağlubiyet alan Anadolu Kartalı, 
Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Ga-
ziantep FK ve Alanyaspor’a da yenildi.

KORKMAZ AÇIKLAMA YAYIMLADI
İttifak Holding Konyaspor’un karşı-

lıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik 
direktör Bülent Korkmaz, resmi sos-
yal medya hesabından bir açıklama 
yayımladı. Bülent Korkmaz, “Ben 
hayatım boyunca kazandığım her şeyi 
mücadele ederek, savaşarak ve tırnak-
larımla kazıyarak elde ettim. Benim ka-

rakterimde hiçbir zaman mücadeleden 
ve zorluklarda kaçmak yoktur. Eğer ben 
geçen sene içimizden birileri dahil bu 
takımın kümeye düştü dediği dönem-
de, haklı birçok, mazeret ve sebebim 
olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı 
dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk 
etmediysem, gemiyi limana sağ salim 
yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bı-
rakmanın birçok sebebi var bunları da 
Konyaspor kulübü başkanı Sn. Hilmi 
Kulluk’la paylaştım. Ama bu sebep-
lerimden en önemlisi bugüne kadar 
yapılan transferlerimizi birlikte karar 
vererek İbrahim Sehic, Musa Çağıran, 
Samuel Eduok ve Adil Demirbağ trans-
ferlerini gerçekleştirdik. En önemlisi ve 
geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız 
mevki olan santrfor transferimde ona-
yım ve bilgim dışında transferin ger-
çekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşim 
olmak üzere, taraftara ve emeği geçen 
herkese teşekkür eder, Konyaspor ca-
miasına yürekten başarılar dilerim.” 
ifadelerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor: Etik bulmuyoruz
 İttifak Holding Konyaspor’da hare-

ketli günler yaşanıyor. Herkes santrfor, 
transferi beklerken önce şok bir ayrılıkla 
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar 
ayrıldı. Ardından ise İsmail Kartal, ile 
anlaşma sağlandı. Ligin başlamasının 
ardından Konyaspor’un bu hafta maç 
yapmaması da taraftarları sevindirdi. 
Pazartesi günkü idmanda takımın başın-
da olacak olan İsmail Kartal’ın nasıl bir 
oyun ile ligin ikinci hafta karşılaşmasın-
da Gençlerbirliği karşısında olacağı da 
merakla bekleniyor. 

KENDİSİNE BİLGİLENDİRME 
YAPILMIŞTIR

Bülent Korkmaz’ın ayrılığı ile ilgili 
bir açıklama yayımlayan Konyaspor şu 
ifadeleri kullandı: “11 Eylül 2020 tarihi 
itibarıyla Teknik Direktörümüz Bülent 
Korkmaz ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı 
anlaşarak ayırma kararı vermiş bulun-
maktayız. Teknik direktörümüzün talebi 
doğrultusunda kendisiyle dün öğleden 
sonra bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Sayın hocamız bu görüşmede mevcut 
durumla ilgili birtakım konuları öne 
sürerek çalışmak istemediğini beyan 

etmiştir. Kendi isteği ve tasarrufu doğ-
rultusunda tek taraflı alınan bu karara 
yönetimimiz saygı duymakla birlikte, 
teknik direktörümüz Bülent Korkmaz’dan 
pazartesiye kadar süre talep etmiştir. 
Hal böyleyken; taraflar arasındaki bu 
görüşmenin basında yer almasının 
ardından detaylar görüşülmüş ve söz-

leşme feshedilmiştir. Sayın hocamızın 
veda açıklamasında da ifade ettiği gibi 
İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samu-
el Eduok ve Adil Demirbağ transferleri 
teknik heyetimizle istişare ederek ya-
pılmıştır. Sokol Cikalleshi transferinde 
de kendisine bilgilendirme yapılmıştır. 
Bu konudaki takdir ve değerlendirme 

kamuoyunundur. İlk maçımız için sa-
haya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir 
ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini 
isteriz. Teknik Direktör Sayın Bülent 
Korkmaz ve ekibine takımımıza hizmet-
leri, emekleri için teşekkür eder, bundan 
sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”
 n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig’in bu hafta oynanan 
maçlarla start alırken, ilk haftayı BAY 
geçen İttifak Holding Konyaspor’da inanıl-
maz gelişmeler yaşandı. Cuma günü So-
kol Cikalleshi’nin transferi açıklanırken, 
bu transfere tepki gösteren Bülent Kork-
maz yönetime ayrılmak istediğini açık-
ladı. Yeşil Beyazlı yönetim Korkmaz’ın 
istifasını kabul ederken jet hızıyla takımın 
başına İsmail Kartal getirildi. 

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Sezon hazırlıklarını Bülent Korkmaz 

yönetiminde Konya’da sürdüren Kon-
yaspor, yapılan hazırlık maçının ardından 
dünü izinli geçirmişti. Anadolu Kartalı 
bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı ma-
çın hazırlıklarına ise yeni teknik direktör 
İsmail Kartal ile yeniden başlayacak. 

Kartal’ın yapılacak santrfor transferi 
ve savunmaya yapılacak takviyeler ile il-
gili çalışmalara da başladığı gelen bilgiler 
arasında. 

İSMAİL KARTAL KİMDİR
İttifak Holding Konyaspor’un yeni tek-

nik direktörü İsmail Kartal, İsmail Kartal, 
25 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul’un Be-
yoğlu ilçesindeki Anadolu kavağı mahal-
lesinde dünyaya geldi. Futbol yaşantısına 
Sarıyer Spor Kulübü’nde başladı. Daha 
sonra Gaziantepspor’a transfer olan Kar-
tal, iki yıl bu kulüpte oynadı. Daha sonra 
1983 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 
Futbol hayatının neredeyse tamamını ge-
çirdiği Fenerbahçe’de 1983-1993 yılları 
arasında 235 maç oynadı. Esmer tenli 
olması sebebiyle “Arap İsmail” diye 
anılan Kartal, dokuzu penaltıdan olmak 
üzere 15 de gol attı. Müjdat Yetkiner, 
Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman gibi 90’lı 
yıllının Fenerbahçe’siyle özdeşleşen fut-
bolculardan oldu. 1993-1994 sezonunda 
Denizlispor’a, 1994-1995 sezonda da 
Adanaspor’da oynadıktan sonra futbolcu-
luk kariyerini sonlandırdı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe 

altyapısında çalıştı. Daha sonra ilk tek-

nik direktörlüğünü Karabükspor’da yaptı. 
Devamında Sivasspor’un başına geçti ve 
kırmızı-beyazlıları 1. Lig şampiyonu yapa-
rak tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkardı. 
2006-2007 sezonunda Mardinspor’un ba-
şına geçti ve sezon ortasında görevinden 
ayrıldı.  Ardından Malatyaspor’un başına 
geçse de oradan da ayrılıp FB TV’de yo-
rumculuğa başladı. 2007-2008 sezonu-
nun 18.haftasının ardından Orduspor’un 
başına geçti. Burada da tutunamayan 
Kartal, 2008-2009 Konya Şekerspor’un 
başına geçti. Konya Şekerspor’un başında 

da istikrar sağlanamayınca görevinden 
ayrıldı. Konya Şekerspor’dan da ayrılın-
ca 2010 yılında Fenerbahçe’de göreve 
başladı. 2010-2014 sezonları arasında 
Fenerbahçe’de yardımcı çalıştırıcı olarak 
çalıştı. Ersun Yanal’ın görevinden olaylı 
şekilde ayrılmasıyla, Başkan Aziz Yıldırım 
tarafından teknik direktörlüğe getirildi.

EN ÇOK MAÇINA 
ANKARAGÜCÜ’NDE ÇIKTI

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra 
2015 yılında Eskişehirspor’un başına ge-
çen İsmail Kartal, Eskişehir ile 4 maça çık-

tı. Sonrasında ise Gaziantepspor’un başı-
na geçen deneyimli teknik adam, burada 
da 16 maça çıktı. 21 Temmuz 2016 yılın-
da Gaziantep’te göreve başlayan İsmail 
Kartal, 7 Aralık 2016’da Gaziantepspor 
ile yollarını ayırdı. Ardından Ankaragücü 
ve Çaykur Rizespor’da da teknik patron-
luk yapan 59 yaşındaki deneyimli teknik 
adam yeni sezonda Süper Lig temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor’un başında ola-
cak. İsmail Kartal teknik direktör olarak en 
çok maçına Ankaragücü’nde çıktı. 
n SPOR SERVİSİ

Kartal dönemi!
İttifak Holding Konyaspor’da ligin başlamasına kısa bir süre kala inanılmaz gelişmeler yaşandı. 

Geçen sezonun son bölümünde takımın başına gelen ve takımı yeni sezona hazırlayan teknik 
direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrılırken yeni teknik patron ise İsmail Kartal oldu

RPS

‘Çok istekli 
ve hazırım’

Konyaspor’un yeni 
sponsorları belli oluyor 

Hamit Kulya 
1922 Konyaspor’da

İttifak Holding Konyaspor’un yeni transferi Sokol Ci-
kalleshi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama 
ile Konyaspor’lu taraftarlara mesaj verdi. Arnavut futbolcu, 
sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Kariyerim-
deki yeni adım için çok istekli ve hazırım. Bugünden itiba-
ren Türkiye Süper Ligi’nin en önemli kulüplerinden biri olan 
Konyaspor’un bir parçasıyım.” Öte yandan Konyaspor’la 2 
yıllık sözleşme imzalayan Sokol Cikalleshi Yeşil-Beyazlılar-
da 17 numaralı formayı giyecek. n SPOR SERVİSİ

Süper lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da hafta 
içi hareketli anlar yaşanacak. Yeşil Beyazlılar, hafta içi yeni 
stadyum ve forma sponsorları ile sözleşme imzalayacak. 
Uzun süredir stadyum sponsoru olmayan Anadolu Kartalı 
Medaş ile stadyum sponsorluğu imzalarken, forma spon-
sorlukları de belli olacak. 

Yeşil Beyazlılar’ın forma sırt sponsorunun Mahmood 
Caffee olduğu öğrenildi. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor Hamit Kulya transferini açıkladı. Bu-
caspor altyaspısnda futbola başlayan ve Altınordu FK’da 
yetişen 22 yaşındaki sol bek yeni sezonda 1922 Konyaspor 
forması giyecek. Konuyla ilgili açıklama yayımlayan 1922 
Konyaspor şu ifadeleri kullandı: “Hamit Kulya ile sözleşme 
imzaladık. Kulübümüz, Altınordu Spor’dan savunma oyun-
cusu Hamit Kulya ile 2 yıllığına anlaştı. Kulüp Başkanımız 
Sn. Muhammet Zahir Renklibay’ın katıldığı tören ile 2 yıllık 
sözleşme imzalandı. n SPOR SERVİSİ
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