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BURNUNUZU HAFİFLETİN
NEFESİNİZİ RAHATLATIN

Zade Vital’le yeni güne merhaba

Vücut ve genel solunum sistemi için büyük önem 
arz eden burun, hayat kalitesini tüm yönleriyle etki-
leyebiliyor. Burun içindeki mukoza tabakasının ve 
tüylü hücrelerin işlevlerini yerine getirebilmesi için 
burun içinin nemli, temiz ve açık olması gerekiyor. 
Zade Vital, burnunuzu hafifletip nefesinizi rahatlata-
cak çözüm önerileri sunuyor. 

İzmir’de yaşanan depremin yaralarının 
sarılması için Türkiye yardıma koşarken, 
Konya da hem kamu kurumları ve belediyeleri, 
hem de STK’ları aracılığıyla İzmir’in yaralarını 
sarmak için adeta seferber oldu.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Trafik eğitimi 
verilecek

Meram Belediyesi eğitim ala-
nında önemli bir projeye daha 
imza attı. İlçe genelinde eğitim 
gören tüm 4. Sınıf öğrencile-
rine trafik eğitimi verilmesini 
hedefleyen projenin protokolü 
imzalandı. n HABERİ SAYFA 5’TE

‘AK Parti 
ilklerin partisidir’

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun AK Parti’nin ku-
ruluş yıldönümüyle ilgili TBMM 
Genel Kurulu’nda açıklama 
yaptı. Sorgun, AK Parti’nin ilkle-
rin partisi olduğunu vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

060503 Silahla vurulan 
kadın yaralandı

Esnek ve güvencesiz 
çalışmaya tepki

‘Siyasi tercihlerin
değiştiği görülüyor’

Kömür ‘altın’ oldu!
Kış mevsiminin iyiden iyiye 

kendini hissettirdiği Kon-
ya’da, odun ve kömür satı-
cılarında hareketlilik artma-
ya başladı. Kömür satıcıları 
özellikle kömürde fiyatların 

geçen seneye göre döviz 
kurunda yaşanan artış 

yükseldiğini söyledi

FİYATLAR BU YIL 
CEP YAKACAK 

Şuanda sobalık kömürün tonu 
bin 100 TL. Bu fiyatla kömürdeki 
artış geçtiğimiz yıla göre yüzde 
15 dolaylarında. Daha önce tonu 
bin 250 TL civarında olan ithal 
kömürün fiyatı şuanda bin 650 
TL dolaylarında satışa sunu-
luyor.  Kalorifer kömürler ise 
çeşitlerine göre ton başına bin 
250 TL ile bin 850 TL civarında 
alıcı buluyor. n HABERİ SAYFA 3‘TE

YÜKSELME EĞİLİMİ 
DEVAM EDİYOR 

Kış mevsiminin iyiden iyiye 
kendini hissettirdiği Kon-
ya’da, odun ve kömür satıcı-
larında hareketlilik artmaya 
başladı. Kömür satıcıları 
özellikle kömürde fiyatların 
döviz kurunda yaşanan 
artış sebebiyle bu yıl büyük 
oranda artığını, fiyatlardaki 
yükselme eğiliminin devam 
ettiğini belirtiyor.
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Şehir kazanıyor Karatay kalkınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) güz dönemi eğitimleri başladı. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve 
ASEM’lerin Konya’nın istihdamına ve sosyal hayatına katkı sağladığını 

söyledi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi Hayıroğlu Mahallesi’ne kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi, 
Emekli Konağı ile Muhtar Evi’nin bulunduğu sosyal tesisi açtı. Başkan Hasan 

Kılca, önceliklerinin kalkınan ve önemli bir cazibe merkez haline gelen 
Karatay’a değer katmak olduğuna vurgu yaptı.   n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya İzmir 
için seferber oldu



Zade Vital 
ÇÖREK OTU 

YAĞI

Zade Vital 
NİGEFİX

Zade Vital 
SAMBUCUS

BURNUNUZU HAFİFLETMEYE VE 
SAĞLIĞINIZA DESTEK ÜRÜNLER 

Burnunuzu Hafifletin!
Burumuzdan rahatça soluk alıp vermek sağlıklı bir vücut ve genel solunum sistemi için büyük önem taşıyor. Bunun dışında 
hangi yaş grubu olursa olsun hayat kalitesini de yükseltiyor. Burnumuzun içindeki mukoza tabakasının ve tüylü hücrelerin 

işlevlerini yerine getirebilmesi için burun içinin sürekli nemli, temiz ve açık olması gerekiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tahriş 
olan mukoza tabakası tahriş oluyor ve burun tıkanıyor. Peki bu duruma karşı nasıl önlem almalıyız? Neler yapmalıyız?

Burun Tıkanıklığınız veya 
Tahrişiniz Var İse;
 • Üst solunum yolları 
enfeksiyonlarının oluşma 
riski artar.
 • Günlük fiziksel aktivitelerde 
performans azalması görülür.
 • Geceleri horlamaya neden 
olarak uyku kalitesini düşmesine 
ve gün içinde yorgun hissetmeye 
neden olur.
 • Daha az koku almaya ve ses 
değişikliğine neden olur.

Burun Tıkanıklığına 
Nasıl Önlem Alabilirsiniz?
 • Alerjiniz varsa bunu kontrol edin. 
 • Burnunuz için nemlendirici kullanın. 
 • Yatağınızın baş tarafı daha yükseltilmiş bir şekilde 
uyuyun. 
 • Burnunuzu tahriş eden kirleticilerden, özellikle 
sigara dumanından uzak durun. 
 • Dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın. 
 • Enfeksiyonu olduğunu bildiğiniz insanlarla 
ilişkilerinizi sınırlamaya çalışın bu olmuyorsa 
bir takım önlemler alın. (el yıkamak, ortak 
havlu ve önlük kullanmamak).

 • Hastalıklar (grip, soğuk algınlığı, sinüzit vs)   • Kirli, soğuk veya kuru hava  • Çevresel tozlar, sigara ve egzos dumanı

REFERANSLAR:  Prof.Dr. Murat Toprak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD Toprak M. Rinosinüzitler.Solunum 2003; 5(2):81-4 ; http://www.kbb.org.tr/tr/article/desc/47675/sinuzit.html

Değerli okuyucular,
Bu hafta size çocuklarda görülen 

burun tıkanıklığı ve alerjik rinitten 
bahsetmek istiyorum. Üst solunum 
yolu tıkanıklığı ve özellikle burun 
tıkanıklığı en sık karşılaşılan klinik 
problemlerden biridir. Burun tıkanıklı-
ğı; doğumsal veya edinilmiş anatomik 
bozukluklar, mukozal ödeme neden 
olan veya kitle etkisiyle burun pasajını 
tıkayan çeşitli hastalıklar nedeniyle 
meydana gelebilir. Fizyolojik değişik-
liklere bağlı olarak burun tıkanıklığı 
oluşabilmektedir veya enflamatuvar 
burun tıkanıklıklarında nazal muko-
zanın alerji ve enfeksiyöz ajanlar gibi 
sebeplere bağlı olarak enflamasyonu söz konusudur.1

Allerjik rinit en sık rastlanan allerjik hastalıktır. 
Hayatı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen 
hayat kalitesini düşürmekte, insanların çocukları-
mızın okul başarılarını etkilemektedir. Rinit nazal 
mukozanın enflamasyonu olup burunda akıntı, 
tıkanıklık, kaşıntı ve/veya hapşırık gibi semptomlar-
dan bir veya daha fazlasının görüldüğü durumdur. 
“International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood” (ISAAC) raporlarında çocuk ve adöle-
sanlardaki allerjik rinit prevelansının dünya çapında 
farklılık gösterdiği, 6-7 yaş grubunun % 15’i etkile-
nirken, 13-14 yaş grubunun 1/3’ünün etkilendiğini 
belirtmektedir1. Allerjik rinit astıma sık eşlik etmesi 
ve zor kontrollü astıma yol açması nedeni ile ayrı 
bir önem arz etmektedir. Çocuklarımızda burun 
tıkanıklığı hissettiğimizde çözümü için aşağıdaki 
yönetmeleri uygulayabiliriz.

3 Kış aylarında kaloriferlerin yanmasıyla evle-

rimizdeki hava nemini kaybediyor ve 
kuruyor, bunu önlemek için evinizi 
gündüz mutlaka 15 dk havalandırın, 
gece ise çocuğunuzun odasında hava 
nemlendirici difüzör kullanabilir-
siniz, ya da odada ara ara elektrikli 
ısıtıcı ile su kaynatabilirsiniz. Suyun 
buharının oluşturduğu nem çocuğu-
nuzun burnunun kurumasına engel 
olacaktır. 

3 Şayet difüzör kullanacaksanız 
içine 1-2 damla okaliptüs veya nane 
yağı damlatabilirsiniz. 

3 Tıkalı olan burnun tuzlu su ile 
temizlenmesi; burun tıkanıklığının 
azalmasına ve mikropların temizlen-

mesine yardımcı olmaktadır.
3 Ayrıca alerjik rinit tedavisine destek olarak 

doktorunuza danışarak çörekotu yağını çocuklarını-
za destek olarak verebilirsiniz. 

3 Gün içerisinde burun tıkanıklığı devam 
ediyorsa doktorunuza danışarak burun açıcı sprey 
kullanabilirsiniz. 

Ben kızım doğduğundan beri burnuna hiç tuzlu 
su damlatamadım maalesef Ama kış başından beri 
kızımın odasında difüzör çalıştırıyorum, bazen 
sadece su ile bazen de içine 1 damla okaliptüs yağı 
damlatıyorum, bu şekilde burnunu açık tutmayı de-
niyorum kesinlikle tavsiye ediyorum, çünkü burun 
tıkanıklığı çocukta boğaz ve kulak enfeksiyonlarına 
zemin hazırlıyor..

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.. 
1.. Çocuklarda Alerjik Rinit; Handan Duman, Emine Dibek 

Mısırlıoğlu, Tayfur Giniş, İlknur Bostancı; Çocuk Dergisi 10 (2): 
62-68, 2010

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Rahat nefes almak hayat kalitemizi yükseltir ve vücudumuzda olu-
şabilecek birçok olumsuz sonuçtan bizleri korur. Peki, rahat nefes 
almamız için hangi bitkiler bize destek sağlar? Gelin bu yazımda 
hep beraber buna göz atalım. 

İlk bitkimiz Nigella Sativa yani çörek otu;
Yapılan çalışmada Nigella 

Sativa’nın Alerjik rinit hastaların-
da semptomların ortadan kaldırılmasında, topikal kullanımının sistemik 
kullanımdan daha etkili olduğu gösteriliyor. Alerjik rinit ve solunum yolu 
rahatsızlıklarında tedaviye yardımcı olarak kullanılabiliyor.

Rinore, hapşırma, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, uyku iyileştirme 
ve koku duyu gelişimi gibi konularda topikal yani harici kullanımı sonucu 
iyileştirme ve destek oranları da oldukça yüksek.

Okaliptus yağı,  dekonjestan özelliği ile rahatlatıyor ve ferahlık veriyor.
Nane Yağı ise enflamasyonu gidermeye yardımcı oluyor, nemlendiri-

yor ve rahatlatıcı etkiye katkı sağlıyor.
Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…

Referanslar: Ref.:1-Nigefix KT 2-MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; ABDULSATAR, 
Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. Anti-Inflam-
matory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory and Anti-Allergy 
Agents), 2014, 13.1: 75-82. 3- Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. 
Pediatrics 1998;102:879-84. 4- Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, et al. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae 
in the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:166-9.  . MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; AB-
DULSATAR, Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. 
Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory and An-
ti-Allergy Agents), 2014, 13.1: 75-82.. .Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. 
Pediatrics 1998;102:879-84.. Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, et al. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae in 
the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:166-9. ..KG Stiles. The Essential Oils Complete Reference 
Guide: Over 250 Receipes for Natural Wholesome Aromatherapy. Page Street Publishing 2017, 71-73.. MEAMARBASHI, Abbas; 
RAJABI, Ali. The effects of peppermint on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2013, 10.1: 15.

Sağlıklı, temiz, dolu 
dolu her nefes sağlıklı 
yaşamın olmazsa olmazı. 
Aldığımız her nefes, 
burnumuzdan geçerken ideal 
haline getirilerek iletilir 
ciğerlerimize. Bu nedenle 
burumuzun sürekli açık ve mukoza dokusunun sağlıklı 
olması son derece önemlidir. Burun içindeki tüyler, 
havayı mikro organizmalardan arındır.  Böylece 
burunda nemlendirilmiş, ısıtılmış, temizlenmiş hava 
akciğerlerimize iletilir. 

Burunun tıkalı olması ağız solunumu yapılmasına 
neden olur, ki ağızdan aldığımız her nefes, hastalıklara 
davetiye çıkarır. En önemli sorun üst solunum 
yollarındaki nemli mukoza yapısının kurumasıdır. 
Bu durum farenjit, bademcik enfeksiyonu gibi daha 
ağır sorunlara neden olur. Burundan rahat nefes 
geçişinin olmaması, orta kulak problemlerine de yol 

açabilir. Burun tıkanıklığı zamanla tat ve koku alma 
yetisini bozar, uzun süreli olursa, yorgunluk ve uyku 
problemlerine de neden olabilir.

Geniz eti, kıkırdak eğriliği gibi yapısal problemlerin 
dışında en sık burun tıkanıklığı nedeni alerjik rinittir. 
Alerjik rinit, burun mukozasının dış etkenlere maruz 
kalması ile oluşan reaksiyonlardan dolayı meydana 
gelen kronik bir hastalıktır. Burun içinde biriken 
salgılardan ve mukoza ödeminden dolayı tıkanma 
oluşur. Sık sık hapşırma, göz yaşarması, geniz akıntısı 
da alerjiye bağlı olarak eşlik eden bulgulardır. 

Alerjik rinit ve burun tıkanıklığının zamanla 
diğer organ ve sistemlerin de zarar vereceği ve hayat 
kalitesini düşüreceği bilinmelidir. Bu nedenle burun 
hijyenine dikkat edilmeli, gerekli önlemler mutlaka 
alınmalı, şikayetler uzun süreli ise bir hekime 
başvurulmalıdır.

Alerjik rinit hastaları, tetikleyici alerjenlerin 
bulunduğu ortalardan, sigara içilen ortamlardan,  
klimalı ortamlardan, tozlu ortamlardan, evcil 
hayvanların bulunduğu ortamlardan ve koku veren 
ürünlerden uzak durmalıdır. Bağışıklık sisteminin 
sağlıklı ve dengeli olması sağlanmalıdır.

Sağlıklı nefes, sağlıklı hayat demektir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?

İyileştirme Yüzdesi 
(Topikal Kullanım)

Rinore 100
Hapşırma 89,7
Burun Kaşıntısı 90
Burun tıkanıklığı 73,5
Uyku iyileştirme 73
Koku duyu gelişimi 39,7

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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    Gece Gündüz
Konya                    8 °C 11 °C

Karaman              5 °C 10 °C 

Aksaray                4 °C       11 °C

Ankara                  4 °C 13 °C Hicrî: 20 Rebî’ul-Evvel 1442 -  Rûmî: 24 Teşrîn-i Evvel 1436

Kış mevsiminin iyiden iyiye kendini hissettirdiği Konya’da, odun ve kömür satıcılarında hareketlilik artmaya başladı. 
Kömür satıcıları özellikle kömürde fiyatların geçen seneye göre döviz kurunda yaşanan artış yükseldiğini söyledi 

Kömür bu yıl cep yakacak!
Kış mevsiminin iyiden iyiye 

kendini hissettirdiği Konya’da, 
odun ve kömür satıcılarında ha-
reketlilik artmaya başladı. Kömür 
satıcıları özellikle kömürde fiyat-
ların geçen seneye göre döviz 
kurunda yaşanan artış sebebiyle 
artış yaşandığını, kömür fiyatla-
rının yükselme eğiliminin devam 
ettiğini söyledi. 

Öte yandan Pandemi süresince 
şehirden uzaklaşan vatandaşların 
bahçeli evlerine gitmesinin ardın-
dan soba satışları ile birlikte kömür 
satışlarında da artış yaşanıyor. Kö-
mür fiyatlarında ciddi anlamda 
artış olduğuna dikkat çeken Has 
Aladağ Odun ve Kömür Müdü-
rü Mehmet Ali Çalışkan, “Kömür 
fiyatlarında ciddi anlamda artış 
var ve kömür fiyatları da artmaya 
devam ediyor. Kömürler 900-950 
TL bandında başladı. Şuanda so-
balık kömürün tonu bin100 TL. 
Kömür fiyatlarında yüzde 15 artış 
oldu. Dolarda yükselmeye devam 
ettiği sürece kömür fiyatlarında 
artışın devam etmesini bekliyoruz. 

İthal kömürleri daha önce tonu 
bin 250 TL sattığımız kömürün 
fiyatı şuanda bin 650 TL civarın-
da.  Kalorifer kömürlerin çeşitleri 
ise tonu bin 250 TL ile bin 850 TL 
civarında. Konya’da kömür fiyatla-
rı pahalı ancak Konya Büyükşehir 
Belediyesi Konya’da kaliteli kömür 

satışını sağlıyor. Kömür alınırken 
kurumsal firmalardan alınması 
gerekiyor.  Kömür almayan va-
tandaşlarımız kömür ihtiyaçlarını 
bir an önce gidermesi gerekiyor. 
Kömüre iki defa zam geldi. Bizler 
ikinci zammın artından kömüre 
uygulanan zammı uyguladık. Ha-

vanın soğumaya devam etmesi ve 
doların artmaya devam etmesi kö-
mürde yeni zam bekleniyor” diye 
konuştu. 

‘KÖMÜR KIYMETE BİNDİ’
Pandemi süresince şehirden 

uzaklaşan vatandaşların bahçeli 
evlerine gitmesinin ardından soba 

satışları ile birlikte kömür satış-
larında da artış yaşandığını ifade 
eden Çalışkan, “ Bu yıl ülkemizi 
ve dünyamızı etkisi alan pandemi 
sebebiyle vatandaşlar kalabalık 
ortamlardan kaçınması sebebiyle 
vatandaşlar bahçelerine, köylerine 
gidiyor. Bu durum sebebiyle soba 

satışlarında artışlar yaşandı. Bizim 
sektörümüzde de kömür satışla-
rında bu durumun yüzde 5’lik kat-
kısı oldu. Bu katkının önümüzdeki 
günlerde de artmasını bekliyoruz. 
Bu yıl kömür kıymete bindi” ifade-
lerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Siyasi tercihlerin
değiştiği görülüyor’

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ve yönetim kurulu üyele-
rine, Deva Partisi Konya İl Baş-
kanı Dr. Seyit Karaca ve yönetim 
kurulu üyeleri iadeyi ziyarette 
bulundu. Ziyarette, ülkenin ve 
Konya’nın sorunlarıyla İzmir’deki 
deprem konuşuldu.

Deva Partisinin ziyaretinden 
memnun olduklarını belirten 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş parti çalışmaları hakkında bil-
gi vererek, “Esnaf ziyaretleri ve 
Kobi ziyaretlerimiz oldu. Yurtiçine 
iş yapanların durumlarının kötü 
olduğunu, yurt dışına iş yapıp, 
ihracat yapanların durumlarının 
da iyi olduğunu gördük. Pande-
mi sürecinde esnaflarımız ve sa-
natkârlarımız genelde sıkıntılıdır. 
Bu süreçte esnaflarımızın ayakta 
kalması ve işini devam ettirmesi 
için her anlamda destek verilerek, 
rahat bir nefes alması sağlanma-
lıdır. Şehrimizde ve ülkemizde si-
yaset biraz daha yumuşadı. Olası 
bir seçimde oy geçişleri olabilir. 
Saha çalışmalarımızda halkımıza 
iktidarın yanlışlarını anlatarak, 
diyaloğumuzu arttırıyoruz. Deva 
Partisine bir ilginin olduğunu gö-
rüyoruz. Mümkün mertebe mille-

timizin ve Konya’nın sorunlarını 
gündeme taşıyıp, birlikte takip 
edebiliriz. Sizlere çıktığınız yolda 
başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyarette, Deva Partisi Konya 
İl Başkanı Dr. Seyit Karaca siyasi 
tercihlerin değiştiğini gördük-
lerini ifade ederek, “Gerek parti 
çalışmalarında gerekse esnaf zi-
yaretlerimizde Konya’da siyasi 
tercihlerin değişeceğini görüyo-
ruz. Vatandaşlarımız iktidarın 
yaptığı yanlışların farkındadır. 
Konya’da iç içe yaşıyoruz. Siyasi 
anlamda görüşlerimiz farklı ola-
bilir. Ancak ülkemiz ve şehrimi-
zin sorunlarının takibinde birlikte 
hareket edebiliriz. 13 ilçede ilçe 
teşkilatımızı tamamladık. Bu ayın 
27’sinde Genel Başkanımız Sayın 
Ali Babacan’ın katılacağı il kong-
remizi gerçekleştireceğiz. Konya 
il kongremize sizleri ve Konyalı 
hemşerilerimizi bekliyoruz. Konya 
genelinde pandemi de bir düşüş 
var. Güzel bir gelişmedir. İnşallah 
hep böyle gider. Aşı bulunsa da 
pandemiden kurtulmamız en az 
bir yıl süreceği görülüyor. Bizi ka-
bul ettiğiniz için sizlere teşekkür 
ederiz” diye konuştu.
n DURAN ÇÖLCÜ

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 3 Kasım 2002’de siyasi arenada varlık göstermeye başlayan AK Parti’yle 
ilgili TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yaptı. Milletvekili Sorgun, AK Partinin ilklerin partisi olduğunu vurguladı 

Sorgun: AK Parti 
ilklerin partisidir

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun TBMM Genel Kurulu’n-
da AK Parti’nin kuruluş yıldönümü 
olması nedeniyle açıklama yaptı. 
AK Parti’nin 3 Kasım 2002’den bu 
yana iktidarda olduğuna dikkat 
çeken Sorgun, “Milletimiz, Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK 
Parti’yi, henüz kuruluşundan 14 ay 
sonra iktidara taşımış ve 18 yıldır da 
aralıksız her seçimde desteğini artı-
rarak onu hiç birincilik kürsüsünden 
indirmemiştir. Elbette bu daimi des-
teğin çok çok anlamlı sebepleri var-
dır. Asla boşu boşuna değildir. Hele 
körü körüne, hiç değildir. Çünkü AK 
Parti; ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak’ diyerek yola 
çıktı. Millete efendilik yapmak için 
değil, millete hizmetkâr olmak için 
yola çıktı. Yoksullukla, yolsuzlukla 
ve yasaklarla mücadele etmek için 
yola çıktı. Millet iradesini hazmede-
meyen vesayetçi, müdahaleci, ithal, 
jakoben zihniyetle mücadele için 
yola çıktı” diye konuştu.

‘AK PARTİ TÜRKİYE’DE 
İLKLERİN PARTİSİDİR’

Türkiye’de AK Parti’nin ilkler 
partisi olduğunu vurgulayan Millet-
vekili Sorgun, “İlkeli hizmet siya-
setinin merkezi olan AK Parti, aynı 
zamanda Türkiye’de ilklerin de par-
tisidir. Bu cümleden olarak: Cum-
hur, yani millet ilk defa bu dönemde 
kendi başkanını, Cumhurbaşkanını 
doğrudan seçmeye başladı. AK Par-
ti, demokrasi tarihimizin en uzun 
iktidarda kalan ve kalmaya devam 
eden partisi olarak tarihe geçmiş-

tir. Türkiye Yüksek Hızlı Trenle ilk 
kez bu dönemde tanışmıştır. Tür-
kiye’nin her iline üniversite yine 
bu dönemin eseridir. İlk defa kendi 
İHA ve SİHA’larımızı üreterek, İsrail 
Heron’larından ve ABD Predatör’le-
rinden kurtulduk. Anayasa Mah-
kemesine bireysel başvuru hakkı 
bu dönemin eseri. İMF’ye borç ilk 
olarak bu dönemde sıfırlandı. Para-
dan altı sıfır, bu dönemde atıldı. Hak 
ve özgürlüklere karşı kamuda kılık 
kıyafet dayatmasına bu dönemde 
son verildi. Milyonlarca öğrencinin 
kâbusu katsayı zulmünden bu dö-
nemde kurtulduk. Daha katılımcı, 
daha insani bir seçim için; yatağa 

bağımlı hastalar ve engellilerin aya-
ğına sandık ilk defa bu dönemde gö-
türüldü. Demokrasinin karabasanı, 
demoklesin kılıcı darbeler, ilk kez 
bu dönemde, 15 Temmuz’da geri 
püskürtüldü. Darbeciler kahraman 
değil artık. Hainler olarak yargıya 
hesap veriyorlar.12 Eylül cuntacıla-
rı bu dönemde yargı önüne çıkar-
tıldı. Milli gelirine oranla, dünyada 
en fazla insani yardım yapan ülke 
unvanını bu dönemde aldık. İlk kez 
bu dönemde öğrencilerimiz, kitap-
larını okullarında, sıralarının üstle-
rinde hem de ücretsiz bulabildiler. 
Trafik kazalarının baş sebebi ‘Hatalı 
Sollama’ deyimi neredeyse literatü-

rümüzden çıktı. Yerini ‘Direksiyon 
Hâkimiyetini Kaybetme’ ifadesi aldı 
çünkü yüksek standartlı bölünmüş 
yollarımız yüzde 500 arttı. Hava 
yolu halkın yolu oldu. Sadece birkaç 
ilimizde bulunan doğalgaza, bu dö-
nemde 81 ilimizin tamamı kavuştu. 
Hastalarımız istedikleri hastaneyi, 
hekimi ve eczaneyi seçme hakkına 
bu dönemde kavuştu. Ana dilde se-
çim propagandası yasakları; gazete, 
dergi, televizyon, radyo yayını ya-
sakları bu dönemde son buldu. İh-
racatta ve turizmde tüm zamanların 
rekorları bu dönemde kırıldı” ifade-
lerini kullandı.
n EMİNE ÖZDEMİR

Mehmet Ali Çalışkan
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‘Konya, sanatın kadim bir 
merkezi olduğunu gösterdi’

Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) Güzel Sanat-
lar Fakültesinin düzenlediği 1. 
Uluslararası Konya Sanat Sem-
pozyumunun açılış programı 
online olarak gerçekleştirildi. 

Açılış programında konuşan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu, konuşmasına İzmir depremi-
ni anarak başladı. Zorlu, haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet dilerken, dev-
letin tüm imkanları ile yaraları 
sardığını ifade etti.

Üniversite olarak ilimin ve 
sanatın gelişmesine katkı sağ-
lamak için tüm güçleriyle çalış-
tıklarını söyleyen Rektör Zorlu, 
“Kuruluşu itibariyle genç bir 
üniversite olmakla birlikte şeh-
rin en köklü fakültelerini de 
bünyemizde barındırmaktayız. 
Bu bağlamda üniversitemiz kısa 
zamanda hem akademik perfor-
mansta sürekli yükseliş eğilimi 
gösterdi hem de şehrimizin her 
anlamda gelişmesi için bilim-
sel ve sanatsal sayısız etkinliğe 
imza attı. İşte bugün de böyle 
bir etkinliğin açılışını gerçekleş-
tiriyoruz. 

Pandemi döneminde de hem 
eğitim-öğretim faaliyetlerimiz 
hem de bilimsel ve sanatsal et-
kinliklerimize ara vermeden de-
vam ettik. İki gün sürecek sem-
pozyum da bu etkinliklerden biri 
olacak” dedi.

Sempozyumla aynı anda 250 
eserin yer aldığı ‘Sempozyum 
Karma Sergisi’nin de online ola-
rak sanatseverlerin beğenisine 
sunulacağını hatırlatan Zorlu, 
“İletişim ve sanatın buluştuğu 
bu iki etkinliğin böylesi zorlu bir 
süreçte teknoloji ve bilişim dün-

yasında yaşayan bireylere adeta 
bir nefes aldıracağını ümit edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Konya’nın kadim bir kültür 
ve medeniyet şehri olduğunu 
ifade eden Atatürk Kültür Mer-
kezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan 
ise, “Konya, uluslararası sanat 
sempozyumu düzenlemekle sa-
natın da kadim merkezlerinden 
birisi olmak yolunda ilerliyor. Bu 
Konya’ya yakışır bir durumdur. 
Bizler de Atatürk Kültür Mer-
kezi olarak sanata dair, sanatsal 
faaliyetlere dair tüm çalışmaları 
destekleme arzusundayız. Bu 
konuda ülkemizin farklı üni-
versiteleriyle bu güne kadar 
işbirlikleriyle yaptığımız ulusal 
ya da uluslararası sempozyum-
lar, çalıştaylar söz konusu oldu. 
Gönül isterdi ki salgın dönemi 
olmasaydı ve yüz yüze bu top-
lantıyı Konya’da icra edebilsey-
dik. İnşallah ülkemizin bu salgın 
koşullarından hızlı bir şekilde 
uzaklaşacağını temenni ediyo-
ruz ve yeniden bu tip faaliyetleri 
yüz yüze bir arada fiziki aynı or-
tamı paylaşarak yapmayı gönül-
den arzuluyoruz.” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesinin 
düzenli olarak sergiler gerçek-
leştirdiğini, bilimsel anlamda da 
sempozyum başlatmaya karar 
verdiklerini aktaran NEÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, fakültede yü-
rütülen çalışmalar ve sempoz-
yum hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmaların ardın-
dan sempozyum, oturumlarla 
devam etti. Sempozyum, inter-
net ortamında canlı olarak takip 
edilebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi tarafından Hayıroğlu Mahallesi’ne kazandırılan ve içerisinde Aile Sağlığı Mer-
kezi, Emekli Konağı ile Muhtar Evi’nin bulunduğu sosyal tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı

İlçenin her yerinde
yatırım seferberliği

Karatay’ın ihtiyaçları ve ilçenin 
80 mahallesinin talepleri doğrultu-
sunda eğitimden kültüre, spordan 
çevreye kadar her alanda birçok öz-
gün projeyi hayata geçiren Karatay 
Belediyesi, ilçede yaşam kalitesini 
yükseltecek yatırımlar yapmaya de-
vam ediyor. Bu kapsamda Karatay 
Belediyesi tarafından Hayıroğlu 
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 
ve içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 
Emekli Konağı ve Muhtar Evi bulu-
nan Sosyal Tesis, düzenlenen tören-
le hizmete açıldı.

‘BİR BAŞKA KARATAY 
DİYEREK HİZMET 

YOLCULUĞUMUZA BAŞLADIK’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Karatay Belediyesi olarak 
öncelikli hedeflerinin her geçen gün 
gelişen, kalkınan ve önemli bir ca-
zibe merkez haline gelen Karatay’a 
değer katmak olduğuna vurgu yap-
tı. Başkan Hasan Kılca, “Göreve gel-
diğimiz 1,5 yıldan bu yana ilçemizin 
dört bir yanında nitelikli yatırımlar, 
faydalı projeler ve özgün hizmetleri 
bir bir hayata geçirerek hemşehri-
lerimizin rahatı ve mutluluğu için 
çalışıyoruz. İlçemize modern sosyal 
yaşam alanları oluşturmak ve bu 
imkânlardan vatandaşlarımızın en 
güzel şekilde faydalanmasına katkı 
sunmak adına da yeni birçok proje-
ye başladık. Birçok projemizi kısa bir 
süre içerisinde hizmete sunduk ve 
ekiplerimizle birlikte devam eden 
projelerimizi tamamlamak için bü-
yük gayret sarf ediyoruz. Hemşehri-
lerimizle yaptığımız istişarelere bü-
yük önem veriyoruz. Bu istişareler 
ve ziyaretlerimizin neticesinde Ka-
ratay’ımızda her yaş grubundan in-
sanımızın yararlanabileceği yepyeni 
sosyal yaşam alanları oluşturmaya 
devam edeceğiz” dedi.

‘EN İYİSİNİ YAPABİLMENİN 
GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ’

Hayata geçirdikleri bütün hiz-
metlerdeki temel hedeflerinin Ka-
ratay’ın hizmet kalitesini artırmak 
olduğuna dikkat çeken Hasan Kılca, 
belediye olarak ilçeye yapılabilecek 
her ne varsa en iyisini yapabilmenin 
gayreti ve çabası içerisinde olduk-
larını aktardı. Kılca, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Bugün açılışını yaptı-
ğımız Hayıroğlu Sosyal Tesisimiz 
de böyle bir gayretin neticesidir. 
Hayıroğlu Sosyal Tesisimiz, bir yan-
dan mahalle sakinlerimizin bizden 
talep ettiklerine karşılık bulurken, 
diğer taraftan da ilçemizin yaşam 
kalitesini artırmaktadır. Hayıroğlu 
Mahallesi’ne kazandırdığımız Sos-
yal Tesisimizde Aile Sağlığı Mer-
kezi, Muhtar Evi ve Emekli Konağı 
bulunmaktadır. Aile Sağlığı Mer-
kezi’mizde; Poliklinik Servisi Odası, 
Gebe İzleme Odası, Aşı Odası ve 
Bebek Emzirme Odası birimleri bu-

lunuyor. Bu projemizle, mahallemi-
zin Aile Sağlığı Merkezi ihtiyacının 
yanı sıra Muhtar Evi ve Emekli Ko-
nağı ihtiyaçlarını da gidermiş olaca-
ğız. Altyapıdan üstyapıya, çevreden 
sosyal tesislere kadar her alanda yo-
ğun bir tempoyla çalışıyoruz. Kara-
tay’ımızda 80 mahallemizin tama-
mında hayata geçirdiğimiz yatırım 
ve projelerimizle, ilçemizin çehre-
sinin değişmesine ve gelişmesine 
de önemli katkılar sunma gayretiyle 
çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde 
devam edeceğiz.”

‘KARATAY BELEDİYEMİZ, 
İLÇEDE STANDARDI YÜKSELTMEYE 

DEVAM EDİYOR’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı da açılış progra-
mında yaptığı konuşmada AK Parti 
Belediyeciliğinin başarısına vurgu 
yaptı. Neredeyse her gün bir temel 
atma veya açılış programı yapıldı-
ğını aktaran Başkan Pekyatırmacı, 
“Karatay Belediyemiz de bura-
da hem aile sağlığı merkezi hem 
emekliler konağı hem de muhtarlık 
ofisini bir araya getirerek güzel bir 
tesisi tamamlamış durumda. Ben, 

tesisin hayata geçmesinde Karatay 
Belediye Başkanımız başta olmak 
üzere emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. Karatay Belediyemiz 
merkezde olduğu gibi merkeze 
uzak tüm alanlarda yollarıyla, kal-
dırımlarıyla, tesisleri ve daha birçok 
projesiyle standardı yükseltmeye 
devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘KARATAY BELEDİYESİ TÜM 
KAYNAKLARINI İLÇEMİZİN 
FAYDASINA KULLANIYOR’

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar, Hayıroğlu’nun Kara-
tay’ın en büyük mahallelerinden bi-
risi olduğuna vurgu yaparak, şöyle 
konuştu: “Karatay Belediyemiz, bu-
raları ve bütün mahallelerimizi çok 
daha güzel bir hala getirebilmek 
adına var gücüyle çalışıyor. Elinde-
ki tüm kaynakları kullanan Kara-
tay Belediyemiz, vatandaşlarımızın 
ihtiyacı ve faydasına pek çok güzel 
projeler hayata geçiriyor. Ben Sayın 
Başkanımıza ve ekibine teşekkür 
ediyorum.”
BU TESİS HEPİMİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç da tesisin birçok 

özelliği bir arada bulundurması 
bağlamında önemli olduğuna vur-
gu yaptı. Mehmet Koç, “Bu tesis 
bizleri gerçekten çok mutlu etti. 
hayalimizdeki bir kompleksi bir ara-
da görerek açılışını yapıyor olmak 
gerçekten çok güzel bir duygu. Bu 
önemli tesisi hizmete açan Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca’ya teşekkür ediyorum. Pan-
demi sürecinde de büyükşehir ve 
ilçe belediyelerimizle güzel bir ekip 
olduk. Hep birlikte güzel işlere imza 
atıyoruz. Bu vesileyle de tüm bele-
diye başkanlarımıza da ayrı ayrı te-
şekkürlerimi sunuyorum” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise Yeni Büyükşehir 
Yasası ve sonrasında yapılan çalış-
malara değindi. Başkan Mehmet 
Genç, şunları aktardı: “Yeni Büyük-
şehir Yasası ile birlikte merkezde 
ne var ise merkeze uzak bütün ma-
hallelerde de o olacak demiştik. Bu-
gün de bunun güzel örneğine hep 
birlikte şahitlik ediyoruz. Bu tesis 
Hayıroğlu Mahallemize yakışan bir 
tesis oldu. Mahallelerimiz her şeyin 
en güzelini en iyiisini hak ediyor. 
Çünkü mahallelerimizin tamamı 
partimizin en büyük destekçileri ol-
muşlardır her zaman. Bu vesileyle 
ben tüm hemşehrilerime teşekkür-
lerimi sunuyorum.”

Açılış programına katılan ve söz 
alan MHP Karatay İlçe Başkanı Se-
bahattin Küçükdoğru, Karatay Bele-
diyesi’nin güzel çalışmalar yaptığını 
belirtti. Sebahattin Küçükdoğru, 
“Özellikle son zamanlarda bele-
diyemizin açılış veya temel atma 
olarak birçok program yaptı yapı-
yor. Maşallah başkanımızın hızına 
yetişemiyoruz. Bizler de MHP İlçe 
Teşkilatı olarak kendilerini ve yap-
tıklarını sonuna kadar destekliyo-
ruz. Allah kendilerinden razı olsun. 
Bugün açılışı yapılan tesislerimizin 
de mahallemize, ilçemize ve hem-
şehrilerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi. Protokol konuşmalarının 
ardından Hayıroğlu Aile Sağlığı 
Merkezi, Emekli Konağı ve Muhtar 
Evi’nden oluşan sosyal tesis, dualar 
eşliğinde hizmete açıldı.
n HABER MERKEZİ

KOMEK’te yeni dönem yüzyüze ve uzaktan eğitimlerle başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Mer-
kezleri’nde (ASEM) güz dönemi 
eğitimleri başladı. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya’nın istihdamına ve 
sosyal hayatına katkısını sürdüren 
KOMEK ve ASEM’lerden bugüne 
kadar 440 farklı branşta 900 bin-
den fazla kişinin istifade ettiğini be-
lirterek, eğitimlere katılan binlerce 
kursiyerin de yeni bir meslek sahibi 
olarak hayata atıldığını söyledi. Yeni 

dönemde pandemi nedeniyle sınırlı 
sayıda kontenjanla kayıtların alındı-
ğını ve 69 kurs merkezinde 32 bin 
kursiyerle derslerin başladığını kay-
deden Başkan Altay, “Pandemiden 
dolayı sıkı tedbirler alınarak eğitim-
ler yüz yüze ve uzaktan çevrimiçi 
olarak başladı. Yeni dönemin tüm 
kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz ve 
şehrimiz için hayırlı olmasını diliyo-
rum.” dedi. 

YÜZ YÜZE EĞİTİM 
KOMEK’te; Gelenekli El Sa-

natları, Fide Yetiştiriciliği, Kur’an-ı 

Kerim (Elif-ba ve Tecvitli Okuma), 
Bilişim Teknolojileri, Giyim, Mefru-
şat, Ney, Bağlama, Piyano gibi fark-
lı branşlarda Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) onaylı sertifikalı kurslar yeni 
dönemde yüz yüze eğitime başladı. 
Yüz yüze eğitimler seyreltilmiş sı-
nıflarda pandemi kurallarına uygun 
olarak gerçekleştiriliyor. 

YETİŞKİNLERE YÖNELİK İLK KEZ 
UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI 

Uzaktan eğitimde görev alacak 
eğitmenlere yönelik eğitim öncesi 
işleyiş ve süreç hakkında bilgilen-

dirme toplantısı yapıldı. Yetişkin 
eğitiminde ilk kez yapılacak olan 
uzaktan eğitim için öğretmen, öğ-
renci ve yönetici paneli oluşturul-
du. Bu paneller sayesinde düzenli 
kontroller sağlanarak uzaktan eği-
timde kalitenin üst seviyelere ta-
şınması amaçlanıyor. 
UZAKTAN (ÇEVRİMİÇİ) EĞİTİMLER 

Yeni dönemde uzaktan eğitim-
ler; Kişisel Gelişim, Yabancı Diller, 
Sanat Tasarım, El Sanatları, Bilişim 
Teknolojileri gibi 71 farklı branşta 5 
bin kursiyerle karşılıklı etkileşimin 

olduğu interaktif program ile çev-
rimiçi olarak başladı. Eğitimlerin 
sonunda tüm kursiyerlere katılım 
belgesi verilecek. 

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE 
YÖNETİCİ PANELİ 

Uzaktan eğitimlerde kullanıl-
mak üzere her öğretmenin ders 
programını ve sınıf süreçlerini 
görebileceği kendine ait bir panel 
oluşturuldu.

 Kursiyerlere yönelik oluştu-
rulan öğrenci paneli ile öğrenciler, 
kendilerine ait panele giriş yapıp 

kayıt oldukları kursların ders günle-
rini ve başlama bitiş tarihlerini, kaç 
saat devamsızlık yaptıklarını göre-
bilecek. Yönetici paneli ile de yö-
neticilerin sorumluluğundaki kurs 
merkezlerine ait bilgiler bu panel 
sayesinde kolaylıkla takip edilerek 
ihtiyaç ve talepler karşılanacak. 
Panel ile kurs merkezi yöneticileri, 
Otomasyon/Yazılım modülleri ile 
ilgili geliştirme istek ve şikâyetleri 
sistem üzerinden bildirerek tüm iş-
lemelerin takibini yapabilecek.
n HABER MERKEZİ

Hasan Kılca Ahmet Pekyatırmacı

Abdullah Selim Parlar Prof. Dr. Mehmet Koç

Prof Dr. Cem Zorlu Dr.Zeki Eraslan Prof Dr. Ahmet Çaycı



5 6 KASIM 2020HABER

Tamak’tan, esnek ve
güvencesiz çalışmaya tepki

Meram Belediyesi eğitim alanında önemli bir projeye daha imza attı. İlçe genelinde eğitim gören 
tüm 4. Sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verilmesini hedefleyen projenin protokolü imzalandı

Çocuklara uygulamalı
trafik eğitimi verilecek

Meram Belediyesi, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü ve Meram ilçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte 
çocukların trafik eğitimi alabilmeleri 
adına önemli bir projeye imza attı. 
Meram’da eğitim gören tüm 4. Sınıf 
öğrencilerine teorik ve uygulamalı 
trafik eğitimi vermeyi hedefleyen 
proje için hazırlanan protokol Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, Konya İl Emniyet Müdür Yar-
dımcısı Çetin Mungan, ve Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Koca tarafından imzalandı.

Meram Belediyesinin başlattığı 
bu önemli projeye destek vermiş 
olmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getiren Konya İl Emniyet Müdür 
Yardımcısı Çetin Mungan öğrencile-
rin aldıkları bu eğitimle hayatlarının 
geri kalan kısmında trafikte rahat 
edeceklerine vurgu yaptı. Trafik 
eğitimi ile birlikte can kaybı ve ya-
ralanmalar gibi üzücü vakaların 
azalacağını, maddi ve manevi zarar-
ların önüne geçileceğini ifade eden 
Çetin Mungan, “Böylesi önemli bir 
projeye imza attıkları için Meram 
Belediyesine ve Başkan Mustafa 
Kavuş’a teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Koca ise konuşma-
sında Milli Eğitim Müdürlüğü ola-
rak çocuklara eğitim faaliyetlerinin 
tümünde katkıda bulundukları be-
lirtti. Bu faaliyetlerde Meram Bele-
diyesinin de fiziki, sosyal ve kültürel 
açıdan kendilerine önemli destekler 
sunduğunu ifade eden Koca, “Tüm 
bu destekleri için Meram Belediye 
Başkanımız Mustafa Kavuş’a te-
şekkür ediyorum. İmzaladığımız bu 
protokolle de 4. Sınıf öğrencilerimiz 
Meram Belediyesine ait trafik eğitim 
alanında trafik ekiplerimizden uygu-
lamalı eğitim alacaklar. Onlara da 

çocuklarımız adına teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.
‘ÇOCUKLARIMIZA BU ÖNEMLİ EĞİTİM 

TRAFİK BİLİNCİ KAZANDIRACAĞIZ’
Meram Belediyesi Berlika Trafik 

Eğitim Parkında gerçekleştirilecek 
eğitimlerden ilçe genelinde okuyan 
6237 4. sınıf öğrencisinin yararlana-
cağını ifade eden Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş ise, trafik 
bilinci ve kurallarının hayati önem 
taşıdığına vurgu yaparak, “Meram 
Belediyesi olarak hem ilköğretim 
hem de ortaöğretim çocuklarımız 

için farklı projeler üretiyoruz. İl Em-
niyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzle imzaladığımız bu 
projede ise yeni oluşturduğumuz 
Berlika Trafik Parkında Trafik Mü-
dürlüğü uzmanlarının eğitimleri 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 
lojistik desteğiyle öğrencilerimize 
‘Trafik Eğitimi’ verilmesine olanak 
sağlayacağız. Meram’da bulunan 66 
okulda eğitim gören 4. Sınıf öğrenci-
lerin tamamı bu önemli eğitimi ala-
caklar. Eğitim projemiz Meramımıza 
ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

‘HER YAŞ VE SINIF İÇİN AYRI BİR 
PROJE YÜRÜTÜYORUZ’

Projenin bitmeyeceğini ve sü-
rekli hale getireceklerini de ifade 
eden Başkan Mustafa Kavuş, sözle-
rini şöyle sürdürdü; “Bu yıl 3. Sınıfta 
okuyan ve önümüzdeki yıl 4. Sınıfa 
geçecek öğrencilerimiz bu eğitime 
devam edecekler. Eğitime ve çocuk-
larımızın ve ailelerinin hayatına ver-
diğimiz destek bununla sınırlı değil 
elbet. Her yaş ve sınıfta okuyan ço-
cuğumuz için ayrı bir proje yürütü-
yoruz. 3. Sınıflar için hazırladığımız 
ve önümüzdeki hafta başlayacak 
olan ‘KOP Doğa Okulu Projemiz’ 
hayat buluyor. 1. ve 2. sınıflara ‘De-
ğerler Eğitimi’ projemiz var. 5. 6. ve 
7. Sınıf öğrencilerimiz için ise önceki 
yıllarda hayata geçirdiğimiz ‘Bilim 
Kurdu’ projesi devam ediyor. Yani 
birinci sınıftan başlayıp sekizinci sı-
nıfa kadar her çocuğumuzun eğiti-
mine ve hayatına dokunmuş ve des-
tek vermiş oluyoruz. Önümüzdeki 
süreçte de eğitime yönelik çalışma-
larımız artarak devam edecek, yeni 
projeler üretmeyi sürdüreceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Türk-İş Konya İl Temsilci-
si Abdülkadir Tamak, Türk-İş’e 
bağlı sendika başkanlarıyla bir-
likte yaptığı basın açıklamasında, 
TBMM’sinde görüşülen İstihdam 
Paketiyle esnek ve güvencesiz bir 
çalışma sistemi getirilmek isten-
diğini dile getirerek, söz konusu 
paketi kabul etmediklerini söy-
ledi.

Basın açıklamasında Türk-İş 
olarak bütün Türkiye’de esnek 
çalışmaya hayır dediklerini be-
lirten Türk-İş Konya İl Temsilcisi 
Abdülkadir Tamak, “10 gün önce 
açıklamamızı sonlandırırken de-
miştik. Bu düzenlemeye karşı 
yanıtım mücadele olacak demiş-
tik. Dediğimiz gibi, mücadelemi-
zi büyütüyoruz. Adına İstihdam 
Paketi dedikleri esnekleştirme, 
kuralsızlaştırma, güvencesizleş-
tirme yani kısacası köleleştirme 
paketine karşı sesimizi bugün 
bütün Türkiye’de olduğu gibi, 
Konya’dan da güçlü bir şekilde 
yükseltiyoruz. Çünkü bu köleleş-
tirme paketine karşı sürdürdü-
ğümüz mücadelede, artık yalnız 
olmadığımızı biliyoruz. İki gün 
önce Genel Merkezimizde Hak-
İş ve DİSK’le ortak bir açıklama 
yapıldı.

 Esnek çalışmaya hayır de-
nildi. Yapılan ortak açıklamayla, 
Türkiye işçi sınıfının temel hak-
ları söz konusu olduğunda, nasıl 
bir arada ve dayanışma içinde 
bir araya geldiğini gösterdik. Bu 
düzenlemeyi TBMM’ye getiren-
lere, getirilmesine sebep olanla-
ra buradan tekrar sesleniyoruz. 
Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Vaz 
geçinki arkanızda kötü bir miras 
bırakmayın. Emekçiler adlarınızı 
duyduğunda, yüzlerinizi gördü-
ğünde size saygı göstersin. Zaten 
emekçilerin sahip olduğu onlarca 
derdine bir dert daha eklemeyin” 
dedi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ORTADAN 
KALDIRILMALIDIR

Abdulkadir Tamak iktidarı 
kayıt dışı çalışmayı ortadan kal-
dırmaya davet ederek, “İşçilerin 
temel haklarıyla uğraşmanın ye-
rine, gerçekten salgın koşulların-
da derdiniz istihdamı artırmaksa 
kayıt dışı çalışmayı ortadan kal-
dırın. İşçilerin istekleri dışında 
ücretsiz izine çıkarılmaları en-
gelleyin. Ücretsiz izne çıkarılan 
bir emekçinin ailesiyle beraber 
günlük 39 TL ile yaşayabildiğini 
hayal edin. Hayal edin ki yaptı-
ğınız yanlışların farkına varın. 
Bizler derdimizi anlatmaktan 
usandık, onlar bizlere yeni dert-
ler üretmekten usanmadılar. Biz-
lerin mücadeleden vazgeçeceğini 
mi sanıyorlar? Eğer böyle sanı-
yorlarsa bizi henüz tanımıyorlar. 
Bizler mücadeleden vaz geçme-
yiz. Ülke genelinde bu paketi 
protesto ederek, ilk mesajımızı 
veriyoruz. Mesajımızı alacağınızı 
ümit ediyoruz. Bu köleleştirme 
paketini geri çekin. Çekmezseniz 
mücadeleye devam edeceğiz. Bu 
mücadele çocuklarımıza mutlu 
bir gelecek, insanca yaşayacağı iş 
şartlarını sağlamak içindir” diye 
konuştu. n DURAN ÇÖLCÜ

Selçuklu Belediyesi 6 sosyal tesisini filyasyon ekiplerine tahsis etti
Selçuklu Belediyesi pandemi 

döneminde sağlık çalışanlarının 
işlerini kolaylaştırmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda yapılan çalışma-
lara bir yenisi daha eklendi. Pande-
mi döneminde gösterdikleri örnek 
çalışmalarla takdir kazanan filyas-
yon ekiplerine 6 sosyal tesis tah-
sis edildi. Çalışma aralarında daha 
önce kafe ve park alanı gibi yerler-
de vakit geçiren filyasyon ekipleri 
şimdi ise Selçuklu Belediyesinin 
tahsis ettiği sosyal tesislerde zaman 
geçiriyor. Filyasyon ekiplerine din-
lenme aralarında çay ikramının ya-
pıldığı tesisler saat 09.00 ile 23-00 
arasında hizmet veriyor. Selçuklu 
Belediyesi ayrıca Ali Okudan Sa-
nayi Sosyal Tesislerinde filyasyon 
ekiplerine haftanın her günü ye-
mek ikramında bulunuyor.

Salgınla mücadele konusunda 

belediye olarak imkanlarını sefer-
ber ettiklerini söyleyen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı “Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de etkisini artıran Co-

vid-19’la mücadelede bütün ku-
rumlarımız üzerine düşen görevini 
yapıyor. Bizler de Selçuklu Beledi-
yesi olarak filyasyon ekiplerine hem 
moral olması hem de yorgunlukla-

rını atmaları için sosyal tesislerimizi 
tahsis ettik. Gün içinde yoğun bir 
tempo ile çalışan filyasyon ekipleri-
mizin konforlu şekilde dinlenebile-
cekleri bir ortam oluşturmuş olduk. 

Pandemiyle mücadelede büyük 
takdir kazanan sağlık çalışanları-
mıza ve filyasyon ekiplerine çalış-
malarında kolaylıklar diliyorum” 
şeklinde konuştu.

‘SELÇUKLU BELEDİYESİ’NE 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Filyasyon ekibinde görevli Dok-
tor Ömer Acat ise “Saha rotasyonu, 
saha eğitimi için iki aylık görevlen-
dirmeyle geldim. Yaklaşık 2 aydır 
da filyasyon yapıyoruz. Selçuklu 
Belediyemize teşekkür ediyoruz. 
Bize 6 tane sosyal tesis sağladı. 
Önceden vakalara gittikten sonra 
ara zamanlarda park ve kafeler gibi 
mümkün olan boş yerlerde diğer 
vakamızı bekliyorduk. Çünkü yap-
tığımız vakalar sabahtan akşama 
kadar sürmüyor. Bir vaka yapıyo-
ruz diğer vakayı beklerken otura-
cağımız, yemek yiyeceğimiz yerler 
gerekiyordu, belediyemiz sağ olsun 
bize böyle tesislerini açtı. Bu açıdan 
tekrar teşekkür ediyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.
n HABER MERKEZİ

Abdulkadir Tamak
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7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı
Mersin merkezli aralarında 

Konya’nın da bulunduğu 7 ilde 
düzenlenen operasyonda, sahte 
bahis kuponuyla dolandırıcılık 
yaptıkları iddia edilen 48 kişi gö-
zaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti’nde yaşayan E.Y, sosyal med-
yada tanıştığı kişilerin, ikramiye 
kazanmış gibi gösterilen sahte 
bahis kuponuyla kendisini dolan-
dırdığını ileri sürerek şikayette 
bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen 
Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 

sosyal medyadaki faaliyetlerini 
10 ay boyunca takip etti.

Fotoğraf işleme program-
ları aracılığıyla yaptıkları sahte 
kuponları, belirli ücret karşılığın-
da sattıkları tespit edilen ve kim-
likleri belirlenen 52 şüpheli hak-
kında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin’in yanı sıra İstanbul, 

Kayseri, Ordu, Konya, Manisa 
ve Tunceli’de düzenlenen eş za-
manlı operasyonlarda 48 kişi gö-
zaltına alındı.

 Şüphelilerin ev ve iş yerlerin-
deki aramada, çok sayıda dijital 
materyal, sahte bahis kuponu ba-
sımında kullanılan yazıcı, izinsiz 
kullanıldığı tespit edilen drone ve 

yüklü miktarda para bulundu. 
Polis, şüphelilerin banka he-

saplarındaki incelemede orantı-
sız para transferi gerçekleştirildi-
ğini de tespit etti. 

Soruşturmada ayrıca, sahte 
kuponlardan kazanıldığı iddia 
edilen parayı talep eden kişi-
lerden “vergi” gibi bahanelerle 

yeniden ücret ödenmesi istendi-
ği, dolandırıldıklarını anladıktan 
sonra iletişimi kesmek isteyen 
bu kişilerin zanlılar tarafından bir 
avukatın kimlik kartı kullanılarak 
tehdit de edildiği belirlendi. Ad-
reslerinde bulunamayan 4 kişiyi 
arama çalışmaları sürüyor.
n AA

Silahla vurulan 
kadın yaralandı

Konya’da bir kişi 
bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da, ruhsatlı silahını iş 
yerinden evine götürmek istediği 
sırada tabancayla vurulan kadın 
yaralandı, olayla ilgili eşi gözal-
tına alındı. Karatay ilçesi Çelebi 
Mahallesi Adile Sultan Sokak’ta, 
kocası Vedat (44) ile market iş-
leten Halime Dirhemsiz (36), 17 
yaşındaki kızı İ.D’den, para kasa-
sındaki bulundurma ruhsatlı ta-
bancasını eve götürmesini istedi. 
Bu sırada karın bölgesinden silah-
la vurulan anne Dirhemsiz, kanlar 
içinde yere yığıldı. İhbar üzerine 
Dirhemsiz, olay yerine gelen 112 

Acil Servis ekiplerince Konya Şe-
hir Hastanesine kaldırıldı.

SUÇU ÜSTLENEN OLMADI
Olayla ilgili soruşturma başla-

tan polis, 17 yaşındaki İ.D’nin 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne “Babam 
annemi vurdu.” ihbarından yola 
çıkarak, Vedat Dirhemsiz’i gözal-
tına aldı. Ancak Dirhemsiz’in, ifa-
desinde eşinin kasadan silahı alır-
ken elini çarptığını ve yanlışlıkla 
silahın ateş aldığını ileri sürdüğü 
öğrenildi. Polisin, Dirhemsiz’i ki-
min yaraladığını belirlemek için 
başlattığı araştırma sürüyor. n AA

Emirgazi ilçesinde bir kişi bı-
çaklanarak öldürüldü. Alınan bil-
giye göre, Ö.B. (16), Yeni Mahalle 
87754. Sokak’taki evlerinin önün-
de karşılaştığı Vehbi Oğul (21) ile 
bilinmeyen nedenle tartışmaya 
başladı. Kısa sürede kavgaya dö-
nüşen olayda Oğul, bıçakla boy-
nundan yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine 

olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, yaptıkları ince-
lemede, Oğul’un hayatını kaybet-
tiğini belirledi. Oğul’un cenazesi, 
incelemenin ardından otopsi için 
morga gönderildi. Polis ekiplerince 
yakalanan ve suçunu itiraf eden 
Ö.B’nin emniyetteki işlemleri sü-
rüyor. n AA

İzmir’de yaşanan depremin yaralarının sarılması için Türkiye yardıma koşarken, Konya da hem kamu 
kurumları ve belediyeleri, hem de STK’ları aracılığıyla İzmir’in yaralarını sarmak için adeta seferber oldu

Konya, İzmir için
tek yürek oldu

İzmir’de 30 Ekim’de meydana 
gelen deprem sonrası arama kur-
tarma, sağlık ve barınma ihtiyacı-
na destek vermek üzere Konya’da-
ki kamu kurumları, belediyeler ve 
gönüllü kuruluşlar seferber oldu.

Konya Valiliğinden yapılan 
açıklamada, Valilikçe 900 ailenin 
gıda ihtiyacı için 27 ton gıda mad-
desi gönderildiği belirtildi.

Konya Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğünden 16 kişilik arama 
kurtarma ekibi ile 1 cip, 1 kentsel 
arama kurtarma aracı, 1 yemekha-
ne kamyonu, 16 kişilik 1 minibüs 
gönderildiği ifade edilen açıklama-
da, şunlar kaydedildi:

“Konya Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığından 12 ki-

şilik arama kurtarma ekibi, 2 ara-
ma kurtarma aracı, 110 bin yarım 
litrelik su, 50 bin kişilik kumanya, 
kumanya dağıtımı yapmak üzere 
12 personel, merkez ilçe beledi-

yelerinden 1 tam donanımlı araç, 
7 kişilik arama kurtarma ekibi, 15 
ton bakliyat, hasar tespit çalışma-
ları için 2 personel, Konya Sağlık 
Müdürlüğünden 11 personel, 1 

UMKE aracı, bir 112 hizmet aracı, 
1 ambulans, Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğünden 8 inşaat mühen-
disi, 6 mimar, 6 şoför, 6 araç, İl-
ler Bankası Konya Bölge Müdür-
lüğünden 2 inşaat mühendisi, 1 
jeoloji mühendisi, 1 şoför, 1 araç 
görevlendirilmiştir.”

Açıklamada, “Depremin öğre-
nilmesinden bugüne kadar İzmirli 
kardeşlerimize yardımcı olmak için 
örnek bir dayanışma ve yardımlaş-
ma duygusu ile seferber olan baş-
ta Konyalı hemşehrilerimiz olmak 
üzere gönüllü kuruluşlara, yerel 
yönetimlere ve kamu kurumlarına 
şükranlarımızı sunarız.” ifadesine 
yer verildi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, İzmir’de ya-
şanan depremde zarar gören va-
tandaşlar için yardım kampanyası 
düzenlendi. İzmir’deki deprem son-
rasında AFAD Başkanlığının, Konya 
Valiliği ile çalışma yürüttüğü yardım 
kampanyasında depremzedeler için 
Beyşehir Anıt alanına çadır kuru-
larak gıda ve battaniye toplandı. 
Kampanya üzerine depremzedeler 
için harekete geçen Beyşehirliler, 
yardım çadırlarının önüne akın etti. 
Ellerinde battaniye ve gıda kolileriy-
le yardım çadırına gelen vatandaş-
lardan bazıları da, makbuz karşılığı 
para yardımında bulundu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, “İzmir’de, ummadığımız 
beklemediğimiz bir gün de acı habe-
ri aldığımızda, Türkiye olarak, Dev-

let olarak, Millet olarak hep beraber 
seferber olduk. Beyşehir yılardır bu 
hadiselere antrenmanlıdır. Beyşehir 
halkının sahavetini, vatanına ba-
ğımlılığını tekrarlamaya gerek yok. 
Bu şehrin insanı ülkesinin sıkıntıya 
uğrayan yerlerine her zaman yar-
dımda koşmuştur. Zira hep beraber 
bu yükü omuzlarsak kaldırırız. Bu-
günde bunu yaşıyoruz. 1999 Gölcük 
depremini yaşamış bir belediye baş-
kanıyım. 

O zaman da şehrimizde orga-
nizasyonlarımız böyleydi, şimdide 
böyle vatandaştan gelen talebi biz 
sadece sevk ediyoruz. Acılarını azal-
tamayız, ölenleri geri getiremeyiz 
belki ama yaradana, bir daha bu 
ülke böyle acıları görmesin, insanla-
rın yüreği yanmasın diye dua ederek 

yanlarında olabiliriz. İzmir halkının 
yanlarında olduğumuzu anlatmak 
bakımından bugün bu yaptığımız 
yardım kampanyasıyla Beyşehir 
halkının duyarlılığını görmekten 
de gurur duyduk. Bu mana da ben 
Beyşehir halkına çok teşekkür ediyo-
rum. Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz, 
yaralılara Allahtan şifa ve sağlık dili-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Deprem sonrasında AFAD Baş-
kanlığının. Konya Valiliği ile çalışma 
yürüttüğünü vurgulayan Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, “İz-
mir’imiz de geçtiğimiz Cuma günü 
6,6’lık hiç istemediğimiz ve o kadar 
da üzüldüğümüz deprem meydana 
geldi. Depremde acı kayıplarımız ve 
yaralılarımız oldu. Acılarını paylaş-

mak adına Beyşehir halkı olarak yar-
dım eli uzatıyoruz. Acılarını yok ede-
meyiz ama onlara moral ve destek 
olabiliriz. Beyşehir halkı olaya çok 
duyarlı davrandı. Kısa bir süre içinde 
oldukça çok fazla malzeme topladık. 
İnşallah İzmirli kardeşlerimize yolla-
dığımız zaman da faydalanmış olur-
lar. Yapılan bu yardımları en kısa 
sürede toplayıp, Cuma günü gön-
dermeyi planlıyoruz. Özellikle Bey-
şehir halkının bu anlamda gösterdiği 
duyarlılığa ve hassasiyete teşekkür 
ediyorum. Depremde hayatını kay-
beden vatandaşlarımız için baş sağ-
lığı, yaralı ve hala hastane de tedavi 
gören arkadaşlarımıza da geçmiş 
olsun diyerek, tekrar İzmir’e geçmiş 
olsun dileklerimi sunuyorum” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir, depremzedeler için yardıma koştu
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Yediden yetmişe herkes tatlı heyecanlar, 
telâşlar yaşardı. Ve ekseriyet törenlere 
katılmak isterdi. Çünkü o halkın bayra-

mıydı. 
Düşmandan ülkenin kurtarılışı üzerinden, 

çok uzun yıllar geçmemişti.
O buhranlı, zorlu senelerin izleri; gaziler, ve-

rilen şehitlerin, kayıpların yıkımın hüznü, hâlâ 
yaşıyordu.

Aradan asırlar geçecek olsa bile birlik ve be-
raberliğin, sürekliliğin, bir güzellik halkasının 
yaşaması gerektiğinin, öneminin bilincindeydi 
millet. Tarihine, mirasına sahip çıkıyordu.

Bayramlar, geleceğe de umutla, başarıyla 
yürümenin bir sembolüydü.

Resmigeçitler, taklar, meydanlardaki davul 
zurna eşliğindeki kutlamalar, güne yayılan coş-
ku, fener alayları eklentili, katlamalı sevinçler 
hissettirirdi.

Askerlerimizin heybetli adımları, güven, 
inanç duyururdu. Kozmik odaları filan bilmez-
dik. Korkusuz, davudî çıkardı üst rütbelilerin, 
tepedekilerin sesi. Dilleri, ayakları dolaşmazdı. 
Net, ne dediği anlaşılır kişilerdi. Yürekten sever-
dik en çok.

Türklüğümüz, inancımız içimizi titretirdi. 
“Irkçılık, kafatasçılık” gibi suçlamalar aklımıza 
gelmezdi. Gelenlere de şüpheyle bakılırdı.

Çocuklarımız, gençlerimiz seyreden herkese 
ümit, sürur verirdi. Onların geleceği hakkında 
derin kuşkular, yeis beslemezdik. Bunalmazdık. 
Yardımlaşma, tesanüt, mânâ vardı.

Hava soğuk dahi olsa, öğrenciler törene iş-
tirak ederdi.

Bir bayram günü, mazeretim sebebiyle gi-
demediğimde, çok üzüldüğümü, hayatımdaki 
mühim bir olayı kaçırdığımı, istemesem de dı-
şarda kaldığımı düşünmüştüm. Bir eksiklik, tat-
sızlık vardı.

Çocukluktan kalan, tuvaletin üstüne hırka 
giydiğim bir resmim de mevcut.

Bu vatanı kurtaran şehitlere, kahramanlara, 

bir nebze de olsa, en azından bir saygı, anma 
borcumuz olduğunu, ufakken de bilirdik. O ka-
darcık bir zahmete(!) katlanılırdı.

Atalarımız nice olumsuzluklara, dertle-
re, güçlüklere tahammül ederek, cansiperane, 
memleketi bu noktaya kadar getirmişti.

Hürriyetimizin, şerefli mevcudiyetimizin, 
bir açıdan hayatımızın sebebiydiler.

Memleket kolay inşâ edilmemiş; yeni bir 
vatanın temeli atılmıştı. İstiklâl ve bir anlamda 
istikbalimizi kazanmıştık.

Bunun gururu, el ele gönül gönüle yaşan-
malıydı. Bayrağımız sonsuz dek dalgalanma-
lıydı. Kutlu ülkülerin ateşi, hiç sönmemeli ya-
şanmalıydı. Ne büyük, ne küçük, hiç kimse; bu 
zaferi, bu gerçeği küçültemezdi. Çünkü “devlet-i 
ebed müddet” ti.

Onur hissi, ortak değerler, müşterek duy-
gular; bir istikrarı, nizamı, varoluş dengesini ve 
neşesini sağlıyordu. Tarihî hatırlatıyor; bir çizgi, 
bir duruş, aidiyet, duygu yoğunluklu bu prog-
ramlarla da pekiştiriliyordu.

Bu tartışması yapılacak, didiklenecek, sağa 
sola çekiştirilip, rezil rüsva edilecek bir konu de-
ğildi. Eni sonu, bekâ meselesine kadar giderdi.

Sadece millî bayramlar değil, dinî bayram-
larımızın da yeterince hükmü, görünürlüğü, 
ruhlardaki neşesi yoktu.

Şimdi hiçbir kutsala saygısı olmayan nesiller 
geliyordu; millî-dinî değerler sorgulanır, güdük, 
içeriksiz hâle getiriliyordu.

Boş, iş görmez, iri sözlerle kaplıydı ortalık.
Sanki kutlanacak hiçbir bayramımız kalma-

mıştı.

BAYRAM BİZİM NEYİMİZE

HÜZEYME
YEŞİM
KOÇAK
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KONYA’DA CUMHURİYET BAYRAMI 
KUTLAMALARI

Son yıllarda milli bayramlarımıza gere-
ken ehemmiyet gösterilmemeye başla-
dı. Bu da yetmezmiş gibi Cumhuriyeti 

kuran kadroları tarihten silmeye çalışmak 
gibi bir gafletin içine düşüldü. 

Benim çocukluğum dokuz senesi Toros-
ların eteğinde bir köyde geçti. Öğretmenle-
rimizin organizasyonlarıyla bizler yürüyüş-
ler yapıp, şiirler okurduk. Halk da bayram 
kutlamalarında okula gelirdi. Okul koromuz 
memleket ve kahramanlık türküleri söylerdi. 
Bizden büyük sınıflar, ortaokul öğrencileri 
jimnastik hareketleri yapardı. Konya’ya ta-
şındığımız zaman Şehir Meydanında, statta 
kutlamalar yapılır, askeri geçit törenleri dü-
zenlenirdi. Yani Milli Bayramlarımız devlet 
töreniyle kutlanırdı.

Ben de merak ettim, Cumhuriyetin ilk yıl-
larında ve 50’li yıllarda kutlamalar nasıl ya-
pılırdı diye. İmkânım ve zamanım nispetinde 
o dönemin gazetelerine müracaat ederek bir 
değerlendirme yapmaya çalıştım.

1925 yılı Konya basınında Cumhuriyet 
bayramı kutlamalarına dair haberler yer 
almıştır.  Babalık Gazetesi 6 Teşrini Sani 
1925’te Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını 
“Mülhakatta Cumhuriyet Bayramı” başlığı al-
tında vermiştir. Maalesef yazı çok silik olduğu 
için okumak çok zor. Okuyabildiğim kadarıyla 
sizlere aktarmaya çalışacağım.

“Belediyenin… ?-29 Teşrin-i Evvel’de bü-
tün dükkânlar bayraklarla donatılmış ve Be-
lediye Meydanı ve Hükümet Meydanı civarı 
tamamen tezyin ve tenvir edilmiştir.

Sabahleyin saat 10.00’da Erkek ve Kız 
Mektepleri talebeleriyle, jandarma efradı ve 
yüzlerce halk hükümet meydanına toplan-
mışlar ve musika-yı selam edilmiştir. “Tür-
kü ve Türkiye’yi keyfi için satmak isteyen bir 
hanedanın hayat-ı hususiyelerine teşrihan” 
Erkek mektebi namına okunan nutku takiben 
Kaymakam bey aynı mevzu üzerine tevsi ve 
daha vazıh bir beyanatta bulunmuş ve herkes 
alkışlamıştır. Bilahere erkek ve kız mektepleri 
talebeleri tarafından okunan manzumeler ve 
marşlardan sonra makamat ziyaret edilmiş-
tir.

Geceleyin Erkek ve Kız Mekteplerinin ter-

tip ettiği fener alayı halkımızın da iştirakiyle 
mahallatı dolaşarak Belediye meydanında 
güzel manzumeler kıraat ederek izhar-ı teba-
dereti etmişlerdir. Hakikaten pek müstesna 
olan iş bu nümayişi tertip eden zevata teşek-
kür ederiz.” (Konya Bölge Yazmalar Kütüpha-
nesi, Gazeteler, Babalık, 1925,jpg 40)

27 Ekim 1950 yılında Öğüt Gazetesinde 
29 Ekimde tüm iş yerlerinin kapanması mec-
buriyeti olduğu için gündelikle çalışan işçile-
rin yevmiyelerinin ödenmesine dair tebliğ yer 
alıyor. Tebliğ şöyle:

İşçilerin Cumhuriyet Bayramı yevmiyele-
ri hakkında tebliğ:

Ankara, 24 (THA)- Çalışma Bakanlığın-
dan tebliğ edilmiştir:

2739 Sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller Kanunu mucibince Cumhuriyet Bay-
ramında bilumum iş yerleri kapanma mecbu-
riyeti bulunan 29 Ekim gününde gündelikle 
çalışan işçilerin tam olarak, bu gündeliklerin 
saat hesabıyla veya parça başına veyahut yap-
tığı iş miktarına göre ücret olarak çalışan işçi-
lerin 29 Ekim’den önceki iş haftasında kazan-
mış oldukları ücretin tutarının 6 iş gününe 
taksimi suretiyle elde edilecek vasati miktar 
nispetinde bayram günü ücretlerinin hiç bir iş 
karşılığı olmaksızın tatilden önce ödeneceği, 
keza bulundukları işin mahiyeti dolayısıyla 29 
Ekim’de çalışan işçilere o güne ait ücretlerinin 
iki misli olarak ödeneceği 3008 sayılı İş Kanu-
nun 46. maddesi hükmü icabıdır.

Bundan evvelki senelerde bu madde hük-
münün gereği gibi tatbik olunmadığı, birçok 
işçilerin ve sendikaların şikâyetlerinden anla-
şılmış olduğundan bu yıl, bu gibi şikâyetlere 
ve fuzulî muamelelere mahal verilmemesi 
için keyfiyet bütün işverenlere ve işçilere teb-
liğ olunur.”

Demek ki “işçilerin 29 Ekimde yevmiyele-
riyle” ilgili kanun ilk defa 1935 yılında yürürlü-
ğe girmiş ve uygulanmaya başlamıştır. 
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Ülke İkinci Dünya Savaşının eşiğinde tüm 
dünyayı kasıp kavuran bir iktisadi buhrana gir-
miştir.  Eğer verilemeyip aksamalar olduysa, 
geçmişi suçlamak yerine ülkenin içinde bulun-
duğu iktisadi duruma bakmak icap eder.

Öğüt Gazetesi 30 Ekim 1950 tarihli nüs-
hasında  “Cumhuriyetin 27 nci Yılı Şehrimizde 
Coşkun Tezahürat ve Neşe ile Kutlandı” başlı-
ğıyla haberi manşetten vermiştir. 

Atatürk’ün Emaneti, 27 nci Yılını Sulh ve 
sulh ve sükûn içinde idrak etti.

Daha nice yıllar bu mutlu kutlama gününü 
görmek, Türk Milletine nasip olacaktır.

Cumhuriyetin 27 nci yılını kutlama töreni 
dün şehrimizde üstün bir alaka içinde kutlan-
mıştır.

Halk, kadını, erkeği, çoluğu çocuğuyla sa-
bahın erken saatlerinden itibaren bayraklar, 
yeşilliklerle süslü caddelerden geçerek Cum-
huriyet Meydanına, bu meydanı kuşatan an-
filere yerleşmiş bulunuyordu. Geniş caddeler 
tamamen motorlu askeri vasıtalarla dolmuştu.  
Valilik makamında devlet adına yapılan resmî 
kabul saat 9.00’da başlayarak 20 dakika devam 
etti. Saat tam 10.00’da komutan Avni Akdağ, 
Vali Vekili M. Adli Bayman ve Belediye Başka-
nı Rüştü Özal, meydanı dolduran sivil ve askeri 
teşekküllerin önünden geçerek bayramlarını 
kutladılar.

Sıra geçit resmine gelmişti. 
Askerî bando tribünün önünde yer aldı. 

En önde Gedikli Erbaş Okulu, sonra askeri kıta 
ve daha sonra da motorlu birlikler olmak üze-
re bütün askerî teşekküller büyük bir intizam 
içinde geçtiler. Spor kulüplerini izcilerimiz, on-
ları da lise ve orta ve ilkokul öğrencilerinin ilgi 
uyandıran geçişi takip etti.  Halk, mütemadiyen 
meydanlarda toplanıyor, çalınan davul zurnayı, 
yapılan eğlenceleri,  geceleri de fener alaylarını 
ve havaî fişek atışlarını seyrediyordu. Meydan-
larda değerli hatip öğretmenler tarafından söy-
levler verildi.

Atatürk’ün emaneti 27 yılını idrak etti.  
Daha nice yıllar bu mutlu kutlama gününü 
görmek Türk milletine nasip olacaktır. (Kon-
ya Bölge Yazmalar, Gazeteler, Öğüt Gazete-
si,1950-51-52)

“Günün Yazısı” bölümünde de “27 Yılın 
Muhasebesi” başlıklı yazısıyla Bardaslı, Cum-
huriyetin 27 yılda Türk Milletine kazandırdığı 
değerleri, fabrikaları ve sanayii, ilim ve fenninin 
bir muhasebesini yapmıştır. Bardaslı, 27 yılda 
yapılan yatırımları şöyle sıralamaktadır:

“İktidarda bulunan dostlarımız Demokrat 
Partililerin altı aydan beri inkâr etmekle bitire-
medikleri bu 27 içinde neler yapıldığını bu mut-
lu günün ertesinde bir bilanço çıkarmak gere-
kirse, şöyle sıralanabilir:

1)1923-1925: Cumhuriyetin dahilde ve ha-
riçte benliğini duyurması. Bu devre bir yerleş-
me ve tanışma devresidir. Ebedî meşaleci Mus-
tafa Kemal’in önderliği ile iki yıl içinde kat edilen 
mesafeler malumumuzdur.

2)1925-1930: Köhnemiş bir şark zihniyeti-
nin yıkılıp, dünyanın yürüyüşüne adım uydura-
bilmek için dinamik ve muasır garp zihniyetinin 
ikamesi. Bu devre en önemli ve Cumhuriyetin 
kurulması kadar zorlukla karşılaşılmış bir dev-
redir. Başarılan işlerin kıymeti 27 yıllık bir bi-
lançonun en ağır ve en kıymetli kısmını teşkil 
eder.  Bu gün Türkiye Cumhuriyeti bir itibara 
sahipse, bu devrede yapılan inkılapların saye-
sindedir.

3)1930-1938: Memlekette yerli sanayinin 
kurulmasına çalışılması; yol siyasetinin tatbiki 
ve geliştirilmesi. Bu devrede memleketin ölü 
ekonomisi diriltilmeye çalışılmıştır.

4)1938- 1945: Dünya ufuklarında kanat 
çırpan sulh güvercinleri yerine ölümün kanlı 
yüzünü taşıyan çelik kanatlar hâkim olmuş-
tur. Bu devre Cumhuriyetin en çok yorulduğu, 
tehlikeli fırtınalara kahramanca göğüs gerdiği 
devredir. Yeni bir fidan dikilmiştir. Bu fidanı di-
binden kara borsa kurdu kemirmeye çalışmış, 
dışardan da barut kokulu fırtınalar sarmıştır. 
Ak saçlı bahçıvan İnönü, fidanın kurumaması 
için sabahlara kadar uykularından feragat et-
miş, fidanı selamete eriştirmiş, pençe atmasını 
sağlamıştır.

5)1945-1950: Cumhuriyet yeni bir şekil 
almıştır. Başına demokrasi tacını geçirmiştir. 
Memleket havasına, hak ettiği demokrasi pen-
ceresinden yepyeni, taptaze bir hava esmeye 
başlamıştır.

1938-1950; on iki senelik bir zaman içinde 
ekonomik, siyasi, içtimaî manialar bertaraf edil-
meye, Cumhuriyetin büyümesine çalışılmış, 
alın teri dökülmüştür.”

Yazar tüm bu gelişmeleri inkâr eden ve 
yok sayan Demokratların tavrını okuyucunun 
vicdanına bırakıyor. Tarih hükmünü verecektir 
diyor ve milletin bayramını kutluyor.

Aynı tarihli gazetede Mansur Sina, “Milli 
Bayramımız Münasebetiyle” başlıklı bir yazı ka-
leme alıyor ve Cumhuriyetin hangi şartlar altın-
da kurulduğuna dair şu tespitlerde bulunuyor: 
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“Yurdun dört bir tarafından işgal edil-
miş, ordunun silahı elinden alınmış, kurtu-
luş ümidi ancak bir manda talebinde bulun-
makla kabil olduğu fikrinin alıp yürüdüğü o 
kara günlerde, Milletin başına geçerek, kendi 
imanlarından iman aşılayarak, bu yurdu kur-
taran kahraman insanlara, bu gün bu yurtta 
rahat yüzü göstermek istemeyen acâip zihni-
yette insanlar vardır ve ne hazindir ki Ameri-
kalılar Buffalo Bill’i kahraman diye tarihleri-
ne sokarken, bu gün biz aramızda yaşaması 
bahtiyarlığında bulunduğumuz Milli şerefler 
taşıyan kahramanlarımızın adlarını tarihten 
çıkarmak temayülünde bulunuyoruz. İşin 
garip tarafı bu temayülde bulunan bir avuç 
fikir nasipsizinin, bu memlekette daha düne 
kadar aynı insanın Milli Şef diye eteklerin-
de dolananlar oluşudur. Bütün bunlar henüz 
çocukluk çağında olan demokrasimizin tabii 
neticesi olarak karşılanamaz. Şüphesiz ki, Al-
lah’ın asâlet, necâbe, mertlik gibi mümeyyiz 
vasıfları bol bol vererek yarattığı büyük Türk 
Milleti bu aksaklıkları bertaraf etmesini bile-
cek ve bu millet daha mesut çok bayramlar 
idrak edecektir…”

Rüzgârlar Estikçe adlı köşesinde Rem-
zi Yılmazer, “Cumhuriyet Bayramı” başlıklı 
yazısında “Harp meydanlarında ölenler ve 
ölmesini bilenler medeni bir dünyada yaşa-
mayı ve yaşatmasını bilenlerdir. Cumhuriyet 
neslinin vazifelerinden biri de bu ideal uğrun-
da şehit olmuş insanları unutmamak, onlara 
layık olmaktır” diyerek ülkenin kalkınması 
ve milletin refaha kavuşması için Atatürk’ün 
çizdiği yolun takip edilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. 

 30 Ekim1951 yılında Cumhuriyet Bayra-
mı ve kutlamalara ait haber manşetten veril-
miştir. “Cumhuriyetin 28 nci Yıldönümü”

Çentikte de “Cumhuriyetimizin 28 nci 
yıldönümü şehrimizde de tezahüratla kutlan-

dı.” İbaresi yer almaktadır. 
Haberin devamı şöyle: Cumhuriyetin 28 

nci yıldönümü yurdun her tarafında havanın 
muhalefetine rağmen, dün şehrimizde de te-
zahüratla kutlanmıştır. Saat 9.15’te Vali, ma-
kamında tebrikleri kabul etmiştir.

Saat 09.00’da törene katılacak olan askerî 
birlikler, askeri ve sivil okullar alandaki yer-
lerini almış bulunuyorlardı. Saat 10.00’da be-
raberlerinde Ordu Müfettişi ve Belediye Baş-
kanı olduğu halde Vali, meydanda toplanmış 
olan askerî ve sivil birliklerin ve halkın bayra-
mını kutlamıştır. Bundan sonra İstiklal Marşı 
çalınmış, müteakiben Vali bir söylev vermiş-
tir. Bu söylevden sonra geçit resmi başlamış, 
askerî birlikler, okullar ve esnaf teşekkülleri 
bu geçit resmine iştirak etmişlerdir. Bir gün 
evvel şehrin her tarafı bayraklar, vecizeler, 
taklar ve ışık kuleleriyle süslenmiş bulunu-
yordu.” (Konya Bölge Yazmalar Kütüphanesi, 
Gazeteler, Öğüt, 30 Teşrini Evvel, 1951, jpg 
3639)

 Aynı gazetede Fakih Özlem de “28.Yıl” 
başlıklı yazısında “Süngü takmış saflar yir-
mi sekizinci defa rap rap! resmî geçitlerini 
yaptılar. İstiklal, hürriyet, teknik, medeniyet, 
kahramanlık ve muvaffakıyetlerin resmige-
çidini yaptılar.” diyerek sulh, sükûn, su, yol, 
elektrik, kısaca teknik ve medeniyetin Cum-
huriyetle birlikte bu memlekete girdiğini ifa-
de etmiştir. 

Belgelerde de görüldüğü gibi Milli Bay-
ramlarımız devlet töreniyle kutlanırdı. Askeri 
ve sivil erkânın yanında halkın da iştirakiyle 
coşkulu bir şekilde kutlanan bayramlara yeni-
den kavuşmak dileğiyle.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 
Cumhuriyeti bizlere kazandıran başta Musta-
fa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere tüm şehit ve gazilerimize Allah rahmet 
eylesin.
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Divan edebiyatının ünlü şairlerinden 
birisi Nabi(1640-1712)dir.  Urfa do-
ğumludur. Urfa’nın bilgin bir ailesin-

den olduğu, 25 yaşlarında İstanbul’a geldiği 
söylenmektedir.  Birçok divan şairinden daha 
fazla toplumsal konulara eğildiği bilinen şairin, 
yaşadığı dönemde, kendini kabul ettirdiği, Mu-
sahip Mustafa Paşa’nın hizmetine girdiği bilin-
mektedir. Zamanın ünlü üstadı Nailî’nin sevgi 
ve dostluğunu kazanmıştır.

Musahip Mustafa Paşa ile Avcı Mehmet’in 
Lehistan Seferine katılmış, bir ara Edirne’de 
bulunmuş, 35 yaşlarında Hacca gitmiş, dönü-
şünde kaleme aldığı Tuhfetü’l-Haremeyn’i pa-
dişaha sunmuştur. 

Musahip Mustafa Paşa’ya çok bağlanan 
Nabi, onunla Mora’ya gitmiş, Paşa’nın ölümün-
den sonra İstanbul’a gelmeyip Halep’te yirmi 
yıldan (25 yıl kadar) fazla bir zaman dilimini 
orada geçirmiştir. Baltacı Mehmet Paşa’nın 
ricası üzerine İstanbul’a geldiği, büyük saygı 
gördüğü, Üsküdar’daki konağında iki yıl daha 
yaşadığı, ölünce Karacaahmet Mezarlığı’na gö-
müldüğü kaynaklarda zikredilmektedir.

Bu olgun ve bilgin şairin, vefası, kanaat-
kârlığı, ağır başlı oluşu, kullandığı dilin sadeliği 
yönünden her zaman takdir görmüş, başkala-
rını yermemiştir. Zamanında büyük şöhrete, 
rağbete kavuşan şairin Divan’ı, Farsça Di-
vançe’si, Hayr-âbad’ı, Hayriyye-i Nabî’si, IV. 
Mehmet’in şehzadelerinin sünnet şenliklerini 
anlatan Sûr-nâme’si meşhurdur. Bunlara Tuh-
fetü’l-Haremeyn, Münşeât, Zeyl-i Ziyer-i Vey-
si, Fetihnâme-i Kamaniçe gibi mensur eserleri 
de eklenmelidir.

Nabi’nin hakkındaki bu kısa bilgi onun 
meşhur gazelinin ne kadar sevildiğini göster-
mek içindir. Çünkü bu gazelin redifini kullana-
rak benzerlerini yazmaya çalışan Konya gazete-
lerinde örneğine rastladığımız birkaç şiir vardır. 
Şimdi bunları sırasıyla vermek gerekmektedir. 
Nabi’nin gazeli şöyledir:

**
GAZEL

Bağ-ı dehrin, hem hazânın hem bahârın gör-
müşüz
Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz.

Çok da mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezârân mest-i mağrurun humârın görmü-
şüz

Top-ı âh-ı inkısâra pây-dâr olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengin hisârın görmüşüz.

Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın  görmüşüz.

Bir hadeng-i can-güdâz-ı âhdır sermâyesi
Biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmü-
şüz.

Kâse-i deryûzeye tebdîl olur câm-ı murâd
Biz bu bezmin Nâbîya, çok bâde-hârın görmü-
şüz.

**
 GÖRMÜŞÜZ

Mansur Sina, (asıl adı: Mahmut Sural: 
1914-1987) bu şiiri 14 Mayıs 1950 seçimlerin-
den önce çalıştığı Öğüt gazetesinde yayımla-
mıştır. Mansur Sina hakkında çeşitli kaynaklar-
da bilgi bulunabilir. Ancak biz o sırada Öğüt’ün 
Yazı İşleri Müdürlüğü yaptığı ve kendisini ya-
kından tanıyan Av. Suat Abanâzır’ın yazdıkla-
rını nakletmekle yetineceğiz. Zaten şiiri de o 
sıralarda yazmıştır.

Abanâzır’a göre Mahmut Sural, Konya ba-
sınına en azından yirmi otuz sene hizmet et-
miştir. Galatalı Kunduracı Tahir Efendi’nin oğ-
ludur ve baba mesleğinde çalışmış, daha sonra 
hıfzını tamamlamış, çok güzel bir sese sahip bir 
kişi olarak aralarına katılmıştır. İyi bir hafızdır 
ama sevdiği iş gazeteciliktir. 

Güçlü bir kalemi vardır. Konularına hâkim, 
cesur bir gazetecidir. Konularını olanca çıplak-
lığı ile yansıtmaya çalışan, kimseye baş eğme-
yen bir muharrirdir. Abanâzır, onun için şöyle 
demektedir:

 KONYA BASININDA ŞAİR 
NABİ’DEN ESİNTİLER

MUSTAFA 
ÖZCAN
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“Yıllarca bu kalemi elinden bırakmadı. Ça-
buk darılırdı. Kime niye kızdı veya darıldı bile-
miyorum, kalemini bir kenara bıraktı. 

Ömrünün son yıllarında yalnızlıktan şikâyet 
eden bir kişi olarak ama yine başı dik ve tek ba-
şına idi.” 1

GÖRMÜŞÜZ
Bir hikâyet eyliyem ki cûşa gelsin okuyan
Baksın görsün anlasın ki biz de neler görmüşüz

Bir acayip nesnedir ki demokrasi sistemi
Bu âlemde nice bin bir büyük başlar görmü-
şüz.

Say’i meşkûr olsun Allah zülcelalin indinde
Faal başkan Abdurrahman Ağaoğlu görmü-
şüz.

Bir sema’la yükselerek uçtu gitti kurula
Meşhur Reis ünlü mebus Kâzım Gürel görmü-
şüz.

Çok zamandır uğramazdı Saffet Gürol Kon-
ya’ya
Yirmi beş yıl sonra Vallah jipli aday görmüşüz.
*
Tanımıştık kafasını Akyokuş’ta Obuz’un
Yüksek avukat sahip dilek muammerân gör-
müşüz.

Dost diyerek bir vefasız yâr elinden içti şarap
Pervaneler zevk misalie âşık ışık görmüşüz.

Bir çırpıda kilit asan kapısına Meram’ın
Dönek değil, mevlevidir, kardeş Şehvar gör-
müşüz.

Yeter artık çok konuştun ey Mansur, kes çe-
neni
Kaf dağından kuşbakışı tur-ı Sina görmüşüz

Çok mu yüksek attım hocam Mahmut Nedim 
söyle ya
Edip, şair, müfekkir, sofî Güntel görmüşüz. 

 
Efkârî, Av. Fakir Usman’ın müstear adı-

dır. Fakir Usman(1926-1987) da Konya ba-
sınına uzun süre hizmet etmiştir. Konyalıdır. 
Edib Raşit Usman’ın oğludur. Babası gibi şiir 

ve düşünce yazılarıyla, Konya kültür hayatına 
katkıda bulunmuştur.  1951 yılında o da “Gör-
müşüz” redifli bir gazel yazarak, Basında emek 
verenleri, matbuat dünyasında iz bırakanları 
anlatmış ve ortaya şair Nabi’ninkini hatırlatan 
bir şiir çıkmıştır. 

        KASİDE-İ  MATBUAT
EFKÂRİ  

Ne âkiller, alimler, ferzâneler görmüşüz,
Biz bu yolda yürürken neler neler görmüşüz.

Her yele göre dönen pervaneler görmüşüz,
Ahbabını zem eden, divâneler görmüşüz.

Sıkıntıyla lebâleb günler, aylar görmüşüz,
Nice güzel nükteler, ne alaylar görmüşüz.

Muhlis Koner Bey gibi nice Başkan görmüşüz,
Nedim Güntel misillû, ne şairan görmüşüz.

Mümtaz Bahri Bey gibi sahavetkâr görmüşüz,
Gücüyener misullû ne fedakâr görmüşüz.

Kişmir gibi hoş sohbet ne yiğit can görmüşüz,
Dürrüşehvar misullû ne müdirân görmüşüz.

Tarihçi Önder gibi ne cefakârlar görmüşüz,
Sofu Tuğrul misullû vefakârlar görmüşüz.

Fakîh gibi, âteşin avukatlar görmüşüz,
Besim Ergün misullû bahtiyârlar görmüşüz.

Karşımızda bazen dost, bazen düşman görmü-
şüz,
Ayas’la Günbay gibi muallimân görmüşüz.

Efkâri!... daha böyle kaç kahraman görmüşüz,
Şu Matbuat yolunda türlü devran görmüşüz. 
     **

Şair Nabi,  oğlu Mehmet Ebülhayr’a öğüt-
ler vermiştir. Bunu da manzum bir eserle yani 
Hayriye’si ile yapmıştır. Burada ona neler ya-
pıp yapmaması gerektiği yolundaki öğütlerini, 
ahlâk anlayışını, hayat görüşünü ve deneyim-
lerini anlatmıştır.  Bu yüzden Nabi’nin meşhur 
Hayriye’sine pedagojik bir eser gözüyle bakıl-
maktadır.  Adalet kurumunda savcı ve yargıç 
olarak hizmet eden Ahmet Asım da onun yo-
lundan gidercesine şu şiiri yazmış ve eserine 
de “Nabi Gibi” demiştir.

1  Suat Abanâzır, “Mahmut Sural”, Yeni Konya, 11 Aralık 1987, s.1
2  Mansur Sina, Öğüt, Sayı. 9, 5 Eylül 1950, s.2
3  Yeni Konya Gazetesi, Sayı: 246, 8 Şubat 1950 ,s.3
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	 				NÂBİ	GİBİ
Ey sehî- serv-i hıyâbân-i şühûd,
Nev hırâmende-i bustân-i vücûd
Nâbî
Ahmet ASIM
Ey oğul derdine derman lâzım,
Pend için bir koca divan lâzım,
Hakkın eltâfını celb etmek içün,
Olmalı taş gibi bir dini bütün,
Beş vakit taatı terk etmemeli 
Bu olur her kulun ancak emeli,
Köhne dünyaya meyil âsandır:
Lâkin Allah’a hemen isyandır,
Lâyıkı veçhile ta’lîm-i ulûm,

Eyle, olsun sana her şey malûm
Sakınıp yapmayasın menhiyât,
Bütün ondan doğuyor süfliyât,
Bir de hatunlara yan yan bakma,
Sonra da bir su misâli akma...
Eyidir pendimi dinlersen eğer,
Bunlar insanlara lâzım şeyler. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki güzel şiir hiç-
bir devirde kaybolmaz. Yeni şiirlere ilham 
kaynağı olur.  

Öyle veya böyle aslıyla, nazireleriyle, 
taklitleriyle ve en önemlisi de sevenleriyle 
birlikte yaşar. 

Övülmek tatlıdır, onun çirkinliği
görünmez. Kınamanın ise
tadı acıdır.

           (Hz. Mevlânâ)

ÖVÜLMEK ve YERİLMEK

Övülmeyi çok severiz, nefsimize hoş gelir,
Yerilmeye aldırmayız, ne deseler boş gelir.
    (Ahmet Sevgi)

AHMET	SEVGİ

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 

4 Babalık, Sayı:3614, 9 Haziran 1931, s.2/8
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ALTIN YELE

FATMA 
TUTAK

İçimde yağız atlar kara donlu, kızıl don-
lu; kara yeleli, toynakları beyaz, siyah, 
sarı…  Doru atlar, kır atlar, akça atlar, 

boz atlar… Yılkı atları bunlar. Daracık ahır-
larda boynuna asılı çuvaldan sapla karışık 
saman yiyen, sırtındaki müzmin uyuzun 
üstünü koca koca sineklerin mesken tuttu-
ğu sütçü beygiri ya da bir faytona koşulmuş 
sabahtan akşama bir yukarı bir aşağı yolcu 
çeken, yük çeken zavallı cılız işçi atlar değil. 
Özgürlüğün baş döndürücü tadını damar-
larında akan taze kan gibi hatta iliklerinde 
duyumsamış asi atlar… 

 Ara sıra otlamak, taptaze meyveleri tat-
mak, buz gibi kaynaklardan kana kana iç-
mek dışında durmamış, dinlenmemiş atlar. 
Bir eğer koyucuyla karşılaşmamış, ağzının 
en gerisine demir gem geçirilerek dizgin-
lenmemiş, sırtı kamçı izi görmemiş sağ, 
esen, başıboş atlar… 

Koca ormanda dörtnala bir o yana bir 
bu yana koşuyorlar. Nedenini niçinini ancak 
kendileri biliyor belki de bilmiyorlar;  ama 
o biliyor.  Işıklı gri kahve gözlerinden çıkan 
zeki şualar onun her şeyi bildiğini haykı-
rıyor. Bir kimya laboratuarı hassasiyetiyle 
çalışan altın renkli burnu, en ufak çıtırtıyı 
duyabilen hassas dik kulakları, gördüğü her 
şeyi bir anlama büründüren ateşli gözleri 
tasarrufu dışında yel esmediğini, sinek uç-
madığını, yaprak kımıldamadığını ilan edi-
yor handiyse.

Parlak simle dokunmuş atlas gibi kadi-
femsi incecik tüylerle kaplı derisinin altında 
seğiren damarları belirgin kaslı bacakları 
bir ceylanınki gibi zarif, gergin ve her an 
harekete geçmeye hazır. Altın sarısı yelesi 
güneşi gölgede bırakırcasına alımlı ve par-
lak; kalın, uzun kirpikleri yayında gergin ok 
gibi hedefe kilitlenmiş her daim vurmaya 
hazır hemcinslerini hem ötekileri…

Muzaffer bir komutan edasıyla en ön-
den seğirtiyor. Grubun kavgasız, çekişme-
siz, tartışmasız lideri o.  Her birey sorgusuz 
sualsiz kabullenmiş bu liderliği; ona boyun 
eğmek bir şeref… 

Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırında da-

yanıklılığıyla, çevikliğiyle, cezbedici güzel-
liğiyle Türkistan ahalisini kendine hayran 
bırakan atalarından geri kalır yanı yok. En 
az onlar kadar safkan, onlar kadar el değ-
memiş, onlar kadar... Ah Ahalteke! Türk’ün 
destanında, Dedem Korkut’un hikâyelerin-
de sadakatiyle, zarafetiyle, zekâsıyla boy 
gösteren güzel at!

Uzun, biçimli boynu mağrur bir baş 
eğmezliğin timsali; belki de bu yüzden di-
ğerlerine baş eğdirişi. Nereden hangi ma-
saldan fırlayıp bu rüya ormanında gerçeklik 
kazandığını, ete kemiğe bürünüp at donun-
da göründüğünü kimse bilmiyor. Bazıları 
onun bir su kenarında saçlarını sarkıtıp ip 
gibi gözyaşlarıyla dereyi taşıran bir peri gü-
zelinin suya düşen altın tarağının peşinden 
buralara kadar geldiğini söylüyor. Bazıları 
altın tarağı güzele armağan eden kostak yi-
ğidin gece karası atının sevdaya çağıran iç 
gıdıklayıcı, davetkâr gözlerinden kaçarak… 
Dedem Korkut, on altı yıl boyunca mahpus 
sahibini beklediğini kurtulunca da yel gibi 
uçurarak kırk atlı kâfirin elinden kurtardı-
ğını hikâye eder… 

Mevsimin yaza sırtını kışa yüzünü dön-
meye başladığı zamanlar… Koca ormanda 
yaprak döken ağaçların bin bir renge boyan-
dığı;  çoğunun çıplak kaldığı… Oyunbaz bir 
rüzgârın aniden gelerek dalında kalan son 
yaprakları bir üfürüşte yere serdiği; yerde 
olanlarla ise elim sende oynadığı. Yine on-
ları eteklerine dolayıp su balesi yapmaları 
için üşümeye başlayan nehre attığı. Evet, 
nehir kıpırdamaya korkar ürperişlerde üşü-
mektedir. Yaramaz bir rüzgârın üzerine sa-
vurduğu her bir yaprakla halkalanarak tir 
tir titremektedir. Kışın habercisi kara bulut-
lar her gün yağmur bırakmasa da ormanın 
üstünü boydan boya mesken tutmuş, gü-
neşin ılık yüzünü aşağılara bırakmamayı 
görev edinmiştir adeta. 
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Yılkı atları nereye niçin gittiklerini 
sorgulamadan dörtnala koşuşlarda li-
derleri Ahalteke’yi takip etmekteler. Kö-
pükler çıkararak akan aktıkça titreyen 
dereyle beraber etrafta ne varsa üşüten 
çağlayanın iyice yakınına gelince yerini 
bulan mızraklaşışlarda dimdik olduğu 
yere adeta saplanıp kalıyor Ahalteke. Sü-
rünün en önünde liderin hemen ardınca 
giden atlar bu beklenmedik ani duruş 
karşısında önce afallıyor sonra hemen to-
parlanıp ön ayaklarıyla ormanın derisini 
yüzercesine ani bir fren yaparak güç bela 
durabiliyor. Arkadan gelenler aynı anda 
durmayı başaramasa öndekilerle beraber 
nehrin soğuk sularını boylamaları işten 
değil.  Atların hepsi şaşkınlıkla açılmış 
kocaman gözlerle güzeller güzeli lider-
lerini takip etmeye başlıyor. Ahalteke, 
uzun kavisli boynunu çağlayandan yana 
çevirip iri burun deliklerinden seslice bir 
nefes bırakıyor. Kıvrak bacaklarıyla birkaç 
adım attığı sırada sürünün hemen hare-
kete geçmeye yeltendiğini fark edince 
onlara doğru dönerek şahlanmada ve iki 
ön ayağını toprağa sertçe vurarak onlara 
oldukları yerde kalmalarını buyuruyor. 
Sürü şaşkınlık içinde kıpırdamaya cesaret 
edemeden hayret ve dehşetle açılmış koca 
gözlerini tekrar liderlerinin üzerinde sa-
bitliyor. Ahalteke şimdi mağrur bir edayla 
çağlayana yöneliyor. Bir süre altın rengi 

kuyruğunu ve yelesini az önceki yaramaz 
rüzgârın taramasına izin vererek gözleri 
kapalı beklemekte. Gözlerini açıyor, geniş 
nefeslerde uzakları koklayıp bir anda işa-
ret almışçasına fişek misali fırlıyor ve de-
renin üzerinden uçar gibi süzülerek çağ-
layanın sularıyla perdelediği mağaranın 
kapısında gözden kayboluyor. Ardında bı-
raktığı atlar az önce uykudan uyanmış da 
yaşadıklarının hepsi rüyaymışçasına ön-
lerine bakıp sakince otlamaya duruyor…

*
Türkistan’ın uçsuz bucaksız düzlük-

lerinde kurulmuş kocaman bir otağ. Ya-
nında yöresinde kurulan karargâh çadır-
ları önünde öbeklenmiş komutanlar ve 
göz alabildiğine düzlüğü kaplayan koca 
bir ordu… Kıldan dokunmuş ulu otağın 
önünde boydan boya tunçtan zırhla kaplı, 
sırtında yelesi gibi altın sırmalarla dokun-
muş parlak eğeriyle bekleyen muhteşem 
bir at. Bozkırın rüzgârı otağın kapısını 
her aralayışında huzursuzluğu artan, bir 
an önce olacak olsun görülecek görülsün 
düşünüşünün sabırsızlığında durduğu 
yerde duramayan, hanidir bekleyişin ger-
ginliğiyle kıvrak ayakları toprağı kazan, 
kocaman burun deliklerinden ardı ardı-
na aldığı nefesleri salıverirken homurtu-
lar çıkartan. Yanından yöresinden geçme 
gafletinde bulunanlara öfkeli kişnemeler-
de gözdağı veren efsane at Ahalteke… 
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Tam bu anda koca otağın önünde bir 
kaynaşma oluyor. Emir erleri esas duruşa 
geçerken, komutanlar kıyafetlerini, du-
ruşlarını düzeltmenin derdine düşüyor. 
Otağın kapısı bir hamlede açılınca içerden 
hilalli miğferinin ucu ışıklar saçan ulu bir 
hakan görünüyor. Ahalteke’nin başında 
bulunan asker onu zapt etmekte zorlanı-
yor. Muzaffer komutan yanına yaklaşırken 
bir an göz göze geliyorlar. Atın asi ve bilge-
likle dolu bakışında bir gariplik seziyor ulu 
hakan. Bir kere yelesi ve kuyruğu duman 
karası değil. Oysa kendine şimdiye kadar 
karındaşlık etmiş nice savaşta, gazada, 
fetihte bineği olmanın ötesinde yoldaşlık 
etmiş kızıl donlu, kara gözlü, kara yeleli 
atı böyle meydan okurcasına bakmamış-
tır hem de gözlerinin içine. Bu işe akıl sır 
erdiremiyor; fakat ordu kendisini bekler, 
komutanlar askere hareket emri vermek 
için bir işaretine bakar dururken bunu 
sorgulamak işine gelmiyor. Bir hamlede 
üstüne atlıyor hayvanın ve eğere yerleş-
tiği ilk anda dirilik, sağlık fışkıran sağlam 
bacaklarının asırlarca yol kat etse de yo-
rulmayacağının ayırtına varıyor.  Ahalte-
ke kamçıya, dehlemeye, mahmuzlamaya 
hacet bırakmadan üzerindekinin zihnin-
den kalbinden geçenleri sezerek koşmaya 
başlıyor dörtnala. En önde dimdik gidi-
şi ardınca gelen atların damarlarına bir 
cesaret bir korkmazlık iksiri zerk ediyor 
adeta ki koca bir ordu tek nefes, tek vücut, 
binlerce kolu binlerce bacağı olan heybetli 
bir dev gibi yeri göğü inleterek harekete 
geçiyor. O coşkunlukla ikiliğin ikircikliğe 
düşüren, güçsüzleştiren ağlarından kur-
tarılıyor o coşkuyla İslam’a kazandırılıyor 
Balasagun; Fergana gibi Kaşgar gibi… 

Yeni namıyla Kara Hakan Satuk Buğra 
Han on iki yaşında tanışmıştır İslam’la; 
o zamandan bu yana kafasına koyduğu, 
kendisiyle beraber olgunlaştırıp büyüt-
tüğü en büyük ereği Türk’ün gücünü İs-
lam’la taçlandırmak, İslam’ı Türk illerinde 
yaymak, onları tek din, tek bayrak altın-
da toplamak olmuştur. Onunla beraber 
bu uğurda baş veren nice isimsiz yiğidin 
ruhu şad ola…

*
Birbirinin sırtına yaslanan kum tepe-

ciklerinin zar zor geçit veren düzlüğün-
de eski ıssız bir kuyunun vahalaştırdığı 

cennetten bir köşe… Kuyunun hemen 
yanında hangi Hızır ellinin getirip dikti-
ği meçhul bir salkım söğüdün ılık yellerle 
ıpıldayan yeşil perçemleri altına oturmuş 
etrafındakilere destan söyleyen ihtiyar bir 
Manasçı. Az ötede salkım söğüdün göv-
desine bağlı, yerdeki kuru otlarla karnını 
doyurmaya çalışan manasçının kendisi 
gibi ihtiyar atı. 

Destanın sözleri tükenip dinleyicilerin 
her biri kendi yoluna gitmeye başlayınca 
oturduğu yerden kalkıyor Manasçı. İh-
tiyar atını yokluyor. Kuruluktan çalı gibi 
sertleşmiş elleriyle şöyle bir okşuyor ba-
şını, gövdesini. Atın derisi her zaman-
kinden sıcak geliyor eline. Burnu akıyor, 
gözleri akıyor şıpır şıpır; kulaklarını bile 
dik tutamıyor hayvancağız. Birer kızılcık 
sopasını andıran incecik bacakları tir tir 
titriyor.  Hastalandı iyice hayvan vah vah 
ne ederim şimdi bu koca çölde bir başıma 
diye söylenerek yere çömeliyor ihtiyar ma-
nasçı. Ah vah ederek iyice azalmış beyaz 
saçlarını yoluyor, başına toprak saçıyor. 
Secdeye kapanarak ağlaya sızlaya yüce 
yaratıcıdan şu ihtiyar atçığını kendine ba-
ğışlamasını diliyor. Az sonra kalan mecali 
de tükenen at yıldırımın isabet ettiği kuru 
bir ağaç gibi yere yıkılıyor. Manasçı elin-
den hiç bir şey gelmeyenlerin çaresizliğin-
de son nefesini vermeye hazırlanan can 
yoldaşına son vazifesini yapıyor. Kuyudan 
çektiği bir avuç suyla başına çöktüğü atı-
nın kurumuş dudaklarını ıslatıyor. Zavallı 
at bir iki çırpınışın sonunda can veriyor. 
İhtiyar manasçı salkım söğüdün dibine 
kazdığı çukura asıla çekeleye taşıyor atı, 
üzerini toprakla örtüyor. Kuyunun dibin-
de nefeslenirken yanaklarından iki damla 
gözyaşı yuvarlanıp karışıyor kuyunun su-
yuna. Yılların bir biri üstüne istiflediği irili 
ufaklı yaşam gailesinden bir de ihtiyarlık-
tan gevşemiş omuzları daha bir çökmüş.  
Güneş ufku kızıla boyamakta, az sonra 
batacak; en yakın köye yürüyerek ulaş-
ması kaç saat alır kim bilir.  Daha çok vakit 
kaybetmeden yola çıkmaya karar veriyor; 
heybesini omzuna atıyor ağırlığıyla bükü-
lürken beli düşünmeden edemiyor; bunu 
olsun taşırdı atcağızı. Çubuğu elinde bir 
gözünü arkada bırakarak güneşin battığı 
yöne doğru kumlara bata çıka iki ileri bir 
geri ağır adımlarla ilerliyor.
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Söylediği destanları hayranlıkla dinleyen bir 
kervanbaşı tarafından daha tayken hediye edil-
mişti kendisine. Yıllar yılı yanından hiç ayırma-
mış yoldaştan öte dost, sırdaş, karındaş bilmişti. 
Yarım ekmeğini iki yudum suyunu paylaşmıştı 
onunla. Nice diyarlar gezmiş nice insan tanımış 
nice badireler atlaşmışlardı beraber. İşte şimdi 
ölüm ayırmıştı onları. Anayı oğuldan, karıyı ko-
cadan, atayı torundan ayıran ölüm gelip bu ıssız 
çölde bulmuş ve ayırmıştı. Her acıdan daha acısı 
görüle gelmişti dünyada, her mutluluktan daha 
üstünü olduğu gibi. Bu da geçer ya hu! Diye ru-
hundan gelen kuvvetli bir ses kulaklarında yan-
kılandı. Doğruydu; her şey gelir ve geçerdi bu iki 
kapılı handa… 

Bu düşünce içindeki yangına su serpti adeta 
ferahladı. Omzundaki yük hafifledi sanki ya da 
ona öyle geldi. Nicedir olduğundan ağır fehmet-
tiği yükün altında bükülmüş belini doğrulttu; 
elini siper ederek ufka oradan gökyüzüne baktı. 
Güneşin yalnızca son ışıkları kalmıştı ortalıkta. 
Hava ise ser verir sır vermez ketumluklarda gri-
nin bin bir tonundan mamul donuna donanmış 
aşağıyla ilişkisini kesmeye, yaklaşan geceden 
evvel gecelemeye hazırlanıyordu adeta… Ba-
şını çevirip gayrı ihtiyari geriye baktı Manasçı 
ne görmeyi umduğunu kendisi de bilmeden. 
Belki de tüm bu olanlar vakitsiz bir ikindi uyku-
su rüyasıydı. Belki de atçığı ardından kumlara 
bata çıka kendisine yetişmeye çalışıyordu.  Hıh, 
adam sende! İyice yaşlandın da kafan bir gelip 
bir gidiyor mu senin? Fakat o da ne? İhtiyar ar-
kasına bir kez daha dönüp baktığında atçığını 
göremedi bittabi ama bir hayli kararmaya baş-

layan doğu tarafında bir karaltı dikkatini celp 
etti. Gözlerinde kurumuş son yaşları da silerek 
daha dikkatli baktığında karaltının bir hayvana 
ait olduğunun ayrımına vardı. Hayrolsun, neydi 
bu hayvan? Yoksa geceleri ortaya çıkan şu me-
şum canavarlardan biri miydi? Kendini belli et-
memeye çalışarak birkaç adım geri attı. Yok, bu 
o canavarlardan daha uzun boylu bir hayvandı. 
Hem etraftakilerle ilgilenir bir hali de yoktu. 
Cesaretini toplayıp biraz daha yaklaşınca bu 
hayvanın bir at olduğunu iyice anladı. Yanına 
yöresine göz gezdirdi sahibi neredeydi acaba?  
Etrafta kimsecikler yoktu. Hem atın üstünde 
ne bir eğer ne de boynunda yuları vardı. Bu at 
bir yılkı atıydı muhtemelen. Ne de güzel dinç ve 
sağlıklı görünüyordu. İhtiyar görebileceği mesa-
feye konuşlanıp atı seyrederken at onu fark etti. 
Başını aşağı yukarı sallayıp yelesini savurarak 
kumlara bata çıka kendisine yaklaşmaya başla-
dı. Hey yüce Tanrı, bu ne güzel bir mahlûktu 
böyle!  Adam ses çıkarmadan ve kımıldamadan 
atı takibe devam etti. At adama yaklaştı yaklaş-
tı… Neredeyse ihtiyar kalbin atışlarını duyacak 
kadar yaklaştı. Adam elini nazikçe kaldırıp atın 
yanağına uzandı. At ehli hareketlerle adamın 
kendisine dokunmasına izin verdi. Manas-
çı omzundaki heybesini dikkatlice atın sırtına 
yerleştirdi. Aralarında meydana gelen sözsüz 
anlaşmayla yan yana batıya doğru ilerlemeye 
başladılar. Bu dostlukta baş eğdiriş, boyun eğiş 
yoktu. Bu dostlukta yan yana, omuz omuza be-
raberlik ve birlikte yol almanın, yoldaş olmanın 
birbirinin yolculuğuna şahitlik etmenin hazzı ve 
dayanılmaz hafifliği vardı…
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Ayak çıplak, baş açık dağlarda koşardık,
Koştukça yorulur, yoruldukça coşardık.
Çoluk çocuk, genç ihtiyar hep cıvıl cıvıl,
Hayattan memnun, huzur içinde yaşardık.
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Kayseri’nin Akçakaya köyünde doğ-
duğu tahmin edilmektedir. Doğum 
tarihi 1331 olarak kabul edilir. İlk 

eğitimini babası Şeyh Şemseddin Musa’dan 
almış Şam ve Azerbaycan’ın Hoy Şehrinde 
eğitimini tamamlamıştır. Hamidüddîn Ak-
sarayî, Erdebil Tekkesinde tasavvuf eğitimi-
ni tamamladıktan ve bir süre inziva hayatı 
yaşadıktan sonra, Anadolu’ya dönüp Bur-
sa’ya yerleşti. Osmanlı Devletinin baş şehri 
olan Bursa da iki göz bir fırın yaptırdı, bir 
kısmında ekmek yaparken, diğer kısmında 
inzivaya çekildi. Yaptığı ekmeğin lezzeti ve 
bereketi dilden dile yayıldı.´, halk arasında 
Somuncu Baba olarak tanınmaya başladı.

Söylentiler Yıldırım Bayezid Hanın da-
madı Emir Sultanin da kulağına gitti ve 
onu fırınında ziyaret etti. Emir Sultan, Ha-
midüddîn Aksarayî’nin kendini gizlemiş bir 
âlim olduğunu anladı. Yıldırım Bayezid’in 
isteği üzerine Bursa Ulu Camiinde vaazlar 
vermeye başladı, bu vesile ile Bursa halkı 
tarafından tanındı. Halkın takdirini ve sev-
gisini de kazanıp, halk içinde hayat sürmek-
teyken Ulu Caminin açılışı sırasında Emir 
Sultan tarafından hükümdar Sultan Bayezid 
ile tanıştırılır. Kaynakların ifadesine göre 
Emir Sultan kendisine yapılan hutbe okuma 
teklifini ‘Gavs’ı Azam şu anda bu şehirde-
dir, onların mübarek varlığı varken halka 
nasihat ve hitap etmeyi bize teklif etmek 
münasip değildir’ diyerek, bu görevin So-
muncu Baba ya verilmesini tavsiye etmiştir. 
Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han, Cuma 
namazını kıldırma ve hutbe okuma görevini 
Somuncu Baba ya tevcih edince o da mec-
buren hutbeye çıkmak zorunda kalmıştır. 
Namazdan sonra verdiği vaazda Fatiha Su-
resini yedi farklı şekilde tefsir ederek Molla 
Fenarî’nin karşılaşmış olduğu bir güçlüğü 
de halletmiştir.

Bu olayın ardından sırrının açığa çıkma-
sı, halk ve iktidar nezdinde tanınan bir şah-

siyet haline gelmesi, kendisine olan ilginin 
gitgide artması, halkın arasına karışıp sakin 
bir hayat sürmeyi daha çok tercih eden So-
muncu Babayı bunalttı ve çareyi Bursa’dan 
ayrılmakta buldu. Bursa’dan ayrılan Somun-
cu Baba Adana, Şam ve Mekke’ye gitmiştir. 
Birkaç yıl Anadolu’dan uzak kaldığı anlaşı-
lan Somuncu Baba, nihai olarak Aksaray’a 
yerleşmiştir. Osmanlı yazarı Sufî Haririzi-
zade Mehmet Kemaleddin (ö. 1882) 1879 
yılında tamamladığı ve Arapça olarak kale-
me aldığı üç ciltlik Tibyanûl Vesaili Hakaik 
adli tarikatlar ansiklopedisinde Somuncu 
Baba’nın Bursa’dan ayrıldıktan sonra Hacı 
Bayramla birlikte Şam’a gittiğini, ardından 
Mekke’ye geçtiğini, burada üç yıl kaldıktan 
sonra da Aksaray’a yerleştiğini anlatmakta-
dır. Orjinal yazma nüshasını Süleymaniye 
Kütüphanesinde olan Haririzizadenin bu 
Arapça eseri Türkçeye çevrilmemiştir.

Abdurrahman El Askeri ise Somuncu 
Baba’nın Bursa’dan ayrıldıktan sonra Cey-
han Nehrinin kenarında bulunan Kozan 
(Sis) Kalesi yakınlarında bir köye yerleştiğini 
ve Hacı Bayramı Veli’nin buraya gelip ken-
disini ziyaret ettiğini belirtmiştir. Burada 
bir süre kaldıktan sonra önce Şam’a gitmiş, 
buradan Mekke’ye hacca gitmiş, hac dönü-
şü de Aksaray’a yerleşmiştir. Aksaray da 
Hacı Bayram-ı Veliyi dünyaya ve ahirete ait 
ilimlerde eğiterek yetiştirmiş, onu irşat va-
zifesi için Ankara’ya göndermiştir. Ünlü Os-
manlı tefsircisi ve şairi Bursalı İsmail Hak-
kı’nın ( ö. 1725) kaleme aldığı Silsilename 
I Celvetiyye adlı eserde Somuncu Baba’nın 
Bursa’dan ayrılarak Aksaray’a yerleştiği ve 
burada kaldığı anlatılır. Eserdeki ifadeler şu 
şekildedir Şeyh Hamid’in pederi Şemseddin 
Musa Kayserilidir. Şeyh Hamid’e Hamidüd-
dîn dahî derler. Aksaray’da sakin olmuştur. 
Şeyh Hamid ol gece merkebine suvar olup 
Bursa’dan Aksaray tarafına gitmiş ve orada 
ihtifa etmiştir (gizlenmiştir).

Senden dolu iki cihân
Oldum zuhûrunda nihân
Ger bulmayam seni ıyân
Yâ Rab n’ola halim benim

SOMUNCU BABA
ŞEYH HAMİDÜDDÎN- İ AKSARAYÎ

ŞABAN
KUMCU

Dilde kanaât olmaya
Zühd ile tâat olmaya
Senden hidâyet olmaya
Yâ Rab n’ola halim benim
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1412 yılında vefat eden Somuncu Baba 
Aksaray da Hacı Bayram-ı Velî tarafından 
cenaze namazı kılındıktan sonra Aksa-
ray’da Ervah Kabristanlığına defnedildi. 
Meşhur Osmanlı âlimi Tasköprüzade Ah-
met Efendinin (ö.1561)  1558 yılında Arap-
ça olarak kaleme aldığı Osmanlı âlimleri ve 
şeyhlerine dair Es Sekaikun Numaniye fi 
Ulemaid Devletil Osmaniye adli biyografik 
eserinde, Şeyh Hamîd’in ( Somuncu Baba) 
Aksaray’a yerleşerek burada vefat ettiği 
ve Aksaray’da defn olunduğu söylenmek-
tedir. Orijinal yazma nüshaları birçok kü-
tüphanede mevcut olan Taşköprüzade’nin 
bu eseri 1985 yılında Ahmet Suphi Furat 
tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlan-
mıştır. Somuncu Baba başta Hacı Bayram-ı 
Veli olmak üzere Şeyh Bedrettin, Baba Yu-
suf Hakiki ve Molla Fenarî gibi birçok âlim 
yetiştirmiştir. Tarihçi ve Osmanlı Arşivleri 
Uzmanı Osman Özdil, Somuncu Baba’nın 
mezarı üzerine bazı tespitlerinde;  “So-
muncu Baba kadar kıymetli bir değer olan 
Yusuf Hakiki Baba da burada Aksaray’da 
yatmaktadır, onun Divanı da bunu kanıt-
lar niteliktedir. Bizim yaptığımız ve iki bin 
beş yüz civarındaki belgelerde Somuncu 
Baba’nın Bursa Ulu Cami açılışının ardın-
dan Aksaray’a geldiği görülmektedir. Hatta 
Osmanlı arşivlerinde de bunlar açıkça ifade 
edilmiştir. Ayrıca belgeler içinde Somun-
cu Baba’nın şeceresinde açıkça gözüküyor 
ki çocuklarının bir kısmı Aksaray’da bu-
lunuyor” şeklinde ifade etmiştir (Prof. Dr. 
Ahmet Akgündüz, Uluslararası Somuncu 
Baba ve Kültür Çevresi Sempozyumu).

1751 yılında yazılan Tezkiretül Has adlı 
eserde Somuncu Baba’nın, Bursa’da Be-
yazid Han Camiinin açılış vaazından sonra 
Bursa’yı terk ederek Aksaray’a yerleştiği, 
irşat çalışmalarının yani sıra ziraatla meş-
gul olduğu belirtilmektedir.  Kabri Şerifleri 
de burada Aksaray’dadır (Yar. Doç. Musta-
fa Tatçı, Sempozyum konuşması). Menaki-
bî Akşemseddin’in eserine göre, Somuncu 
Baba yirmi ayrı isimle anılmakta ve kabri 
Aksaray’dadır. Tasavvuf tahsilini Hoca Ali 
Erdebil’den almıştır (Yar. Doç. Mustafa Gü-
neş Sempozyumdan).

İslam Ansiklopedisi kaynaklarında da 
Somuncu Baba hac dönüşü tekrar Sis’e gel-
di, yanına Nebi Sufiyi de alarak Aksaray’a 
gidip yerleşti (Erunsal s. 203). Kaynaklarda 
yer alan ifadelerden ömrünün geri kalan 
kısmını Aksaray’da müritlerinin eğitimiyle 
meşgul olarak geçirdiği anlaşılmaktadır. 
Abdurrahman el Askeri onun Aksaray’da 
vefat edip orada defnedildiğini söyler. Ge-
rek Şeyh Bedrettin menakıbında yer alan 
bilgiler, gerekse lakabının Aksarayî olması 
onun hayatını Aksaray’da geçirdiğini orta-
ya koymaktadır. Abdurrahman El Askeri 
Miratül Aşkta Mevlitleri Aksaray’dır, Rav-
zayı mübarekleri dahi şehir üzerinde olan 
kızıl tepenin üstündedir diyerek (Erunsal 
s.204) onun Aksaray’da vefat ettiğini kab-
rinin burada olduğunu kesin bicimde be-
lirtmektedir. Yusuf Hakiki adında bir oğlu 
olduğu anlaşılmaktadır. En önemli halifesi 
Anadolu Süfliliğine damgasını vuran Hacı 
Bayram-ı Velîdir (İslam Ansiklopedisi So-
muncu Baba Maddesi, 37. Cilt s. 377, 378).

366

 

Aksaray Ervah Kabristanlığı
Evliya Celebi Seyahatnamesinde yedi 

binden fazla evliyanın yattığı bu şehir için 
Darul Ervah denilen bu yere nice defalar 
nur inmiştir. Üzüntülü olan bir kimse bura-
yı ziyaret eder üzüntüsü gider, demektedir. 
İçerisinde Hacılar Hani, büyük İslam âlimi 
Fahreddin’i Razi’nin torunu, Aksaray Zinci-
riye Medresesinde uzun yıllar ders vererek, 
birçok İslam âlimi yetiştiren, aynı zamanda 
Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislamı Molla 
Fenari’nin de Hocası Cemaleddin Aksaray-i 
Hazretlerinin zaviyesi, Somuncu Baba’nın 
Türbesi, Şeyh Hamza türbesi, Anadolu 
Selçuklularının en büyük tarihçilerinden, 
Musameretul Ahbarin müellifi Kerimuddin 
Mahmut Aksarayi’nin ve daha birçok Allah 
dostunun kabirleri bulunmaktadır.

Ervah Kabristanı, ayni zamanda eski-
den hac ve umreye gidenlerin uğrak yerle-
rinden biriydi. Konya civarından hacı aday-
ları yolculuğu Mevlâna Türbesi ile baslar. 
Ervahla devam ederdi. Burada Somuncu 
Baba ziyaret edilirdi. 

Somuncu Baba’nın Eğitim Metodu şu 
şekildedir;

1) Tebliğden ziyade temsil metodu
2) Sohbet metodu
3) Sevgi Metodu
4) Hoşgörü metodu
5) Taklit ve tatbik metodu
6) Sabır metodu
7) Göz teması metodu
8) Rol model metodu
9) Hicret ve hizmet metodu
(Yard.Doç.Dr. Süleyman Doğan Turan.

Sam. cilt 1, sayı 13, 2012)

Şeyh Hamid-i Veli/ Somuncu Baba Haz-
retlerinin on bir nasihati şöyledir;

• Gizli ve aşikâr her yerde Allah’tan kork-
sunlar.
• Az yesinler¸ az konuşsunlar¸ az uyusun-
lar.
• Avamın arasına az karışsınlar.
• Tüm masiyet ve kötülüklerden uzak dur-
sunlar.
• Daima şehvetlerden kaçınsınlar.
• İnsanların elindekilerden ümitlerini kes-
sinler.
• Tüm zemmedilmiş sıfatları terk etsinler.
• Övülen sıfatlarla süslensinler.
• Şiir ve şarkı (günaha götürüyorsa) dinle-
mekten kaçınsınlar.
• Ayrı bir görüşle¸ kendini cemaatten ayrı 
bırakmasınlar.
• Aç olarak ölseler bile şüpheli hiçbir lok-
mayı yemesinler.

KAYNAKÇA

Halîl b. İsmâil b. Şeyh Bedreddin, Menâkıbü Şeyh Bedreddîn (nşr. Fr. Babinger), Leipzig 1943, s. 66; Lâmiî, 
Nefehât Tercümesi, s. 683-684; İsmail E. Erünsal, XV-XVI. Asır Bayrâmî Melâmîliği’nin Kaynaklarından Abdur-
rahman el-Askerî’nin Mir’âtü’l-Işk’ı, Ankara 2003, s. 100, 202-204; a.mlf., “Yeni Bir Kaynağın Işığında, Osmanlı 
Müellifleri, I, 56; Hüseyin Vassâf, Sefîne, II, 433-434; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, 533; M. Ali Cengiz v.dğr., 
Somuncu Baba: Şeyh Hamid-i Veli, Ankara 1965, s. 7-17, 29-45; Mecdî, Şekik Tercümesi, s. 74-75; Hoca Sâ-
deddin, Tâcü’t-tevârîh, II, 425; Sarı Abdullah Efendi, Semerâtü’l-fuâd, İstanbul 1288, s. 226-232; İsmâil Hakkı 
Bursevî, Silsile-i Celvetiyye, İstanbul 1291. 

Somuncu Baba Çilehânesi
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Osmanlının son dönemi ve Cumhuriye-
tin ilk dönemi Türk şiirinin en önemli 
temsilcisi olan Yahya Kemal Beyatlı’yı 

1 Kasım 1958 yılında kaybetmiştik. 
1884 yılında Yenimahalle Üsküp’te dün-

yaya gelen Yahya Kemal’in Annesinin ismi 
Nakiye, babasının ise İbrahim Naci’dır. Asıl 
adı Ahmed Agâh’tır. İlköğrenimini özel Mek-
teb-i Edep’te tamamladı. 1892’de Üsküp İda-
disi’ne girdi. Bir yandan da İshak Bey Camii 
Medresesi’nde Arapça ve Farsça dersleri aldı. 
1897’de ailesi Selanik’e taşındı. Annesinin öl-
mesi, babasının tekrar evlenmesi yüzünden 
aile içinde çıkan sorunlar nedeniyle Üsküp’e 
döndü.

1902’de İstanbul’a geldi. Vefa İdadisi’ne 
(lise) devam etti.  1903’te Paris’e gitti. Bir yıl 
kadar Meaux okuluna devam edip Fransızca 
bilgisini geliştirdi. 1904’te siyasal bigiler yük-
sek okuluna girdi. Jön Türkler’le ilişki kurdu. 
Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Samipaşazade 
Sezai, Prens Şahabettin gibi dönemin ünlü 
kişilerini tanıdı. Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şi-
nasi Hisar’la arkadaşlık kurdu. Fransa’da 9 yıl 
kaldı. Fransız Edebiyatı’nı ve edebiyatçılarını 
yakından tanıma imkânı buldu. Onlardan et-
kilendi. Doğu Dilleri Okulu’na devam ederek 
Arapça ve Farsça’sını geliştirdi. Divan şiiri 
üzerinde yoğunlaştı.

1913 yılında İstanbul’a döndü. Darül-
fünûn’da tarih ve edebiyat dersleri okuttu. 
Mütarekeden sonra Âti, İleri, Tevhid-i Efkâr, 
Hakimiyet-i Milliye dergilerinde yazılar yazdı. 
Arkadaşlarıyla “Dergâh” dergisini kurdu. Ya-
zılarıyla Milli Mücadele’yi destekledi. 1922’de 
barış anlaşması için Lozan’a giden kurulda 
danışman olarak yer aldı. 1923’te Urfa mil-
letvekili oldu. Cumhuriyet’in kurulmasından 
sonra Varşova ve Madrid’de ortaelçisi olarak 
görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla Yozgat, 
Tekirdağ, 1943-1946’da da İstanbul milletve-
kili oldu.

1949’da Pakistan Büyükelçisi iken emekli 
oldu. Yaşamının son yıllarını İstanbul’da Park 
Otel’de geçirdi. Tutulduğu müzmin barsak ka-
namasının tedavisi için 1957’de Paris’e gitti. 

Bir yıl sonra Cerrahpaşa Hastanesi’nde aynı 
hastalık nedeniyle öldü.

Selanik yıllarında “Esrar” takma adıyla 
şiir yazmaya başladı. İstanbul’da Tevfik Fik-
ret ve Cenap Şahabettin’in şiirleriyle tanıştı. 
İrtika ve Mâlumât dergilerinde “Agâh Kemal” 
takma adıyla Servet-i Fünun’u destekleyen şi-
irler yazdı. Paris’te Fransız simgecilerinin şiir-
lerine yakınlık duydu. Fransız şiiriyle kurduğu 
yakınlık, Türk şiirine faklı bir açıyla bakması-
nı sağladı. Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını 
inceledi. “Mısra haysiyetimdir” sözüyle şiirde 
dizenin bir iç uyumla, musiki cümlesi halinde 
kusursuzlaştırılması gerektiğini savundu.

Yaşadığı sürede hiç kitap yayınlamadı. 
Karşıtları tarafından “esersiz şair” olarak ad-
landırıldı. Hemen her kesimden eleştiriler aldı.

VEFATININ 62. YILINDA
YAHYA KEMAL BEYATLI

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

ESERLERI
• Kendi Gök Kubbemiz (1961)
• Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962)
• Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini 
Türkçe Söyleyiş (1963)
• Edebiyata Dair
• Aziz İstanbul (1964)
• Eğil Dağlar
• Tarih Musahabeleri
• Siyasi Hikayeler
• Siyasi ve Edebi Portreler
• Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi 

Hatıralarım
• Mektuplar-Makaleler
• Bitmemiş Şiirler
• Pek Sevgili Beybabacığım Yahya 
Kemal’den Babasına Kartpostallar, 1998
• Gemi Elli Yıldır Sessiz: Özel Mektupları 

ve Yazışmalarıyla Ölümünün 50. Yılında 
Yahya Kemal

• Eren Köyünde Bahar (Şiir)
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0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
F Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
F Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
BORU-PROFİL LAZER OPERATÖRÜ

VASIFLI VASIFSIZ ELEMAN

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPOROTÖRÜ

ŞOFÖR ARANIYOR

F Durma marka boru-profil lazeri kullanabilen  
F Teknik resim okuma yorumlama yetisine sahip olan  
F Gerekli ölçüm aletleri kullanabilen

F İlaçlama makinesi montajında çalışabilecek 
F Askerlik ilişkisi olmayan  
F 40 yaşını aşmamış

F Ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi 
F Malzeme bilgisi olan 
F En az 2 yıl deneyimli

F Psikoteknik ve SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip 
F Askerlik ilişkisi olmayan

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-CNC OPERATÖRLERİ
- GAZALTI VE ELEKTRİK 

KAYNAKÇILARI
- ÜNİVERSAL TORNACI

- OTO BOYACI
VASIFSIZ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.
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ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 

kaybettim, 
hükümsüzdür.

Bedriye EKMEKCİ

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 

kaybettim, 
hükümsüzdür.

Mevlüt YAMAN

SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN 
İLANI

ÇÖZÜM 
MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza 

çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan 

eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere 

ulaştırıyoruz.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün hizmet ve alan çalışmalarında 
04/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında kullanılmak üzere sürücülü, yakıt hariç 1 (bir) adet 
binek taşıt kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN   :  2020/589588
1-İdarenin
a) Adı   :  TÜİK  KONYA  BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜ  HAZİNE  VE  MALİYE  BAKANLIĞI  
     TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
b) Adresi  :  Konevi Mah. Valicemil Keleşoğlu Sok. No:17 MERAM/KONYA  
      42040 Anıt MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası :  3323532560 - 3323501640
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve :   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı   : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünün
    hizmet ve alan çalışmalarında 04/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında 
    kullanılmak üzere sürücülü, yakıt hariç 1 (bir) adet binek taşıt kiralanması
b) Niteliği, türü ve miktarı :  TÜİK Konya Bölge Müdürlüğünün 04/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri 
       arasında sürücülü, yakıt hariç 1 (bir) adet binek araç kiralanması.
       Ayrıntılı  bilgiye  EKAP’ta  yer  alan   ihale  dokümanı  içinde  bulunan
       idari   şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği : Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü görev
yer             alanına giren (Konya-Karaman) illeri ve bu illerin ilçe, köyleri ile
             idare tarafından gerek duyulması halinde diğer il, ilçe ve köyleri.
ç) Süresi/teslim tarihi :  İşe başlama tarihi 04.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi :  04.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)  20.11.2020 - 10:00
 tarih ve saati :
b) İhale komisyonunun toplantı  :  Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü Konevi Mh.
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)   Vali Cemil Keleşoğlu Sk. No: 17 Meram/KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan şoförü ile birlikte veya şoförsüz 
yakıt ve diğer giderler idareye veya yükleniciye ait olan personel veya öğrenci taşıma amacı ile 
yapılan taşıt kiralama hizmetleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale  dokümanı  EKAP  üzerinden  bedelsiz  olarak  görülebilir.  Ancak,  ihaleye  teklif  verecek  
olanların,  e-imza  kullanarak  EKAP  üzerinden  ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜİK KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE 

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1250728

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Tercihen Askerliğini Tamamlamış
Gerekli Bilgileri Aşşağıdaki Numarayı Arayarak Öğrenebilirsiniz
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya

     0554 612 18 21TEL:

ÜNIVERSAL TORNA ÜZERINE 
TECRÜBELI VEYA TECRÜBESIZ 
ELEMAN ALIMI YAPILACAKTIR
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de          Basın: 1251111  

İHALE İLANI
1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:
a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA
c) TEL: 0 850 251 30 00   FAX: 0 332 255 00 85
d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr
2- İHALE KONUSU İŞİN:
İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) KEŞİF TUTARI İŞİN SÜRESİ (GÜN) YAPILACAĞI YER

2020/YP-268

ÜZÜMLÜ MAHALLESİ 
ALTERNATİF BESLEME 
HATTI ELEKTRİK TESİS 
YAPIM İŞİ

1.806.158,08 TL
Proje Bazlı 
Olup, İhale 

Dokümanlarındadır.
Beyşehir / KONYA

a) İHALE USULÜ: Açık İhale
b) İHALE 
DOKÜMANINA 
ULAŞIM:

- İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
- KEP üzerinden,
- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.

c) İHALE 
İLGİLİSİ: Mustafa KOSALAK

mustafa.kosalak@meramedas.com.tr
d) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
e) İHALENİN 
ZAMANI: 16/11/2020 -  14:00

f) İHALE 
DOSYASININ 
TESLİM FORMATI VE 
TESLİM YER VE 
SAATİ

Kapalı Zarf - MEDAŞ GM (Muhaberat birimi)/KONYA - 16/11/2020 saat 12:00’ye kadar

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge, 
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi 
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge, (EKAP’dan İhale Süreci İçerisinde alınmış olması 
gerekir) 
d) Banka Referans Mektubu (İhale tarihi baz alınarak son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir) 
e) İstekli, teklif tutarının % 50 ‘ sinden az olmamak üzere son iki yıla ait ortalama  ciro belgesi  sunması 
gerekir,  ( şirket faaliyeti 2 yıldan az ise yıl bazında teklif tutarının % 50’ si oranında sunabilir) belge SMM/
YMM onaylı olmalıdır. 
f) Şirketimiz ihalelerine, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar 
katılamazlar. 
g) İstekli son 10 yıl içerisinde en az teklif tutarının %90’ı oranında, İş Deneyim Belgesi sunmalıdır.  
-İş Deneyim Belgesi son 10 yıl içerisinde Dağıtım-İletim Şirketinde  tesis işi kapsamında, yüklenici olarak 
iş bitirme belgelerini Dağıtım/İletim Şirketi onaylı olarak sunacaktır.

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 

Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

SATIŞ TEMSİLCİSİ (Bay-Bayan)
- Yüksek lisans ya da tercihen lisan mezunu
- Satış konusunda en az iki yıl tecrübesi olan
- Evli (en az 1 çocuğu olan)
- Dış görünümüne önem gösteren
- İkna kabiliyeti yüksek
- İnsan ilişkilerinde başarılı ekip 
çalışmasına uyum sağlayan
- Eta - caba ve office programlarını iyi 
derecede kullanabilen
- Sorumluluk sahibi
- Tercihen İngilize bilen

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ
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T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MESKEN SATIŞ İLANI
S.N. Adres Blok

No Kat Bağ. Böl.
No Niteliği m²’si

(Brüt)
m²’si
(Net)  Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli  İhale 

Saati
1- Parsana Mh. Kanarya Adası Sk. No:26 Kat:2 Dai:11 

Selçuklu/KONYA B 2 11 Mesken 193,50 134,00 400.000,00 TL. + %1 KDV 12.000,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 11 Taksit 15.00

2- Parsana Mh. Kanarya Adası Sk. No:26 Kat:3 Dai:16 
Selçuklu/KONYA B 3 16 Mesken 193,50 134,00 400.000,00 TL. + %1 KDV 12.000,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 11 Taksit 15.10

Not :

1- Noter satış vaadi sözleşmesi imzalanma akabinde yer teslimi yapılacaktır.
2- Noter satış vaadi sözleşmesi imzalanma tarihi itibariyle taşınmaza ait tüm demirbaş giderleri, ortak giderler, apartman giderleri gibi vb. 
masraflar ile apartman yöneticiliğinden gelen tüm sorumluluklar alıcıya aittir.
3- Tapu devri son taksitin ödenmesine müteakip en geç bir ay içerisinde yapılacaktır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                      Basın: 1249647

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Selçuklu İlçesi, Sille Mh. 28346 ada, 10 parselde kayıtlı 65495/3254030 arsa paylı kat mülkiyetine göre yukarıda bağımsız bölüm numaraları ve adresleri belirtilen 
gayrimenkullerimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 17.11.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5- İsteklilerin, 17.11.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 
6.1 Dilekçe,
6.2 Tebligat için adres beyanı,
6.3 Gerçek kişi olması halinde:
6.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
6.3.2 İmza beyannamesi,
6.4 Tüzel kişi olması halinde:
6.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
6.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
6.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
6.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde 
bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
6.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
6.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
6.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
7- Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 2569
İlan olunur.

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve 
süspansiyon sistemi valflerinin teknik şartnamelere uygun 
olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• İlgili ilana ait Tercihen Meslek lisesi, Yüksekokul ve dengi 
okullardan mezun,
• Minimum 2 yıl montaj üretim tecrübesi olan,
• Teknik resim okuyabilen,
• Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
• Çözüm odaklı çalışan ve sorumluluk sahibi,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

MONTAJ OPERATÖRÜ

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak 
CNC proseslerin tanımlı olan süreçlere uygun olarak yürütülmesi.

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek 
  Okulunun ilgili bölümlerinden mezun,
• Minimum 2 yıl üretim tecrübesi olan,
• CNC programlamaya hakim,
• Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
• Ölçme aletlerine hakim,
• Teknik resim okumasını bilen,
• Gelişime ve öğrenmeye açık,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
• Vardiya Sisteminde Çalışabilecek

ÜRETİM OPERATÖRÜ

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor’da ligin 9. haftasında 
oynanacak olan Serik Belediyespor, maçı 
hazırlıkları başladı. Ligde son 3 maçta çı-
kışa geçen Yeşil-Beyazlılar bu maçlarda 
7 puan çıkarırken, Ziraat Türkiye Kupası 
3. Turunda karşılaştığı Altay’ı da 2-0 ye-
nerek adını bir üst tura yazdırdı. Alınan bu 
sonuçların ardından takımda moraller ye-
rindeyken, teknik direktör Erol Mıngır ise 
rehavete kapılamamalarını söyledi. Altay 
maçını ve takımın genel durumu hakkında 
değerlendirmelerde bulanan deneyimli 
teknik adam, Konya Yenigün Gazetesi’ne 
açıklamalarda bulundu.

FUTBOLCULARIMIZ 
KENDİLERİNE GÜVENDİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve 
2-0 kazanılan Altay maçını değerlendiren 
Karatay termal 1922 Konyaspor’un teknik 

direktörü Erol Mıngır, “Altay üst ligde oy-
nayan bir takım. Bizim için kolay bir maç 
olmadı. Oyuncularıma da maçtan önce 
şunu söyledim. Biz kendi oyunumuzu 
oynarsak, kendi sistemimizi sahaya yan-
sıtırsak kesinlikle kazanacağımızı söyle-
dim. Sonuçta Altay takımı da bir üst tura 
yükselmek için karşımıza çıktı. Rotasyon-
lu bir kadro ile bizim maça çıkmadılar. 2 
as oyuncusunu yedek bıraktılar onları da 
sonrasında oyuna dahil ettiler. Futbolcu-
larımız kendilerine güvendi. Onların ne 
yapacağından öte bizim ne yapacağımız 
önemliydi. Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. 
İzolasyon sürecinden çıkan futbolcuları-
mız vardı. Onları Altay maçında oynattık. 
Onların maç performansı bakımından son 
durumlarını görme fırsatımız oldu. Lig ma-
çına nazaran kupa maçında değişiklikler 
yaparak maça başladık. Oyuncu değişik-
likleriyle beraber ikinci yarıda golleri bul-

duk.” şeklinde konuştu.
EKSİKLERİMİZ VAR

Takımın genel performansını hakkın-
da da konuşan Erol Mıngır, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Hala eksikliklerimiz 
var. Bunlar elbette ki olacaktır ama bu 
hatalarımızı, eksiklerimizi en aza indir-
memiz gerekiyor. Bu eksiklerimizi gerek 
antrenmanda çalışıyoruz gerekse de fut-
bolcularımıza aktarıyoruz. Teknik-taktik 
kısmında ve moral motivasyon sürecinde 
de bu durumları futbolcularımıza iletiyo-
ruz. Onlar da kendilerine inandılar. Neler 
yapabileceklerini biliyorlar. Bu durumları 
futbolcularımıza aktarmada ve eksiklikle-
rini gidermede başarılı olduk. Lig uzun bir 
maraton Bayburt deplasmanından sonra 
3 günlük bir süreçte İzmir deplasmanına 
çıktık. Yoğun maç programından sonra 
Altay deplasmanında da galip gelerek bir 
üst tura çıktık. Kolay olmadı. Lig bizim için 

çok daha önemli. Kupada da gidebildiği-
miz yere kadar gitmek istiyoruz. Rakip kim 
olursa olsun, her maçta kazanmak için en 
iyi performansımızı sahaya yansıtmak.”

KAZANAN BİR TAKIM OLMALIYIZ
Alınan başarılı sonuçlardan sonra ha-

vaya girilmemesi gerektiğini ifade eden 
Erol Mıngır, “Bizim bir hedefimiz tabii ki 
var. Hedef olmazsa başarı gelmez. Bunu 
futbolcularımızla da konuştuk. Tek tek de 
olsa futbolcularımızdan bir hedef belirle-
melerini istedik. 

Sonrasında ise bu hedefi takım içinde 
birleştirerek takımın hedefini oluşturduk. 
Futbolcularımız her şeyin farkında. Yenil-
memeyi öğrenmeliyiz. Puan kaybedebili-
riz ancak kazanan bir takım olmalıyız. Şu 
ana kadar da iyi gidiyoruz. Mücadeleci ve 
kazanan bir takım oluşturma çabası içeri-
sindeyiz.” ifadelerini kullandı.
n İLHAN ATLI

‘REHAVETE KAPILMAMALIYIZ’
KT 1922 Konyaspor Teknik Direktörü Erol Mıngır, Altay maçını ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Mıngır, “Altay maçı 
bizim için kolay bir karşılaşma olmadı. Bayburt deplasmanından 3 gün sonra İzmir’de Altay karşısına çıktık. Çok iyi bir oyun 

ortaya koyduk. Futbolcularımız kendilerine güvendi. Ligde de çok iyi bir hava yakaladık ancak rehavete kapılmamalıyız.” dedi 

Yavru Kartal 4 
haftada fark yarattı

Rakip Serik 
tur atladı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Ka-
ratay Termal 1922 Konyaspor, ligde istatistiksel anlamda 
çıkışa geçti. 

Sezona Play-Off hedefiyle başlayan ancak sorasında 
istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlılar, Erol Mıngır 
yönetiminde 4 karşılaşmaya çıktı. İlk 5 hafta sonunda 2 gol 
atabilen Yavru Kartal son 4 maçta ise 7 gol attı. İlk 5 haftada 
kalesinde 4 gol gören 1922 Konyaspor, son 4 maçta ise ka-
lesinde sadece 1 gol gördü. Hem defansta hem de ofansta 
bu kısa sürede fark yaratan yeşil-beyazlı ekibin bu perfor-
mansı, taraftarlarında takdirini topladı. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 9. haftadaki rakibi 
Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda dep-
lasmanda karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 3-2 
yenerek adını 4.tura yazdırdı. Kırmızı Grup ile Beyaz Grup 
ekiplerinin karşı karşıya geldiği karşılaşmada rakibini dep-
lasmanda mağlup eden Serik Belediyespor adını bir üst 
tura yazdırırken karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol Li-
gi’nde mücadele eden Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol, 
ligin 4. haftasında sahasında 
Budo Gemlik Basket’i ağırlaya-
cak. Yarın saat 17.00’de başla-
yacak olan karşılaşma Selçuklu 
Belediyesi Spor Salonu’nda oyna-
nacak ve TBF’nin Youtube hesa-
bından canlı olarak yayınlanacak.

Büyükşehir Hastanesi Kon-
yaspor Basketbol, iyi bir başlan-
gıç yaptığı sezonda çıkışını sür-
dürmek istiyor. Yarın sahasında 
ligin iddialı ekiplerinden Gemlik 
Basket’i ağırlayacak olan Dev 
Kartallar’da, son çalışma ise bu-
gün yapılacak. Ligde ilk 3 hafta 
sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlu-
biyeti bulunan Yeşil-Beyazlılar, 
4. sırada bulunuyor. Ligin ilk haf-
tasında İstanbul Basket’i üçüncü 
haftasında ise Mamak Belediyesi 
Basketbol’u mağlup eden Büyük-

şehir Hastanesi Konyaspor Bas-
ketbol, tek mağlubiyetini ikinci 
haftada oynanan Global Connect 
Travel Düzce karşısında aldı.

GEMLİK BASKET 3. SIRADA
Büyükşehir Hastanesi Kon-

yaspor Basketbol’un dördüncü 
haftadaki rakibi Gemlik Basket, 3 
hafta sonunda ligde 2 galibiyet ve 
1 mağlubiyetle üçüncü sırada bu-
lunuyor. İlk 3 haftada Yalova Be-
lediyesi Basketbol, Merkezefendi 
Belediyesi ve Akhisar Belediyesi 
ile karşılaşan Bursa temsilcisi, 
Yalova Belediyesi’ni ve Merke-
zefendi Belediyesi’ni mağlup 
ederken geçen hafta sahasında 
ağırladığı Akhisar Basketbol’a ise 
mağlup oldu. Ligin iddialı ekip-
lerinden biri olan Gemlik Basket, 
karşısında temsilcimizin nasıl bir 
oyun sergileyeceği de merakla 
bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Dev Kartallar galibiyet arıyor
S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 8 6 1 1 16 8 8 19
2.TURGUTLUSPOR 8 6 0 2 8 8 0 18
3.SERİK BLD 8 4 3 1 12 5 7 15
4.KIRŞEHİRSPOR 8 4 2 2 7 5 2 14
5.SAKARYASPOR 8 3 4 1 10 6 4 13
6.TARSUS İY 8 3 3 2 14 11 3 12
7.ETİMESGUT BLD 8 3 3 2 7 4 3 12
8.VANSPOR 8 3 3 2 5 5 0 12
9.KARACABEYSPOR 8 3 2 3 8 8 0 11
10.MAMAK FK 8 3 2 3 7 10 -3 11
11.KIRKLARELİSPOR 8 2 4 2 7 3 4 10
12.1922 KONYASPOR 8 3 1 4 8 5 3 10
13.PENDİKSPOR 8 3 1 4 11 9 2 10
14.ELAZIĞSPOR 8 3 1 4 11 14 -3 10
15.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
16.SİVAS BLD 7 2 3 2 13 9 4 9
17.BAYBURTSPOR 7 3 0 4 6 8 -2 9
18.KASTAMONUSPOR 8 1 3 4 8 15 -7 6
19.BODRUMSPOR 8 1 2 5 9 12 -3 5
20.KARABÜKSPOR 8 0 1 7 3 20 -17 1
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Erkekler Voleybolda
Konya’nın maçı ertelendi

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden 
Konya Büyükşehir Belediyespor’un ligin 5. Haftasında 
deplasmanda oynayacağı Kocaeli Kağıtspor karşılaşması 
ertelendi. Kesin olmamakla birlikte koronavirüs vakaların-
dan dolayı ertelendiği öğrenilen karşılaşma ileri bir tarihte 
oynanacak. Ligin dördüncü haftasında da Maliye İhtisas ile 
karşılaşması gereken Konya Büyükşehir Belediyespor’un 
bu karşılaşması da ertelenmişti. Şu ana dek ligde 3 karşı-
laşmaya çıkan Filenin Kartallarının 1 galibiyet ve 2 mağlu-
biyeti bulunuyor. Tek galibiyetini Melikgazi Belediyespor 
karşısında alan Konya Büyükşehir Belediyespor, Sain Jo-
seph Spor’a ve Alanya Belediyespor’a da mağlup oldu.
n SPOR SERVİSİ

Konya temsilcileri galibiyet peşinde
Voleybol Kadınlar 2. Lig 5. Grup’ta mücadele eden 

Konya temsilcileri, üçüncü hafta karşılaşmalarına çı-
kacak. 5. Grup’ta mücadele eden Konya temsilcilerin-
den haftayı BAY geçen takım bulunmuyor. Geçen hafta 
Ereğli Belediyespor’un maç oynamadan geçtiği haftada 
Konya derbisi yaşanmıştı. Bil Koleji Sümerspor’un Anka 
Gençlik ile sahasında karşılaştığı maçta ev sahibi ekip 
rakibini 3-0 ile geçmeyi başarmıştı. Öte yandan bu hafta 
geçen haftayı BAY geçen Ereğli Belediyespor, sahasın-
da lider Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni ağırlayacak. 
Sezona galibiyetle başlayan Ereğli temsilcisi geçen haf-
tayı BAY geçtikten sonra bu hafta rakibine ilk yenilgisini 
tattırmak istiyor.

PEMA VE ANKA GENÇLİK 
EVİNDE OYNAYACAK

Türkiye Kadınlar 2. Ligi 5. Grup’ta mücadele eden 
Konya temsilcilerinden Pema Koleji, ve Anka Gençlik 
Pazar günü üçüncü hafta karşılaşmalarına sahasında 
çıkacak. Anka gençlik sahasında Mersin Yenişehir Be-
lediyesi’ni ağırlarken Pema Koleji ise Tarsus Belediyesi 
Voleybol’u ağırlayacak. 2 hafta sonunda galibiyeti bu-
lunmayan Anka Gençlik ve Pema Koleji ilk galibiyetlerini 
almanın peşinde. 

BİL KOLEJİ SÜMERSPOR DEPLASMANDA
Ligde ilk 2 hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiye-

ti bulunan Bil Koleji Sümerspor ligin üçüncü haftasında 
Hatay Voleybol ile deplasmanda karşılaşacak.

 Geçen hafta Konya derbisinde Anka Gençlik’i ye-
nerek ilk galibiyetini alan Sümerspor Hatay deplas-

manından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde 2 hafta 
sonunda galibiyeti bulunmayan takımlardan olan Hatay 
temsilcisi son sırada bulunuyor. 
n SPOR SERVİSİ



Fenerbahçe’de, Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında yarın 

sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı 
maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can 
Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yöne-
timinde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen 
antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin 
ardından pas ve istasyon çalışması yaptı. İdmanın 
basına kapalı bölümünde ise İttifak Holding Kon-
yaspor karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı 
aktarıldı.  Sarı-lacivertli takımın Arjantinli futbolcu-
su Jose Sosa, kasığında hissettiği ağrı sebebiyle 
antrenmanı yarım bıraktı. Sosa’nın tedbir amaçlı 
antrenmandan ayrıldığı ve yarın takımla çalışma-
lara devam edeceği belirtildi. Gribal enfeksiyon se-
bebiyle dün yapılan antrenmana katılmayan Tolga 
Ciğerci bugün takımla çalıştı. Sarı-lacivertli takım, 

hazırlıklarına bugün devam edecek.
SONUÇLAR MUTLU EDİYOR

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğ-
lu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç 
oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında 
iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.  Sarı-lacivertli 
takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı 
antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet 
eden Emre Belözoğlu, “Ömer Faruk bizim çok de-
ğer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona 
değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir 
plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menaje-
ri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekil-
de neticeleneceğini düşünüyorum.” diye konuştu.  
Süper Lig’de yenilgisiz yoluna devam eden Fe-
nerbahçe’nin yeni bir takım olduğunun altını çizen 

Belözoğlu, “Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör 
ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız 
sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanında, 
oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Uma-
rım böyle devam edecek.” ifadelerini kullandı. 

“FUTBOLDA İYİ OLDUĞU KADAR KÖTÜ 
SONUÇLAR DA VAR”

Çok yoğun bir şekilde Fenerbahçe’nin başarısı 
için çalıştıklarını aktaran Emre Belözoğlu, şunları 
kaydetti: “Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve 
taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Fut-
bolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Tarafta-
rımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. 
Bizim en büyük görevimiz Erol hocaya yardım et-
mek. Tamamen Erol hocanın başarısına odaklan-
dık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz.” n AA

Süper Lig’de heyecan bugün başlıyor 2 temsilcimizin rakipleri belli oluyor

Süper Lig’de 8. hafta, bugün yapı-
lacak tek maçla başlayacak. Haftanın 
açılış müsabakasında Gaziantep FK ile 
Beşiktaş, bugün Kalyon Stadı’nda saat 
20.00’de karşı karşıya gelecek. Türkiye 
Futbol Federasyonundan yapılan açık-
lamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının 
programı şöyle:

Bugür: 20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş 
(Kalyon)

Yarın 13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV 
Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip 
Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trab-
zonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzu-

rumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Kara-
bekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding 
Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar: 13.30 MKE Ankara-
gücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel De-
nizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş 
Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir 
Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençler-
birliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galata-
saray (Yeni 4 Eylül)
n SPOR SERVİSİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur 
kuraları bugün saat 14.30’da Hasan 
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Kura 
çekimine İttifak Holding Konyaspor’un 
yanı sıra. 3 Tur’da TFF 1. Lig ekibi 
Altay’ı eleyen Karatay Termal 1922 
Konyaspor’da katılacak. Konuyla ilgili 
resmi internet sitesinden bir açıklama 
yayımlayan Türkiye Futbol Federasyo-
nu, şu ifadeleri kullandı: “Ziraat Türki-
ye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi 
töreni, 6 Kasım 2020 Cuma günü TFF 
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde saat 14.30’da Or-
han Saka Salonu’nda yapılacak. Tek 
maç eleminasyon sistemiyle oynana-

cak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu 
müsabakaları sonucunda tur atlayan 
43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Ri-
zespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV An-
talyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, 
Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Ka-
sımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak 
üzere toplam 52 takım yer alacak. Kupa 
statüsünün 2A-ç maddesinde belirtil-
diği üzere 52 takımdan 26’sı seri başı 
olacak ve maçlar seri başı takımların 
sahasında oynanacak.  Covid-19 sağlık 
tedbirleri kapsamında kulüp temsilcile-
rinin katılmayacağı kura çekimi, Ziraat 
Türkiye Kupası yayıncısı A Spor kanalı 
tarafından canlı olarak yayınlanacak.” 
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Konyaspor’un ardından 
Manu’yu da devirdiler

Kaptan Çamdalı 
hazırlıklara başladı

Geçen hafta temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 
mağlup etmeyi başaran Medipol Başakşehir, Şampiyonlar 
Ligi’nde de Manchester United’ı aynı skorla yenerek büyük 
bir sürprize imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçün-
cü maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United’ı 2-1 
yenen Medipol Başakşehir, gruptaki ilk gollerini attı ve ilk 3 
puanını aldı.  Başakşehir’e Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk gali-
biyetini getiren golleri Demba Ba ve Edin Visca attı. Başak-
şehir bu galibiyetle puanını 3’e yükseltirken, gruptaki ilk ye-
nilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı.  Medipol 
Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü 
deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

Medipol Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla 
Türkiye’ye ülke puanı adına en fazla katkı sağlayan takım 
konumunda. Geçtiğimiz sezon UEFA maçlarında 11 puan 
toplayan Başakşehir, Türk takımları içinde en fazla puan 
toplayan ve ülke puanına en çok katkı veren ekip oldu.
n SPOR SERVİSİ

Uzun süre temsilcimiz Konyaspor’un kaptanlığını ya-
pan ve geçtiğimiz günlerde futbol hayatını noktalayan Ali 
Çamdalı, aktif futbol hayatı sonrasındaki kariyeri için şim-
diden kolları sıvadı. Konyaspor’un en başarılı dönemlerinin 
önemli isimlerinden olan Çamdalı, Avrupa’nın üst düzey 
futbol akademileri ile temaslar kurup, incelemelerde bulu-
narak antrenörlük ve profesyonel yöneticilik için alt yapısını 
güçlendirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde, Rumen fut-
bolunun ve Galatasaray’ın efsane ismi Gheorghe Hagi’nin 
kurduğu FC Viitorul Constana Futbol Akademisi’ni ziyaret 
eden Ali Çamdalı, akademi hakkında Hagi’den bilgi aldı. 

Romanya’nın en büyük futbolcu fabrikasında inceleme-
lerde bulunan Ali Çamdalı, Gheorge Hagi ile olan fotoğrafını 
sosyal medya hesabından paylaşarak “Efsane ile beraber” 
notunu düştü. Futbolu geçtiğimiz günlerde bırakan Ali Çam-
dalı, kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamada, bir süre Avrupa’da 
futbol anlayışını güncellemek ve antrenörlüğe hazırlanmak 
istediğini belirtmişti.  n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da gündem Fener-
bahçe maçı. Yarın saat 19.00’da dep-
lasmanda İstanbul temsilcisi ile karşıla-
şacak olan Anadolu Kartalı, zorlu maçta 
rakibine sürpriz yaparak kötü gidişatını 
durdurmaya çalışacak. 

Kritik maç teknik direktör İsmail 
Kartal’ın geleceği açısından da belirle-
yici olacak. Alınacak olası bir ağır so-
nuçta, Başakşehir mağlubiyeti sonrası 
yaptığı açıklamalar tepki toplayan İs-
mail Kartal ile yolların ayrılabileceğini 
konuşuluyor. 

İYİ BAŞLAMIŞTI
Sezona iyi bir başlangıç yapan İs-

mail Kartal’ın öğrencileri, Gençlerbirli-
ği maçını kazanamasa da iyi mücadele 
ortaya koymuştu.

 İkinci haftada evinde Beşiktaş’ı 
mağlup eden Anadolu Kartalı, Deniz-
lispor deplasmanından da 1 puan ve iyi 
oyun ile dönmüştü. 

Ancak milli ara sonrası Yeşil Beyaz-
lılar adeta çöktü. Evinde Yeni Malat-
yaspor ile berabere kalan Konyaspor, 
ardından Gaziantep ve Başakşehir’e 
mağlup oldu. 

AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKTİ
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail 

Kartal’ın Başakşehir maçından sonra 
yaptığı açıklamalar hem taraftarın hem 
de Konyaspor yönetiminin tepkisini çek-
mişti. 2-1 kaybettikleri maçın ardından 
konuşan deneyimli teknik adam, “Eli-
mizdeki malzeme bu” şeklinde ifade 
kullanarak oyuncu gurubunun yetersiz-
liğini işaret etmişti. 

Konyaspor yönetiminin bu açıkla-
malardan rahatsız olduğu ancak teknik 
heyetten herhangi bir açıklama isten-
mediği gelen bilgiler arasında. 

FENERBAHÇE MAÇINA BAĞLI
Konyaspor’un yarın Fenerbahçe ile 

oynayacağı maç İsmail Kartal ve ekibi 
açısından büyük bir önem arz ediyor. 
Konyaspor’un formda rakibine kar-
şı ağır bir sonuçla sahadan ayrılması 
durumunda İsmail Kartal ile yolların 
ayrılabileceği iddia ediliyor. Fenerbah-
çe maçının olağan şekilde seyretmesi 
durumunda ise gözler bu sefer de Ka-
sımpaşa maçına çevrilecek. Bu maçta 3 
puan harici herhangi bir ihtimal teknik 
heyetin kaderini şekillendirebilir.
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Kartal için Fenerbahçe 
maçı belirleyici olacak!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kaderi tartışılma-
ya başlandı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda büyük düşüş yaşayan deneyimli hocanın 
Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalar taraftarın ve yönetimin tepkisini çekti. Fenerbahçe maçından 

alınacak ağır bir sonucun ardından deneyimli teknik adam ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor

RPS

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

SÜPER LİG  
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PUAN DURUMU
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