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Çalışkan isim Yıldırım
Bakan Yardımcısı oldu

Konya’nın yetiştirdiği tecrübeli bürokratlarından 
Mehmet Hamdi Yıldırım’a yeni görev verildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 
yayımlanan kararlara göre, Konyalı bürokrat Yıldı-
rım Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. 

n HABERİ SAYFA 10'DA

Sıfır atıkta 
Selçuklu modeli

Selçuklu Belediyesi çevre 
duyarlılığındaki çalışmalarına 
Selçuklu Kent Konseyi bünye-
sinde kurduğu Çevre ve Sıfır 
Atık Meclisi ile yenisini ekledi. 
Burada yapılan çalışmalar, 
Türkiye’ye örnek olacak.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’da 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü anma etkinlikleri 
kapsamında Konya 
protokolü şehitlik 
ziyareti gerçekleştirdi.
n HABERİ SAYFA 7’DE 

15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü etkinlikleri 
kapsamında, Konya’da cad-
de, sokak, işyerleri ve evlere 
Türk bayrakları asılarak 
önemli bir mesaj verildi.
n HABERİ SAYFA 9'DA

FETÖ, aylar öncesinden 
hazırlıklarını tamamladığı 
darbe girişimi esnasın-
da "hesaba katmadığı" 
kimi gelişmeler gecenin 
seyrini değiştirdi.
n HABERİ SAYFA 9'DA 

Şehitlere dua edildiŞehitlere dua edildi Ay-yıldızlı mesajAy-yıldızlı mesaj Hesaba katmadılarHesaba katmadılar

ASRIN ZAFERİYDİ!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yılında Mevlana Meydanı’nda yine coşku vardı. Etkinliklere katılan 

yüzlerce vatandaş meydanı doldururken, 15 Temmuz’da birlik ve beraberlikle tarihi bir destan yazıldığına vurgu yapıldı
KONYA BİR VE BERABER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü’nün 5. yılında Konya yine 
meydandaydı. Ellerine Türk bayra-
ğı alarak meydandaki etkinliklere 
katılan vatandaşlar, 15 Temmuz’da 
FETÖ’ye karşı konulan milli birlik ve 
beraberliğin sürdüğünü birkez daha 
gösterdi. Vatandaşlar sık sık sloganlar 
atarak, Konya’nın hainlerin karşısında 
olduğuna vurgu yaptı. 

TÜRKİYE ASLA GEÇİLMEZ
Tüm Türkiye’deki meydanlarda olduğu gibi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Ulusa Sesleniş konuşması Mevlana Meyda-
nı’nda da verildi. Erdoğan yaptığı konuş-
mada, “Ülkemizi esir altına almaya çalışan 
müstevilere Türkiye geçilmez diyoruz. Dün 
başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın 
da inşallah başaramayacaklar. Büyük ve 
güçlü Türkiye’nin inşasına engel olamaya-
caklar” dedi. n HABERİ SAYFA 4 VE 5’TE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması Mevlana Meydanı'nda dikkatle dinlendi.



• Protein Tüketiminde Aşırıya 
Kaçılmamalıdır.

Kurban bayramında günlük 
beslenmede en çok tüketilen besin 
grubu ettir. Doymuş yağ ve kolesterol 
içeriğinin yüksek olması nedeniyle 
kronik hastalığı olanların 2 öğünde 
de yüksek miktarda kırmızı et alması 
sakıncalıdır.

• Sucuklu, ballı, kaymaklı 
bayram kahvaltısı yerine hafif bir 
menü tercih edin.

Bayramda güne mutlaka hafif bir 
kahvaltı ile başlanmalıdır. Her besin 
grubu bu sofrada bulundurulmalıdır. 
Sofrada peynir çeşitleri, salatalık, 
domates gibi söğüş sebzeler, süt, 
haşlanmış yumurta veya yağsız sebzeli 
omlet, çavdar, tam buğday veya 
kepekli ekmek olabilir.

• Her ikram edilen tatlı ve 
çikolatayı yemeyin.

İkram edilen tatlı ve çikolata 
gibi şeker oranı yüksek besinlerden 
mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. 
Kan şekerinde ani artışlara ve yağ 
depolanmasında hızlanmaya neden 
olan bu besinlerin fazla tüketimi 
kilo alma ve hastalık riski oluşturur. 

Bayramda misafirlere meyve, kuru 
meyve, dondurma, sütlü tatlılar ve 
ev yapımı şekersiz komposto ile 
limonatalar ikram edilebilir.

• Hazımsızlık ve şişkinlik 
şikayetlerini önleyin.

Önemli bir protein kaynağı olan 
et, fazla tüketiminde; kolesterol 
yüksekliği, kalp damar hastalıkları, 
tansiyon yükselmesi, bazı karaciğer 
ve bağırsak hastalıklarına yol 
açabilir. Aynı zamanda kırmızı et 
sindirimi zor bir besindir, gereğinden 
fazla tüketilmesi midede şişkinlik 
ve hazımsızlık gibi sıkıntılar 
yaratabilmektedir.

• Mide ve bağırsak hastalıkları 
olanlar dikkat edin.

Özellikle mide ve bağırsak 
hastalığı olan kişiler, kurban etlerini 
hemen tüketmemeli, buzdolabında 
bir kaç gün beklettikten sonra, 
haşlayarak ya da ızgarada pişirerek 
tüketmelidirler. 

• Kronik hastalığı olanlar ve 
hastalar; diyetlerinize devam edin.

Diyabet, böbrek hastalığı, yüksek 
tansiyon, kalp-damar hastalığı, mide 
rahatsızlığı olan bireylerin bayram da 

olsa var olan diyetlerini bozmamaları 
gerekmektedir. Bu gruplarda yer 
alan hastaların hamur işlerinden, 
özellikle diyabet hastalarının bayram 
ziyaretlerinde ikram edilen şeker 
ve çikolatalardan uzak durmaları 
gerekmektedir. 

• Bayramda Kendinize Vakit 
Ayırın: Açık Havada Yürüyün.

Gün içinde yapacağınız dinamik 
şekilde orta tempolu bir yürüyüş 
de metabolizmanızı hızlandırarak 
o gün aldığınız fazla kalorinin 
harcanmasında destek olacaktır. Ayrıca 
seratonin hormonunu salgılatarak sizi 
dinlenmiş ve daha mutlu edecektir. 
Size motivasyon sağlayarak fiziksel ve 
zihinsel sağlığa katkı sağlar.

• Yanınızda Su Taşıyın.
Su her zaman olduğu gibi hep 

ihmal edilen asında vücuda yararı 
saymakla bitmeyecek bir içecektir. Bol 
bol su içmeniz sizin açlık duygunuzu 
da bastırarak sürekli bir şeyler yeme 
isteğini azaltır ve atıştırmaların önüne 
geçer. Yanınızda şişe su taşımak ve 
misafirlikte en az 2 bardak su içmek 
size kazanç sağlar. Günlük 10 bardak 
su alınmalıdır.

Kurban bayramı kapıda… Eşsiz yemeklerin bulunduğu aile sofraları ile tatlı ikramları, 
et ve hamur işi besin tüketiminin arttığı bayramda, kontrolsüz ve düzensiz beslenme 

vücudumuzda kırmızı alarm vermektedir.  Aşırı miktarda ve düzensiz alınan yağlı besinler 
kilo alımına ve yağlanmaya neden olurken bazı hastalıklarında tetikçisi olmaktadır. Bu 

nedenle de bayramda doğru beslenme önerilerine kulak vermek gerekir…

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

Bayramı Sağlıkla Geçirin!

Zade Vital 
 Rezene Yağı

Zade Vital 
Anason Yağı

Zade Vital Keten 
Tohumu Yağı

Hazımsızlık, besin 
alımından sonra karın 
üst bölgesinde ağrı, 
şişkinlik hissi, hızlı 
doygunluk hissi, bulantı 
ve yanma gibi şikayetlerle 
ortaya çıkar. Genellikle 
yaşam tarzı ve yeme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. 
Sigara ve alkol kullanımı, aşırı yağlı ve baharatlı 
beslenme, aşırı kahve tüketimi, stres ve fazla kilolar 
hazımsızlığa zemin hazırlar. Ancak hazımsızlığa çok 
daha ciddi sindirim sistemi sorunlarının da neden 
olabileceği unutulmamalıdır.

Yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle birlikte 
hazımsızlık şikayetleri azalabilir. Sık aralıklarla 
küçük porsiyonlar tüketmek, akşam belli bir saatten 

sonra yemeyi kesmek, yavaş yemek yemek, rahat 
kıyafetler tercih etmek, baharatlı gıdalar, gazlı 
içecekler, alkol, sigara ve kafeinden olabildiğince 
kaçınmak, stresle başa çıkmayı öğrenmek alınabilecek 
temel önlemler.

Hazımsızlık şikayetleri ile baş etmek için, doğal 
bitkisel kaynaklardan da yardım alınabilir. Rezene ve 
Anason geleneksel olarak, bu amaçla uzun yıllardır 
kullanılan iki bitki. Bu bitkilerin tohumlarının soğuk 
sıkımla elde edilmiş yağlarının, sindirim sistemi 
kaslarında gevşeme ve gaz şikayetlerinde azalma 
sağlayarak, semptomları rahatlatıcı etkileri var. 

Reflü, IBS, mide ülseri, süt ürünlerinin 
sindirilemediği laktoz intoleransı, unlu gıdaların 
sindirilemediği çölyak hastalığı, safra kesesi ve 
pankreas sorunları, antibiyotik ve ağrı kesici gibi 
ilaçların kullanımı, mide kanseri ve psikolojik 
problemler de hazımsızlığın nedeni olabilir. 
Yaşam ve beslenme alışkanlıkları değiştirilmesine 
karşın şikayetler devam ediyorsa mutlaka ileri 
değerlendirmeler yapılmalıdır.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Sağlıklı beslenin, 
sağlıkla sindirin.

Sindirime destek bitkiler,
Anason maydonozgillerden beyaz çiçekli, 

güçlü kokulu bir bitkidir. Ana vatanı Asya 
olan bu bitkinin işlenmesi ilk olarak Mısırlılar 

tarafından yapılmıştır. İlk olarak koku 
vermek amacıyla kullanılmıştır. Mutfaklarda, 
yiyecek ve içeceklerin içerisine aroma katmak 
amacıyla kullanılır. Medikal kullanımı da 
oldukça geniş olan bitkinin özellikle sindirim 

sistemini rahatlatıcı etkisinden faydalanılır.
Rezene, yıl boyu bulunabilen sarı çiçekli bir bitkidir. Mutfaklarımızda 

baharat olarak kullanıldığı gibi uzun yıllardır tıp alanında da 
kullanılmaktadır. Potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor 
ayrıca A ve C vitaminini bakımından oldukça zengindir. Özellikle 
hazımsızlık, şişkinlik, gaz, kabızlık, kolik, bağırsak gazı, mide ekşimesi 
gibi şikayetlere iyi geldiği, sindirimi uyardığı bilinmektedir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Bitkilerin Size Messajı Var
ZADE VITAL DESTEK ÜRÜNLER 

Bayramda Nelere Dikkat Etmeliyiz? Nasıl Beslenmeliyiz?

REFERANSLAR:  https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/baram-midenizin-degil-sizin-bayraminiz/ https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/bu-kurallara-uyun-bayrami-saglikli-gecirin/

Kolik bebek, adını sıkça 
duyduğumuz bir tanımlama 
Gaz sancısının bir diğer adı 
da denilebilir aslında. Bebek-
ler dünyaya geldikten sonra 
anneyi bekleyen ilk zorluk-
lardan biridir gaz sancısı. 
Genellikle emzirme sonrası 
veya mama yedikten sonra 
kramp şeklinde oluşan bu 
ağrılar bebeğin de susmama-
casına ağlamasına sebebiyet 
veriyor. Ebeveynleri çaresiz 
bırakan bu ağlamaya ufak bir çözüm 
önerim var bugün. Bebeklerin karnına 
anason yağı ile saat yönünde fazla bastır-
madan yapılan doğru masaj gazın çıkmasını 
kolaylaştırıyor ve bebeği sakinleştiriyor. 
Ayrıca doktorunuza danışarak bebeğinize 
verilen 1 damla anason yağı bebeğinizin 
gaz sancısına iyi gelirken sakinleşmesine de 
yardımcı olacaktır. 

Emziren anne şayet 
nohut, kuru fasülye gibi 
yemekleri tüketecekse toz 
kimyonla pişirmek oluşabi-
lecek gaz sancısı ihtimalini 
düşürecektir. Ayrıca bebeğin 
emerken ya da biberon 
kullanırken hava yutması, 
ayağını üşütmesi de gaz san-
cılarının diğer sebeplerinden-
dir. Bunlara da dikkat ederek 
gaz sancılarını minimize 
edebilirsiniz. 

Tüm bu zorluklara rağmen anne olmak 
gerçekten dünyanın en güzel duygularından 
biri.. Her bir sıkıntının geçeceğini bilmek ve 
bunları yaşayanın sadece siz olmadığınızı 
bilmek iyi geliyor insana. Bunaldığınız 
zamanlarda kendinize bunları telkin edebi-
lirsiniz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr
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Selçuklu Belediyesi çevre duyarlılığındaki çalışmalarına Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde kurduğu 
Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ile yenisini ekledi. Burada yapılan çalışmalar, Türkiye’ye örnek olacak

Çevre ve sıfır atıkta 
Selçuklu örnek oluyor

Sıfır atık belgesini alan ilk bele-
diye olan ve çevre ile ilgili örnek ça-
lışmalar yapan Selçuklu Belediyesi 
Selçuklu Kent Konseyi çatısı altın-
da oluşturduğu Çevre ve Sıfır Atık 
Meclisi ile bu konudaki duyarlılığını 
bir kez daha ortaya koydu.  Meclis 
çevreye olan farkındalığı arttırmak, 
gelecek nesillere çevre bilincini aşı-
lamak için önemli çalışmalara imza 
atacak. Selçuklu Kent Konseyi bün-
yesinde barındırdığı Gençlik Meclisi, 
Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelli 
Meclisi ve son olarak Çevre ve Sıfır 
Atık Meclisi ile de önemli çalışmala-
ra imza atarken sivil toplumun yö-
netime katılmasına yönelik önemli  
adımlar atmaya devam ediyor. Sel-
çuklu Belediyesi Meclis salonunda 
gerçekleşen Çevre ve Sıfır Atık Mec-
lisi’nin kuruluş toplantısına Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Selçuklu Kent Konseyi Baş-
kanı Faruk Ulular, Selçuklu Beledi-
ye Başkan Yardımcıları ve Selçuklu 
Kent Konseyi üyeleri katıldı. 

Selçuklu Kent Konseyi Başkanı 
Faruk Ulular; “Hayırlı işlere imza 
atacağız”

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Selçuklu Kent Konseyi Başka-
nı Faruk Ulular, “Uzun bir pandemi 
dönemi sonrasında sizlerle bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. 
İnşallah böyle bir katılımdan sonra 
çok hayırlı işlere vesile olacağımı-
zın ümit ediyorum.” dedi. Selçuklu 
Belediye Başkanı Pekyatırmacı; “Bir 
yıllık süreç bize çevrenin önemini 
göstermiş oldu”

Kent Konseyi çalışmalarını 
önemsediklerini belirten Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Malum pandemi döne-
minden dolayı bu çalışmaları ger-
çekleştiremiyoruz. Son geçen yıl 
toplantımızda Kadın Meclisi, Çocuk 
Meclisi, Gençlik Meclisi ve Engelli 
Meclisi kuruluş çalışmalarını ta-
mamlamıştık ve Meclislerimizin 
çalışmaları ile ilgili programlarımızı 
yapmıştık ama pandemi sürecinden 
dolayı Kent Konseyimizi aktif bir 
şekilde çalıştıramadık. Bugüne ka-
dar yaptığımız planlamalar, organi-
zasyonlar kapsamında da çok sınırlı 
da olsa bazı çalışmaları icra ettik. 
Bundan sonra hedefimiz Kent Kon-
seyini çok aktif bir şekilde çalıştır-
mak. Kent Konseyinin bütün mec-
lislerini, bütün organlarını en aktif 

şekilde hayata geçirmek istiyoruz. 
Bu anlamda yer konusu bizim için 
önemliydi. Kent Konseyimize bizim 
en önemli binalarımızdan bir tanesi 
olan Selçuklu Kongre 

Merkezimizde bir yer tahsis et-
tik. Mevcut düzenlemeler bittikten 
sonra Kent Konseyimizin idari bi-
nası Selçuklu Kongre Merkezimizde 
olacak. Bütün meclis çalışmalarıyla 
ilgili planlamalar da orada yapma 
imkanımız olacak. Meclis çalışma-
ları mevcut oluşturduğumuz meclis 
üzerinden devam ediyor ama son 
dönemde pandemi ile birlikte de 
çevrenin ne kadar önemli olduğu ve 
çevre ile ilgili yapacağımız çalışmala-
rın geleceğimiz için ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha görmüş ol-
duk. Son bir yıl içerisinde yaşamış 
olduğumuz süreçler bize çevrenin, 
tarımın, suyun, havanın, toprağın 
ne kadar değerli olduğunu bir kez 
daha göstermiş oldu. Bugün Mar-
mara’da yaşanan süreçler, müsilaj 
problemi yine aynı şekilde çevrenin 
önemini bir kez daha ortaya koydu. 
Yaşadığımız süreçler bizim bütün 
planlamalarımızda çevrenin birinci 
önceliğimiz olması gerektiğini bir 

kez daha göstermiş oldu. Bu nok-
tada Kent Konseyimizin Çevre ve 
Sıfır Atık platformunu oluşturmuş 
olması ve sonra Çevre ve Sıfır Atık 
Meclisinin oluşturulması hakikaten 
önemli. İnşallah Türkiye’ye örnek 
olacak çalışmayı Selçuklu’muzda 
gerçekleştiriyoruz. Ben bu noktada 
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklin-
de konuştu.

 “BURADA YAPACAĞIMIZ 
ÇALIŞMALAR 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”
Çevre ve Sıfır Atık meclisi ile 

önemli bir amaca hizmet ettiklerini 
belirten Başkan Pekyatırmacı, “Bur-
da şöyle bir hedef koyduk; Çevre ve 
Sıfır Atık Platformu ile birlikte arzu 
ediyoruz ki Konya’mızda yaşayan 
herkes birer gönüllü olsun. Bütün 
bireyler 7’den 70’e herkes çevre 
gönüllüsü olsun ve çevre ile ilgili 
hassasiyetleri herkes taşısın ve bu 
noktada yapılması gereken ne varsa 
herkes üzerine düşen görevi yerine 
getirsin. Bizim her sene iki anket 
yapıyoruz. Yaptığımız anketlerde 
bizi mutlu eden ve mutsuz eden 
iki sonuç var. Birinci sırada prob-
lem olarak ortaya konan şey çevre 
kirliliği. İnsanlar çevre kirliliğinden 
rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. 
Görüyoruz ki bir kirlilik problemi 
var. Dışarıda olmaması gereken 
bazı materyallerin çevrede olma-
sından kaynaklanan bir çevre kirli-
liği var. Bunun insanlar tarafından 
bir problem olarak görülmesi bizim 
için güzel bir şey çünkü insanların 
bunu önemsediğini, çevreyi dikkate 
aldığını gösteriyor. Bir taraftan da 
üzülüyoruz maalesef bunu şikayet 

konusu eden insanımız aynı atığı 
üreten insanımız. Farklı kişiler bu 
atığı üretmiyor, bu atığı biz üretiyo-
ruz. Aslında bunun çözümü kirlet-
memek, atmamak, çözümü çevreye 
karşı daha duyarlı olmak ve gerek-
tiği yerde gerektiği şekilde insan-
larımızı uyarmak. Bunu doğru bir 
şekilde yapabilirsek ben inanıyorum 
ki çok daha temiz, çok daha sağlıklı 
bir çevreyle bundan sonraki yaşantı-
mızı devam ettirebiliriz. Selçuklu’da 
ben gençlerimize, kadınlarımıza, 
tüm hemşehrilerimize güveniyo-
rum. Herkes aynı duyarlılığa sahip. 
Yeter ki uyarıları doğru şekilde orta-
ya koyalım ve insanımızın içindeki 
çevre ile ilgili hassasiyetleri ortaya 
çıkaralım. Bu noktada ben platfor-
mun ve meclisin üzerine büyük 
görev düşeceğine inanıyorum. Plat-
formumuz bu anlamda şehrimizde 
farklı bir canlılık kazandırdı. İnşallah 
platformumuzla birlikte meclisimi-
zin de çalışmalarıyla büyük siteler-
den hemşehrilerimizin Çevre ve Sı-
fır Atık Meclisimize üye olmalarını, 
bulundukları sitelerde çevre ve sıfır 
atık konusunda çalışmalar yapma-
larını bekliyorum. Bu noktada güzel 
bir yola çıktık. Hep birlikte Selçuklu 
için Konya için güzel çalışmalar ya-
pacağız. Buradan başlattığımız çalış-
malar inşallah Konya’ya daha sonra 
da Türkiye’ye yayılacaktır. Selçuklu 
her zaman öncü olmuştur, çevreyle 
ilgili yapacağımız bu çalışmalar da 
inşallah Türkiye’de öncü olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çevre 
ve Sıfır Atık çalışmaları ve meclisin 
projeleri hakkında sunum yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar 
Ocağı 35 yaşında

Beyşehir'de şehit aileleri 
ve gazilere ziyaret

1986’da kurulan Konya Ay-
dınlar Ocağı, 35’inci yaşını yaş 
pastayla kutladı. Ocak başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, “Aydınlar Ocağı 
Türk halkıyla barışık, İslâm’la barı-
şık, Osmanlı ve tarihiyle barışık ve 
yelpazenin bütün renklerine açık 
Türkiye’nin şemsiyesidir” dedi. 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü, bu haftaki 
Salı Kültür Sohbetleri’nde, Konya 
Aydınlar Ocağı’nın kuruluşunun 
35.yılı dolayısıyla ocağın geçmişini 
ve bugüne nasıl geldiğini anlattı.

Maraş Çorbacısı’nda gerçek-
leştirilen ve Memleket Tv’den 
çevrimiçi olarak canlı yayınlanan 
sohbette Dr. Mustafa Güçlü, özel-
de Konya Aydınlar Ocağı, genelde 
Aydınlar Ocağı hakkında dinleyici-
lere bilgi verdi. 

Türkiye’de 105 binin üzerin-
de sivil dernek ve vakfın bulun-
duğunu ve yaklaşık 3.500’ünün 
Konya’da olduğunu söyleyen Dr. 
Mustafa Güçlü, Konya Aydınlar 
Ocağı’nın da gönüllü insanlardan 
oluşan bir STK (Sivil Toplum Kuru-
luşu) olduğunu ifade etti. Dr. Güç-
lü, Aydınlar Ocağı’nın asıl misyo-
nunu “Türk halkıyla ve Türk aydını 
arasında 200 yıldır açılan makasın 
kapatılmasını sağlamaktır” şeklin-
de açıkladı.

AYDINLAR OCAĞI 
TÜRKİYE’NİN ŞEMSİYESİ

Batı medeniyeti ile Doğu me-

deniyeti arasında asırlardır devam 
eden mücadelede Doğu’nun, Ba-
tı’daki teknik gelişmelere ayak 
uyduramayarak aradaki makasın 
bir türlü kapatılamadığına işaret 
eden Güçlü, bunun 100-200 yıl 
sürmesiyle birlikte aydınımızda bir 
aşağılık kompleksine yol açtığını, 
neticede Batı değerlerini kutsa-
yan, kendi değerlerini aşağılayan 
ve küçümseyen bir aydın profilinin 
ortaya çıktığına dikkati çekti. Güç-
lü, kısa ve öz konuşmasında ocakla 
ilgili şunları dile getirdi: “Aydınlar 
Ocağı’nın diğer derneklerden tek 
farkı ise, Türk aydınıyla Türk halkı-
nı aynı çizgi etrafında birleştirmek 
ve halkın inancını, kültürünü, gele-
neğini, değerlerini daha rafine hale 
getirip hem kendi halkına hem 
dünyaya sunabilmenin kavgasını 
veriyor. Bundan dolayı bir partinin, 
bir cemaatin arka veya ön bahçesi 
değil. Yelpazenin bütün renklerine 
açık İslâm’la barışık, Osmanlı ve 
tarihiyle barışık Türkiye’nin şem-
siyesidir.”

Konya Aydınlar Ocağı Başkan 
Yardımcısı Mustafa Sinan Ümit’in 
sürpriz yaptığı ve üzerinde 35 ra-
kamı yazısı ile Aydınlar Ocağının 
ambleminin yer aldığı yaş pasta 
ise, Dr. Mustafa Güçlü tarafından 
ilk defa kılıçla kesilerek Konya Ay-
dınlar Ocağı’nın 35.yaş günü “Ha-
yırlı olsun.”
n HABER MERKEZİ

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yu-
suf Özdemir ve İlçe Belediye Baş-
kanı Adil Bayındır "15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü" 
dolayısıyla ilçede yaşayan şehit 
yakınları ile gazileri evlerinde zi-
yaret etti. Kaymakam Özdemir ve 
Başkan Bayındır, beraberindeki-
lerle ilçe merkezi ve dış mahalle-
lerde ikamet eden şehit yakınları 
ile gazilerle biraraya geldi. Ziya-
retler, koronavirüs salgını dola-
yısıyla tedbiren şehit yakınları ile 
gazilerin konutlarına girilmeden 
evlerinin önünde gerçekleştirildi.

Özdemir ve Bayındır ile be-
raberindekiler, şehit yakınları ile 
gaziler ile bir süre sohbet ederek, 

hal hatırlarını ve ihtiyaçlarının 
olup olmadığını sordu. Ziyaret 
edilen şehit yakınları ile gazilere 
Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler 
verildi. Bayram ziyaretlerine, Bey-
şehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba 
Ersöz, İlçe Jandarma Komutan 
Vekili Ali Kara, İlçe Emniyet Mü-
dürü Mehmet Türken, İlçe Müf-
tüsü Veysel Kükrek, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Musa Konuk, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Müdürü İbrahim Metin, İlçe Mal 
Müdürü Muhammed Ali Karaba-
cak, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, 
Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 
Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın 
da katıldı. n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı

İnsanoğlunun uzun veya kısa olan 
ömründe başına çeşitli haller gelir. Ben 
de yaşamım boyunca beklenmedik; 
kimi hüzün acı dolu, kimi korku ve deh-
şet dolu kimi de neşe ve güzelliklerle 
dolu birçok hadiseyle karşılaştım. 75 
yıllık yaşam hikayem bir yazıya elbette 
sığmaz. Bu yazımda ülkemiz insanının, 
kendi ailemin, çevremin karşılaştığı 
sağlık sorunları ve güçlüklerden ve gü-
nümüzde gelinen kolaylık ve rahatlıklar-
dan bahsedeceğim.

Çok değil, daha 20 sene önce sağ-
lık alanında hastanelerde eczanelerde 
gerek muayene gerekse tabibin yazdığı 
ilaçları bulmakta çekilen çileler aklımıza 
geldikçe tüylerimiz diken diken olur. 
Günümüzde ise sağlık alanında büyük 
rahatlıklara kavuştuk. Zorluklar geride 
kaldı ve sağlık hizmeti almada erişilen 
rahatlık bize yaşamın ne kadar tatlı ol-
duğunu gösterdi.

Geçen hafta sonunda maalesef 
üzücü bir olay yaşadım. Yakın akraba-
mızın genç bir yavrusunun vefatını ha-
ber alınca cenaze merasimine katılmak 
üzere hazırlandım. Evden çıkmadan 
önce de bu yıl 4 yavrusu ile bize misafir 

olan kedinin bakımını yapmayı da ihmal 
etmek istemedim. Gördüğü ilgiden ya-
hut ihtiyacından olsa gerek, bahçemizi 
terk etmedi hayvancağız. Etrafındaki 
tehlikelerden adeta bize sığınıyordu. 
Onlara aldığım süte ekmek doğrayıp 
cenazeye gitmeden önce karınlarını 
doyurmak istedim. Yanımızdaki kom-
şunun bahçesinde mekân tutan kediye 
yiyeceğini verdikten sonra iki bahçe 
arasındaki 50-60 santimlik duvardan 
kendi bahçeme atlamak istedim. Duvar 
alçak olmasına rağmen, zannederim 
acele ettiğimden, yere biraz sertçe in-
dim ve oracıkta dizimde şiddetli bir san-
cı oluştu, adeta kıvrılıp kaldım. Sanırım 
yarım saat kadar olduğum yerden kıpır-
dayamadım. Ben acımla baş başayken 
cenaze vakti de geçti. Biraz toparlandık-
tan sonra eve kadar gelip yattım.

Ertesi gün cumartesi idi. Ağrılar 
dinmeyince çocuğum ile saat 12’ye 
doğru Meram Devlet Hastanesi Acil 
Servisine müracaat ettik. Tabi benim 
belleğimde 20-30 sene öncesine dair 
yaşanmış zorlukların zorluklar tazeliğini 
koruyor. Bundan olsa gerek, elimdeki 
değneğe yaslanarak çekingen bir ta-

vırla danışmada oturan 
iki gencin yanına doğru 
yürüdüm. Onlar bu halimi 
görünce hemen buyur, 
edip ilgi gösterdiler. Duru-
mumu anlatınca tatlı dil ile 
gideceğim yeri işaret edip

yardımda bulundular. 
Gittiğim yerde de güler 
yüz ve tatlı dil karşılandım. 
Kayıt işlemlerime yardım-
cı olup röntgen servisine 
yönlendiren kişiye, “Doktor 
nerede yavrum?” diye sorunca “Dok-
tor benim amca” demez mi! Evvelce 
yanına varmaya çekinirdik doktorların, 
bugün her bir ihtiyacımızla, hem de 
güler yüzlerini ekşitmeden ilgileniyor-
lar. Daha oğlum aracını parka bırakıp 
gelmeden ben yaşadığım yürüme zor-
luğuna rağmen işin yarısını bitirmiştim.

Röntgen servisinde de ilgi ve alâka 
son derece memnun ediciydi. Nerede 
ve nasıl duracağım tarif edildi işim gö-
rüldü ve bunlar olurken ne somurtan 

oldu ve de yüzünü ekşi-
ten. İki dakikada o işimde 
bittikten sonra doktorun 
yanına geldik. Filmi ince-
leyip “Amca korkulacak 
kırık, çıkık, çatlak gibi bir 
şey yok. Fakat biz seni 
rahatlatmak için bacağını 
alçıya alalım da iki gün 
rahat et. Pazartesi günü 
de ortopedi polikliniğinde 
uzman doktor sizi görüp 
gerekeni yapsın” dedi.

Alçımız da yapıldıktan sonra, hiç bir 
doktor ya da başka görevliden sert bir 
söz duymadan, bir kapıdan girip diğe-
rinden sere serpe çıkarak evimize dön-
dük. Hafta sonu olmasına rağmen her 
şey o kadar hızlıydı ki sanki on dakikada 
benim bütün işim görülmüş gibiydi.

Eve dönünce pazartesi için ortope-
di servisinden randevu almak istedim 
ama mümkün olmadı ya da ben tek-
noloji işini beceremedim. Hastanede 
5-6 sene kadar önce edepli, güler yüzlü, 

kimseyi kırmayan bir güvenlikçi ile ile 
tanışmıştım. Adı Seyit Ali ama soya-
dını bilmem. Eski yıllarda adam azar-
layan, hatta itip kakan, ali kıran baş 

yaran misali görevlileri hatırlayıp Seyit 
Ali’ye “Arkadaş nasıl bu kadar sakin 
ve tatlı dilli oldun” diye sormuştum da 
“İnsan kalbi kırmak çok kolay amca da 
insanı tatlı dille kazanmak zor. Ben onu 
denedim ve başardım” demişti. O gün 
telefonla randevu alamayınca, sosyal 
medya aracılığı ile selamlaşmaya de-
vam ettiğimiz seyit Ali’ye durumu anlat-
tım. Tatlı dili ile bana yine yardımcı oldu, 
“Yaşına hürmet İsmail amca” deyip zor 
işimi kolay kılıverdi. Allah razı olsun. 
Onun dediği zamanda ortopedi polikli-
niğinde Doktor Halil Akdeniz ile tanıştık. 
Gerek poliklinik sekreteri gerek Doktor 
Bey gayet kibar davranışla alçıyı aldırıp 
yeniden bir röntgen çektirdi. Benim 
kontrollerim biraz uzayınca bazı kişiler-
de sabırsızlık oluştu, tatsızlıklar zuhur 
etti. Ortopedide iki poliklinik çalışıyordu 
ve yoğunluk vardı. Kanaatimce izdihamı 
önlemek için bir-iki poliklinik daha açıl-
sa iyi olur. Detaylı

Muayenem’den sonra iyileşinceye 

kadar kendimi nasıl korumam gerektiği 
anlatıldı, ilaçlarımın tarifi yapıldı ve tatlı 
dille uğurlandım.

Dikkat ettim; hemen bir kat yukar-
da 8-10 tane aşı odası oluşturulmuş. 
Kim hangi aşıyı tercih ediyorsa bir form 
doldurup 3.doz aşıyı olup sağlıkla evine 
dönüyordu. Hizmette bu seviyeye gel-
mek ne kadar güzel, insana yaşamın 
tatlılığını bahşediyor. 

Bunca hastane yapılmamış olsaydı, 
sağlık sistemi bu şekilde revize edilme-
miş olsaydı, doktorun biz beklemesi ye-
rine biz saatlerce hatta günlerce doktor 
bekleseydik, halimiz nice olurdu? Allah 
devletimize zeval vermesin, ülkemiz 
ilelebet payidar olsun. Hizmette bu 
güzellikleri bize yaşatan devlet idareci-
lerimizden de Allah razı olsun. Elimizi 
cüzdanımıza atmadan, hasta girdiğimiz 
kapıdan bizi sağlıkla çıkaranlara ne ka-
dar teşekkür etsek azdır. Yazıyı kaleme 
aldığım saatlerde ise hem emekli maa-
şımın. Hem de emekli bayram ikrami-
yemin banka hesabıma yattığını gör-
mek bizleri daha çok mutlu etti Allah’ım 
devletimize zeval verme sana. Şükürler 
olsun.

SİZE BİR HASTANE SERÜVENİ ANLATAYIM

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Ulusa Sesleniş gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi esir altına almaya çalışan müstevilere 
Türkiye geçilmez diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacaklar. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına engel olamayacaklar” dedi

Hainlere cevap: Türkiye geçilmez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, 15 Temmuz hain Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 
darbe girişiminin 5. yılı nedeniy-
le Ulusa Sesleniş gerçekleştirdi. 
Erdoğan yaptığı konuşmasına, 
15 Temmuz’da ve bugüne kadar 
ülkesi için canını veren şehitle-
re rahmet, gazilere şifa dileyerek 
başladı. 15 Temmuz hain darbe 
girişimi gecesi, hainlere büyük 
bir cevap verildiğini belirten Er-
doğan, o gün tüm Türkiye’nin er-
keğiyle-kadınıyla, genciyle-yaşlı-
sıyla, işçisiyle-işvereniyle hainlere 
gövdesini siper ettiğini vurguladı. 
Gerçekleştirilen bu hain saldırının 
asla unutulmayacağını dile getiren 
Erdoğan, “Tespit ettiğimiz tüm ha-
inlerden hesabını sorduk sormaya 
devam edeceğiz. Öteki dünyada 
da bu iblislerin peşlerini bırakma-
yacağız. 15 Temmuz 2016 Cuma 
günü akşam saatlerinde başlayıp, 
ertesi gün milletimizin ayakları al-
tında ezilerek sona eren darbe giri-

şimi tarihimizde bir ibret vesikası 
olarak yerini aldı. Bu eşi benzeri ol-
mayan ihaneti hatırladıkça milleti-
mizin istikbaline ve istiklaline daha 
çok sarılacaktır. Ülkemiz pekçok 
darbeye, terör saldırılarına maruz 
kalmıştır. Ancak o gece kendi hal-
kına silah doğrultan bu hainlerin 
nasıl dünyanın en sefil yaratıklarını 
dönüşeceğini göstermiştir. Bin yıl-
lık vatanımızın dikensiz gül bahçe-
si olmadığını, neredeyse her günü-
müzü mücadeleyle geçirdiğimizi 
biliyoruz. Yakın çevremizde son 1, 
2 asırdır yaşananları gördüğümüz-
de bu bedelin karşılığını birliğimi-
zi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
korumak olarak aldığımız gerçek-
tir. Vatanımıza sahip çıkma müca-
delemizin sürüp gideceğine işaret 
ediyor. Tüm terör örgütleri üzerin-
den tedavüle sürülen senaryoların 
amacı, ülkemize diz çöktürmek, 
topraklarımızı yağmalamaktır. 
Uluslararası her platforma sergile-
nen çifte standart aynı senaryonun 

başka boyutudur. Terörü bahane 
ederek binlerce kilometre uzaktan 
gönül coğrafyamıza gelerek kana 
bulayanlar, Türkiye’de bunu uy-
gulayamadıklarının üzüntüsünü 
yaşıyorlar” dedi. 

KENDİMİZ İÇİN NE İSTİYORSAK 
DÜNYA İÇİN DE ONU İSTİYORUZ

“Bölgemizde barışı, huzuru, 
istikrarı, güvenliği sağlamak için 

gösterdiğimiz gayretler esasen bü-
yük ve güçlü Türkiye’nin inşası yo-
lundaki ayak sesleridir” diyen Er-
doğan, terör örgütlerini kullanarak 
topraklarımızı tehdit edenlerin, bu 
yaptıklarıyla gönül kardeşliğimizi 
pekiştirdiklerini anlayamadıklarını 
söyledi. Bu durumun gönül coğ-
rafyası için de geçerli olduğunu 
belirten Erdoğan, şunları kaydetti, 

“Ülkemizi derin, tarihi ve kültürel 
ilişkilere sahip olduğu coğrafya-
lardan koparmaya kalkanlar çok 
daha sağlam gönül bağları kur-
maya vesile olduklarının farkına 
varamadılar. Mazlumların sesi, 
soluğu haline gelmemizin sırrını 
kavrayamadılar. Tıpkı 15 Temmuz 
gecesi milletimizin nasıl olup da 
dünyanın en modern savaş araç-
larını çıplak elle anlayamadıkları 
gibi ülkemizin diğer hususlarında-
ki davranışlarını da çözemediler. 
Biz kendimiz için ne istiyorsak tüm 
insanlık için onu istiyoruz. Dün 
Suriye’de bunu yaptık, Libya’da, 
Karabağ’da bunu yaptık. Yarın da 
başka yerlerde aynı ihlaslı ve hak-
kaniyetli duruşla kardeşlerimizin 
yanında duracağız. 15 Temmuz 
sadece kendi istiklalimize ve is-
tiklalimize sahip çıkma değil bu 
büyük vizyonun da göstergesidir. 
Hamd olsun milletimiz bizi anlı-
yor, bize istikamet gösteriyor. Bi-
zimle birlikte yürüyor. Bunun için 

ülkemizi esir altına almaya çalışan 
müstevilere Türkiye geçilmez di-
yoruz. Dün başaramadılar, bugün 
başaramadılar, yarın da inşallah 
başaramayacaklar. Büyük ve güç-
lü Türkiye’nin inşasına engel ola-
mayacaklar. Varsın kim kiminle 
yürüse yürüsün bizim yoldaşımız 
milletimizdir. Bizim yoldaşımız 
şehitlerimizdir. Bizim yoldaşımız 
dünyaya bedel azmiyle dolu gazi-
lerimizdir. Bizim yoldaşımız ak sa-
kallı dedelerimizin, nenelerimizin 
dualarıdır. Bizim yoldaşımız dün-
yanın dört bir yanındaki mazlum-
ların umutlarıdır. Bizim yoldaşımız 
kalpleri kıpır kıpır heyecan dolu 
gençlerimizdir, çocuklarımızdır. 
Gerisi lafı güzahtır. Bu büyük mil-
letle dünyayı da yerinden oynatı-
rız, cihana da hükmederiz, evrene 
de sesimizi duyururuz. Rabbim 
yar ve yardımcı olsun. Rabbim her 
işimizi kolay kılsın, her gayretimizi 
hedefine ulaştırsın diyoruz.”
n HABER MERKEZİ

15 Temmuz anısına Demokrasi Müzesi açıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 

düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü Anma Programı 
ile Demokrasi Müzesi Açılış Töre-
ni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “FETÖ’nün son ferdi de etkisiz 
haline getirilene, cezasını çekene, 
ülkenin ve milletin kazan defterin-
den düşürülene kadar mücadelemiz 
sürecek” açıklamasında bulundu. 
Önce Demokrasi Müzesi’nin açılışı-
nı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha sonra da 15 Temmuz Anı-
tı’na eşi Emine Erdoğan ile birlikte 
çiçek bıraktı, dua etti. Erdoğan ve 
beraberindeki davetliler daha sonra 
tören alanında düzenlenen ve çok 
sayıda vatandaşın katıldığı 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Anma Programı’na katıldı. Kürsüye 
eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören ala-
nında çalan “vatanına göz dikeni ez 
oğlum” isimli şarkıyı dinledi. Tören 
alanında toplanan vatandaşlarda el-
lerindeki Türk Bayrakları ile şarkıya 
eşlik etti.

“TÜM TEHDİTLERE 
KARŞI TEYAKKUZ HALİNDE 
OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

“15 Temmuz gecesi FETÖ’cü 
hainlerin kurşunları ve bombaları 
altında son nefesini veren 251 şehi-
dimize Allah’tan rahmet yakınlarına 
başsağlığı diliyorum, aynı gece yara-
lanarak gazi olan kardeşlerime sağ-
lık ve afiyet diliyorum” ifadeleri ile 
konuşmasına başlayan Cumhurbaş-

kanı Erdoğan, açılışı yapılan müze 
hakkında bilgi verdi. Demokrasi 
Müzesini milletin hizmetine suna-
rak Türkiye’de demokrasi, hak, öz-
gürlük, adalet mücadelesinin kolay 
kazanılmadığını tüm dünyaya gös-
termek istediklerini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Müzemizde 
15 Temmuz hadisesi; Türkiye ve 
dünyada darbeler, bir mermi tehdidi, 
karanlığa atılmak, en uzun gece, iz 
bırakanlar, sala, şehitlere saygı, de-
mokrasi nöbetleri başlıkları altında 8 
farklı tema ile 8 ayrı salonda anlatılı-
yor. Müzemizde 15 Temmuz gecesi 
milletimizin sergilediği o direniş ve 
ertesi gün aydınlık Türkiye’ye nasıl 
ulaşıldığı dijital teknolojiler yardımı 
ile ziyaretçilere gösterilecek. Müze-
miz salonları ve diğer üniteleri ile bu 
büyük mücadelenin sembol mekan-
larından birisi olacak. Yaklaşık 66 
bin metrekarelik müze bölümü, 57 
metreye 75 metrelik elips kubbesi, 
açık hava vadili 93 bin metrekarelik 
peyzaj alanı, 809 araçlık otoparkı ile 
bu eser inşallah şehitlerimizin hatı-
rasını hep yaşatacak. Kubbe bölü-
mü dışında tamamının yerin altında 
bulunması ve dünyada ilk defa tüm 
kapalı alanların salgın tehdidine 
karşı ozon teknoloji ile temizleniyor 
olması da müzemizin diğer özellik-
leridir. Müzenin tasarlanmasında ve 
inşasında emeği geçen tüm kurum-
larımızı, mimarından mühendisine, 
işçisine herkesi tebrik ediyorum. 
Rabbimden bir daha milletimizi 15 

Temmuz gibi imtihanlara maruz bı-
rakmamasını diliyorum. Türkiye’nin 
benzer ihanetlere uğramaması için 
FETÖ başta olmak üzere tüm terör 
örgütlerine, gizli açık her türlü fitne 
fesat odaklarına, varlığımıza ve bir-

liğimize kast eden tüm tehditlere 
karşı teyakkuz halinde olmayı sür-
düreceğiz” diye konuştu.
“ŞEHADETE YÜRÜMEK İÇİN BİR AN 
BİLE TEREDDÜT ETMEYECEKTİM”

İstiklal Marşı’ndan bir dörtlük 

okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Allah şahittir, milletim de emin ol-
sun ki, eğer o gece darbeciler Mar-
maris’te veya İstanbul’da Atatürk 
Havalimanı’nda karşımıza dikilse-
lerdi şehadete yürümek için bir an 
bile tereddüt etmeyecektim. Çün-
kü havalimanındaki onbinler ora-
ya şehadet için gelmişlerdi. Hiçbir 
tereddütleri olmadığını gözlerimle 
görmüş ve o anı yaşıyor gibiyim. Na-
sıl o gece TBMM’ye ulaşabilen mil-
letvekillerimiz ‘öleceğiz ama burayı 
terk etmeyeceğiz’ demişlerse, nasıl 
Genelkurmay ve Meclis’in önünde, 
Külliye’nin etrafında, Ankara Emni-
yet Müdürlüğü önünde, İstanbul’da 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, 
Üsküdar’da, Saraçhane’de onbinler-
ce vatandaşımız adeta şehadet sıra-
sına girmişse, nasıl ülkemizin dört 
bir yanında milyonlarca yürek aynı 
gaye ile harekete geçmişse, nasıl 
dünyanın dört bir yanında yüzler-
ce milyon kalp ülkemiz için duaya 
durmuşsa, nasıl henüz bıyıkları ter-
lememiş delikanlılardan pir-i fanilik 
mertebesine ulaşmış büyüklerimize 
kadar bir millet topyekun kıyama 
kalkmışsa biz de aynı hissiyat için-
deydik. ‘Şehitler ölmez’ ifadesi bizim 
için kuru bir slogan değil, uğruna 
her şeyimizi feda edebileceğimiz bir 
inanç akidesidir. Per şey gibi şehitlik 
de nasip işidir. 15 Temmuz gecesi 
bu şerefe nail olan kardeşlerimize 
gıpta ile bakıyoruz, ne mutlu size, 
ne mutlu eşlerinize, annelerinize, 

babalarınıza, evlatlarınıza. Ne mutlu 
size ki, sevgililer sevgilisine komşu 
oldunuz, ne mutlu size ki, geriden 
gelecek olanları cennette karşılaya-
caksınız. Onları her hatırlayışımızla 
geride bıraktıkları emanetleri ile her 
karşılaşmamızda, gazilerimiz ile her 
bir araya gelişimizde aynı duyguyu 
tekrar tekrar yaşıyoruz. Rabbimiz 
bize bu makamı nasip etmediğine 
göre bu dünyada yapmamız gere-
ken işler, yerine getirmemiz gere-
ken vazifeler var demektir. Bu anla-
yışla ve şehitlerimize layık olabilmek 
için, onların uğruna canlarını feda 
ettikleri ülkemizi güçlendirmek, 
büyütmek, geliştirmek, vatanımızın 
bütünlüğünü korumak, milletimizin 
aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa 
etmek gayesiyle gece gündüz çalı-
şıyoruz, çalışacağız. İnşallah büyük 
ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana 
kadar da durup dinlenmeden müca-
deleyi sürdüreceğiz. Allah’ın yardımı 
ve milletimizin desteği ile önümüze 
çıkartılan engelleri birer birer aşa-
rak, tuzakları birer birer bozarak 
hedeflerimize doğru yürüyoruz. 
Kritik yol ayrımlarının çoğunu geri-
de bıraktık. Şimdi önümüzde 2023 
hedeflerimize Cumhur İttifakı olarak 
o bütünleştirdiğimiz son bir eşik var, 
onu da aştığımızda ülke ve millet 
olarak yeni bir döneme giriyoruz. 
Türkiye’yi bu seviyeye getirdiğimiz-
de şehitlerimize layık olabilmenin 
sevincine ve huzuruna kavuşmuş 
olacağız” dedi. n İHA
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yılında Konya yine meydandaydı. Ellerine Türk bayrağı alarak meydandaki 
etkinliklere katılan vatandaşlar, 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı konulan milli birlik ve beraberliğin sürdüğünü birkez daha gösterdi

Mevlana Meydanı ay-yıldıza boyandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FE-

TÖ)’nün 15 Temmuz 2016 yılında-
ki hain darbe girişiminin ardından 
5 yıl geçti. Geçen yıllara rağmen 
hala unutulmayan ve hafızalarda-
ki yerini koruyan bu kara gece, 15 
Temmuz’un yıldönümünde yeni-
den akıllara geldi. 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü çerçe-
vesinde her yıl odluğu gibi bu yıl da 
Mevlana Meydanı’nda çeşitli etkin-
likler gerçekleştirildi. Çocuk-yaşlı, 
kadın-erkek demeden Mevlana 
Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, 
15 Temmuz hain darbe girişiminde 
olduğu gibi, 5. yılda da aynı ruhun 
ayakta olduğunu gösterdi. 

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
ALINDI

Akşam saatlerinde Mevlana 
Meydanı’na akın etmeye başlayan 
vatandaşlar, Mevlana Meydanı’na 
her yıl olduğu gibi emniyet güçle-
rinin kontrollerinin ardından gire-
bildi. Geniş güvenlik önlemlerinin 

alındığı Meydan’da vatandaşlar bu 
yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 
koronavirüsten dolayı ateş ölçümü 
gerçekleştirildikten sonra alındı. 
Ayrıca vatandaşların maskelerini 
takmaları istenirken, bu konuda sık 
sık uyarılar yapıldı. 
7'DEN 70'E KONYALI MEYDANDAYDI

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da Mevlana Meydanı aynı 
manzaralarla karşılaştı. 15 Tem-

muz’da ortaya konulan milli bir-
lik ve beraberlik tablosu, adeta 5. 
Yılda da yaşatıldı. Bu çerçevede, 
çocuk-yaşlı, kadın-erkek demeden 
7’den 70’e vatandaşlar Mevlana 
Meydanı’na gelerek, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü et-
kinliklerine katılım sağladı. 

MEHTER TAKIMI COŞTURDU
Mevlana Meydanı’ndaki prog-

ram, Konya Büyükşehir Belediyesi 

Mehter takımı konseri ile program 
başladı. Mehter Takımı’nın marşla-
rıyla adeta coşan meydandaki kala-
balık, ellerindeki Türk bayraklarını 
sallayarak ritme ayak uydurdu. Bazı 
vatandaşların Mehter Takımı’nın 
marşlarıyla duygu dolu anlar yaşa-
dığı gözlendi. 

UMKE EKİPLERİ GÖREV YAPTI
Mevlana Meydanı’nda emniyet 

güçlerinin yanında çeşitli kurum 

ve kuruluşlar da yaşanabilecek her-
hangi bir olumsuzluğun önüne geç-
mek için etkinlik boyunca alanda 
görev yaptı. 

Bunların başında da sağlık ekip-
leri geliyor. Meydanda yaşanabile-
cek herhangi bir sağlık sorununa 
hızlı bir şekilde müdahale etmek 
amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağ-
lı UMKE ekipleri etkinlik boyunca 
alanda görev yaptı. 

SU DAĞITILDI
Yine vatandaşların meydandaki 

ihtiyaçlarını karşılamak için Valilik 
başta olmak üzere yerel yönetimler 
hazırlıklarını daha önce yapmıştı. Bu 
çerçevede, Meydanı dolduran yüz-
lerce vatandaşın su gibi ihtiyacını 
karşılamak için dağıtımlar gerçek-
leştirildi. Ayrıca alana giren vatan-
daşlara Türk bayrakları dağıtılarak 
Meydan adeta kırmızı-beyaza bü-
ründü. 

COŞKU GEÇ SAATLERE 
KADAR SÜRDÜ

Öte yandan akşam saatlerinde 
Mehter Takımı’nın gösterisiyle baş-
layan coşku, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın sinevizyondan 
verilen konuşması ve alandaki pro-
tokol üyelerinin selamlamasının ar-
dından çeşitli isimlerin konserleriyle 
devam etti. Tüm etkinlik boyunca 
coşkusunu sürdüren vatandaşlar, 
gece geç saatlere kadar Meydan’dan 
inmedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mevlana Meydanı’na giren vatandaşlar tek tek aranırken, pandemi kuralları 
çerçevesinde ateş ölçümü yapıldı, maske uyarısında bulunuldu.

Alandaki vatandaşlara Türk bayrakları dağıtılarak, 
Meydan kırmızı-beyaza büründü. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. Yılında Mevlana Meydanı’nda yine coşku vardı. Etkinliklere katılan yüzlerce 
vatandaş meydanları doldururken, yapılan konuşmalarda 15 Temmuz’da birlik ve beraberlikle tarihi bir destan yazıldığına vurgu yapıldı

Şehitler tepesi boş değil
Fetullahçı Terör Örgütü (FE-

TÖ)’nün darbe girişiminin 5. Yılı, 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü çerçevesinde yapılan etkinlik-
lere sahne oldu. Her yıl olduğu gibi 
Mevlana Meydanı’nda gerçekleştiri-
len etkinliklere Vali Vahdettin Özkan, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı 
Ahmet Özdemir, Ahmet Sorgun Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Sol-
maz, 3.Ana Jet Üs ve Garnizon Ko-
mutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Konya İl Jandarma Komutanı 
Şakir Uslu, Konya’daki üniversitelerin 
rektörleri, AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
İl Başkanı Remzi Karaarslan, İl Emni-
yet Müdürü Engin Dinç, Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başka-
nı Hüseyin Çevik, Konya İl Müftüsü 
Doç. Dr. Ali Öge, Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, Kon-
ya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ve 
diğer ilgililer katıldı. Program saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken, 
sonrasında şehitler için Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti yapıldı. 
KONYA HAKSIZLIĞIN KARŞISINDADIR 

Programın açılış konuşmasını 
yapan Vali Vahdettin Özkan, alan-
dakileri selamladı. Böyle bir gece-
de, milletimizin birlik ve beraberlik 
içinde birarada olduğunu görmenin 
mutluluğunu yaşadığını belirten Vali 
Özkan, şöyle devam etti, “Hz. Pir’in 
huzurundan, yüce milletimizin Türk 
devlet geleneklerinin gereği olan, 
hakkın ve hukukun korunması, hak-
sızlığa karşı topyekun direnişin tem-
silcisi olan milletimizin ferdi olmak-
tan gururluyum. Birlik beraberlik 
için, bayrak için, ezan için, vatan için, 
iman için, Kur’an için canını feda et-
miş şehitlerimizin manevi huzurun-
da eğiliyoruz. Bu uğurda gazi olmuş 
kardeşlerimizi selamlıyoruz, sağlık, 
sıhhat diliyoruz. Milletimizin değerle-
rini en iyi anlayan bir şehirdeyiz, bir 
gelenekten geliyoruz. Birileri bizim 

mahallerimizin çocuklarını, kurumla-
rını istismar ederek, emperyalistlerin, 
içeride ve dışarıdaki hainlerin emelle-
ri doğrultusunda, bizim değerlerimizi 
kendilerine istinat noktası yaparak 
üzerimize geldiler. Bu hainlerin en 
önemli özelliği bizden görünerek, 
değerlerimizi istismar ederek tiyatro 
yaptılar. Böylece devlet kurumlarımı-
za sızdılar, milletin STK’larına sızdılar 
ve bizden görünerek bizim değerleri-
mize saldırı yaptılar. Bizim bu sami-
mi ve ihlaslı Anadolu insanı olarak 
neler yapmalıyız? Kutsal değerlerin 
istismarındaki zemin kurutulmalı. 
Liyakate hep birlikte değer vereceğiz. 
Birlik ve beraberlik içinde olacağız. 
Medeniyetimizin, insanlığın gereğini 
yapacağız. Bu gereklilik samimiyettir, 
ihlastır. İnancımızın gösterdiği hedef-
tir. Biz bunlara inandıktan sonra kim-
seye kurban olmayız.”

HAİNLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ 
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, 15 Temmuz’un 5. Yıldönü-
münde yine Mevlana Meydanı’nda 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. “Hakk’a hizmet etmenin 
gayesiyle yola çıkmış Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece 
arkasında durmuş milyonlar gibi bu 
gece de arkasında duran milyonlara 
selam olsun” diyerek vatandaşla-
ra seslenen Usta, şöyle devam etti, 
“Konya’da Mevlana Meydanı’nı dol-
duran, ekranları başında bizi izleyen, 
dua eden, imanın gücüyle ezanımızı 
susturmayan bütün vatandaşları-
mızın duasıyla 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerimize aksamadan yürümeye 
devam edeceğiz. 5 yıl önce 15 Tem-
muz gecesi darbeciler bu girişimi 
başlattıklarında hesap edemedikleri 
en önemli nokta, vatan, ezan ve bay-
rak uğruna canını feda edecek şehit-
leri hesap etmediler. Şehitlerimizin 
mekanı cennet olsun. Şehitlerimiz ve 

gazilerimiz darbecilerin üzerine kor-
ku saldılar. Üzerimize bomba yağar-
ken hiçbirimiz korkmadık. Meclis’te 
o gece tekbirler getirdik, bu bayrağı 
teslim etmeyeceğiz, bu milleti teslim 
etmeyeceğiz dedik. Milletimizin gü-
cüyle bu kararlılıkla yolumuza devam 
ediyoruz. 15 Temmuz gecesi hain-
ler milleti korkutacaklarını sandılar. 
Ama yanıldılar. Tam tersine bu mil-
let, Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın çağrısıyla darbecilerin 
üzerine yürüdü. Bu millet sayesinde 
Türkiye’de artık darbeler bitirilmiştir. 
Hem Türkiye’nin hem de dünyanın 
tarihine damga vurulmuş, Türkiye 
geçilmez denilmiştir. Konya geçil-
mez, Hakkari geçilmez, Edirne geçil-
mez denilmiştir. Bugün yine aynı şu-
urla bu meydanları dolduran herkese 
aynı şeyi söylüyoruz: Türkiye geçil-
mez. Bu milleti bölmek isteyenlere 
fırsat vermeyeceğiz. Bugün sen, ben 
kavgamız yok. Bugün hep beraberiz. 

Bugünü biz milletimizle oluşturduk. 
Biz milletimizden başka güç tanıma-
dık. Hiçbir haine fırsat vermemek 
için, 15 Temmuz gecesi başlattığımız 
mücadeleyi tavizsiz sürdürüyoruz.”

ASRIN ZAFERİYDİ
AK Parti Konya Milletvekili Ah-

met Sorgun, Konya’nın her zaman 
olduğu gibi yine meydanda olduğu-
na vurgu yaptı. Sorgun, “Konya bu-
rada. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, 
erkeğiyle herkes burada. O zaman 
Türkiye geçilir mi? Elbette geçilmez. 
Nasıl Çanakkale geçilmediyse, Türki-
ye de geçilmez. Çok değil 5 yıl önce 
bu meydan yine ayaktaydı. Bir gece 
ki, ama ne gece. Bir asra bedel bir 
geceydi. Adeta bin yıla bedel bir ge-
ceydi. Bu milleti Allah’la aldatmaya 
kalkıştılar. Ama sonlarını herkes bili-
yor. O gece asrın zaferi olan bir gece 
oldu” dedi. 

MİLLETİMİZ VAR OLSUN
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 
meydandaki vatandaşlara seslendi. 
Başkan Altay konuşmasında şunları 
söyledi, “15 Temmuz, aziz milleti-
mizin 1071’de başlattığı kutlu yü-
rüyüşü sonlandırma teşebbüsüdür. 
Milletimize Birinci Dünya Savaşı son-
rasında reva görülen Sevr’in ikinci 
versiyonudur. Ama Kurtuluş Sava-
şı’nda Sevr’i parçalayıp atan ecdadın 
torunları, aynı imanla 15 Temmuz’u 
da parçalayıp hain projeyi iade etti. O 
gece 80 milyonun kalbi birlikte attı. 
Milletimiz şehadete cesaretle yürü-
yerek o büyük oyunu planlayanların 
heveslerini kursaklarında bıraktı. Biz 
milli birlik ve beraberliğimizi bozma-
dığımız müddetçe de kursaklarında 
kalmaya devam edecek inşallah. 
Düşmanlarımız ve onların sefil işbir-
likçileri şehitler tepesinin boş olmadı-
ğını er geç öğrenecek. 

Bilinmelidir ki; bu mücadelenin 
galipleri her zaman hak davadan 
ayrılmayanlar ve varlığını milletin 
varlığına feda edenler olacaktır. Biz-
ler 15 Temmuz’u unutmayacağız 
ve unutturmayacağız. Hainlere karşı 
her zaman teyakkuzda kalacağız ve 
bu kutsal vatanı Allah’ın izniyle ebe-
diyete kadar İslam yurdu olarak ko-
ruyacağız.”

“BU VATAN SİZE MİNNETTAR” 
Konya İş dünyası adına konuşma 

yapan Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü ise şunları kaydetti, 
“Hepimiz; o karanlık geceyi aydınlığa 
çevirmek için, geleceğimizi ipotek al-
tına almak için “Bizim Silahımızı Bize 
Çeviren, Bizim Tankımızı Yine Bizim 
Üzerimize Süren” hainlere karşı dire-
nen kahramanlarımıza minnettarız. 

Evet, biz o gece kendisini tank-
lara siper eden yiğitler gördük. ‘Va-
tan olmadan hiçbir şey olmaz’ diyen 
kahramanlar gördük.  Henüz ömür-
lerinin baharında 15-16 yaşında kah-
ramanca, yiğitçe vatanını savunan 
evlatlar gördük.  Bu aziz vatanın dört 
bir yanında, 7’den 70’e al bayrağın 
altında sinesindeki imanla vatanını 
savunan kahraman analar, babalar, 
dedeler, neneler gördük. 

Konya iş dünyası olarak bu kah-
ramanlarımızın hepsini yüreğimizde 
yaşatıyoruz. O gece ve sonrasında 
yaşananları asla unutmadık, unut-
mayacağız, unutturmayacağız.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vali Vahdettin Özkan Leyla Şahin Usta Ahmet Sorgun Uğur İbrahim Altay 
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Trafik kazasında 4 kişi yaralandı Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı 
Seydişehir ilçesinde meydana 

gelen trafik kazasında 4 kişi yara-
landı.

Kaza, Seydişehir- Beyşehir 
Karayolunun 1. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, S.G. (45) idaresindeki 42 
ACC 822 plakalı Peugeot marka 
hafif ticari araç ile sürücüsü henüz 
belirlenemeyen 42 R 0134 plakalı 
Tofaş marka otomobil çarpıştı. Ka-
zada her iki araçta bulunan S.G, 
A.İ. (30), U.Y.D. (45) ve S.S. (32) 
yaralandı. 

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

Konya’da kontrolden çıkan 
otomobilin tarlaya uçması sonucu 
4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu 
üzeri Karapınar ilçesi yakınlarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 

göre, S.K. (36) yönetimindeki 35 
ABC 226 plakalı otomobil kontrol-
den çıkarak yol kenarındaki tarla-
ya uçtu. Kazada sürücü ve araçta 
bulunan 3 yolcu yaralandı. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve 

polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 
ambulanslarla Karapınar Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı. n İHA

Orta refüje çarpan 
araçtaki 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobil 
adeta hurdaya döndü

Akşehir ilçesinde meydana ge-
len trafik kazasında 5 kişi yaralan-
dı. Ali Şimşek (36) idaresindeki 80 
AAT 088 plakalı hafif ticari araç, 
Akşehir-Afyonkarahisar kara yolu 
Atakent Mahallesi yakınlarında 
refüje çıktı. Sürücü Ali Şimşek ile 

araçtaki Erol Şimşek (30), Mehmet 
Püsküllüoğlu (29), Özgen Öz (37) 
ve Mustafa Topal (44) yaralandı. 
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin 
ardından yaralılar Akşehir Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı.
n AA

Aksaray'da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobilin takla atarak şarampole 
yuvarlanması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 
kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - An-
kara karayolunun 38. kilometresi 
Hanobası mevkisinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Anka-
ra’dan Adana istikametine seyre-
den Ramazan Ş. (31) idaresindeki 
01 ET 091 plakalı Nissan marka 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
takla atarak şarampole yuvarlandı. 

Kaza sonucu otomobil hurdaya dö-
nerken, sürücü ve araçta yolcu ola-
rak bulunan eşi Gizem Ş. (28) ve 
oğlu Yusuf Erdem Ş. (1) yaralandı. 
Kazayı gören yoldaki diğer sürü-
cüler durumu 112 Acil Çağrı Mer-
kezine bildirdi. İhbar üzerine olay 
yerine sağlık ve Jandarma ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar ambulanslar-
la Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisine 
kaldırıldı. Burada tedavi altına alı-
nan yaralıların sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenilirken, kazayla il-
gili soruşturma başlatıldı. n İHA

Kulu ilçesinde insanların duy-
gularını istismar eden dilenciler, 
zabıta ekipleri tarafından toplanı-
yor. Edinilen bilgiye göre, yaz ayla-
rında artan nüfus nedeniyle zabıta 
ekipleri denetimlerini artırdı. 

İnsanların duygularını istismar 
eden dilencilerin çoğalması üzeri-
ne zabıta ekipleri, ilçenin en işlek 
caddelerinde kontrollerini yoğun-
laştırdı. 

Yapılan denetimler sonucunda 
dilenciler yakalanırken, topladıkla-
rı paralara da el konuldu.

Kabahatler Kanununa muha-
lefetten haklarında işlem yapılan 
dilenciler, daha sonra ilçe dışına 
çıkartıldı. Zabıta ekipleri, vatan-
daşların duygu sömürü yaparak 
dilencileri görmeleri halinde ihbar-
da bulunmalarını istedi.
n İHA

Duygu simsarı dilencilere geçit yok!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş, özellikle yaz aylarında 
ishalin çocuklarda ciddi sorunlara neden olmasının ani su ve tuz kaybına bağlı olduğunu söyledi

Çocuklarda yaz 
ayında ishale dikkat!

Medicana Konya Hastanesi Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin 
Taşbaş, yaz mevsiminde çocuklar-
da görülen hastalıklar ve ishal hak-
kında bilgiler verdi. Özellikle yaz 
mevsiminde artış gösteren ishalin, 
çocukların en sık karşılaştığı sağlık 
sorunlarından biri olduğunu dile 
getiren Dr. Öğretim Üyesi Taşbaş, 
besinler aracılığıyla geçen enfek-
siyonların genellikle gastroenterit 
olarak bilindiğini, ishal ve kusma şi-
kayetlerine yol açtığını, bu nedenle 
yazın diğer mevsimlere oranla ishal 
sorunlarının daha sık görüldüğünü 
kaydetti. 3 aydan büyük bebekler 
için bir günde 3-5 defadan daha 
fazla, sulu ve miktarca daha bol dış-
kılamanın ishal olarak tanımlandı-
ğını aktaran Zeynel Abidin Taşbaş, 
“3 aydan küçük bebekler için ise; 
günde 10-12’den fazla, miktarca 
bol, bezden taşacak gibi sulu kaka, 
ishal olarak tanımlanır. Bez kullanan 
bebeklerde, bez kakanın suyunu 
çekebilmektedir. Bu nedenle aileler 
kakanın ne kadar sulu olduğunu ön-
göremeyebilir. Böyle bir durumda 
çocuk her zamankinden daha sık, 
peş peşe kaka yapıyorsa, bezi her za-
mankine göre daha ağır ise bu ishal 
olarak kabul edilebilir. Kakada kan 
ve sümük olması, çocuğun ateşli 
olması, kusmanın eşlik etmesi duru-
mun aciliyetinin göstergesidir” dedi.

“AİLELERİN, ÇOCUKLARINDAKİ 
İSHAL VE KUSMANIN ŞİDDETİNE 

DİKKAT ETMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR”
Yaz aylarında ortaya çıkan bak-

teriyel enfeksiyonların genelde ateş, 
kusma, mide bulantısı ve karın ağrı-
sı şikayetleriyle ortaya çıktığını ifade 
eden Taşbaş, “Vücuttaki ateş bazen 
39 derecenin de üzerine çıkabilir. Bu 

dönemde çocuklar için asıl tehlikeli 
olan ishal ve kusmadır. İshal ile bir-
likte kusma vücutta ciddi oranda sıvı 
kaybına yol açmaktadır. Bu neden-
le ailelerin, çocuklarındaki ishal ve 
kusmanın şiddetine dikkat etmesi 
çok önemlidir. İshalin çocuklarda 
ciddi sorunlara neden olması ani su 
ve tuz kaybına bağlıdır. Çocukların 
bünyesi, su kaybını yetişkinlere göre 
daha az tolere edebilir ve suya karşı 
yetişkinlere göre daha hassastırlar. 
Bu nedenle çocuklar su kaybından 
yetişkinlere oranla çok daha fazla 
etkilenmekte ve susuzluğun karşı-
lanmadığı durumlarda ciddi sağlık 
sorunlarına neden olabilmektedir” 
şeklinde konuştu.

“ANNE SÜTÜ İSHALDEN KORUYAN 
ÖNEMLİ BİR BESİN KAYNAĞIDIR”

Sıcak havalarda gıdaların daha 
çabuk bozulması, mikropların daha 
kolay üreyebilmesi, terleme ile 
birlikte vücuttan ani tuz kaybı ya-
şanmasının yazın ishal vakalarında 
artışa neden olduğunu kaydeden 
Taşbaş, “Bu nedenlere, hijyen koşul-
larının yetersizliği, atık suların içme 
veya temizlik sularına karışması da 
eklenince durum daha da ciddileşe-
bilmektedir. Uzun süre bekletilmiş 

besinler, uygun şekilde hazırlan-
mamış konserveler, iyi pişirilmemiş 
besinler, kaynağı belli olmayan içme 
suları içerisinde mikropları barındı-
rarak ishale neden olabilir. Bunların 
dışında özellikle çocuklarda; barsak 
enfeksiyonları (virüsler, bakteriler, 
parazitler ve diğer mikroplar), gıda 
zehirlenmesi, diş çıkarma, bazı gı-
dalara karşı hassasiyet (alerji), gere-
ğinden fazla meyve ve meyve suyu 
(özellikle elma ve üzüm) tüketimi ve 
diğer ishal yapıcı gıdalar, antibiyotik 
tedavisi, üst/alt solunum yolu enfek-
siyonları, doğuştan metabolik hasta-
lıklar da ishale yol açmaktadır. Kü-
çük çocuklarda ishal özellikle kusma 
varlığında büyük su kayıplarına yol 
açar, yeterli su verilmediği takdirde 
öldürücü olabilir. Bu yüzden kusma-
sı olan çocuklara bol bol su içirilmesi 
gerekir. Ayrıca ek olarak yağsız çor-
ba, pirinç suyu ve seyreltilmiş sütle 
hazırlanmış muhallebi, ayran, elma 
suyu gibi sıvılar susuzluğu önle-
mek, aynı zamanda kalori ihtiyacını 
karşılamak için verilebilir. Mümkün 
olduğunca bebeklere anne sütü ve-
rilmelidir. Anne sütü ishalden ko-
ruyan önemli bir besin kaynağıdır. 
Hasta olduğu zaman anne sütü alan 
bebekler daha çabuk iyileşir. Altı 
aylıktan küçük ve henüz ek gıdaya 
başlanmamış bebeklerde emzirme 
sıklaştırılır. Bebek aldığı takdirde 
aralıklı kaynatılmış ılık su verilebilir” 
ifadelerini kullandı.

“İSHAL KESİCİ İLAÇLAR İLE 
İSHALİN DURDURULMAMASI 

GEREKMEKTEDİR”
Çok iyi temizlik yapmanın, dışkı-

dan iyi arınmanın, elleri akan suyun 
altında sabunla en az 2 dakika yıka-
manın rota virüsünü önlemek için 
önemli olduğunu hatırlatan Taşbaş, 

"İshal kesici ilaçlar ile ishalin durdu-
rulmaması gerekmektedir. Çünkü 
vücuttaki toksin ve zehir bağırsaklar 
vasıtasıyla dışarı atılır. Eğer ilaçlar 
ile ishal durdurulursa bakteri, toksin 
vücutta normalden daha fazla kalır 
ve kana karışıp vücuda zarar vere-
bilir. İshalin diyeti yoktur. İshal olan 
çocuğun canı ne istiyorsa o verilme-
lidir. Zaten iştahsız olacağı için yağlı 
ve şekerli besinlerin verilmemesi 
gerekir. Genel olarak halk arasında 
bilinen patates püresi, yoğurt, pey-
nir, pirinç lapası doğru besinlerdir 
ama bunların yanında vücudunun 
ihtiyacı olan enerjiyi alabilmesi için 
istediği besinler de verilmelidir. Bazı 
anneler ağızdan su verilmesinin sa-
kıncalı olduğuna inanıp çocuklara su 
içirmezler. Halbuki, içebildiği kadar; 
az az, sık sık su verilmesi su kaybı-
nın önlenmesi açısından önemlidir. 
Gazlı ve şekerli içeceklerin ishale 
faydalı olduğuna inanılır. Bu düşün-
ce tamamen yanlıştır. Şeker oranı 
yüksek içecekler bağırsaklardan su 
kaybını artırmaktadır. 

Vücudunun ihtiyacından faz-
la su vermek de çocuğun sağlığına 
zarar verebilir. Aşırı su verilmesi 
çocuğun midesinin bulanmasına ve 
kusmasına neden olabilir. Kusma 
ile mideden su ve tuz kaybı yaşa-
nabilir” dedi. Rota virüs aşısına da 
değinen Taşbaş, “Rota virüsü oda 
sıcaklığında yaşayabilen en bulaşıcı 
mikroplardan biridir. Tüm ishallerin 
yüzde 60’ı rota virüsünden kaynak-
lanmaktadır. İlk 2 yaşa, hastaneye 
yatmayı gerektirecek kadar ağır 
ishallerin yüzde 80’i de rota virüsü 
kaynaklıdır. Rota virüs aşısı ishal 
nedeniyle hastaneye yatmaları önle-
mede önemli bir korunma şeklidir” 
diye konuştu. n İHA

Zeynel Abidin Taşbaş
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‘Unutulmaz bir destan yazıldı’ Şehitler dualarla yad edildi 
15 Temmuz Demokrasi ve 

Milli Birlik Günü nedeniyle bir 
açıklama yapan Vali Vahdettin Öz-
kan, Türk milletinin tarih boyunca 
büyük zaferlere imza attığını anım-
sattı. 15 Temmuz gecesi de Türk 
milletinin unutulmaz bir destan 
yazdığını dile getiren Vali Özkan, 
“Cumhurbaşkanımıza, TBMM’ye 
ve direk vatandaşlarımıza hain 
saldırıda bulunan FETÖ karşısın-
da büyük bir kahramanlık örneği 
sergileyerek hain darbe girişimine 
karşı duran Aziz Milletimiz, canı 
pahasına inancına, ülkesine, dev-
letine, demokrasisine, geleceğine 
ve egemenliğine sahip çıkmıştır. 
Geçmişten günümüze bu yüce 
milleti bölmek, parçalamak, yık-
mak isteyen iç ve dış mihraklara 
karşı; kahramanlık mücadelesi-

nin en güzel örneğini sergileyen 
Konya halkı da, bu zorlu süreçte 
ülkesine, milletine, demokrasisine 
ve geleceğine sahip çıkmıştır. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin bölünmez 
bütünlüğüne, milletimizin birli-
ğine ve huzuruna yönelik yapılan 
bu alçakça girişimler hiçbir zaman 

amacına ulaşamayacaktır. Devleti-
miz ve aziz milletimiz, bütün terör 
örgütlerine karşı mücadelesini ar-
tan bir kararlılıkla sürdürecektir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, aziz 
şehitlerimizi ve kahraman gazile-
rimizi minnet ve şükranla anıyo-
rum” dedi.  n HABER MERKEZİ

Konya’da 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü anma 
etkinlikleri kapsamında Konya 
protokolü şehitlik ziyareti gerçek-
leştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü anma etkinlikleri 
Konya Şehitliğinin ziyaretiyle baş-
ladı. Konya protokolü şehitlerin 
mezarlarını tek tek ziyaret ederek 
çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilave-
tinin ardından İl Müftüsü Ali Öge, 
şehitler için dua etti. Bazı şehit 
aileleri de şehitlerini yalnız bırak-
mayıp kabirleri başına gelerek dua 
etti. Konya Valisi Vahdettin Özkan 
ve beraberindeki protokol üyeleri 
şehit aileleri ile sohbet etti. Şehit-
liği ziyarete gelen 3 yaşındaki şehit 
kızı Mina babasının mezarına çiçek 
bıraktı. Programa Vali Vahhdettin 
Özkan’ın yanı sıra, AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü 

Engin Dinç, merkez ilçe belediye 
başkanları, kurum müdürleri, siya-
si parti temsilcileri, askeri erkan ve 
vatandaşlar katıldı. n İHA

Vali Vahdettin Özkan

Meram Belediyesi’nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
ile birlikte düzenlediği Gazete Manşetleri Sergisi açıldı. Sergide, basının 15 Temmuz’daki dik duruşuna vurgu yapıldı

Basın her zaman 
milletinin yanındadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı’nın öncülüğünde 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 
tüm ülkede çeşitli programlarla icra 
ediliyor. Bu kapsamda Meram Be-
lediyesi tarafından Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde Gazete Man-
şetleri Sergisi’nin açılışı gerçekleş-
tirildi. Hain darbe girişiminin 5. yıl 
dönümünde düzenlenen programa 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, Meram Kaymakamı Resul 
Çelik, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Cumhur-
başkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge 
Müdürü Tuncay Karabulut, meclis 
üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar 
katıldı.
“MİLLETİMİZ O GÜN DESTAN YAZDI”

Sergiye ev sahipliği yapan Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa Ka-
vuş, geleceğe yön

vermek adına geçmişin unutul-
maması gerektiğinin altını çizerek, 
“Hz. Mevlana’nın da dediği gibi; 
‘Geçmişten ibret almazsa kişi, gele-
ceğe ibret olmaktır işi.’ Buradan yola 
çıkarak, ülkemizin birliğine ve bü-
tünlüğüne yapılan hain saldırının yıl 
dönümünde sergimizi açtık. Lideri-
ne sahip çıkarak, demokrasisine vu-
rulmak istenen prangayı reddeden 
milletimiz o gün bir destan yazmıştı. 
Sergimizde, 15 Temmuz destanı-
nın yerel ve ulusal gazetelerimize 
yansımasını yeniden görerek adeta 
o güne gittik. Şehadetlerinin yıl dö-
nümünde 15 Temmuz şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, gazilerimize ise 
şifa diliyorum. Allah şer odaklarına 
fırsat vermesin” dedi.
“SÖZ KONUSU VATAN OLDUĞUNDA 

BASIN MİLLETİN YANINDADIR”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-

kanlığı Bölge Müdürü Tuncay Ka-
rabulut ise yaptığı konuşmada “Bu 
yıl ki sloganımız ‘Türkiye Geçilmez.’ 
Geçmek isteyenlerin bunu aklından 
çıkarmaması için böyle bir slogan 
hazırlandı. Konya’da bugün prog-
ramlarımızı tüm kurumlarımızla 
gerçekleştiriyoruz. 

Özellikle bu sergide de gördük ki 
söz konusu vatan olduğunda basın, 
her zaman milletinin yanındadır. 
Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan 
rahmet gazilerimize şifa diliyorum” 
şeklinde konuştu.

“OLAĞAN BİR GÜNDE İHANET 
PLANI YAPTILAR”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, tarihi bir destanın yıl dönü-
münde duygu dolu anlar yaşadık-
larını belirterek, “Milletimiz için, bu 
topraklar için bedel ödeyenler, ül-
kesini geleceğe taşıyabilmek adına 
çaba gösterdiler. 5 yıl önce bugün 
herşey olağan seyrinde devam eder-
ken, ihanet planını yapanlar terör 
saldırısı düzenledi. Asil milletimiz 
hainlerin girişimlerini boşa çıkara-
cak bir irade ortaya koydu. Milleti-
mizin iradesi, Cumhurbaşkanımızın 
cesareti, ülkemizi koruma adına 
hainlere engel oldu. Bu işgal faaliye-
tinde o gün başarılı olsalardı Türki-
ye bugün Suriye’den farklı olmazdı. 
Kan, gözyaşı ve paramparça edilmiş 
bir vatana dönüşürdü. Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde milletimiz 
ihanete karşı boyun eğmedi. Bir kez 
daha şehadete erişen kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet gazilerimize sağlık 
ve afiyet diliyorum” dedi.

“GÖRÜLEBİLECEK EN BÜYÜK 
İHANET GİRİŞİMİYDİ”

Meram Kaymakamı Resul Çelik 
ise, 15 Temmuz’un Türkiye tarihin-

de görülebilecek en büyük ihanet ve 
işgal girişimi olduğunu belirterek, 
“Şehitlerimiz, gazilerimiz akıttıkları 
kanlarla, kahramanca destan yaza-
rak bu güzel günlere erişmemize 
öncü oldular. Meram Belediyemizin 
hazırladığı programla kahraman-
larımızın ruhlarının diri tutulması, 
gelecek nesillere aktarılması amaç-
lanıyor. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, şehitlerimize Allah’tan rah-
met gazilerimize şifa diliyorum” 
dedi.
“BÜYÜK BİR LİDERİN ÖNDERLİĞİNDE 

HALK SOKAĞA ÇIKTI”
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta açılışta yaptığı konuşmasında, 
15 Temmuz tarihinin önemine dik-
kat çekerken “15 Temmuz Türkiye 
ve dünyada darbeler tarihinde bü-
yük bir değişimin örneğidir. Büyük 
bir liderin önderliğinde halkın so-
kağa çıkmasıyla, bir darbenin darbe 
girişimi şeklinde sona ermiş halidir. 
Dünyada da sonuca ulaşamamış 
bir darbe olarak tarihe geçmiştir. 
15 Temmuz’u diğer tüm olaylar-
dan farklı kılan en önemli unsur 
milletin tankların tüfeklerin önüne 

siper olmasıdır. Elinde bayrakları 
ile ‘Türkiye Geçilmez’ diyerek tarih 
yazmışlardır. O gece meydanlar-
da olan herkesi büyük bir minnet-
le anıyoruz. O gece can veren 251 
şehidimizi rahmetle anıyoruz. Hiç 
korkmadan cesurca gazi olan, hava-
dan atılan bombalarla yaralanarak 
defalarca ameliyatlara giren kardeş-
lerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 
15 Temmuz’un ardından bir darbe 
girişiminin gerçekleştirilemeyeceği, 
sözünün dahi edilemeyeceği bir ger-
çek ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz’un 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü ola-
rak resmiyete kavuşması da Cum-
hurbaşkanımızın bu güne verdiği 
önemi göstermektedir. Bundan yıl-
lar sonra o kara günü yaşamayan ço-
cuklarımız için bu programlar daha 
anlamlı gelecek.  Allah bir daha ül-
kemize, vatanımıza böyle bir gece 
yaşatmasın” şeklinde konuştu. 

“BU ÜLKENİN EVLATLARI 
HESABINI SORDU, SORACAK”
Genel Başkan Yardımcısı Usta, 

konuşmasının devamında şu cüm-
lelere yer verdi; “Böyle bir gecenin 
sabahının da nasıl bir başarıya sahne 
olduğunu gördük. Hain kalkışmaya 
yeltenenlerin nasıl yargılandığını ve 
ceza aldıklarını gördük. Hiç birinin 
peşi bırakılmadı ve yıllar geçse de 
bırakılmayacak. Bu milletin evlatla-
rı, ülkenin bütünlüğüne ihanet içeri-
sinde olan hangi terör örgütü olursa 
olsun tek tek hesabını soracak. Bu 
yargılanma süreçleri de Türkiye ta-
rihi için çok önemlidir. Bunlar Tür-
kiye’nin, AK Parti’nin, Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başarısıdır.”

Konuşmaların ardından darbe 
girişiminde yaşamını yitiren şehit-
ler için dua edilirken, sergiyi gezen 
protokol üyeleri o geceye dair gazete 
manşeti başlığı attılar. 

SERGİ 3 GÜN BOYUNCA 
AÇIK OLACAK

15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ 
terör örgütünün organize ettiği al-
çak girişimin gazete manşetlerine 
yansıması, 15-18 Temmuz tarihleri 
arasında Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gösterimde olacak. 
Serginin yanı sıra tarihi destanı sa-
nal gerçeklik gözlüğüyle izleme im-
kanı sunulacak. Yine vatandaşlar o 
geceye dair kendi manşetlerini ata-
bilecek.
n HABER MERKEZİ

KONESOB esnafa 
Türk bayrağı dağıttı

Öğrenciler 15 Temmuz 
temasıyla yarıştı

15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü münasebetiyle 
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği, Mevlana Caddesi, Kapu 
Cami, Bedesten, Çıkrıkçılar İçi, Es-
kigaraj ve bölgesindeki esnaflara 
5 bin adet Türk bayrağı dağıtımı 
gerçekleştirdi.

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karacak, “15 Temmuz Demokrasi 
ve Milli Birlik günü nedeniyle es-
naflarımıza ve vatandaşlarımıza 
Türk bayrağı dağıtımı gerçekleş-
tirdik. Bu özel günde Esnaf Odaları 
Birliği olarak ay yıldızlı bayrağımızı 
esnaflarımızın işyerlerine asmala-
rına vesile olduk. Yürekleri vatan 

sevgisiyle çarpan esnaf ve sanat-
kârlarımıza bu özel günü Türk 
bayrağı dağıtarak hatırlatmak is-
tedik. 15 Temmuz’da devletimize 
ve demokrasimize karşı yapılan 
hain darbe girişimi karşısında milli 
irademize sahip çıkıp Şehadet Şer-
betini içen tüm Şehitlerimizi saygı 
ile anarken, gazilerimizi de min-
net duygularımızla selamlıyorum” 
dedi.

Başkan Karabacak Mevlana 
Meydanında düzenlenen anma et-
kinlikleri öncesi de meydana gelen 
vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıla-
cağını sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü kapsamında İl 
Millî Eğitim Müdürlüğünce bir dizi 
anma etkinliği düzenlendi. Bu et-
kinliklerden “15 Temmuz Ruhu 
Özel Koleksiyon Resim Sergisi” ile 
“Bu Vatan Bizimdir Türkiye Geçil-
mez” resim, afiş, şiir ve kompo-
zisyon yarışmaları ödül töreni 14 
Temmuz 2021 tarihinde Konya 
Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde 
öğrenciler, öğretmenler, veliler, 
eğitim yöneticileri ve ilgili protoko-
lün katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
Törende konuşma yapan İl Millî 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
millî şairimiz Mehmet Akif Er-
soy’un “Allah bu millete bir daha 
‘İstiklâl Marşı’ yazdırmasın.” sözü-
nü hatırlatarak bir daha böyle gün-
lerin yaşanmaması temennisinde 
bulundu. 15 Temmuz şehitlerini 
rahmetle ve minnetle anan Bü-
yük; özelikle memleket sevdalısı 

gençlerimizin yetiştirilmesinde 
eğitim camiasına çok iş düştüğünü 
ve millî eğitim camiası olarak bu 
konuda daha gayretli olacaklarını 
ifade etti. Resim yarışmasında de-
receye giren öğrencilere ödüllerini 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
kompozisyon yarışmasında dere-
ceye giren öğrencilere ödüllerini İl 
Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali 
Büyük, afiş yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere ödüllerini Meram 
İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa 
Koca, şiir yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere ödüllerini Sel-
çuklu İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Turan Kayacılar takdim etti. Ödül 
töreninin ardından sergi açılışını 
yapan protokol üyeleri “15 Tem-
muz Ruhu Özel Koleksiyon Resim 
Sergisi”ni gezerek eserleri sergile-
nen öğrenciler ve velileriyle fotoğ-
raf çekimleri gerçekleştirdi.
n HABER MERKEZİ
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Türkiye’de tarım sektörü, toplu-
mun gıda gereksinimini sağlaması, 
sanayi sektörüne hammadde temin 
etmesi, ihracata olan katkısı ve yarat-
tığı istihdamla ekonomide son derece 
önemli bir yer teşkil eder. Son yıllarda 
kırsal nüfus çok büyük azalma gös-
termiş, bu göç kent nüfusunda büyük 
artışlara neden olmuştur. Üretici insan-
lar, kent hayatında tüketici durumuna 
gelmişlerdir. Tarım sektörünün ülke 
ekonomisindeki nispi önemi her ge-
çen gün azalırken, hizmetler sektörü-
nün nispi önemi ise artmıştır. Türkiye 
geçmişte tarımsal ürünler bakımından 
kendine yeten birkaç ülkeden biri iken 
günümüzde birçok üründe ithalatçı ko-
numuna gelmiştir. Sonuç olarak Türki-
ye tarımsal ürünlerde kendine yetecek 
ve tarıma dayalı sanayi ürünlerde AB 
gibi gelişmiş ülkelerle rekabet edebile-
cek kalitede ürünler üretmeli bunun için 
politikalar geliştirmelidir.

Nüfus, belirli bir zamanda bir böl-
gede yaşayan birey sayısıdır. Bireyle-
rin eğitimi onların niteliğini etkilerken, 

nüfusun niteliği de üretimi önemli 
derecede etkilemektedir. Nüfus 
hem bütün sektörler için işgücü-
nün kaynağını oluşturmakta, hem 
de çeşitli sektörlerin ürettikleri mal ve 
hizmetlere talep oluşturmaktadır.

Görünen o ki; aslında ekonomik ge-
lişme sürecinde arzu edilen eğilim de, 
tarım sektörünün istihdama katkısının 
azalması beklentisinin ortaya çıktığıdır. 
Burada önemli olan husus tarım sektö-
rünün işgücüne yaptığı katkının niteliği 
ve tarım dışı sektörlerde yaratılan yeni 
istihdam olanaklarıdır. Aksi halde, göç 
olgusu kentlerde sosyal ve ekonomik 
ciddi sorunlara neden olabilmektedir. 
Burada dikkate alınması gereken unsur 
tarımdaki istihdamın büyük bir kısmı 
sanayi ve hizmetler sektörüne kaymış-
tır. Sanayideki payın artması kalkınmayı 
tetikleyecektir.

Öte yandan sanayide ucuz işçilik 
konusu çok önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkmakta. Ancak bu konuyu 
başka bir yazımızda ele alalım ve tarım-
sal kalkınmanın ne denli önemli oldu-

ğunu tartışmaya devam 
edelim.

Tarımda çalışma 
şartları farklı olduğundan 
işsizlik oranı düşüktür. 
Türkiye’de yıllar geçtikçe 
kırsal kesimden kentle-
re emek göçü giderek 
artmakta bu göçle gelen 
emeğe yeterince istih-
dam sağlayacak yapı-
sal ve sektörel gelişme 
sağlanamadığı için kentlerde plansız 
gelişmede, işsizlikte ve hırsızlıkta artış-
lara neden olmuştur. Kırsal kesimden 
kentlere hızlı bir göç olmasına rağmen, 
gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Tür-
kiye’nin tarımında büyük bir nüfus is-
tihdam edilmektedir.

Türkiye, gerek coğrafi gerekse 
iklimi bakımından çok çeşitli tarımsal 
ürünlerin yetiştirilmesine elverişli ülke-
lerden birisidir. Türkiye’de mevcut ta-

rım işletmelerinin büyük 
çoğunluğunda bitkisel 
ve hayvansal üretim bir-
likte yapılırken, sadece 
hayvansal üretim yapan 
işletmelerin oranı daha 
düşüktür.

Her ülkenin sanayi 
sektörünün bir bölü-
münün hammaddesi 
tarım sektöründen sağ-
lanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, tarım sektörü tarıma da-
yalı sanayilerin gelişmesinde önemli 
sektörlerden biridir. Tarımdan geçimini 
sağlayan nüfus bir yandan tarıma dayalı 
sanayilere hammadde sağlarken diğer 
taraftan diğer sektörlerde üretilen mal 
ve hizmetlere talep oluştururlar. Dolayı-
sıyla, tarım ve sanayi sektörleri birbirleri 
ile etkileşim içerisinde olan sektörlerdir. 
Sektörler arasındaki kaynaşma artıkça 
sektörlerdeki gelişmeye paralel olarak 

kalkınma sağlanmaktadır.
Yukarıda açıkladığımız veriler-

den yola çıkarak bugün geldiğimiz 
noktada, üretmeden kazanama-

yacağımız gerçeği karşımızda duru-
yor. Köyden kente göçlerden doğan 
niteliksiz iş gücü, kentsel alanlarda da 
sorunların büyümesine neden oluyor. 
Çünkü üreten insanlar bir anda tüketen 
konumuna gelmişlerdir.

Toprağa saygı, üretilenin değerini 
bilmek sanırım o toprağa damlayan 
terle de alakalı. Emek verirseniz o daha 
kıymetli ve anlamlı oluyor. Beton eko-
nomisinin hız kazandığı günümüzde, 
tarımın insan hayatındaki önemi gele-
cek günlerde daha iyi anlaşılacak. Her 
yıl gıda israfında açıklanan rakamları 
sizlerde görüyorsunuzdur. Gençleri 
toprakla tanıştırmak, toprağı sevdir-
mek, doğayı sevmenin ormanda kamp 
kurmakla olmayacağını, spor amaçlı 
trekingle doğaya, toprağa bir katkı sağ-
lanamayacağı gösterilmeli ve anlatılma-
lı. Onların “aman canım uğraşmayın 
marketten ben sana alırım” demenin 

ne anlama geldiğini anlatmak lazım. 
“ne olacak iki kilo domates değil mi 
gider alırım uğraşma” fikrinden bir an 
önce uzaklaştırmak ve o domatesin ne 
emeklerle o tezgaha geldiğini yaşatmak 
gerekiyor. Toprağın verdiğini hiçbir şey 
vermiyor çünkü.

Toplumda alım gücü düşük insan-
ların sayısı giderek artarken, temel ihti-
yaçlarımız gida fiyatlarında ki anormal 
rakamlar ve yükselişler, insan hayatının 
devam etmesi için en birincil ihtiyaç 
gıdaya ulaşımı zorlaştırıyor. Nasıl ki su-
yun değeri her geçen yıl kayıplar arttık-
ça anlaşılıyorsa, gelecek yıllarda da gıda 
konusunda daha duyarlı olmak adına 
yeni adımlar atılmak zorunda kalınacak.

Üretimin çeşitlendirilmesi, bu alan-
da çalışacak gençleri teşvik edecek po-
litikalar geliştirmekle olacaktır. Üniversi-
telerden mezun olan gençler bize sitem 
ediyorlar ve çözüm istiyorlar. Biz sade-
ce bildiklerimizi ve olmasını istedikleri-
mizi, çıkılacak yolda bir taş olmak için 
yazılar yazıp sizlerle paylaşıyoruz. Üre-
ten gençler bu ülkenin geleceği olacak. 

ÜRETICI INSANLAR KENT HAYATINDA TÜKETICI OLDULAR

15 Temmuz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayan AK Parti Seydişehir 
Gençlik Kolları Başkanı Batuhan 
Aydın, 15 Temmuz’un, darbelerin 
ezanları değil, ezanların darbeleri 
susturduğu emsalsiz bir kahraman-
lık destanı olduğunu söyledi.

Hain terör örgütü FETÖ/PD-
Y’nin 15 Temmuz 2016'daki alçak 
darbe girişiminin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı 
tutumu ve milletin demokrasiye 
sahip çıkmasıyla bertaraf edildiği-
ni belirten Başkan Batuhan Aydın, “Bayrakları bayrak yapan üstün-

deki kandır, toprak, eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır düsturunu şiar 
edinen aziz milletimiz, tarih bo-
yunca vatanına ve bayrağına nasıl 
sahip çıkıldığını göstermiştir. Biz, 
bayrağı, toprağı ve ezanı söz konu-
su olduğunda canını feda etmekten 
bir an olsun çekinmeyen, her türlü 
fedakarlığı da tereddüt etmeden 
gösteren bir milletiz.” dedi. 15 
Temmuz gecesinin darbe hevesli-
lerine tokat niteliğinde bir cevap ol-
duğunu ifade eden Aydın, “O gece 
milli iradeye, demokrasimize ve 
geleceğimize karşı hain planlar içe-

risinde olan teröristler, milletimizin 
tek yürek olacağını hesap edemedi. 
O gece emellerine ulaşamayan te-
rörist grubunun hain darbe girişi-
mi, halkımızın destansı direnişiyle 
etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 
gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıy-
la meydanlara inen ve gerçek va-
tan evlatlarının yanında mücadele 
eden milletimiz, FETÖ'nün hain-al-
çak darbe girişimine karşı çıkarak 
gösterdiği mücadeleyle tüm dünya-
ya ders verdi.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Milletimizin tek yürek olacağını hesap edemediler’

15 Temmuz’u unutmayalım
 ve o günden ders çıkaralım 

Beyşehir’de 15 Temmuz 
anısına şehitlik ziyaret edildi

Hüma Okulları Kurucu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Birekul, 15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönü-
mü nedeniyle bir kutlama mesajı 
yayımladı. Mesajında 15 Tem-
muz'un anlaşılması, unutulmama-
sı, unutturulmaması ve en önem-
lisi ders çıkarılması gerektiğinin 
altını çizen Dr. Mehmet Birekul, 
“Eğitim anlayışımız gereği milleti-
mizin genç fertlerinin her daim bir-
lik içinde olması ve ulusal bilincini 
kaybetmemesi için uğraşıyoruz. 
Çabamızın karşılığı olaraksa ço-
cuklarımızın ve gençlerimizin de-
mokrasinin, ulusal bilincin ve mil-
let iradesinin önemini kavramasını 
ve bu minvalde hareket etmesini 
bekliyoruz.” diyerek gençlere de 
çağrıda bulundu. Aziz milletimi-
zin gösterdiği cesaretin ve verdiği 
mücadelenin ardından kazanılan 
zaferin beşinci yıl dönümünde Dr. 
Mehmet Birekul, “Milletimizin 
tarihi, her sayfası altın harflerle 
yazılmış destanlarla doludur. Bu 
destanların yazarları, Malazgirt'ten 
15 Temmuz'a korkmadan savaşan 
kahraman şehitlerimiz ile gazileri-
mizdir.15 Temmuz'da devletimize 
ve milletimize karşı girişilen hain 
saldırı hâlâ hafızalarımızdaki taze-
liğini koruyor. Bu saldırıyı mille-
timizle birlikte çok şükür bertaraf 
ettik. O gece ve sabahında milleti-
miz, hür ve bağımsız yaşama ira-
desini bir kez daha bütün dünyaya 
gösterdi. Milletimizin ortak kararlı-
lığı ve azmi ile gösterilen karşı ko-
yuş hainlerin emellerini boşa çıkar-

dı, bugünü hafızalara millî direniş 
destanı olarak kazımayı başardı. 
Bu nedenle 15 Temmuz, yakın 
tarihimiz için bir kırılma noktası-
dır. Bugün vatanımızda huzurla 
yaşıyorsak 15 Temmuz gecesi mil-
letimizin gösterdiği cesaret ve mü-
cadele sayesindedir. Bu cesareti ve 
mücadeleyi gösteren kahramanla-
rımızı unutmamalıyız.15 Temmuz, 
yeniden dirilişimizin, hainlere karşı 
birlik oluşumuzun; tanklara ve si-
lahlara karşı sadece yüreğimizle 
ve bayrağımızla karşı çıkışımızın, 
aynı zamanda tüm dünyaya Türk 
Milleti’nin varlığını ve gücünü bir 
kez daha kanıtladığımız bir gün 
olmuştur. Vatan ve millet aşkıyla 
yanan, toprağının her karışı için ca-
nını gözünü kırpmadan feda eden 
ve bayrağını yere indirmemek için 
uğraşan Türk Milleti; yurdun her 
köşesinde şanlı tarihini aratmaya-
cak bir heyecan ve ruhla hainlere 
fırsat vermemiştir. İşte bu yüzden 
15 Temmuz 2016 günü milletimiz 
için bir yeniden diriliş ve demokra-
si zaferi gecesidir. Bu vesileyle 15 
Temmuz Demokrasi ve Millî Bir-
lik Günü'nü anarken milletimizin 
birlik beraberlik içinde olmasını, 
demokrasimize güç katmasını ve 
bir daha bu tür hadiselerin yaşan-
mamasını temenni ediyorum. Va-
tanımızın selameti ve bayrağımızın 
dalgalanışı için tüm dünyaya Türk 
Milleti’nin şanlı adını bir kez daha 
asaletle yazdıran aziz şehitlerimizi 
rahmetle anıyor ve kahraman ga-
zilerimize şükranlarımızı sunuyo-
rum.” dedi. n HABER MERKEZİ

15 Temmuz Şehitlerini Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında Beyşehir 
protokolü, şehitliği ziyaret etti. 
Beyşehir Şehitliği'ne yapılan zi-
yarete Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, İlçe Kaymakamı Yu-
suf Özdemir, Beyşehir Cumhuriyet 
Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe kurum 
amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, 
gaziler, sivil toplum kuruluşu tem-

silcileri ile vatandaşlar katıldı. Ku-
ran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü 
Veysel Kükrek’in yaptığı duanın 
ardından, 15 Temmuz şehitleri ve 
terör mağdurları için Çarşı Camiin-
de Mevlid okutuldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü et-
kinlikleri bugün boyunca devam 
edecek.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. 
M. Mücahit Küçükyılmaz, “15 Temmuz aslında bir işgal girişimiydi. 10’uncu Haçlı Seferidir” dedi

‘15 Temmuz girişimi 
10. Haçlı Seferi’dir’

Tarih boyunca hiçbir güce bo-
yun eğmeyen, bağımsızlık, hürriyet 
uğruna canını feda etmekten çe-
kinmeyen Türk milleti, şanlı hilâlin 
ilelebet dalgalanacağını, Çanakkale 
ruhunu kaybetmediğini 15 Tem-
muz’da bir kez daha gösterdi. Selçuk 
Üniversitesi tarafından düzenlenen 
“15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü Paneli”nde, vatan aşığı 
bu millete zincir vurulamayacağına 
bir kez daha dikkat çekildi. 

Selçuk Üniversitesi tarafından 
düzenlenen 15 Temmuz Demokra-
si ve Millî Birlik Günü Paneli, Sultan 
Alparslan Kültür Merkezinde ger-
çekleştirildi. Programda ilk olarak 
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 
hazırlanan ‘Türkiye Geçilmez’ konu-
lu resim sergisinin açılışı yapıldı. 

Moderatörlüğünü İletişim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan 
Karakoç’un yaptığı, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Doç. Dr. M. Müca-
hit Küçükyılmaz ve Sanatçı Ahmet 
Yenilmez’in konuk olarak katıldığı 
panelin açılış konuşmasını, Rektör 
Prof. Dr. Metin Aksoy yaptı. Ülkemiz 
siyasi tarihindeki en önemli dönüm 
noktalarından biri olan 15 Temmuz 
Darbe Girişimi gecesinde Türk mil-
letinin, darbe girişimine karşı du-
rarak takribi 10 yılda bir darbelerle 
kesintiye uğratılan Türkiye demok-
rasisinin makûs kaderini yendiği-
ni belirten Prof. Dr. Aksoy, “Zira 
ülkemizin kuruluşundan bugüne, 
demokrasinin işleyişi darbelerle 
veya darbe girişimleri ile kesilmeye 
çalışılmıştır. Tarihimizdeki bu tarz 
darbe veya darbe girişimlerine na-
zaran 15 Temmuz farklı bir nitelik 
göstermiştir. Her şeyden önce 15 
Temmuz Darbe Girişimi, geniş çaplı 
bir darbe girişimi olarak ortaya kon-
muş ve içerisinde daha fazla unsuru 
barındırmıştır. Bu kapsamda sade-
ce bir darbe girişimi olarak değil, 
uluslararası bir işgal girişimi olduğu 
rahatlıkla ileri sürülebilir. FETÖ’cü 
darbeciler, yöntem açısından daha 
önceki darbelerde vuku bulan olay-
ları göz önünde bulundurmuş ve 
milletimize terör örgütleri gibi zarar 
vermişlerdir. Bu minvalde planlama 
ve ortaya çıkan ittifaklar bağlamında 
15 Temmuz hain darbe girişiminin 
köklerinin geçmişe uzandığı ve Türk 
siyasi hayatındaki diğer darbe giri-

şimlerinden de farklılık gösterdiği 
aşikârdır.” dedi. 
“AZIZ MILLETIMIZ, 15 TEMMUZ’DA 

BIR DESTAN YAZMIŞTIR”
FETÖ’cü darbecilerin 15 Tem-

muz’da aşamalı bir planı yürürlü-
ğe koyduğunu ifade eden Prof. Dr. 
Aksoy, “15 Temmuz 2016 gecesi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın çağrısı üzerine aziz milletimiz 
meydanları, caddeleri ve sokakları 
doldurmuş; darbe girişimine karşı 
tanklara, toplara ve tüfeklere siper 
olarak dünyada eşi görülmemiş bir 
destan yazmıştır. Aziz milletimiz, 
emniyet mensupları ve darbecilere 
karşı harekete geçen Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarıyla dayanış-
ma göstererek söz konusu darbe 
girişimine karşı tarihî bir duruş ser-
gilemiştir. Nitekim aziz milletimiz, 
15 Temmuz’da kendi iradesine ve 
Türkiye’nin demokrasisi ile istikbali-
ni, ölümü göze alarak korumuş. Bu 
uğurda 251 vatan evladı şehit düş-
müş; 2 binin üzerinde vatandaşımız 
gazi olmuştur. 15 Temmuz Darbe 
Girişimi’nde şehit düşen vatandaş-

larımızı bir kez daha rahmetle anı-
yor, gazilerimize şifa ve sağlıklı uzun 
ömürler diliyorum.” diye konuştu. 

“15 TEMMUZ DARBE GIRIŞIMI, 
10’UNCU HAÇLI SEFERIDIR”

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Aksoy’un konuş-
masının ardından panele geçildi. 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. 
Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, ko-
nuşmasında “FETÖ; devlette, med-
yada, ekonomide, eğitimde, sporda, 
uluslararası alanlarda Türkiye’deki 
örgütlenmesini, beklentisi olduğu 
için yaptı. Onlar, Türkiye’nin ken-
dilerine verildiğine inanıyorlardı. 
Bunu, metafizik yalanlarla süsleye-
rek anlatıyorlardı. 15 Temmuz’da 
Kurtuluş Savaşı nasıl kazanıldı, Ça-
nakkale nasıl kazanıldı, Alparslan’ın 
Malazgirt’te 30 bin kişilik orduyla 
200 bin kişilik Bizans ordusunu nasıl 
ortadan kaldırdığını anlıyoruz. Fa-
tih’i, Yavuz’u, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve bu ruhu görüyoruz. 15 
Temmuz’u diğer darbelerden farklı 
kılan en önemli husus, bu darbe giri-
şiminde darbecilerin sadece devlete 

değil, aynı zamanda millete de sal-
dırmasıydı. Diğer darbe girişimlerin-
de devletin bir takım icra makamları 
kontrol altına alınır, birtakım yöne-
ticiler derdest edilirdi ve sonrasında 
da bir süreç başlardı, mecburen de-
mokrasiye dönülürdü. 15 Temmuz 
aslında bir işgal girişimiydi. 10’uncu 
Haçlı Seferidir. Bugün darbeyi yapa-
cak cesaretleri yok ama bugün biz 
gayri nizami harbin içerisindeyiz. 
Uyanık olmamızı, dikkatli olmamızı 
gerektiren husus budur” dedi.  

“15 TEMMUZ’UN 
ADI IŞGAL GIRIŞIMIDIR”

Sanatçı Ahmet Yenilmez de “Bu 
ülkede merhum Erol Güngör’ün İs-
lam’ın Bugünkü Meseleleri ve İslam 
Tasavvufunun Meseleleri adlı iki 
kitabını okutmuş olsaydık belki de 
birçok darbeyi yaşamamış olurduk. 
106 yıl öncesine gidilmesi gerekiyor. 
Bu işin sanayi devrimi ile başladı-
ğına inanıyorum. Buhar makinası 
icat edildi, dünya yeniden dizayn 
edilmeye başlandı. Pensilvanya, ilk 
petrol rafinerisinin kurulduğu ama 
bunun yanı sıra adı geçen terör ör-
gütünün başının orda olmasının 
tevafuk olduğuna inanıyorum. İn-
giltere’de Savaş ve Sömürge Bakan-
lığı var. Bizim tarihimizde böyle bir 
utanç makamı yok, elhamdülillah. 
Bizlerin hayal kurmasına bile ta-
hammül edemiyorlar” ifadelerini 
kullandı. 

Programın sonunda Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Ak-
soy; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, 
Sanatçı Ahmet Yenilmez ve İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan 
Karakoç’a hediye takdim etti. 
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
NIMET DÖNMEZ
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Karanlık gecenin seyrini değiştirdiler
Türkiye'nin bağımsızlığı hedef 

alan Fetullahçı Terör Örgütünün 
(FETÖ), aylar öncesinden hazırlık-
larını tamamladığı darbe girişimi 
esnasında "hesaba katmadığı" kimi 
gelişmeler gecenin seyrini değiştir-
di.

Darbe girişiminin "kırılma anla-
rı" olarak tarihe geçen bu olayların 
başında, 15 Temmuz ihaneti için 
görevlendirilen bir binbaşının son 
anda fikir değiştirip Milli İstihbarat 
Teşkilatı (MİT) Başkanlığına gitme-
si geliyor.

Kara Havacılık Komutanlığın-
da görevli helikopter pilotu Binbaşı 
O.K, darbe girişimine saatler kala 
MİT yetkililerine, FETÖ'nün "Kara 
Havacılık Komutanlığından gece 
havalanacak helikopter ile Müste-
şar Hakan Fidan'ı alacağını" söyledi. 
FETÖ'cü askerlerin tasfiye edilme-
si beklenen Yüksek Askeri Şura 
(YAŞ) toplantısı öncesinde yapılan 
ihbarın, bir darbe girişiminin ha-
bercisi olabileceğini değerlendiren 
istihbarat yetkilileri, bu bilgiyi Ge-
nelkurmay Başkanlığına bildirdi. 
Dönemin Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, MİT Baş-
kanı Hakan Fidan ile görüşmesinin 
ardından, "Türk hava sahasının as-
keri hava araçlarına kapatılması" 

emrini verdi.
Bu gelişme üzerine 03.00'da 

yapılacak darbe girişimini öne çe-
ken darbeciler, söz konusu saate 
göre hazırlanan planlarda değişik-
liğe gitmek zorunda kaldı. Beklen-
meyen bu durum karşısında pa-
nikleyen örgüt mensupları, darbe 
girişiminde kullanılacak birlikleri 
planladıkları gibi komuta edemedi.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI 
DİRENİŞİ ATEŞLEDİ

Darbe girişiminin seyrini de-
ğiştiren bir diğer kırılma anı ise 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın, halkı "meydanlara davet 
etmesi" oldu. O saate kadar darbe-
ciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
yurt dışına kaçtığını ya da yakala-

narak açık denizde demirlenen ge-
mide tutulduğu yalanına sarılarak 
psikolojik üstünlük kurmak istedi.

Ancak saatler 00.26'yı göster-
diğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
CNN Türk canlı yayınına bağlana-
rak, "Milletimizi meydanlara davet 
ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın çağrısı üzerine elle-
rinde bayraklarla alanlara inen va-
tandaşlar, darbecilere karşı demok-
rasiyi savundu.

AKAR'IN DİRENİŞİ DARBECİLERİ 
UMUDUNU KIRDI

Darbeciler, kendilerinden ol-
mayan askerleri yanlarına çeke-
bilmek için girişimin emir komuta 
zinciri içinde yapıldığını, "Genelkur-
may Başkanı Akar ve komuta he-

yetinin süreci yönettiğini" yaymaya 
başladı. Lakin Orgeneral Akar, ba-
şına dayatılan silaha rağmen dar-
becilere karşı gelmiş, girişimin bir 
an önce bitirilmesini istemişti.

Bunun üzerine darbeciler, 
Akar'ı derdest ederek Akıncı Üs-
sü'nde alıkoydu.

Akar'ın direnişi, darbenin emir 
komuta zinciri içinde yapıldığı ya-
lanını çürüterek ihanetin başarılı 
olmasının önündeki engellerden 
biri oldu.

ÖMER HALİSDEMİR'İN
 KAHRAMANLIĞI

O gece yaşanan ve darbe giri-
şiminin seyrini değiştiren bir diğer 
gelişme de Özel Kuvvetler Komu-
tanlığı (ÖKK) karargahında görevli 

Astsubay Ömer Halisdemir'in kah-
ramanlığıydı. Darbeci Tuğgeneral 
Semih Terzi, ÖKK karargahını ele 
geçirmek için tam teçhizatlı bordo 
bereli askerden oluşan iki timle Di-
yarbakır'dan Ankara'ya hareket etti. 
Bu gelişme üzerine dönemin Özel 
Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakal, 
Halisdemir'i arayarak, karargaha 
gelmesi halinde Terzi'yi etkisiz hale 
getirmesini istedi. Emir karşısında 
tereddüt etmeyen Halisdemir, bu 
görüşmeden kısa süre sonra Semih 
Terzi'yi ÖKK karargahına girmek 
üzereyken vurdu. Ömer Halisde-
mir ise Terzi'nin beraberindeki bazı 
askerlerce şehit edildi. Darbecilerin 
moral ve motivasyonunu düşüren 
Terzi'nin ölüm haberi, o gecenin 

unutulmaz bir diğer kırılma anı ola-
rak tarihe geçti.

TANKLAR DIŞARI ÇIKARILMADI
Darbecilerin planına göre Eti-

mesgut Zırhlı Birlikler Eğitim ve 
Tümen Komutanlığına bağlı mü-
himmat yüklü yaklaşık 50 zırhlı 
araç, Ankara'nın önemli kavşak ve 
geçiş noktalarını tutacaktı. Böylece 
hem sokaklara çıkmak isteyen hal-
kın direnci kırılacak hem de şehrin 
kontrolü kısa sürede sağlanacaktı. 
Darbe girişiminin başlamasıyla eski 
tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, 
karargahın komutasına el koydu 
ve mühimmat yüklü zırhlı araçla-
rın bir an önce belirlenen noktalara 
ulaşması talimatını verdi. Darbeci 
generalin kanunsuz emrine uy-
mayan bir grup asker, tankların 
Ankara caddelerine çıkmasını en-
gellemek için araçların sigortalarını 
söktü, bazı askerler de anahtarları 
sakladı. Beklemediği bu durum 
karşısında şaşkınlık yaşayan Kırker, 
ilerleyen saatlerde darbe karşıtı as-
kerlerce yakalanarak polise teslim 
edildi. Tankların darbe faaliyetinde 
kullanılmasının önüne bu şekilde 
geçilmesi, alanlarda takviye bekle-
yen darbecilerin kısa sürede teslim 
olmasını sağladı.
n AA

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj 
yayımladı. Rektör Zorlu, mesa-
jında, “İradesini tahakküm altına 
almak isteyen şer odakların kar-
şısında bir kale gibi durarak geçit 
vermeyen, şehitlik mertebesine 
erişen tüm vatan evlatlarımıza 
Allah’tan rahmet, gazilerimize de 
hayırlı bir ömür diliyorum.” dedi. 
FETÖ’nün eli kanlı bir terör ör-
gütü olduğunu ifade eden Rektör 
Zorlu, mesajında şunları söyledi.  
“Binlerce senedir milletine ihanet 
edenlerin akıbeti ne olmuşsa 15 
Temmuzda da hainlerin akıbeti 
aynı olmuş ve tarihin hainler me-
zarlığına gömülmüşlerdir. 

FETÖ, eli kanlı bir terör örgü-

tüdür. Yıllarca necip milletimizin 
safiyane duygularını kendi men-
faatleri için sömüren, silahını mil-
lete, milli iradeye çeviren bir terör 
örgütüdür.

Bu ne ilk nede son olacaktır 
ama biz bunu asla unutmayarak 

yıkacağız bütün ihanet kalelerini.
Tam beş yıl önce bugün...Tarih 
dediğimiz seyir defteri, Anadolu'da 
bir yaz gecesini yazdı. Hem de ne 
yazdı...Ayırmadı, ne olduysa yazdı; 
mehtaba çıkanları, tankın önüne 
yatanları, evinde film izler gibi iz-
leyenleri, vatan deyip ok gibi fırla-
yanları yazdı. Klavye kahramanla-
rını yazmaz olur mu hiç? Peki ya 
cesareti sözlüklerden çıkarıp mey-
danlara fidan gibi dikenleri? Tabi 
ki yazdı, hem de büyük harflerle.

Her şeyi... Boynumuza kement 
olanları da yazdı, yolumuza yoldaş 
olanları da.

Keyiften kendinden geçen ça-
kallarla, biz candan geçeriz, siz 
Boğaziçi'nden geçemezsiniz di-
yen aslanları yazdı. Akıldanele-
rinden medet uman zavallıları, 

İstanbul'dan Antep'e, Konya'dan 
Trabzon'a, Balıkesir'den Muğla'ya 
vatanı salalarla dalgalandıran 
memleketin çocuklarını yazdı. El 
ile iş tutan kifayetsiz muhterisleri 
üstünü çize çize yazdı, vatan şuu-
runun ve dört kıtaya yayılmış me-
deniyet fikrinin bakiyesi olan bu 
necip milleti altını çize çize. Tence-
re tava dövenlerle, serden ve yar-
dan geçip sokak sokak vatan için 
tek bir beden olanları yazdı. O yaz 
gecesi, yüreğin gücü nelere kadir-
miş, istiklalin şairinden o mısralar 
nasıl dökülmüş, anladık.

Yazdı hep tarih denilen seyir 
defteri… Bomba vurdu, kurşun 
değdi korkmadık, yılmadık. Dü-
şenlerimiz cennete uçtuk, kalanlar 
baş eğmedik. Elhamdülillah!”
n HABER MERKEZİ

‘FETÖ, tarihin hainler mezarlığına gömüldü’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Konya’da cadde, sokak, işyerleri ve 
evlere Türk bayrakları asıldı. Vatandaşlar astıkları Türk bayrakları ile darbecilere bir kez daha net cevap verdi

Ay-yıldızlı mesaj
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 

(FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki dar-
be girişimine karşı destansı halk 
mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti. 
2016'da 251 kişinin hayatını kaybet-
mesine neden olan darbe girişiminin 
5. yılında Konya’da cadde ve sokak-
lar bayraklarla süslendi. 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında, Konya’da 
cadde, sokak, işyerleri ve evlere Türk 
bayrakları asıldı. Vatandaşlar astıkla-
rı Türk bayrakları ile darbecilere bir 
kez daha net cevap verdi.  

TÜRK KIZILAY KONYA KADIN 
KOLLARINDAN FOTOĞRAF SERGİSİ

FETÖ 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişiminin beşinci yılı sebe-
biyle Türk Kızılay Konya Kadın Kol-

ları tarafından darbenin yıldönümü 
sebebiyle fotoğraf ve resim sergisi 

açıldı. Açılan sergiye ilgi yoğun oldu.
KONYA PROTOKOLÜ 

DİGİTAL GÖSTERİ 
MERKEZİNİ GEZDİ 

İletişim Başkanlığınca Konya'da 
açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, 
15 Temmuz 2016'daki darbe giri-
şimine karşı verilen mücadele ve 
kazanılan zafer "Türkiye Geçilmez" 
konsepti ile dijital ortamda sergile-
niyor. 

15 Temmuz etkinlikleri kap-
samında hazırlanan dijital sergiyi 
Konya Protokolü de ziyaret ederek, 
yetkililerden dijital sergi hakkında 
bilgi aldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

NEÜ’de 15 Temmuz 
çeşitli etkinliklerle anıldı

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesinde (NEÜ) 15 Temmuz darbe 
girişiminin 5. yılında şehitleri an-
mak, o karanlık gecede yaşanan-
ları anlamak ve birlik, beraberliği 
arttırmak için çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirildi. 

15 Temmuz darbe girişiminde 
yaşananları anlamak ve o gecede 
şehit olanları anmak için NEÜ Ha-
vacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte-
sinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi 
düzenlendi.

Serginin açılış törenine Ha-
vacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Turan Paksoy, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Birol Mercan, Seydişehir 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali Kahraman, Uygulamalı Bi-
limler Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Uğur Adıgüzel ile akade-
misyen ve idari personel katıldı.

Ereğli Ziraat Fakültesi, Ereğli 
Eğitim Fakültesi ve Ereğli Adalet 
Meslek Yüksekokulu tarafından 
gerçekleştirilen, moderatörlüğünü 
Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Önder Türkmen’in yaptığı pa-
nelde Ereğli Eğitim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Bülent Dilmaç; “15 
Temmuz’un Travmatik Etkileri”, 
Ereğli Adalet Meslek Yüksekoku-
lu Müdürü Doç. Dr. Erhan Örselli; 
“Türkiye’de Darbeler: 15 Temmuz 
Darbe Girişimi ve Sonuçları” hak-
kında konuştu.

Online olarak yapılan 15 Tem-
muz Darbe Girişimi Paneli’nde ise, 
Moderatör NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak’ın ko-
nukları İstanbul Medipol Üniver-

sitesinden Prof. Dr. Atilla Yayla ve 
Aksaray Üniversitesinden Prof. Dr. 
Erşan Sever oldu. 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun’un 
moderatörü olduğu bir diğer onli-
ne programda ise, NEÜ Seydişehir 
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kahraman, 
“Akademisyen Gözüyle Türkiye’de 
Vesayet Sistemleri ve Demokra-
siye Tehditler” konusunda açıkla-
malar yaptı. 

Etkinlikler çerçevesinde NEÜ 
Arş. Gör. Abdulsamet Bayram’ın 
moderatör olduğu “Bir Milletin 
Şahlanışı; 15 Temmuz’da Ezan ve 
Sela” programında, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Ga-
lip Akın, “Darbeler ve Demokrasi; 
15 Temmuz Darbe Girişiminin Dü-
şündürdükleri” programında NEÜ 
Hukuk Fakültesi Dekanı Nuran 
Koyuncu ve NEÜ Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulka-
dir Yıldız, “Türkiye Geçilmez” adlı 
webinarda NEÜ Dr. Öğretim Üyesi 
Serap Batı ve Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Bakanlar, “Tarihsel Süreç 
İçerisinde Darbeler ve 15 Temmuz 
Hain Darbe Girişimi” online konfe-
ransında NEÜ Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Güzel, “15 Temmuz 
Darbe Girişimi ve Etkileri” konulu 
online programda da NEÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hakan Sarı önemli 
bilgiler verdi. 

Etkinlikler kapsamında ayrı-
ca NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat 
Fakültesinde bir fotoğraf sergisi ve 
ödüllü online dart turnuvası dü-
zenlendi.
n HABER MERKEZİ

Prof.Dr. Cem Zorlu
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Seyit Mehmet Dağ güven tazeledi Yıldırım Bakan Yardımcısı oldu 
S.S. Konya Karaman Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi Bölge Birliği 
2021 yılı seçimli Genel Kurul Top-
lantısı gerçekleştirildi. Tek liste ile 
gidilen seçimlerde Başkan Seyit 
Mehmet Dağ güven tazeledi. Ge-
nel kurulunun ardından açıklama-
larda bulunan Başkan Seyit Meh-
met Dağ, “2012 yılında şahsımın 
başkanlığında 7 kurucu üye ile 
Konya ve Karaman illerinde faali-
yet gösteren Tarım ve Hayvancı-
lık kooperatiflerini bir çatı altında 
toplanmasını amaç edinerek 1163 
sayılı Kooperatifler Kanunu’nu 
esas alarak kurulmuş bir bölge 
kooperatifidir. 2012 yılından bu 
yana Konya ve Karaman’da tarım 
ve hayvancılığı kalkındırmak adı-
na çok sayıda projeye imza attık.  
Yeniden kooperatif üyelerimizin 
bizlere bu göreve layık gören ko-
operatif üyelerimize teşekkür edi-
yoruz. 

Yeni dönemde de Konya ve 
Karaman’da da tarım ve hayvan-
cılığa yönelik projelerimiz aralıksız 
devam edecek” diye konuştu. S.S. 
Konya Karaman Tarımsal Kalkın-
ma Kooperatifi Bölge Birliği yö-
netimi şu isimlerde oluştu; Seyit 
Mehmet Dağ, Tamer Koç,İrfan 

Zeybekoğlu, Ahmet Gezer, Rama-
zan Arslan. Denetim Asil Ahmet 

Keleş,Ramazan Perçin,Hüseyin 
Ölmez. n SİBEL CANDAN

Konya’nın yetiştirdiği tecrübeli 
bürokratlarından Mehmet Hamdi 
Yıldırım’a yeni görev verildi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
imzasıyla yayımlanan kararlara 
göre, Konyalı bürokrat Yıldırım 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcı-
lığına atandı. 

Mehmet Hamdi Yıldırım’ın 
Bakan Yardımcılığına atanmasının 
ardından Çumra Belediye Başka-
nı Avukat Recep Candan sosyal 
medya hesabından tebrik mesajı 
yayınladı. 

Başkan Candan, “Değerli 
hemşerilerimiz Çumra'mızın ye-
tiştirdiği değerli bürokratlardan 
önceki dönem Ulaştırma Bakanlı-
ğı Müsteşarı Hamdi Yıldırım bey, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
Hazine ve Maliye Bakanı yardım-
cılığı görevine atanmıştır. Ken-
disinin, önceki görevleri layıkıyla 
yerine getirdiği gibi bu görevi de 
Cenabı Hakk’ın yardımıyla en gü-
zel şekilde ifa edeceğine yürekten 
İnanıyorum. Sayın Bakan yardım-
cımıza yeni görevinde hayırlı hiz-
metler ve üstün muvaffakiyetler 
diliyorum Çumra'mıza, Konya'mı-
za ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun 
“ifadelerini kullandı.

MEHMET HAMDİ 
YILDIRIM KİMDİR? 

1965 yılında Konya’da doğ-
du. 1990 yılında Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümünde me-
zun oldu. Türkiye Şeker Fabrika-
ları Genel Müdürlüğünde çalışma 
hayatına başladı. Milli Prodüktivite 
Merkezi (MPM) TÜRK ŞEKER A.Ş. 
Reorganizasyon Projesinde komis-
yon üyeliği ve grup başkanlığı gö-
revlerinde bulundu. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
sinde Araştırma Görevlisi olarak 
çalıştı.1996–2003 yılları arasında 
Madencilikten Sorumlu Devlet 
Bakanlığı Baş Danışmanlığı, ETİ 
HOLDİNG (Madencilik) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ve-
killiğinde bulundu. TBMM Millet-
vekilliği Danışmanlığı, çeşitli özel 
sektör firmalarında, Genel Koor-
dinatör, Yönetim Kurulu Başkan-
lığı, Kurumsallaşma ve Yeniden 
Yapılandırma Başkanlığı görevle-
rinde bulundu.2003–2008 yılları 
arasında, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Bakan Danışmanlığı, 
Eti Maden İşletmeleri Eti Zeolit 
Kimya Sanayi A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcılığı, aynı dönemde Çaye-
li Bakır İşletmeleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği, ETİMINE 
SA (Lüksemburg) Yönetim Kuru-
lu Üyeliği görevlerini yürüttü. Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdür 
Müşavirliği, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu ( TMSF), Toprak Hol-
ding, Toprak İnşaat AŞ Yönetim 
Kurulu Üyeliğinde bulundu. Meh-
met Hamdi Yıldırım, evli ve üç ço-
cuk babası olup, İngilizce ve Rusça 
bilmektedir.
n EMİNE ÖZDEMİR

KTO-Karatay ile Yöntem 
Koleji arasında işbirliği 

KTO- Karatay Üniversite ile 
Yöntem Koleji arasında bilimsel, 
kültürel, sportif ve sosyal faaliyet-
ler düzenlenecek ve bunun yanın-
da öğrenci kayıtların da indirim 
uygulamasına ilişkin protokol üni-
versitenin sosyal tesislerinde im-
zalandı.

Üniversitenin sosyal tesisle-
rinde yapılan protokol törenine 
KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, Yöntem 
Koleji Kurucusu Oğuzhan Gündüz, 
Yöntem Koleji CEO’su Serhat Şe-
nel ve Yöntem Koleji Anadolu ve 
Fen Lisesi Müdürü Mustafa Dur-
sun katıldı.

Törende konuşan KTO-Kara-
tay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade,  “ Üniversitemizle 
Yöntem Koleji arasında yapılan 
protokolle, KTO-Karatay Üniver-
sitesiyle Yöntem Koleji arasında 
bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal 
alanlarda yapılacak olan faaliyetle-
re dair bir işbirliği ve koordinasyo-
nu sağlanacaktır. Protokolün diğer 
bir amacı ise, KTO-Karatay Üniver-
sitesi kamu-özel liseler ile öğretim 
kurslarına uygulanacak olan ‘ARTI 
10 Burs Programına’ ilişkin usul 
ve esaslar düzenlenecektir.  Bu yıl 
ilk uygulanan protokolü Yöntem 
Kolejiyle imzaladık. Hayırlı olsun” 
dedi.

Yöntem Koleji Kurucusu 

Oğuzhan Gündüz ise, “İmzaladığı-
mız protokolle, KTO- Karatay Üni-
versiteyle Yöntem Koleji arasında 
işbirliği gerçekleştireceğiz. Yapı-
lan bu işbirliği okulumuza önemli 
katkılar sağlayacaktır. Kolejimiz 
öğrencileri üniversiteyle birlikte 
yapacağımız bilimsel, kültürel, 
sportif ve sosyal faaliyetlerde ken-
dilerini geliştirecektir. Okulumuza 
bir ayrıcalık sağlanacaktır. İmzala-
dığımız protokol hayırlı olsun. Bu 
işbirliğinden dolayı başta KTO- 
Karatay Üniversitesi Rektörü Sa-
yın Osman Sade’ye, üniversitenin 
yöneticilerine ve emeğe geçenlere 
teşekkür ediyoruz. Yöntem Kole-
ji 5 öğretmen arkadaşın kurduğu 
bir öğretmen kuruluşudur. Bu gün 
geldiğimiz noktada Meram Yer-
leşkemizle birlikte Selçuklu yer-
leşkemizde Konya ve Türkiye’nin 
eğitimin kalitesinin artması için 
elimizden geleni yapıyoruz. Türki-
ye genelinde gerek LGS, gerekse 
üniversite yerleştirme sınavlarında 
dereceler çıkardık. Bu başarımızın 
temelini genç, dinamik ve profes-
yonel olan ekimizden kaynaklanı-
yor” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından KTO- 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Osman Sade ile Yöntem Koleji 
Kurucusu Oğuzhan Gündüz birlik-
te işbirliği protokolünü imzaladı.  
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi ile Sarayönü Belediyesi arasında imzalanan protokolle, ata tohumlarının 
Türkiye’de yaygınlaştırılması ve tohumların geleceğe aktarılması amaçlanıyor

Ata tohumlarının geleceği 
için önemli bir adım atıldı

Selçuk Üniversitesi ile Sarayönü 
Belediyesi arasında ata tohumla-
rın Sarayönü, Konya ve Türkiye’de 
yaygınlaştırılması ve uzun süreli ko-
runması amacıyla iş birliği protokolü 
imzalandı.

Protokol ile ata (yerel) tohum-
ların toplanması, bitkisel üretim 
yapılması, ürünlerin değerlendi-
rilmesi, tohumların depolanması, 
ata tohumların yaygınlaştırılması, 
tarımsal üretimle ilişkili tüm aşa-
malarda çalışma yürütülmesi ve 
tarımsal eğitim alanında stratejiler 
geliştirilerek uygulanması hedefle-
niyor.

Protokol kapsamında, Sarayö-
nü ilçesinin gelişimine katkı sağla-
yabilecek yüksek lisans ve doktora 
tez projelerinin desteklenmesi, ata 
tohumların yetiştirilmesi ve araş-
tırma yapılması için arazi tahsisinin 
sağlanması, Selçuk Üniversitesi Sa-
rayönü Meslek Yüksekokulu öğrenci 
ve öğretim elemanları ile çiftçilerin 
teknik gezi ve saha çalışmalarına 
imkân sağlanması, Selçuk Üniversi-
tesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu 
bünyesindeki seranın modernizas-
yonu amaçlanıyor.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ TAKİBİNDE OLACAK”

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektörlük 
makamında düzenlenen törende 
Selçuk Üniversitesi olarak bölgedeki 
tüm çalışmalara öncü olmayı hedef 
edinen bir üniversite olduklarını 
söyledi. Sarayönü Belediye Başkanı 
Nazif Solak da protokolün önemine 
işaret etti. Konuşmaların ardından 
iş birliği protokolünün imzalandığı 

törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Tuğrul Polat, Ata Tohum 
Proje Koordinatörü ve Sarayönü 
Meslek Yüksekokulu Tohumculuk 
Programı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Ak-
man eşlik etti.
“TAT VE AROMA BAKIMINDAN EŞSİZ 
ÜRÜNLER YETİŞTİRMEYİ İSTİYORUZ”

Ata Tohum Proje Koordinatö-
rü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Akman, 

projeye ilişkin açıklamada bulun-
du.  İmzalanan protokolün üniver-
site-belediye iş birliğinin en güzel 
örneklerinden birisi olduğunu be-
lirten Dr. Öğr. Üyesi Akman, “Üni-
versitemiz serasında fide haline 
getirilen bitkiler, Sarayönü Beledi-
yemiz arazisinde yetiştirilmekte ve 
belediye bünyesinde oluşturulacak 
nem ve sıcaklık ayarlı tohum depo-

larında gelecek nesillere aktarılma-
sı amacıyla uzun süreli muhafaza 
edilebilecektir. Üniversite olarak bu 
ata tohumlarımızı verim, tat, lezzet 
ve aroma yanında antioksidanlar, 
fenolik maddeler, vitaminler, mikro 
ve makro elementler yönüyle insan 
sağlığı için en faydalı olanlarını bi-
limsel araştırmalarla belirlemiş ola-
cağız” ifadelerini kullandı.

 “ÇALIŞMAMIZ; SAĞLIKLI 
NESİLLERİN YETİŞMESİNE 

KATKI SUNACAK”
Dr. Öğr. Üyesi Akman, toplanan 

140 adet kışlık ve yazlık sebzelerin 
yanı sıra tarla bitkileri tohumlarını, 
organik tarımda kullanılan gübre ve 
ilaçlarla doğal yollarla ürettiklerini 
anlattı. 

Projenin, güvenli gıdayla bes-
lenen daha sağlıklı nesillerin ye-
tişmesine katkı sunacağını işaret 
eden Dr. Öğr. Akman, “Çevre dostu 
bu projeyle bitki yetiştirmede kul-
lanılan kimyasal ilaç ve gübreler 
kullanılmayacak olması toprak ve 
su kirliliğinin de önüne geçecektir. 
Genetik mirasımız olan ata tohum-
larımız, gelecekte gıda güvenliğinin 
sağlanmasında; küresel ısınma ve 
iklim değişiklikleriyle oluşan kurak-
lıkla mücadelede bir tampon vazi-
fesi görecektir. Ülkemizin gelecek 
stratejisiyle uyum içerisinde gıda 
güvenliğini ve ayrıca güvenli gıda-
nın mutfaklarımızda yer almasına 
katkıda bulunabilecek yerel ata 
tohumlarımızın korunması ve yay-
gınlaştırılması projesinin ülkemize 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum.” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

M. Hamdi Yıldırım

TOFAŞ CEO’su Eroldu’dan Koyuncu’ya ziyaret
Türkiye genelinde bulunan Jeep 

ve Alfa Romeo bayilerinin yöneticileri 
sektördeki gelişmeleri değerlendir-
mek amacıyla 8-9 Temmuz tarihle-
rinde Konya’da buluştu. 

Pek çok konuda fikir alışverişin-
de bulunan bayi yöneticileri Koyuncu 
Otomotiv’i de ziyaret ederek verimli 
bir toplantı süreci geçirdiler. Toplantı-
ların ardından başta Hz. Mevlana’nın 
türbesi olmak üzere Konya’nın tari-
hi ve kültürel değerlerini de keşfe-
den misafirler Konya ziyaretlerinden 
memnun ayrıldılar. 

Toplantı tarihi ile aynı tarihler-
de TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu da 
Konya’yı ve Koyuncu Otomotiv’i zi-
yaret etti. Koyuncu Grup İcra Kurulu 
Başkanı İbrahim Koyuncu, Otomotiv 
Grup Başkanı Kerim Oflaz ve Koyun-
cu Otomotiv Genel Müdürü Cenan 
Saraçoğlu’nun eşlik ettiği Cengiz Erol-
du, Koyuncu Otomotiv’deki çalışma-
ları yakından inceledi ve memnuni-
yetlerini dile getirdi. n HABER MERKEZİ
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8 YAŞINDA ŞEHİT HÜSNÜ VE 
15 TEMMUZ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Bundan önceki üç sayımızı Yunus Emre 
Özel Sayısı olarak hazırladık. Umuyorum 
ki beğenmişsinizdir. Bütün yılı Yunus 

Emre için ayırmış olsa idik sadece deryadan bir 
katre sunmuş olurduk sizin için. Ama biz Yu-
nus Emre’yi unutturmamak ve hatırda tutmak 
adına üzerimize düşen görevi bir nebzede olsa 
yerine getirmiş olmanın huzurunu duyuyoruz. 
İlerleyen zaman içerisinde yine bazı özel sayılar-
la karşınızda olacak ve tarihimizin unutulma-
yan ve sevilen simalarını sizlerle tanıştırmaya 
devam edeceğiz Allah’ın izni ile.

*
Dün günlerden 15 Temmuz’du. Bu tarih 

hafızalara ve düşülen notlara kara harflerle ka-
zındı. Halkımızın Peygamber ocağı olarak isim-
lendirdiği askeriyemiz halkına silah doğrulttu 
ve onların üzerine ateş etmekten çekinmedi. 
Sokağa dökülen halk da Peygamber Ocağı de-
nilen yerde bulunan Mehmetçiğin üzerine ateş 
etmekten ve hatta onları öldürmekten imtina 
etmedi. Bugün hala yaşanılan bu meşum olayın 
utancını üzerimizden atamamış bir vaziyette 
yaşıyoruz. Tek dileğimiz bu kara lekeyi bu mille-
tin alnına süren kara gönüllülerin adalet önünde 
hesap vermeleri. 

İzmir’e giderken Afyon -Uşak arasında he-
men yolun sağ tarafında bir İstiklal Savaşı Anıtı 
var. Burada Milli Mücadele sırasında şehit olmuş 
Mehmetçiklerimizin isimlerinin yer aldığı ma-
kam kabirleri var. Her İzmir ziyaretimde mut-
laka bu şehitliğe uğramak için zaman ayırmaya 
ve burada bütün şühedanın ruhu için bir Fatiha 
okumaya çalışırım. Bu seferde uğradım ve gö-
revimi yaptım. Ancak bu sefer dikkatimi belki 
daha önce de gördüğüm ama dikkat etmediğim 
4 isim çekti. Bu şehitlerimizin 4’ü de Konyalı…

Birincisi İvrizli Hasanoğlu Hacı. 1901 ta-
rihinde doğmuş. 21 yaşında iken şehit olmuş. 

Yani daha hayatının baharında, hayalleri, sev-
daları olan bir delikanlı…

İkincisi Hadimli Hüsmenoğlu Alişan. 1908 
yılında doğmuş. 14 yaşında şehit olmuş. Daha 
hayal kuramadan, sevdanın ne olduğunu bilme-
den cepheye koşmuş diyeceğim; ama mezar taşı 
bize sevdasının büyüklüğünü gösteriyor. Alişan 
vatanına sevdalanmış ve bu uğurda canını ver-
miş.

Üçüncüsü Hadimli Süleymanoğlu Ahmet. 
Doğumu 1909. 13 yaşında cepheye koşmuş ve 
burada şehadet şerbetini içmiş. Ahmet de hem-
şehrisi Alişan gibi vatanına âşık olmuş ve bu 
uğurda serden geçmiş. 

Dördüncüsü Bozkırlı Ömeroğlu Hüsnü. 1914 
yılında dünyaya gözlerini açmış. Daha 8 yaşında 
iken bu günkü tabirle gözleri açılmadan cepheye 
koşmuş. Burada sevgilisi uğruna can vermiş. İv-
rizli Hacı’yı, Hadimli Alişan ve Ahmet’i, Bozkırlı 
Hüsnü’yü serden geçiren vatan sevgisi, aradan 
geçen 90 yılda nasıl törpülendi ki 15 Temmuz’da 
aynı milletin fertleri olan ve Mehmetçik diye 
isimlendirdiğimiz o kutsal ocaktan çıkan bazı 
mankurtlar silahlarını düşman yerine kendi 
milletinin üzerine doğrultabildi. Bunlar hangi 
eğitim ve şartlar altında bu hale getirildiler. Ve 
o gün tatbikat var diyerek sokağa çıkarılan hiç-
bir şeyden haberi olmayan Mehmetçiklerimize 
hangi gizli emellilerin eğittiği mankurtlar silah 
doğrulttu ve bazılarının kellesini kesti. Bun-
ların cevabını bulmadan ve bu karanlık emelli 
Türk düşmanlarını tanımadan bize bu ülkede 
rahat verilmeyeceğini bilmeli ve anlamalıyız. 
15 Temmuzların bir daha gerçekleşmemesi 
için gençlerimize ve çocuklarımıza Türk’ün örf, 
adet, gelenek, töre ve kültürünü iyi anlatmalı ve 
onların hayatlarına bu kurallarla yön vermeleri-
ni sağlamalıyız.

*
Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden 

kutlar, bu bayramın İslam Aleminin uyan-
masına vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz 
ederim.
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YAĞIZ RECEP

A fşarlı Yağız Recep, attığını vuran, sa-
vurduğunu biçen, sırtı yere gelme-
miş, bileği bükülmemiş bir Türkmen 

delikanlısıdır. Aynı zamanda Ziya Çalık/Çalı-
koğlu’nun romanının adı ve kahramanıdır.

Konya’dan gelen tatar, onu “bin can ile 
beklediklerini” söylemiş, bütün umutlarının 
onda olduğunu belirtmiştir. Ne var ki bu çağ-
rı bir sır olmaktan çıkmış, kısa zamanda her 
tarafta duyulmuştur. Recep annesine veda 
edip tam ayrılacağı sırada, nişanlısı Ayşe’nin 
babası Ömer Ağa nefes nefese yetişir. 95’lik 
Ömer Ağa, Ayşe’nin sabaha karşı kaçırıldığı-
nı söyler. Kuş gibi gittiği nişanlısının evinin 
önünde on altı tane nal izi görmüştür.  Atların 
izini sürerek dere dar geçidine kadar gelmiş, 
atını suyun akışına bırakarak karşı tarafa geç-
miştir. Kayalar arasından geçerken bir çalıda 
Ayşe’nin gömleğinden kestiği bir bezi görün-
ce heyecanlanmış ve hedefine yaklaştığını dü-
şünmüştür. Bu Türkmen kızı, en zor anında, 
at sırtında kaçırılmış giderken bile Recep’e 
bir iz, bir işaret bırakmıştır. Yağız Recep, ka-
yalıkların arasından ilerleyerek önce nöbetçi 
eşkıyayı haklamış, daha sonra Kurtoğlu ile üç 
eşkıyayı sırayla dövmüş, Ayşe’sini kurtarmış 
ve babası Ömer Ağa’ya teslim etmiştir.

Aslında Kurtoğlu namlı bir eşkıyadır, Pa-
dişahın zaptiyelerini çil yavrusu gibi dağıtan, 
dağda, şehirde fermanı okunan Kurtoğlu,(tef-
rika : 6) baş kesmesiyle, bağırsak deşmesiyle 
ünlüdür. Onun söylediğine göre Ayşe’yi, Kon-
ya’daki Küçük Efendi’nin isteği üzerine kaçır-
mıştır.

Yağız Recep’in zihninde, Küçük Efendi 
kim? sorusu vardır. Farklı bölgelerden ge-
çerek İstanbul-Lâdik-Konya güzergâhı üze-
rinden Elikesik Han’a gelir. İçerisi kervan 
yolcuları, sürücüler, yanaşmalarla doludur. O 
gece orada geceler. Handa bir kenarda yük-
sek sesle konuşan dört kişinin sözleri kulağına 
çalınır. Bu dört kişinin başı, Koç Yiğitoğlu adlı 
eşkıyadır.  Arkadaşının adı Satılmışoğlu’dur. 
Romanda diğer iki eşkıyanın adı verilmemiş-
tir. Az sonra Elikesik Han’a, Küçük Efendi ta-
rafından gönderilen  bir haberci gelerek ken-
dilerini bulur. Onlara gıyabında iki defa idama 
mahkûm olan Kurtoğlu’nun Yağız Recep ta-
rafından nasıl dövüldüğünü anlatır. Yağız Re-

cep’i yakalamak görevinin onlara verildiğini 
söyler. Bu dört kafadar hemen bir plan yapar-
lar.  Buna göre şafakla birlikte yola çıkarak Re-
cep’i Konya’ya varmadan yakalayacaklardır.

Eşkıyalar bu Türkmen delikanlısını tanı-
mamaktadır. Sadece Küçük Efendi’nin ada-
mından onun hakkında  “ak atı ve tığ gibi bir 
delikanlı olduğu”nu duymuşlardır. Koç Yiği-
toğlu ve arkadaşlarının konuşmalarını, handa 
tesadüfen dinlemiş, öğrenmiş olan Recep; ker-
vanı kaçırmış gibi yaparak, yer, yol yordam, iz 
bilmediği için Konya’ya onlarla birlikte gitmek 
istediğini söylemiştir. Koç Yiğitoğlu, Satıl-
mış’ın itirazlarına rağmen buna izin vermiştir.  
Hep birlikte Başarakavak köyüne uğramadan 
Apa’ya doğru yönelirler. Kızgın güneş altında 
atlar terlemiş, bir hayli yorulmuştur. Bir de-
ğirmenin gölgesinde oturup bir şeyler yerler-
ken, atlar da dinlenir.  Meram yoluyla varmak 
için aşağı yukarı bir konaklık mesafe vardır. 
İkindiüstü Apa hanına varırlar.  Handa kim-
se yoktur. Koç Yiğitoğlu, hancı Daldaloğlu’nu 
sorguya çeker. Yağız Recep’in geçip geçmedi-
ğini öğrenmek ister. Daldaloğlu, dünden beri 
kimsenin gelmediğini ama birkaç saat sonra 
bir kervanın handa geceleyeceğini söyler. Bu 
defa Koç Yiğitoğlu, adamlarına Apa geçidine 
gidip orada beklemelerini önerir. Ne var ki dı-
şarıda şiddetli bir yağmur yağmaktadır, Me-
ram deresine akan suyolları dolmuş, taşmış, 
her yan sular altında kalmıştır. Yağmur, Yağız 
Recep’in ak kızının üstündeki siyah boyayı 
akıtmış, onu tekrar ak kız haline koymuştur. 
Atın rengindeki değişikliği ilkin Satılmışoğlu 
fark etmiş, katıla katıla gülmeye başlamıştır.

Yağız Recep, Satılmışoğlu’nun hareketle-
rinden şüphelenmiş, tedbirini almıştır. “Heey! 
Kahpenin gidisi… bize de mi oyun” diyerek 
kendisine hücum eden Satılmışoğlu’nun tut-
tuğu gibi savurmuş, ensesinden yakalayarak 
sığındıkları mağaranın dışına sürüklemiş ve 
orada adamakıllı kırbaçlamıştır. 

MUSTAFA 
ÖZCAN
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Recep’in adam öldürmek gibi bir huyu 
yoktur. Onu sel suları içine atmıştır. Koç Yi-
ğitoğlu’nun da burnunu yassıltmış, yüzünü 
gözünü kan içinde bırakmıştır. Hemen atına 
atlamış, öteki atları da önüne katarak götür-
müştür.  Epeyce uzaklaştıktan sonra bu atları 
serbest bırakmıştır.

O gece müthiş bir ayaz vardır.   Islık el-
biseleri içinde iyice donar. Hatta ısınması için 
arada bir yere inerek ak kızıyla birlikte yürür. 
Bir müddet gittikten sonra köpek sesleri du-
yar. O tarafa yönelince bir çobanla karşılaşır. 
Yakılan ateşte ısınmaya ve üstünü başını ku-
rutmaya çalışır. Bu çobanın ak kısrağa kötü 
niyetle baktığını görünce, kendisine bir fena-
lık yapabileceğini düşünmeye başlar. Çoban, 
“Dağların arslanı Deli Mehmet’in inine atla 
gelinir mi hiç? Destursuz bağa girenin hali 
budur” der ve Yağız Recep’e kamasıyla sal-
dırır. Recep atik davranarak bundan kurtulur 
ve Deli Mehmet’i, kemikleri kırılıncaya kadar 
döver, Mehmet’in kafası, gözü kan içinde kal-
mıştır.  Azılı köpeklerinin ikisini odunla öldü-
rür, öbürlerinin de saldıracak hali kalmamış-
tır.

Dimdik ve yüksek duvarların çepçevre 
kuşattığı büyük bir binanın iki kapalı kapısı 
önüne geldiği zaman Yağız Recep’i, uzun sik-
keli iki derviş karşılamış, boyun kırmıştır. O 
beklenilen bir misafirdir. Bahçedeki tarhların 
arasından bembeyaz mermer merdivenlerin-
den çıkarılmış, iri tüylü Sille halılarıyla örtülü 
divanhaneden geçirilerek, bir odaya alınmış-
tır. Romancı, odayı şöyle tasvir etmektedir: 
“Oda baştanbaşa Isfahan ve Tebriz halılarıyla 
kaplı idi. Dünkü sel, çelebiler köşkünün ancak 
bahçe duvarlarına kadar gelebilmiş ise de in-
sanı üşütecek kadar bir rutubet vardı.  Odanın 
ortasında bir meydan sinisi kadar geniş, sap-
sarı, pırıl pırıl pirinç mangalın içindeki kıpkızıl 
ateş, odaya uyuşukluk veren bir sıcaklık yayı-
yordu” (tefrika: 28).

Konya’ya vardığı zaman ilkin Çelebiler 
Konağı’na uğramış, fakat Büyük Efendi’nin 
Meram’da olduğunu öğrenince, Meram’a git-
miştir. Burada içeriye giren bir rehber, onu 
bambaşka bir yere götürür. Meram köprüsü-
nün ilerisinde tarihi hamam geçilir, sonra Yıl-
dız denilen tepenin ilerisindeki koca bir bina-
ya girilir. Oymalı kalın kapılar açılıp kapanır, 
Recep, güzel bir odaya alınır. Çok yakından 
cümbüş sesleri gelmektedir. Az sonra gözleri 
içkinin tesiriyle kızarmış; zayıf, sarı benizli bir 

genç belirir(Tefrika: 31). Bu, zayıf, ince par-
maklı, beyaz tenli, yakıcı keskin gözlü, kaplan 
bakışlı bir gençtir. Yağız Recep’e göre bu sey-
rek bıyıklı adamın yüzünden yalan ve ihanet 
akmaktadır.  Bu, Küçük Efendi’den başkası 
değildir. Büyük Efendi’yi ne zaman görece-
ğini soran Yağız Recep’e, “Sen geldin ya… 
Ne mutlu bize… Görüşür, konuşuruz. Fakat 
hayli uzak diyardan zahmet ettin. Şimdi de 
hakkımız rahat ve zevktir. Buyurun içeriye” 
der(Tefrika: 31). Onu eğlence âlemine sokar. 
İçki ikram edilir, içerisine zehir konularak öl-
dürülmek istenir. Oyuncu kızlardan Kambur 
Zeliha’nın gizlice onu uyarması üzerine sunu-
lan içki bardağını kazaen devirmiş gibi yapıp 
döker. Gece yattığı zaman da oradan kaçma-
nın yollarını arar. Gene kendisine Kambur 
kız Zeliha yardımcı olur. Bir an önce buradan 
ayrılıp Büyük Efendi’nin evine gitmesini söy-
ler. Küçük Efendi’nin tuzağından böylelikle 
kurtulan Yağız Recep, bin bir tehlikeyi göze 
alarak Büyük Efendi’nin aşağıdaki büyük köş-
küne gelir. Yolda da kendi kendine söylenir: 
“Seni davet ettikleri zaman kim çağırdı ise 
ona git. Oturaktan, safadan, cümbüşten sana 
ne be!”(Tefrika: 36).

Büyük Efendi onun geç kalmasından do-
layı merak içindedir. Ayrıca son derece has-
tadır. Yatakta eşinin yardımıyla doğrulur, 
Recep’e, ömrünün sayılı dakikaları kaldığını 
söyler.  Daha sonra da kendisinin “ yedd-i 
emanetime mevdu mukaddes vediaları cani-
b-i âliyeye îsâl ile mükellef olduğunu” belirte-
rek, Recep’e şöyle hitap eder:

“Senin kahraman baban zorlu bir insandı. 
Ona hadsiz, hesapsız servetler emanet edile-
bilirdi. O Tanrının rahmetine kavuştu. Onun 
yerini sen tutacaksın oğul. İşte bunun için 
seni çağırdım. Kimseye ama hiç kimseye em-
niyet edemediğim bu mukaddes emanetleri 
sana verip göndereceğim” (Tefrika: 39).

Emanetleri iki gün içinde vereceğini ifade 
eden Büyük Efendi, Recep’e, düşmanın hem 
çetin hem de hilekâr olduğunu hatırlatarak, 
yanına güvendiği insanlar almasını öğütler. 
Recep’i odasının yanındaki bir odada misafir 
ederler. 

Sabahleyin şehre inen Büyük Efendi’nin 
kendisini şehirde beklediğini söylerler. Recep, 
Meram’ın yemyeşil bağları arasında kıvrılan 
yollardan atını sürerek şehre gelmiş ve hay-
vanını bir hana bırakmıştır. Daha sonra Ka-
yıklı kahveye girip bir köşede oturmuştur. 
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Burada Gamsız Murat’a rastlamış, Murat 
da ondan kendisini arkadaşlığa kabul etmesi-
ni istemiştir. Biraz sonra içeriye Koç Yiğitoğlu 
ve adamları girerek bir köşeye otururlar.  An-
cak çok geçmeden Recep’in de tesadüfen ora-
da olduğunu anlayınca kavga başlar. Çıkan 
kavgada silahına davranan Koç Yiğitoğlu’nu 
kahvenin havuzuna atar.  Gamsız Murat’ın 
da yardımıyla Koç Yiğitoğlu’nun adamlarını 
döver. Çevresindekilere saldırmasını söyle-
yen Koç Yiğitoğlu’na, “Ben dini bütün Türk-
menoğlu Türkmen’in. Hadi arslanlar saldırın 
bakalım” diyerek palasını sıyırır.  Hemşeri-
cilik duygusuyla hareket edenler de Yağız 
Recep’in karşısında yer almışlardır.  Tam bu 
sırada Büyük Efendi’nin evinde gördüğü ses-
siz Mevlevi dervişi kapıya gelmiş, ortalığı ya-
tıştırmıştır. Recep’e de “Ağa, efendi hazretleri 
sizi bekliyor”  demiştir. Oradakiler, “efendi 
hazretlerinin konuğu imiş” diyerek hayret 
ederler. Hatta onun ne kadar yiğit bir kişi ol-
duğunu belirtirler. Derviş onları alır, konağa 
götürür. Murat dışarıda kalır. Büyük Efendi ile 
görüşür. Efendi onu vazifesinin ne olduğunu 
açık seçik bir dille şöyle anlatır:

“Recep, büyük Mevlâna’ya ait birkaç eser 
vereceğim gibi bunları, değerleri milyonlar-
la ölçülür. (…) Eğer bunlar nâ-ehiller elinde 
kalırsa… koca bir müessesenin harabisinine 
badi oluruz ki, en şedit manevi cezaya layık 
oluruz.(…) Vereceklerim yükte hafiftir oğ-
lum. Fakat hafifliği kadar da pahada ağırdır.
(…) Sana inanıyorum. Fakat, bir milyon hırsız 
var ki, akur külabi peşine takmakta bir an te-
reddüt etmeyecekler” (Tefrika: 47).

Büyük Efendi, Recep’e kaç kişi bulduğu-
nu sorar, arkadaşı Gamsız Murat’a da bir at 
buldurur.  Bir hana gidip oda kiralamasını, 
sular kararınca da doğru kendisine gelmesini 
tembih eder.  Söyleneni yapan Recep, onun 
bu “manevi değeri büyük ve nâ –ehiller eline 
geçmemesi için canib-i der-âliyeye kaçırttığı 
emanetleri, o çok kıymetli taşları” alır (Tefri-
ka: 51).

Oğlunun nasıl bir insan olduğunu ve ne-
lere kadir bulunduğunu bilen Büyük Efendi, 
böyle bir serveti ona bırakmak istemez. Bü-
yük gayeler takip eden bu yolun herhangi bir 
sarsıntıya ve çöküntüye maruz kalmamasını 
sağlayacak önemli bir yekûnu ehline gönde-
recektir. Çünkü Büyük Efendi asırlardan beri 
“ perestişkârları, tarikat salikleri tarafından 
armağan edile edile kümelenen bu büyük 

servetin” dünyada çarçur edilmesinin önüne 
geçmeyi  düşünmüştür.

Öte yandan Küçük Efendi de boş durma-
maktadır.  İlkin yol boyunca geçitlere adam-
larını yerleştirmiş, ayrıca Yağız Recep’in bir 
tarikat yıkıcısı olduğu yalanını yaymıştır. Bu-
nunla da yetinmemiş, Kurtoğlu’nun kardeşi 
Kasım’ı, Recep’i öldürmek üzere görevlen-
dirmiştir.  Dahası Afşar’daki Ayşe’nin kaçı-
rılmasını emretmiştir.  Nitekim bu isteğine 
kavuşmuş, onu getiren haydutların yüzüne 
bile bakmamıştır. Çünkü onun için önemli 
olan kızın getirilmiş olmasıdır. Üst tarafı onu 
zerrece ilgilendirmemektedir.  Adam ölmüş, 
vurulmuş, evler yanmış umurunda olma-
maktadır.

Recep’le Murat, Ilgın tarafında bir köyden 
geçerken bir köpek sürüsüyle karşılaşırlar. 
Köpekler, hayvanlara, özellikle Gamsız Mu-
rat’ın atına zarar verir, at tökezlenir, Murat da 
sakat/yaralı kolunun üzerine düşer. En doğru 
iş bu netameli yerden bir an önce uzaklaş-
maktır. Onlar da öyle yaparlar. Murat ağır 
yaralıdır. Tan yeri ağarmaktadır. Vardıkları 
bir köyün kenarındaki evin kapısını çalarlar. 
Kapıyı suratsız bir köylü açar. Ona birkaç altın 
verince kendilerini içeri alır. Eşi ehil bir cerrah 
gibidir. Murat’ın kolunu sarar. Kızı Fato (Fa-
toş) da boylu boslu, güzel bir kızdır. Üç gün 
onlara hizmet eder.   Hem de kendileri hem 
de atlar dinlenmişlerdir.  Yağız Recep bir an 
önce gitmekten yanadır. Fakat Fatoş’un an-
nesi, sargının bir hafta sonra çıkarılabileceğini 
söylemektedir. Bu arada Gamsız’ın gönlü Fa-
toş’a akmıştır. Gamsız oldukça da iyileşmiştir. 
Yağız Recep ise alabildiğine tedirgindir, içi 
sıkılmaktadır, silahıyla, pusadıyla soyunma-
dan yatar. Uyuyamaz, dışarı çıkar. Kendisine 
ikram edilen afyonlu, kekikli ayranı içmemiş-
tir. İçeriye yatmağa gideceği sırada nal sesleri 
işitir. Toprağı dinler. Yanılmamıştır. Hemen 
tedbirini alır. Gelenler sekiz kişidir. Ev sahi-
binden yardım görmüşlerdir. Yağız Recep’le 
Gamsız Murat’ı alıp gideceklerdir. Ne var ki 
düşündükleri gibi olmaz. Yağız Recep, fun-
dalık yanında atları tutan iki adamı döverek 
konuşturur. Ayşe’sinin kaçırıldığını ve Küçük 
Efendi’ye götürüldüğünü öğrenir. Diğer beş 
kişi ise evi aramaya başlamışlardır. Murat’ın 
odasına doluşmuşlar, karanlıkta onu tekme-
lemektedirler. Yağız Recep, yağ kandillerini 
kuru otlar üzerine dökmüş ve otları içeriye 
atmıştır. Bu arada kapıyı kapatmıştır. 
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Eline geçirdiği sopayla, karanlıkta boğul-
mak üzere olan eşkıyadan dışarı fırlayanı so-
palarla dövmüş, başlarını kırmıştır. Bu arada 
ev sahibi de kafasına darbeler almış, kanlar 
içinde yere düşmüştür.

Bu netameli evden bir an önce kurtulmak 
isteyen Yağız Recep, Murat, Murat’ın sevdi-
ği Fato yahut Fatoş, Ayşe’nin kurtarılmasına 
karar verir. Yanındaki haydut Öküzboğan ile 
birlikte Küçük Efendi’nin evine giderler. Fatoş, 
sevdiği uğruna, Yağız Recep’i, Murat’ı satan 
babasının evini terk etmiştir. Küçük Efendi, 
babasının kendisinden kaçırttığı hazineyi ele 
geçirmek için önce kızı rehine diye tutmuş, 
Recep’i buldurtarak, hazineye karşı kızı ver-
meyi planlamıştır. (Tefrika: 75) Nişanlısının 
milyonlarca akçaya değeceğini bilen Recep, 
pos bıyıklı haydudun yardımıyla Küçük Efen-
di’yle görüşme imkânını bulmuştur. İki üç 
saatlik yoldan sonra vardıkları yerde Ayşe’yi, 
Küçük Efendi’yi, hatta Küçük Efendi’nin süta-
nasını görmüşlerdir.

Küçük Efendi, Yağız Recep’i görünce şöyle 
der:

“Hay koca Afşarlı hay… İnsan giderken 
bir Allahaısmarladık demez mi, insana ayol!.. 
Afşarlı ben uzun sözü sevmem. Az laf, çok iş. 
Biliyorum sen de öylesin. Seninle bir pazarlığa 
girişmek istiyorum. Razı mısın?” (Tefrika: 82).

Az sonra Ayşe’yi getiren nine, Yağız Re-
cep’i görünce, “Süt oğlumu sen üzdün he? 
Görürsün sen!” diyerek onu tehdit etmiştir. 
Romanda Öküzboğan’ın Küçük Efendi’nin 
önünde Yağız Recep’e ihanet ettiği görülür.  
Hem Ayşe’nin hem Murat’ın böğrüne hançeri 
dayar. Küçük Efendi’ye de şöyle der: “Efendi, 
efendi.. Yolladığın tosunların hepsini bu kan-
cık gidi tek başına birer birer hakladı. “Bunun 
üzerine Küçük Efendi iyice şaşırmıştır. Sözle-
rini şöyle sürdürür: “Beni de kahpelikle yaka-
ladı. Senin nerede olduğunu sorduğunda ya-
pacak başka bir şey olmayınca ben de gerçeği 
deyiverdim” (Tefrika: 85).

Öküzboğan, tam Ayşe’yi öldürecekken, 
gölge bir yerde duran Fatoş tarafından tüfekle 
vurulur, Recep’in elleri çözülür. Nine’yi Gam-
sız meşgul ederken, Yağız Recep, birden Kü-
çük Efendi’nin ayağının altındaki halıyı çeker. 
Recep’in bu hareketi üzerine, Küçük Efendi, 
olmuş armut gibi yuvarlanmış ve “Yandım 
Allah!” diyerek kendi hançeri üzerine düş-
müştür. Kısaca ihtirasının uğruna hayatından 
olmuştur. İçinde çöreklenen şeytan, akıp gi-

den kanla birlikte gitmiştir.  Öküzboğan’ın tır-
nakları bir keçeye saplanmış, donuk gözleri bir 
noktaya dikilmiştir.

Recep burada daha fazla kalmamakta 
kararlıdır. Çünkü en büyük düşmanı hayatta 
olmamakla birlikte götürdüğü kıymetli ema-
netin başka haydutların tamahlarını kamçıla-
yacağını düşünmektedir. Hep birlikte kapıya 
doğru giderlerken, sütoğlunun başında duran 
acuze kadın, Küçük Efendi’nin kalbinden çe-
kip çıkardığı hançeri bütün gücüyle Ayşe’ye 
savurmuş, Ayşe’yi kalçasından yaralamıştır. 
Sargı işlerini annesinden öğrenen Fatoş, he-
men müdahale etmiş ve yaranın kolaylıkla 
atlatılabileceğini söyleyerek yarayı sarmıştır.  
Bunun üzerine Murat da tüfeğini sütananın 
başına indirerek, onu sütoğlunun yanına gön-
dermiştir…  Daha fazla beklemezler.  Dışarı 
çıkıp atlarına binerler.  Recep Ayşe’sini ak kıza 
bindirir. Dağları, ormanları aşarlar. Amanas’ın 
karlı tepeleri önünde Beyşehir gölü görülünce, 
Recep, yanındakileri Afşar’a yollar. “Ağa beni 
bırakıyor musun?” diyen Gamsız Murat’a 
“Ben bir hazine götürüyorum Gamsız, sana 
da bir hazine bırakıyorum”  şeklinde cevap 
vermiştir. Bu, Türkmen delikanlısı, kahraman 
Yağız Recep verdiği sözü yerine getirmek için 
atını batıya doğru sürerken, kulağına, “Çabuk 
dön Recep!” sesi gelmiştir.

Roman, Babacan gazetesinde tefrika edil-
miştir.90 tefrikada tamamlanmıştır. Yazarı 
Ziya Çalıkoğlu’dur. İlk tefrika Babacan’ın 378. 
sayısında, 6 Ağustos 1946 tarihinde yayım-
lanmış, 90. tefrika da 16 Temmuz 1947 tari-
hini taşımaktadır.

26 Mart 1953 tarihinde vefat eden Ziya 
Çalık /Çalıkoğlu, Babacan gazetesinde de yaz-
mıştır. Yani sadece Ekekon’da, Babalık’ta baş-
yazarlık ve muharrirlik etmiş değildir. İstan-
bul’a gittikten sonra Babacan gibi biraz arka 
plandaki gazetelerde de yazılar yayımlamıştır. 
Babacan gazetesi, eski Vali, (1935’lerin Konya 
Valisi) Cemal Bardakçı’nın sahip olduğu ga-
zetedir.  Birbirlerini Konya’da tanımışlardır. 
Ekekon’a, Babalık gazetelerine bakılarsa Ziya 
Çalık en verimli yazarlardan biridir. Neredey-
se değinmediği konu kalmamıştır. Dolayısıyla 
Konya basınında hizmeti büyüktür.

Babacan’da bu roman hakkında şöyle bir 
duyuru vardır: “Yağız Recep yüz yıl önce yaşa-
mış kahraman bir Türkmen yiğidinin macera-
sıdır. Türkmenlerin ne temiz ne mert oldukla-
rını bilmeyen yoktur. 

247

İşte kahramanımız Yağız Recep, böyle 
gelenekleri, görenekleri tertemiz, özlü ve asil 
Türklerin içinde kahraman ve asil bir Türk-
men uşağıdır.”

Yine romanın tanıtılmasında Yağız Re-
cep’in peşinden pek çok kadının koştuğu, 
Ayşe’sinden başkasına bakmadığı, sevdiğini 
yâdların elinde bırakmadığı vurgulanmıştır.  
Fedakâr bir aşkın ne olduğu, temiz bir sev-
ginin kalpte nasıl yer tuttuğu gösterilmiştir. 
(Babacan, Sayı: 377, 6 Ağustos 1946, s.2)

Romanın geniş özetinden de anlaşılacağı 
üzere, Yağız Recep kimseyi öldürmemiştir. 
Kendisine ihanet edenleri bile (Gamsız Murat 
gibi) bağışlamıştır. Sağlam karakteri ile te-
mayüz etmiş bu genci, Büyük Çelebi boşuna 
seçmiş ve görevlendirmiş değildir. Son dere-
ce saygılı, zeki, sözünün eri, güçlü kuvvetli bir 
Türk gencidir.

Romanda beş kadın geçmektedir. İlki, 
Yağız Recep’in annesidir.  Ayşe’nin ise eşi 
menendi yoktur. Fatoş, Fatoş’un annesi diğer 
kadınlardır. Bu iki anne hakkında fazlaca bil-
gi yoktur.  Buna karşılık kötü karakter olarak 
da Küçük Çelebi’nin sütanasını göstermek 
mümkündür. Onun da analık duygusuyla ha-
reket ettiği söylenebilir.

Erkekler genelde kiralık işler yapan, çı-
karcı haydutlardır. Bunların en azılıları bile 

Yağız Recep’i yolundan döndürememiştir.  
Dönemin eşkıyaları, Yağız Recep’in gücünü 
iyi hesaplayamamışlar ve birer birer yenilmiş-
lerdir. Ancak biri ortadan çekilirken bir diğeri 
sahneye çıkmıştır. Gamsız Murat’la Fatoş’u, 
“bizim damda ikinize de yer vardır” diyerek 
sahiplenmiştir.

Romanın en güzel yanlarından birisi yerel 
hususiyetlerle karşılaşılmasıdır. Eserde Kayık-
lı kahve dâhil birçok mekân adı geçer. Bunlar 
genelde hanlardır. Konya kervanların kesin-
likle uğrayıp konakladığı bir merkez olarak 
çizilmiştir. Yollardaki hanlar, köyler ve ma-
ğaralar, Ziya Çalık’ın çok iyi bildiği yerlerdir. 
Ayrıca Meram ile ilgili tespitleri de oldukça 
bilgilendiricidir.

Eserde Mevlâna’nın soyu yani Çelebiler 
ailesinden de bahsedilmektendir.   Büyük Çe-
lebi’den çok saygılı bir dille söz edilmektedir. 
Romanı bu yönüyle değerlendirirsek, onun 
için “böyle bir konuyu işleyen ilk romandır” 
denilebilir.   Sonradan Hazreti Mevlâna’yı ve 
çevresini anlatan birçok roman ve oyun (pi-
yes)yazıldığı dikkate alınırsa böyle bir hükme 
varmak yanlış olmasa gerektir. Aslında Ziya 
Çalık/Çalıkoğlu ve bu romanı şimdiye kadar 
hiç gündeme gelmemiştir. Türklerin ata, ka-
dına ve silaha verdiği değerin de özellikle vur-
gulandığı görülmektedir.

 

Seni acılıklardan yıkayıp arıtmak 
için acı söylüyorum.
                                                  (Hz. Mevlânâ)

ACI SÖZ
Sözüme bakıp da deme: “Niçin acı söylersin?”
Hatanı yüzüne söylemeyen dostu neylersin
                                                            (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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Sarı camiin imamı -ki müezzin sürek-
li bir iş için dışarıda olduğundan çoğu 
zaman hem imamlık hem müezzinlik 

eder- beyaz minarenin süsten uzak şerefesine 
çıkıp elini kulağına attı ve tiz perdeden asıldı: 
Es sala…

Yaşlı kadın camiden gelen her sese hür-
met gösteren toparlanışlarda boydan boya 
huşu kesildi. “Allah Allah gene biri mi ölmüş. 
Bu hafta bu üçüncü sela.” Evin küçüğü on on 
iki yaşlarındaki kız, ninesi söylemeden kalkıp 
pencereyi açtı ve kara, zeytin gözleriyle tülün 
arkasından daracık sokağı şöyle bir kolaçan 
etti. Tüpçü yine üç tekerleklisine yüklediği 
tüpleri sipariş adreslerine teslim etmek üzere 
köşeyi dönüyordu. Tüpçü dükkanına bitişik 
bakkala hem ortağı hem kardeşi Arif bakı-
yordu belli ki. Bu anda ip atlama, saklambaç, 
istop oynadığı arkadaşlarını aradı gözü; yok-
lar. Akşamüzeri hepsi toplanır. Genellikle onu 
evden çağırmazlar; kendiliğinden çıkar ve bir 
kenarda onları seyreder. Oyuncu eksikleri 
varsa işaret ederler ve oyuna dahil olur. Olsun 
yine de çok zevkli sokakta oyun oynamak.

Arkasından yaşlı kadın sesleniyor. “Dinle 
kız, işit hele kim ölmüş?” Kendisi de yaşmağı-
nı kulağının arkasına atmış, kulak kesilmiştir. 
Hoca ilana başlar başlamaz bir motosiklet so-
kağın sessizliğini delerek geçer.

-Kimmiş? İrkiliyor, silkiniyor; andan uzak-
laştığını, anın içine aniden çağrılınca anlayan 
uyanışlarda cevap veriyor:

-Motorun sesinden duyulmadı.
-Sus, sus tekrar dinle!
-Mahallemiz sakinlerinden…- Bu kez de 

tam anonsun burasında hoparlör arıza yapar- 
Vefat etmiştir Allah rahmet eyleye. Cenaze 
öğle namazını müteakiben…

-Kimmiş duydun mu?
-Yok tam o anda ses kesildi.
-Hay ya rabbim!
Genç kadın elinde çamaşır sepetiyle girer 

ve divana yaydığı çarşafın üzerinde kurumuş 
çamaşırları katlamaya koyulur. Mutfaktan 
kavrulmuş soğan ve taze fasulyenin mis gibi 
kokusu gelmektedir. Televizyonda Brezilya 
yapımı bir pembe dizisinin en heyecanlı(!) 
bölümü. İhtiyar elinde doksan dokuzluk yeşil 
tespihiyle arkası yarı dönük oturduğu tele-

vizyona -Çünkü onca sonradan çıkan her şey 
muzırdır-önce lanet püskürür fakat pembe di-
zinin karşı konulmaz cazibesi çok geçmeden 
onu da etkisi altına alır. Esas kızın başına ge-
len talihsizliklere yazıklanmaya, kötü adamla-
rın çevirdiği dolaplara, yaptığı zalimliklere ver 
yansın etmeye başlar.

İki saat sonra bir telaşla kurulan yer sof-
rasının başında bağdaş kurmuş; yaptığı işin 
ciddiyet ve ehemmiyeti ile evin tüm geçim 
yükünü üstlenmişliğin verdiği kibir tüm çeh-
resine yayılmış ve özellikle çatık kaşlarında 
toplanmış evin beyi yemek yiyor. Hemen yanı 
başında yeşil tespihini şalvar cebine koymuş 
anacığı. Kıvıramadığından sofranın altına 
uzattığı bacağını ovuşturarak çorbaya kaşık 
sallıyor. Televizyonda öğle haber bültenini 
sunan spiker olayın ciddiyetini teyit eder bir 
edayla hiç kimsenin anlamını bilmediği te-
rimleri sıralayarak borsa haberlerini veriyor. 
Kız yan gözle babasını süzüyor. Adam, mak-
yajı yüzünden taşmış genç spikerin kırmızı 
dudaklarını şekilden şekle sokarak telaffuz 
ettiği anlaşılmaz terimleri bir tek kendisi çö-
zebilirmişçesine dikkatle dinliyor. Kız, bu güç 
timsali mağrur babaya öykünüyor. Büyüyün-
ce onun gibi olmanın hayalini kuruyor sık sık. 
Annesini – bu zayıf, bu aslında yok, bu silik 
karakteri- örnek almaktan ölesiye kaçınıyor. 
O ne der ne yaparsa tersini yapıyor. Anne 
onun zihnine süfliliğin en bariz ve şümullü 
göstergesi olarak kazınıyor. Neden hoşlanırsa 
ondan nefret ediyor bu yüzden. Fakat bilme-
diği bir şey var; -bu hayatının da kırılma nok-
tasıdır- annesi onu tıpkı kendi gibi yetiştirme-
nin çıkmaz sokağına çoktan sapmıştır. Evet, 
evet kendisi gibi… Ona sorulmadan düçar 
bırakıldığı vazifelerin altında “naçar”; gıkını 
çıkarmadan adını sabır koyduğu “katlanma-
nın” acı meyvesini yiyerek muradına ermenin 
hülyasına üç vakte kadar erdirecek sinir bozu-
cu bir tevekkülle(!) başkaca çaresi olmadığın-
dan kabulleniş arasında bıçak sırtı bir hayat!

HER EVE BIR KURBAN GEREK

FATMA 
TUTAK
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Okuyup ne yapacak diyor yaşlı kadın. Ye-
ter okuduğu. Kız kısmı, eline bir iş alsın da 
çeyiz yapsın diyor. Şurada kapımızın çalınma-
sına ne kaldı? Kendi kızları için bırakın tek söz 
etmeyi ağzını bile açamamıştır. Büyüğü okula 
göndermek zaten kimsenin aklına bile gelme-
miştir. Küçük kızın aralarında sadece bir yaş 
olan erkek kardeşiyle aynı sınıfa kaydı yapıl-
mış -tabii ki devlet eliyle- fakat kardeşi sabah-
ları erkenden okulun yolunu tutarken zavallı 
kızcağız sürekli işe sürüldüğünden okula git-
meye bir türlü fırsat bulamamıştır.

Genç kadın belki de ömründe ilk kez 
kaynanasıyla aynı fikirdedir. Ardında bu kez 
kocası değilse bile oğullarının durduğunu bi-
lir. Kadın için ev işçiliği ve dadılığı asli vazife 
addederek kutsayan el alem tanrısı(!) da hazır 
onların tarafındayken…

BABA sessiz. BABA kavi surlarla çevri-
li kalesi içinde köşeye sıkıştırılmış devrik bir 
kral çaresizliğinde ketum. Bunca sözü geçen, 
astığı astık kestiği kestik güçlü BABA, aile re-
isi BABA “rol model BABA” boyası dökülmüş 
bir duvar gibi renksiz, donuk, sedasız. Zihinde 
büyüye büyüye kocamanlaşan buz dağının 
heyulasında çatlaklar, çığlar, heyelanlar…Gö-
nül köşkünde yeni yeni teşekkül etmeye dur-
muş beyaz küheylanlı kahraman prens düş 
kırıklarının altında can çekişmede…

Pencereden dar sokağı seyrediyor. YİNE. 
Kamyonetlerin, üç tekerleklilerin arkasında 
bir aşağı bir yukarı taşınan kurbanlıklar. Bu-
gün arifedir. Evde temizlik yeni bitmiştir. De-
terjan kokan tülün arkasından daracık asfalt 
yolda gelip geçen her şeyden bihaber kurban-
lık hayvanları izlemektedir. Baba kurban Pa-
zar(lığı)ındadır şimdi. Az sonra kapı çalacak ve 
alınan kurbanlık arka bahçeye bağlanacaktır.

Her eve bir kurban gerek.
Yıllar önce henüz altı yedi yaşlarında bir 

çocukken babasına sormuştu kurban nedir, 
neden kesilir diye. Babası Hz. İbrahim’den 
başlayıp anlatmıştı. İsmail onun küçük çocu-
ğuydu ve onu kesmek üzere yatırdığı vakit 
Cenabı Hak gökten bir koç indirmiş ve bunu 
kesmesini buyurmuştu. Eğer o koç inmesey-
di ne olacaktı diye sordu küçük kız. O zaman 
bizlere de evin küçüğünü kurban etmek dü-
şecekti diyor baba. Mesela bizim evin küçüğü 
sensin diyor, seni kurban edecektik…

Yıllar yılı sorduğuna pişman; aldığı cevap-
la çatallaşmış suallere gark olduğunun bilinci-
ne çok sonra varıyor. Künhüne varmasa daha 

iyiydi belki. Bayram o bayram ola giderdi. O 
zamandan beri kurban kesilirken bakamıyor. 
Babasının keskin bıçağı tutan damarlı, kemik-
li eline bakmaya tahammül edemiyor. Özüyle 
kesilen hayvan arasında bir bağ kurmaktan 
alamıyor kendini. -Fukara, hasta, kötürüm 
birini gördüğünde haline şükrederek kendini 
apaklığın billur sularına bırakanların gafletine 
düşmenin tuhaf iki uçlu endişesi içinde- hay-
vana acısa mı, iyi ki diye mi düşünse karar 
veremiyor. Eli bıçaklı baba. Yatırılan, ayakları, 
gözleri bağlanan çocuk -hayvan- keskin bıça-
ğın değmesiyle fışkırmaya başlayan kan!

***
Yakın bir köyde beş kişilik bir ailenin or-

tanca ve küçük çocuğu aynı yıl üniversite 
sınavına hazırlanıyor. Ortanca kız, küçük ise 
erkek çocuktur. Kimse taş koymaz, kimse kız 
erkek ayrımı yapmaz; evdeki vazifelerini ak-
satmadığı sürece kimse okumasının önünde 
durmaz. Fakat evde sürekli dönen bir muhab-
bet vardır ki o da erkek çocukları için ileride 
ev geçindirmek gibi bir mecburiyetin varlığı 
ve ekmeğin aslanın ağzında olduğu bu devir-
de bir baltaya sap olabilmesi adına okutmanın 
elzem olduğu yönündedir.

Kız sınava oldukça iyi hazırlanmış ve 
kardeşinden daha yüksek bir puan almıştır. 
Tercih dönemi geldiğinde ise feda edilebile-
cek tek hayatın kendisininki olduğunu bilir. 
Bu bilgiyi kimseden öğrenmemiştir. Bunu 
ona doğrudan söyleyen de olmamıştır. Fakat 
o mahsusen kazanması mümkün olmayan 
okulları yazar tercih listesine. Çünkü -belki 
kuşlar ağzından kaçırıvermiş belki de melek-
ler kalbine ilham etmiştir bu kadim öğretiyi- 
yok yok muhakkak sehven bilir ki HER EVE 
BİR KURBAN GEREK…
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YÖREMIZDE, ‘KURBAN’ DEYINCE...

TAYYAR 
YILDIRIM

Hemen her cemiyette ve semavi olsun ya 
da olmasın her dinde kurban ibadeti vardır. 
Türkler, Müslüman olmadan önce de hem Al-
lah yolunda hem de şeytanın kötülüklerinden 
korunmak için kurban keserlerdi. Bu ibadet 
için genellikle bir hayvan kurban edilirdi.

Yahudilikte Beyt-i Makdis (Mescidi Ak-
sa)’in, 746 yılında meydana gelen bir dep-
remden dolayı yıkılmasıyla kurban ibadeti ta-
til edildi. Hristiyanlıkta da İsa Aleyhisselam’ın 
şahsında sembolize edilerek kaldırılmıştır.

Adem Aleyhisselam’ın iki oğlu kurban 
takdim etmiş, halis niyetli olanın kurbanı Al-
lah tarafından kabul görmüş, bu yüzden di-
ğer kardeş, kurbanı kabul olanı öldürmüştür. 
(Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci)

İlk olarak dedelerimizden, babalarımızdan 
dinlediğimiz ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Ke-
rim’de de anlatılan kurban hikâyesini anlata-
rak devam edelim.

“İbrahim Aleyhisselam ilerlemiş yaşına 
rağmen Allah’a yalvarır ve kendisine ‘bir er-
kek evladı vermesini’ ister. Duasının kabul 
olması durumunda da ‘en sevdiği varlığını 
kurban edeceğini’ söyler. Allah, duasını kabul 
eder ve bir erkek evladı verir. Daha sonraki 
zamanlarda İbrahim Aleyhisselam’a Allah 
tarafından bu sözü hatırlatılır ve vaadinin 
yerine getirmesi emrolunur. İbrahim Aley-
hisselam’ın en sevdiği varlığı İsmail Aley-
hisselam’dır. Bunu İsmail Aleyhisselam da 
bilmektedir ve babasına vaadini hatırlatarak 
‘emrolunduğu gibi davanması gerektiğini” 
söyler. İbrahim Aleyhisselam da vaadini ye-
rine getirmek üzere hazırlık yaparken Allah; 
hem İbrahim Aleyhisselam’ı sözünde dur-
duğu için hem de İsmail Aleyhisselam’ı bu 
durumu tevekkülle karşıladığı için mükâfat-
landırarak bir koç gönderir ve koçun kurban 
edilmesini bildirir.

Yine Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci bir ya-
zısında; “Koçu İsmail’in yerine kurban ederler 
ve ciğerini közleyip yerler. Kurban kesimlerin-
den hemen sonra ilk önce kurbanın ciğerini 
kavurup yeme geleneği o olaydan beri devam 
eden bir gelenektir.” der.

Müslümanlardan, akıl sağlığı yerinde, bu-

luğa ermiş ve dinen zengin sayılanlar kurban 
kesmekle mükelleftirler. Kesilen kurban üçe 
bölünür, üçte biri kurban kesmeyenlere dağı-
tılır, üçte biri akraba, hısım ve gelen gidenle 
yenilir diğer üçte biri ise evde bırakılır.

Vacip olan kurban ibadeti dışında başka 
kurban çeşitleri de vardır.

Akika Kurbanı, Şükür Kurbanı, Adak Kur-
banı, Heyd Kurbanı... Ayrıca ölmüş, insanın 
ardından kurban kesilmesi zorunluluğu ol-
mamakla birlikte, bazı âlimler bu durumda da 
kurban kesilebileceğine cevaz vermişlerdir.

Bu özet girişten sonra doğduğum yöre 
Seydişehir ve çevresindeki kurban gelenekle-
rine değinmek isterim.

Ramazan Bayramı telaşesi geçtikten son-
ra artık sıra Kurban Bayramı hazırlıklarına 
gelmiştir. Düğünlerde, derneklerde, cema-
atin cami önlerindeki sohbetlerinde kurban 
konusundaki mevzular derinlemesine irde-
lenmeye başlar.

Bundan 40-50 yıl önce şimdiki gibi “7 
kişinin bir danaya girilmesi” adetleri çok yay-
gın değildi. Özellikle o zamanlarda, ülkemiz 
nüfusunun yüzde 80’inin yaşadığı köylerde 
hemen hemen her evde küçük ya da büyük 
davar sürüleri bulunurdu. Kurban için büyük-
baş hayvan beslendiği nadiren yaşanan hadi-
selerdendi. İşte bu nedenle sürü içinde bulu-
nan ister koyun cinsi isterse keçi cinsi olsun 
en semiz hayvanlardan kurbanlık ayrılır ve 
özel bir ihtimamla beslenir kurban için yetiş-
tirilirdi. Erkeç, seyis, koç gibi isimlerle anılan 
bu hayvanlar kurban için tercih edilirdi.

Kesilecek hayvan koç ise bayramdan önce 
rengârenk boyanır, boynuzlarına boncuk ve 
renkli bezlerden yapılan süs eşyaları takılır-
dı. Bu boyalar içinde özellikle kırmızı ve yeşil 
renklerin kullanıldığını çok iyi hatırlıyorum.

Bayramlardan bir gün önceki güne “ari-
fe”, arifeden bir gün önceki güne de “buğ-
day” günü denilirdi. Buğday günü genellikle 
ev temizliği ve giyesi (giysi, çamaşır) yıkama 
işleriyle geçirilirdi. 

Kurban konusunda bir iki cümle sarf 
edip sonrasında yöremizdeki kurban 
ibadeti ile ilgili konuya geçelim.
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Arife günü ise ikindi vaktinde mutlaka 
mezar ziyaretleri yapılırdı. Halen de bu ge-
lenek devam etmektedir.

Bayram sabahı, sabah namazı vaktinde 
kalkılır sabah namazı ve ardından Bayram 
namazı kılınarak evlere gelinir ve uygun 
kurban kesim bölgeleri olarak ayrılan böl-
gelerde bağlı bulunan kurban kesim mera-
simleri başlardı. Genelde her evde kurban 
kesme becerisi olan birisi bulunurdu. An-
cak kurban kesmeyi bilmeyen komşular da 
vardı. Onlar, komşuların kendi kurbanlarını 
kesmelerini bekler ve onlardan “kendi kur-
banlarını da kesmelerini” rica ederler ve bu 
talepler yüzde yüz olumlu bir şekilde karşı-
lanırdı.

Kurban kesilmeden önce kanının içine 
akması için toprağa bir çukur eşilir ve kur-
banın kilolu oluşuna göre bir-iki kişi tarafın-
dan baş kısmı kıbleye doğru ve bu çukura 
gelecek biçimde yatırılır ve arka ayakların-
dan birisi serbest kalacak biçimde diğer üç 
ayağı birleştirilerek sağlam bir iple bağlanır-
dı. Kurbanı kesen şahıs önceden bileylenmiş 
bıçağı eline alır ve “Lâ ilâhe İllâllahü vallahü 
ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd” şeklin-
de tekbir getirir ve “Bismillahi Allahü Ek-
ber” diyerek hayvanın başını geriye doğru 
kasarak uygun yerinden bıçağı ‘çalar’dı.Bu 
işlem yapılırken bıçağın hayvana gösteril-
memesine özellikle dikkat edilirdi.

İlk bıçağı çalınca kısa bir süre kanın bo-
şalmasını bekler ve ikinci bıçak darbesiyle 
hayvanın can damarını keser ve öylece bıra-
kır, bıçağını da birkaç kez hayvanın derisine 
sürterek karnının üzerinde bırakırdı. Bıçağı 
bu şekilde bırakarak hayvanın eziyet çek-
meden can vereceğine inanılırdı.

Kesim sırasında özellikle çocukların da 
bulunması sağlanır, bu işlemin “Allah’ın 
bir emri yani bir ibadet olduğu” onlara da 
anlatılır, alınlarına kurbanın kanı sürülerek, 
“böylelikle bizler öldüğümüzde bu kurbanın 
bizi cennete götüreceği” söylenir ve onların 
da bu ibadete alışmaları sağlanırdı.

Bir müddet öylece bekleyen hayvanın 
kanının tamamen akmasının ardından, ön 
ayaklarından birisi diz kısmından kesilir ve 
arka ayaklarını yarıya kadar derisini yüzer 
ve diz altından kesilen ayağı arka yağın sini-
ri ile kemiği arasına geçirilerek bir iple bağ-
lar ve yüksekçe bir ağaca ya da evin çelen 
kısmında bulunan ağaçlara asılırdı.

Tam bu sırada kurbanı kesen evin erke-
ği, hanımına dönerek; “deriyi post mu ya-
pacağız yoksa “tuluk” (tulum) mu çıkaraca-
ğız?” diye sorardı. Aldığı cevaba göre deriyi 
ya post ya da tuluk olacak şekilde yüzerdi. 
Deri, hayvandan ayrıldıktan sonra yapılan 
en önemli iş, derinin bozulmaması için itina 
ile yere serilerek yapılan tuzlama işlemiydi. 
Böylece derinin uzun süre sağlam kalması 
teminat altına alınmış olurdu.

Bu arada başta devlet kurumları olmak 
üzere birçok dini vakıf, cemaat, dernek ve 
hayır kurumu adıyla başka oluşumlar kur-
ban derilerini alabilmek için birbirleriyle 
yarışa girerlerdi. Köylerde genellikle kurban 
derileri camilere yardım olması için oraya 
verilirdi. Bir ibadet olan ve Allah için kesi-
len kurban derileri için gereksiz kavgaların 
yaşandığını da burada belirtmeden geçeme-
yeceğim.

Yüzme işleminin ardından kurbanın 
karnı önceden hazırlanmış bir ‘sepet’ ya da 
‘küfe’ye alınır o karnı yıkamak üzere evde 
bulunan kızlar ya da evin hanımı akarsu ba-
şına yıkamaya götürürdü. Kurbanın kafası 
da gövdeden ayrıldığı için kafayı da bir baş-
kası derisini yüzme işine koyulurdu. Kısaca 
kurbanın hiçbir uzvunun israfa uğramasına 
müsaade edilmezdi.

Yüzme işini bitiren kişi, kurbanın ön kol-
tuklarından ön bacaklarını ve arka koltukla-
rından arka bacaklarını ayırır, kaburgalarını 
ve diğer parçaları da ayırarak önceden ha-
zırlanmış kap kacaklara koyarlardı. İç organ-
larından akciğeri bıçak darbelerinden özel-
likle koruyarak sağlam bir vaziyette çıkarır 
ve nefes borusunu ağzına alarak bir güzel 
şişirir ve herhangi bir hastalık olup olmadı-
ğını da bu şekilde kontrol eder ve daha son-
ra şişmiş akciğere bıçak darbelerini vurarak 
solmasını sağlardı.

Karaciğer, böbrekler, kalp ve ‘kanda-
lağı’ (dalak)) ayrı bir kaba konur ve eli boş 
olanların da onları kuşbaşı halinde hemen 
‘doğramaları’ söylenirdi. Yazımızın başında 
da anlattığımız üzere kurban kesim işinin 
hemen ardından ciğer ve diğer iç organları 
pişirilerek o an evde bulunan kim varsa bir-
likte yenilirdi.

Bu yeme işleminden önce, kurban kes-
meyenler de et yiyebilsinler diye kurban üçe 
ayrılır, bir parçası önceden bilindiği şekilde 
kurban kesmeyen köylülere dağıtılırdı. 
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GÜL ve DİKEN

Gülün de dikenin de gövdesi bir, niye?
Gülü  seven  dikenine  katlansın  diye.
 Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Bir kısmı da bayram boyunca eve gelen 
misafirlerle yenilir, diğer kısmı ise o tarihler-
de evlerde soğutma cihazları olmadığı için 
kuşbaşı halinde inceltilir, bol yağ ile kav-
rulur, bakraçlara ‘basılır’ ve daha sonraki 
günlerde yemeklerin içine azar azar atılarak 
tüketilirdi.

Elbette, kesim sonrasında en az iki rekât 
olmak üzere Allah’a şükretmek üzere “şü-
kür namazı” kılındığını da burada ifade et-
meliyim.

Bu anlattıklarım, anlatım şeklim ve an-
latımda kullandığım zaman mefhumundan 
da anlaşılacağı üzere daha ziyade ‘eskiden’ 
ifadesine uygun bir kurban kesim tarzıydı.

Günümüzde ise gerek köylerde nüfus 
azalmaları ve gerekse küçükbaş hayvan ye-
tiştiriciliğinin gerilemesi ve özellikle de dev-
letin ilgili kurumlarının aldığı kurban kesim 
kararları, temizlik, çevresel etkiler vb. ted-
birler nedeniyle, eskiden amatörce yapılan 
kesim işlemlerinin yerini daha modern ke-
sim usullerinin almış olması insanları grup-
lar halinde birleşerek büyükbaş hayvanlara 
yönlendirmiştir. Öyle ki kişinin eli hiç değ-
meden, kurbanı kesilmiş, eti kemiğinden 
ayrılmış hatta istiyorsa kıyma, istiyorsa kuş-
başı, istiyorsa şişlik, istiyorsa daha başka 
türlerde parçalanmış olarak evinin kapısına 
kadar getirilebilmektedirler. Hatta ve hatta 

bu işlerin hiç birisiyle ilgilenmeden diyane-
tin belirlemiş olduğu miktar üzerinden veri-
len hesap numaralarına hissesi kadar parayı 
yatırıp kurban ibadetini bu şekilde yapanlar 
da vardır...

Kurban etlerinin dinen emredildiği gibi 
dağıtılıp dağıtılmadığı hususu her yıl dillere 
pelesenk edilen bir konudur. Kurban kesen-
lerin, kurban alımından itibaren alımla ilgili 
yaşananları, kilo hesabını, para hesabını ko-
nuşmalarının öznesi yapmaları da yadırga-
nan ama asla vazgeçilmeyen bir konudur.

Çeşitli iletişim organlarında her bayram; 
“hangi hayvanlardan kurban olur hangi 
hayvanlardan kurban olmaz?” tartışmaları 
adeta bir gelenek haline gelmiştir.

Her bayramda, şehirlerin ana caddele-
rinde trafik karmaşası içinde kaçan kurban-
lık görüntüleri yine hafızalarımıza kazınan 
görüntüler olmaktadır.

Bir başka konu da özellikle Kurban Bay-
ramının birinci günü “acemi kasap par-
maklarını kesti”, “şu kadar yaralanma ger-
çekleşti”, “kurbanlık dana sahibini tosladı” 
gibi nahoş hadiseler de sıkça duyduğumuz 
konular arasında yer almaktadır, deyip ko-
numuzu burada noktalayalım.

“Kestiğimiz kurbanlar, Sırat’ta Burak; 
Allah katında makbul olsun inşallah.”

İyi bayramlar.
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ANUŞ 
GÖKCE

KIBRIS’TA TÜRK VARLIĞI

K ıbrıs ile Türkler, Türkiye Selçuk-
luları Sultanı I. İzzeddin Keykavus 
döneminden beri ilgilenmişlerdir. 

İzzeddin Keykavus’un babası I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev, Türkiye Selçuklu Devleti’nin 
kara ticaretiyle yetinmeyerek deniz ticaretini 
de canlandırarak ülkesinin iktisadî ve sosyal 
yönden gelişmesini istemiştir. Bu amaçla 
1205 yılında Selçuklu tahtına oturduktan 
sonra 1207 yılında bir liman şehri olan Si-
nop’un fethetmiştir.  Orada bir tersane inşa 
ederek Karadeniz ticaretini canlandırmak ve 
Kırım üzerinden Asya’nın ve Avrupa’nın or-
talarına kadar ticaretlerini yaygınlaştırmayı 
hedef edinmişlerdir.  Sinop’tan güneye yö-
nelerek yine bir liman kenti olan Antalya’yı 
1208 fethetmiş ve Akdeniz ticaretini elinde 
tutup Avrupa ve Afrika ülkeleriyle ticaret 
yapmak istemiştir. Oraya Müslüman Türk 
ahalisini yerleştirmiş, bir kadı tayin etmiş 
ve kaleye yeterli sayıda asker bırakarak geri 
dönmüştü. Şehrin yerli halkı olan Rumlar, 
Müslümanları kaleden çıkarmak için kendi-
leri gibi Hıristiyan olan ve korsanların elinde 
bulunana Kıbrıs kralından yardım istemiştir. 
Kıbrıs kralının yardımıyla şehirdeki Müslü-
man Türklerin tamamı kılıçtan geçirilmiş 
ve Antalya elimizden çıkmıştır. Gıyaseddin 
Keyhüsrev Türk halkının intikamını almak 
için yeniden hazırlıklara başladıysa da Batı-
da beliren Bizans tehlikesine karşı durumu 
ertelemeye karar vermiştir. Ne var ki Bizans 
İmparatoruyla Denizli civarında yapılan sa-
vaş, Selçukluların ağır bir yenilgisiyle so-
nuçlanmıştır. Selçuklular savaşın başlarında 
galip durumunda iken askerler Sultan’ın et-
rafını bir anlığına boş bırakmışlardı. Bu du-
rumdan istifade eden bir Rum askeri tarafın-
dan Sultanın şehit dilmesi savaşın gidişatını 
tersine çevirmiş, savaş yenilgiyle sonuçlan-
mıştır. İmparator, Sultanı şehit eden askeri, 
böyle kahraman ve mert bir hükümdarın ba-
şını keserek ölümüne sebebiyet verdiği için 
katletmiştir. 

I. İzzeddin Keykavus babasının ölü-
münden sonra devletin başına geçerek Bi-
zanslılarla anlaşma yapmış, Sultan’ın naaşı 
da alınarak Konya’daki Alaeddin tepesinde 
bulunan türbesine defnedilmiştir. Keykavus 

babasının yolundan gitmiş, Antalya’yı yeni-
den fethederek Türk topraklarına katmıştır. 
Abisinin vefatından sonra yerine geçecek 
çocuğu olmadığı için hapisten çıkarılarak 
Selçuklu tahtına oturtulan I. Aleeddin Key-
kubat, Alanya’yı alarak bir tersane inşa et-
miştir. 

Alaeddin Keykubat, Kıbrıs Kralına bir 
mektup göndererek Türk limanlarına ve 
hac gemilerine saldırmamaları karşılığında 
Kral’a ticaret hakkında bazı imtiyazlar ver-
miştir. Kıbrıslılarla başlayan bu dostane iliş-
kiler, Alaeddin Keykubat’ın ölümünden son-
ra akıbete uğramıştır. Selçukluların Moğol 
hâkimiyetine girmesinden sonra Kıbrıslılar 
yine korsanlık faaliyetlerine devam etmiş-
lerdir.

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra da 
Kıbrıslı korsanlar yine Türk hacılarına ve 
limanlarına saldırmaya devam etmiştir. 
Kıbrıs’ın jeopolitik ve stratejik öneminden 
dolayı Ada, II. Selim döneminde 1571 yılın-
da 80000 şehit verilerek Türk hâkimiyetine 
girmiştir. Orada bir Beylerbeylik ihdas edile-
rek, Anadolu’nun 4 sancağı Kıbrıs Paşalığına 
bağlanmıştır. Bunlar; Alanya, İçel, Zülka-
diriye (Adana) ve Tarsus. Tablusşam da bir 
sancak olarak Kıbrıs beylerbeyliğine bağlan-
makla beraber kısa süreliğine Şam beyler-
beyliğine bağlanmıştır. Kıbrıs’ın kendisi de 
üç sancağa ayrılmıştı: Baf, Girne ve Mağosa.

II. Selim döneminde fethedilerek 300 kü-
sur sene Türk idaresinde kalan Kıbrıs, 1878 
senesinde Osmanlı Rus harbinde Türklere 
yardım edeceği vaadiyle yıllık 92 bin altına 
İngiltere’ye kiralanmıştır. İngiltere sözünde 
durmadığı gibi adayı tamamen kendi hâki-
miyeti altına almanın yollarını araştırmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin 1914 yılında İngilizlerin 
karşısında Almanların safında savaşa girme-
siyle birlikte, İngiltere adayı kendi hâkimiyeti 
altına aldığını ilan etmiş ve yıllık göndermesi 
gereken vergiyi de kesmiştir. 
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Lozan Anlaşmasıyla Kıbrıs’ın idaresi İn-
giltere’ye bırakılmış, Ada’da yaşayan Türk-
ler için dehşet ve kâbus dolu günler başla-
mıştır. İngilizler adadaki Türklere ya İngiliz 
vatandaşlığına geçmelerini ya da göç etme-
leri hususunda baskı yapmaya başlamıştır. 
Rumların Türklerle çatışmasında hep onla-
rın tarafını tutmuş, adil bir yönetim uygula-
mamıştır. (Güler, Fatih, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve ve Kıbrıs Rum Yönetiminin 
Siyasi İlişkileri ve Bu İlişkilerin Geleceği, İs-
tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler ve İkti-
sat Fak. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, 
pdf, s. 14 v.d, İstanbul- 2002)

Kıbrıs’ta İngiliz hâkimiyetini istemeyen 
Rumlar sık sık ayaklanmışlardır. Bu isyan-
larda Türkler de Rumların safında yer almış-
lardır.  Ama yapılan mahkemede ve uygula-
malarda Türkler hapishanelere atılarak baskı 
yapılmış, Rumlar lehine kararlar alınmıştır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin 
Ada’nın idaresini Rumlara bırakılmasına 
meyilli olması onları iyice şımartmış, Türk-
leri göç ettirmek için baskı ve zulümlerini ar-
tırmıştır. Makarios’un, 1950’li yıllarda enosis 
uygulamasına başlamasıyla birlikte Türklere 
yapılan baskı ve zulümler daha da artmıştır. 
Türk köylerine baskınlar yaparak masum 
halkı katletmeye başlamışladır. Dehşete ka-
pılan halk daha güvenli bölgelere göç etmiş-
tir. Rumların, Türk halkın yok sayarak Ada’yı 
tamamen Yunanistan’a bağlama faaliyetle-
ri geçirerek karşısında, Türk Hükumeti de 
harekete geçerek 1958’de Zürih, 1960’da 
Londra anlaşmalarını yaparak Ada’da ki Türk 

varlığını ve hukuku statüsünü belirlemiştir. 
Türkiye, Anayasal ve parlamenter sistemli 
iki eşit toplum statüsünü, Türkiye’nin ga-
rantörlük yetkisini, Ada’da bir tugay bulun-
durmayı uluslararası anlaşmalarla teyit ettir-
miştir. Adanın nüfus dengesine göre %33’ü 
Türklere bırakılmış, Lefkoşa, Baf, Girne hattı 
ve adanın kuzey bölgesi Türkler iskân edil-
miştir. Yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin 
Cumhurbaşkanı Makarios, yardımcısı da Dr. 
Fazıl Küçük olmuştur.

Türklere tanınan temsil hakkını ve Tür-
kiye’nin garantörlük hakkını mecburen ka-
bul eden Makarios, bu durumu içine sindi-
rememiş, kısa zaman sonra haksızlıklara ve 
zulümlere yeniden başlamıştır. Türk halkı 
devlet hizmetinden yararlandırılmamış, 
uyguladığı baskı ve şiddetle birçok Türkü 
de göçmen durumuna getirmiştir. Ocak 
1964’’te Zürih ve Londra Anlaşmalarını ta-
nımadığını ilan ederek parlamento üyelerini 
tutuklamış, Müslüman halkı da sindirmek 
için sindirmek için Ada da terör estirmeye 
başlamıştır. 1963 yılında Rumların Türklere 
karşı saldırılarda 200’den fazla Kıbrıslı Türk 
öldürüldü. Aynı yılın Aralık ayında Lefko-
şa’da Dr. Binb. Nihat İlhan’ın üç çocuğu ve 
hanımının feci bir şekilde öldürülmesi tarihe 
“kanlı noel” olarak geçmiştir. Türk Hükü-
metinin İngiltere ve İngiltere ve Yunanistan 
nezdinde yaptığı girişimler bir sonuç verme-
miştir. İngiltere adaya müdahale etmekten 
imtina etmiştir. Ne de olsa Kıbrıs’ta katledi-
len ve ırzlarına geçilen Türk ve Müslüman. 
Onlar için gurur verici bir tablo...
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Ada’daki durum Türkler için dayanılması 
güç ve insan haysiyetini ve onurunu renci-
de en vahşet halini alınca 1964’te Türk hü-
kümetini uluslararası anlaşmaların verdiği 
yetkiyi kullanarak Kıbrıs’a tek başına müda-
hale etmeye kalktı. Savaş gemilerini Mer-
sin limanından hareket ettirince Amerikan 
Devlet Başkanı Jhonson, Türk Hükumetine 
bir protesto mektubu göndererek “NATO 
silahlarının kullanılmasına izin vermeyecek-
lerini” açıkladı. Bunun üzerine müdahaleden 
vazgeçildi. Türk hükümeti BM nezdinde giri-
şimlerde bulundu. Birleşmiş Milletler Ada’ya 
bir “Barış Gücü” gönderdiyse de bunlar da 
olayları seyretmekten öteye geçemedi. Bu 
durum 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına kadar 
devam etti.

1974’te Makarios adayı Yunanistan’a 
bağlamaktan vazgeçip, Kıbrıs’ta müstakil bir 
devlet kurmak hülyaları kurmaya başladı. 
Yunanistan da kendisine bağlı generaller ile 
Makarios’a darbe girişimde bulunan asker-
leri ve bürokratları destekledi. Adadaki Türk 
varlığının iyice tehlikeye girdiğini ve Rumla-
rın tek başına adaya hâkim olmak istedikleri 
iyice gün yüzüne çıkınca Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi, Türk Hükümeti ‘ne Ada’ya asker 
çıkarmaya yetki verdi.  Türkiye’nin 20 Tem-
muz 1974’te adaya Kara ve deniz yoluyla as-
ker sevk etmeye başladığı sıralarda Makarios 
İngiliz helikopteriyle Ada’dan uzaklaştı.

Türkiye’nin Çıkarma Harekâtını ABD ve 
Avrupa devletleri protesto etti.  ABD, Türk 
Hükümetine ambargo uygulamaya başladı. 
Harekâtın ikinci gününde Türk Hükümeti-
ne barış için baskı yapmaya başladı. Türki-

ye ister istemez barış görüşmelerine baş-
ladı. Çünkü Ada’daki Türk Gücü sıkışmış 
bir vaziyette idi ve beklenilen kuvvetler de 
zamanında yetişmemişti. Bu durum Türki-
ye’nin de işine geldi. Cenevre’de bir araya 
gelen taraflar Türk hükümetinin askerlerini 
adadan çekilmesi, ikili temsil hakkının ka-
bul edilmemesi ve garantörlük yetkisinin 
kaldırılmaması vs. gibi hususlarda anlaşma 
sağlanamayınca I. Cenevre Konferansı ba-
şarısızlıkla sonuçlandı. Türk Hükumeti, bu 
zaman esnasında adadaki askeri vaziyetini 
de düzelmişti ve Ağustos ayında II. Kıbrıs 
Çıkarmasını yaptı. Türk Askerleri Baf, Girne, 
Erenköy, Lefkoşa, Güzel yurt, Maraş bölge-
sinin bir kısmı ve Magosa bölgelerine kadar 
ilerledi. ABD bir nota vererek Türk ilerleyişi-
nin bu hat üzerinde durdurulmasını istedi ve 
II. Cenevre konferansı başladı. Rum tarafının 
lideri Makarios, Türk tarafının isteklerini ka-
bul etmek zorunda kaldı. Ada’nın Lefkoşa, 
Girne hattı sınır kabul edildi. Eylül 1974’te 
İki temsilli Kıbrıs Federe Devleti kuruldu. 
Türk tarafının cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 
oldu. Birleşmiş milletler ve ABD, Ada’daki 
Türk gücünü bir işgal olarak niteledi.  Rum 
tarafının işi yavaştan alması ve yürüttüğü 
enosis politikası yüzünden Türk Parlamen-
tosu, bağımsızlık hareketlerine doğru giden 
kararları almaya başladı. Nüfus mübadelesi 
yaparak güneyde kalan Türkleri kuzey böl-
gelere iskân etti. 1983 yılına gelindiğinde 
Türk Parlamentosu Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyetinin bağımsızlığını ilan etti. Türkiye 
bu devleti hemen tanıdı. Ekonomik ve siyasî 
ilişkilerini geliştirmek için anlaşmalar yaptı.
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Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Devle-
tinin tanınması için BM ve Avrupa devletleri 
nezdinde pek çok girişimlerde bulunmuştur. 
Federasyon kapısını açık bırakarak Kıbrıs so-
runun çözülmesi için Rum tarafının liderine 
iyi niyet mektupları göndermiştir. Rum lideri 
her seferinde reddetmiştir. Rauf Denktaş, 
“Kıbrıs Girit Olmasın” adlı kitabında Rum 
tarafının çözümsüzlük her çareye vurduk-
larını, Rum EOKA’cıların Türk halkını kat-
lederek adada tek taraflı bir Rum devletinin 
kurulması için yürüttükleri siyaseti, Avrupa 
devletlerinin Türkler için kurdukları plan ve 
tuzakları tüm ayrıntılarıyla gözler önüne se-
rer. Bir gecede bütün Müslümanları katledip 
Girit’te hiç Türk kalmadığını iddia ederek 
yapılan bir referandumla adayı, Yunanis-
tan’a ilhak eden Rumların aynı siyaseti Kıb-
rıs için de yürüttüklerini, sistemli bir şekilde 
Ada’daki Türk varlığını yok etmek için toplu 
cinayetler işlediklerini ifade etmektedir. Tür-
kiye’yi de bu konuda uyarmakta, kendisine 
destek olunmasını istemektedir.

Bitmek bilmeyen Kıbrıs sorunun çözümü 
için 2004 yılında federal bir sistem kurma-
yı hedefleyen Annan planı Türk kesimi ta-
rafından kabul edilmiş; Ada’nın tamamını 
ele geçirmek ve Türkleri azınlık statüsünde 
bırakmak isteyen Rumlar tarafından redde-
dilmiştir.

Çözümsüzlüğü kendilerine adet haline 
getiren Rum kesimi, Türk liderlerinin sun-
duğu her iyi niyet teklifini reddetmiştir. Gü-
ney Kıbrıs, 2010 yılında İsrail ile “Münhasır 
Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması” 
yaparak Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni ekonomik açıdan kuşatma 
faaliyetine girişmiştir. Bu anlaşmaya göre, 
her iki ülkenin Akdeniz’de ekonomik bölge 
sınırları belirlenmiştir. Ayrıca anlaşma ile 
açık denizde yapılacak petrol ve doğal gaz 
araştırmalarının önü açılmıştır. Rumlar, İs-
rail ile Akdeniz’i paylaşma anlaşması imza-
lamakla yetinmemişler, Türkiye’nin savaş 
nedeni saymasına rağmen, İsrail ortaklı bir 
Amerikan şirketi olan Noble Enerji ile Gü-
ney Kıbrısın münhasır alan ettiği bölgede 
doğal gaz- petrol arama ve sondaj işlemle-
rine başlamış ve şirketin bütün platformları 
da İsrail üzerinden bölgeye sevk edilmiştir. 
Daha sonra iki ülke arasında Noble enerji 
platformunun İsrail tarafından korunması 
konusunda anlaşmalar yapılmıştır.

Güney Kıbrıs 2004 yılından beri AB üye-
sidir. Avrupa Birliği sürekli Güney Kıbrıs’ı 
ekonomik yönden desteklemektedir. 2013 
yılında Güney Kıbrıs’a 10 milyar avroluk 
mali destek verilerek ekonomik olarak des-
teklenirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ne ve Türkiye’ye ambargo uygulanmaya 
devam edilmektedir. Neticede Avrupa ülke-
leri tarafından şımartılan Rum kesimi sürekli 
zenginleşmiş ve halkın refah seviyesi yüksel-
miştir. Türk kesimi ise ekonomik, askeri ve 
savunma alanındaki ilişkilerini sade Türkiye 
ile geliştirebilmiştir.

ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğini 
arkasına alan Rum kesimi ve Yunanistan, 
Kıbrıs konusunda sürekli çözümsüzlük yo-
lunu seçmişler;  bu konuda hep Türkiye’yi 
suçlamışlardır. AB ve Birleşmiş Milletler de 
sürekli Türkiye’yi taviz vermeye zorlamış ve 
bu konuda baskı yapmıştır.

Bu güne gelindiğinde Güney Kıbrıs ve 
Yunanistan Adanın etrafında doğal gaz ve 
petrol arama sondaj işlemlerini çok uluslu 
şirketler vasıtasıyla sürdürmekte ve Türkiye 
ise Kanuni, Barbaros, Yavuz ve Oruç Reis 
sondaj ve arama gemilerini çekmek zorunda 
kalmıştır. Siyasî ve ekonomik yönden iyice 
köşeye sıkıştırılan Türkiye ve kuzey Kıbrıs 
Türk cumhuriyeti ise uluslararası bir yalnız-
lığa itilmiştir.

Sonuç
Kıbrıslı Türkler ve Türkiye geç de olsa 

Rauf Denktaş’ın haklılığını kabul etmişlerdir. 
Bir dönem yalnız bırakılan ve Türkiye tara-
fından çözümsüzlükle itham edilen Denk-
taş’ın fikirleri, bu gün gelinen noktada kabul 
görmüş, milli ve hassa konularda uyarılarına 
önem verilmeye başlanmıştır. Kıbrıs’taki si-
yasi irade de bu konuda Avrupa devletleriyle 
yeniden görüşmelere başlamıştır.

Kıbrıs’ta Türk varlığı ekonomik, siyasî 
ve askerî ve hukukî olarak devam edebil-
mesi için uluslararası platformlarda sürekli 
dile getirilmeli ve Kıbrıs Türklerinin haklılığı 
dile getirilmelidir. Türkiye’nin garantörlüğü 
konusuna gelince,  bu durum Kıbrıs Türkle-
rinin güvenliği için bir mecburiyettir. Türki-
ye’nin eli Kıbrıs’taki Türk halkının boğazını 
sıkmak için değil, onu Türkiye’nin de aley-
hine olmadığı her konuda desteklemek için 
vardır. İki ülke hem iktisadi hem de askerî ve 
savunma yönünden birbirine muhtaçtır. İliş-
kiler dostane bir şekilde devam ettirilmelidir.



15 16 TEMMUZ 2021İLAN

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,
SRC PSİKOTEKNİK 
BELGESİNE SAHİP

E ve B SINIFI EHLİYETİ OLAN

DENEYİMLİ 

ŞOFÖR
ALINACAKTIR

ADRES: MUHACİR PAZARI ÇOCUK YUVASI ARKASI

TEL: 0532 623 33 98

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Te l  :  0 3 3 2  3 2 1  2 8  0 0

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ
TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MEZUNU 

DENEYİMLİ DENEYİMSİZ VE
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

the dreams are coming true

..
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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                             TAŞINMAZIN İHALENİN
S.
NO

TAŞINMAZ 
NO İL İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ  

(M2)
“HAZİNE  
HİSSESİ 

(M2)”
İMAR DURUMU

“TAHMİNİ 
BEDELİ 

(TL)”

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL)
TARİH SAATİ

1 42010108847 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-A 101 44 314,91 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 6.400,00 1.280,00 9.08.2021 09:00

2 42010108857 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-B 101 46 114,39 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 2.300,00 460,00 9.08.2021 09:10

3 42010108911 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-A 101 64 2055,48 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 41.500,00 8.300,00 9.08.2021 09:20

4 42010108941 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-D 101 94 4001,65 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 80.200,00 16.040,00 9.08.2021 09:30

5 42010108960 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-A 104 32 554,26 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 11.200,00 2.240,00 9.08.2021 09:40

6 42010108971 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-10-D-1-A 109 28 2425,65 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 48.700,00 9.740,00 9.08.2021 09:50

7 42010108986 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-10-C-4-B 117 18 400,68 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 8.100,00 1.620,00 9.08.2021 10:00

8 42010108989 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-10-C-4-B 117 21 934,36 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 18.800,00 3.760,00 9.08.2021 10:10

9 42010109005 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-10-C-4-B 136 26 1103,23 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 22.200,00 4.440,00 9.08.2021 10:20

10 42010109064 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-B-06-C-2-D 145 49 124,54 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 2.500,00 500,00 9.08.2021 10:30

11 42010109085 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-B 206 4 3994,50 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 80.000,00 16.000,00 9.08.2021 10:40

12 42010109160 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-A 258 2 285,25 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 5.900,00 1.180,00 9.08.2021 10:50

13 42010109165 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-C 280 2 1978,76 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 40.000,00 8.000,00 9.08.2021 11:00

14 42010109170 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-14-B-3-B 281 6 1199,19 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 24.000,00 4.800,00 9.08.2021 11:10

15 42010109177 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-14-B-3-B 281 13 264,85 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 5.500,00 1.100,00 9.08.2021 11:20

16 42010109178 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-14-B-3-B 281 14 1491,48 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 30.000,00 6.000,00 9.08.2021 11:30

17 42010109184 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-A 281 20 399,30 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 8.000,00 1.600,00 9.08.2021 11:40

18 42010109199 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-A 281 35 722,43 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 14.500,00 2.900,00 9.08.2021 11:50

19 42010109202 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-A 281 38 367,75 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 7.500,00 1.500,00 9.08.2021 12:00

20 42010109207 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-A 281 43 356,83 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 7.300,00 1.460,00 9.08.2021 14:00

21 42010109255 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-D-1-B 281 97 575,96 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 11.700,00 2.340,00 9.08.2021 14:10

22 42010109367 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-A 527 1 853,57 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 17.200,00 3.440,00 9.08.2021 14:20

23 42010109550 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-A 376 4 742,20 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 15.000,00 3.000,00 9.08.2021 14:30

24 42010109552 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-A 376 3 1228,44 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 25.000,00 5.000,00 9.08.2021 14:40

25 42010109279 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-D-1-B 281 121 606,45 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 12.200,00 2.440,00 9.08.2021 14:50

26 42010109172 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-14-B-3-B 281 8 179,07 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 3.600,00 720,00 9.08.2021 15:00

27 42010109169 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-A 281 5 2994,05 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 60.000,00 12.000,00 9.08.2021 15:10

28 42010109065 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-B-06-C-2-D 145 50 1436,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 28.900,00 5.780,00 9.08.2021 15:20

29 42010109058 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-B-06-C-2-D 145 43 4403,62 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 88.200,00 17.640,00 9.08.2021 15:30

30 42010108828 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-4-C 101 31 848,61 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 17.000,00 3.400,00 9.08.2021 15:40

31 42010101619 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-D-1-B 273 4 4166,37 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 83.500,00 16.700,00 9.08.2021 15:50

32 42010101618 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-D-1-B 273 1 2023,77 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 40.500,00 8.100,00 9.08.2021 16:00

33 42010101614 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-C 265 2 2117,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 42.500,00 8.500,00 10.08.2021 09:00

34 42010101605 Konya Karatay Beşağıl Köyiçi ARSA M30-A-15-A-3-C 234 3 626,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 12.600,00 2.520,00 10.08.2021 09:10

35 42010107141 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1A-
M29B02D1D 163 12 856,08 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 

(Düşük Yoğunlukta) 34.500,00 6.900,00 10.08.2021 09:20

36 42010107146 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B01C2C 108 6 1600,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 64.100,00 12.820,00 10.08.2021 09:30

37 42010107193 Konya Karatay Acıdort Köyiçi ARSA M29-B-02-D-1-D 152 3 364,23 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 15.000,00 3.000,00 10.08.2021 09:40

38 42010107194 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1A 185 1 1332,21 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 53.500,00 10.700,00 10.08.2021 09:50

39 42010107261 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B01C2C 154 3 1073,59 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 43.000,00 8.600,00 10.08.2021 10:00

40 42010107262 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B01C2C 154 5 712,80 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 28.700,00 5.740,00 10.08.2021 10:10

41 42010107263 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B01C2C 155 2 1.238,76 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 50.000,00 10.000,00 10.08.2021 10:20

42 42010107286 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1A 138 4 348,62 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 14.000,00 2.800,00 10.08.2021 10:30

43 42010107292 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B01C2B 127 2 1.300,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 52.100,00 10.420,00 10.08.2021 10:40

44 42010107323 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1D 161 5 775,09 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 31.200,00 6.240,00 10.08.2021 10:50

45 42010107324 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1D 161 4 764,16 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 30.700,00 6.140,00 10.08.2021 11:00

46 42010107744 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1A 147 7 1210,75 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 48.500,00 9.700,00 10.08.2021 11:10

47 42010107745 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1A 123 2 1.047,10 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 42.000,00 8.400,00 10.08.2021 11:20

48 42010107746 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1A 147 6 1.210,97 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 49.000,00 9.800,00 10.08.2021 11:30

49 42010107818 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1A  1495 1.066,09 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 43.000,00 8.600,00 10.08.2021 11:40

50 42010107820 Konya Karatay Acıdort ARSA M29B02D1A  1497 1442,08 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 58.000,00 11.600,00 10.08.2021 11:50

51 42010107847 Konya Karatay Acıdort ARSA 140 2 1022 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 41.000,00 8.200,00 10.08.2021 12:00

52 42010100702 Konya Karatay Akörenkışla Köyiçi ARSA 4 333 1808 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 45.500,00 9.100,00 10.08.2021 14:00

53 42010100713 Konya Karatay Akörenkışla Köyiçi ARSA 6-8 380 6348 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 159.000,00 31.800,00 10.08.2021 14:10

54 42010100752 Konya Karatay Akörenkışla Köyiçi ARSA 21 572 860 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 22.000,00 4.400,00 10.08.2021 14:20

55 42010100759 Konya Karatay Akörenkışla Köyiçi ARSA 23 600 4584 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 115.000,00 23.000,00 10.08.2021 14:30

56 42010100766 Konya Karatay Akörenkışla Köyiçi ARSA 23 630 2296 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 57.500,00 11.500,00 10.08.2021 14:40

57 42010105900 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30d19b4a 126 1 2662,82 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 66.700,00 13.340,00 10.08.2021 14:50

58 42010105901 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30d19b4a 126 2 2214,88 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 55.500,00 11.100,00 10.08.2021 15:00

59 42010105903 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30d19b4a 128 2 1961,36 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 49.500,00 9.900,00 10.08.2021 15:10

60 42010105968 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30d19b3d 154 1 4484,93 Tam 1/1000 lik İmar Planında Kırsal Çalışma Alanı 112.500,00 22.500,00 10.08.2021 15:20

61 42010105969 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30d19c1b 157 1 1963,14 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 50.000,00 10.000,00 10.08.2021 15:30

62 42010105975 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30d19b4d 166 2 1815 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı 
(Düşük Yoğunlukta) 45.500,00 9.100,00 10.08.2021 15:40
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63 42010105979 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30d19b4d 173 1 571,63 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 14.500,00 2.900,00 10.08.2021 15:50

64 42010106880 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30-C-21-D-2-D 267 4 838,1 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 21.000,00 4.200,00 10.08.2021 16:00

65 42010106886 Konya Karatay Akörenkışla ARSA L30-C-21-D-2-D 268 3 1554,85 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 39.000,00 7.800,00 11.08.2021 09:00

66 42010101029 Konya Karatay Aksaklı Köyiçi ARSA M30A09A2C 141 3 3132,42 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 62.800,00 12.560,00 11.08.2021 09:10

67 42010107740 Konya Karatay Aksaklı ARSA M30-a-09-b-1-c/d 122 4 2124,12 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 42.600,00 8.520,00 11.08.2021 09:20

68 42010110931 Konya Karatay Aksaklı Köyiçi ARSA M30A09B-
1C-4A-4B 116 3 4034,26 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 

Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 80.800,00 16.160,00 11.08.2021 09:30

69 42010110932 Konya Karatay Aksaklı Köyiçi ARSA M30A09B-
1C-4A-4B 116 4 4572,63 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 

Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 91.500,00 18.300,00 11.08.2021 09:40

70 42010101221 Konya Karatay Başgötüren Köyiçi ARSA 3 139 520 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 13.100,00 2.620,00 11.08.2021 09:50

71 42010101247 Konya Karatay Başgötüren Köyiçi ARSA 2 213 964 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 24.200,00 4.840,00 11.08.2021 10:00

72 42010101248 Konya Karatay Başgötüren Köyiçi ARSA 2 216 1480 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 37.200,00 7.440,00 11.08.2021 10:10

73 42010101682 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 17 63 4.400,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 110.100,00 22.020,00 11.08.2021 10:20

74 42010101700 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 19 96 4.064,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 102.000,00 20.400,00 11.08.2021 10:30

75 42010101706 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 20 113 5.568,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 140.000,00 28.000,00 11.08.2021 10:40

76 42010101718 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 19 152 6.848,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 171.300,00 34.260,00 11.08.2021 10:50

77 42010101722 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 19 158 7.008,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 175.300,00 35.060,00 11.08.2021 11:00

78 42010101729 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 19 169 3.200,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 80.100,00 16.020,00 11.08.2021 11:10

79 42010101731 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 19 176 7.200,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut
 Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 180.100,00 36.020,00 11.08.2021 11:20

80 42010101763 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 34 222 3.212,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 80.400,00 16.080,00 11.08.2021 11:30

81 42010101774 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 34 257 1.212,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 30.500,00 6.100,00 11.08.2021 11:40

82 42010101775 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 34-35 258 1.900,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 47.600,00 9.520,00 11.08.2021 11:50

83 42010101777 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 35 266 1.628,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut
 Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 40.800,00 8.160,00 11.08.2021 12:00

84 42010101778 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 35 268 1.432,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 35.900,00 7.180,00 11.08.2021 14:00

85 42010101784 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 35 279 1.066,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 26.800,00 5.360,00 11.08.2021 14:10

86 42010101792 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 36 295 2.465,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 61.800,00 12.360,00 11.08.2021 14:20

87 42010101813 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 35 1250 3.184,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 80.000,00 16.000,00 11.08.2021 14:30

88 42010101814 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 35 1251 3.196,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 80.000,00 16.000,00 11.08.2021 14:40

89 42010101822 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 36 1259 1.915,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 48.000,00 9.600,00 11.08.2021 14:50

90 42010101827 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 36-37 1269 3.992,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 100.000,00 20.000,00 11.08.2021 15:00

91 42010101829 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 38 1274 2.682,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 67.200,00 13.440,00 11.08.2021 15:10

92 42010101831 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 39 1284 3.164,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 79.200,00 15.840,00 11.08.2021 15:20

93 42010101847 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 38 1320 1.426,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 35.700,00 7.140,00 11.08.2021 15:30

94 42010101849 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 38 1324 2.632,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 65.900,00 13.180,00 11.08.2021 15:40

95 42010101856 Konya Karatay Büyükburnak Köyiçi ARSA 40 1350 1.206,00 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 30.200,00 6.040,00 11.08.2021 15:50

96 42010107070 Konya Karatay Büyükburnak ARSA P35-P36 1433 1.268,71 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 31.800,00 6.360,00 11.08.2021 16:00

97 42010107878 Konya Karatay Büyükburnak ARSA 35  1453 1.182,96 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 30.000,00 6.000,00 12.08.2021 09:00

98 42010107138 Konya Karatay Divanlar ARSA M29-b-04-a-4-d 208 4 1.751,41 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 61.400,00 12.280,00 12.08.2021 09:10

99 42010107139 Konya Karatay Divanlar ARSA M29-b-04-a-4-d 208 5 702,42 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 24.600,00 4.920,00 12.08.2021 09:20

100 42010107531 Konya Karatay Divanlar ARSA M29B04A4D 1427 1.720,65 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 124.500,00 24.900,00 12.08.2021 09:30

101 42010107537 Konya Karatay Divanlar ARSA M 29 B04 a4a 318 11 271,81 Tam 1/25000 lik Nazım Planda Mevcut 
Konut Alanı (Düşük Yoğunlukta) 9.700,00 1.940,00 12.08.2021 09:40

102 42010104874 Konya Karatay Şemsi Tebrizi Mes-
ken 2731 140 603,40 4/40 1/1000 lik İmar Planında Ticaret-

Turizm-Konut Alanı ve Yol 120.000,00 24.000,00 12.08.2021 09:50

103 42010100091 Konya Karatay 39 Mahalle ARSA 19M7 20912 7 423,00 59,22 1/1000 lik İmar Planında Bitişik 
Nizam Konut Alanı 82.950,00 16.590,00 12.08.2021 10:00

104 42010110568 Konya Karatay Zencirli ARSA 274 3 1.395,16 Tam 1/1000 lik İmar Planında Belediye 
Hizmet Alanı (İdari ve Sosyal Tesis Alanı) 78.000,00 15.600,00 12.08.2021 10:10

105 42020102390 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23171 1 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 133.000,00 26.600,00 12.08.2021 10:20
106 42020102391 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23171 2 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 12.08.2021 10:30
107 42020102392 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23171 3 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 12.08.2021 10:40
108 42020102393 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23171 4 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 12.08.2021 10:50
109 42020102394 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23171 5 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 133.000,00 26.600,00 12.08.2021 11:00
110 42020102398 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23171 11 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 133.000,00 26.600,00 12.08.2021 11:10
111 42020102399 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23171 12 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 12.08.2021 11:20
112 42020102400 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2C 23172 1 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 133.000,00 26.600,00 12.08.2021 11:30
113 42020102403 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2C 23172 4 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 12.08.2021 11:40
114 42020102411 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2C 23173 1 597,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 159.000,00 31.800,00 12.08.2021 11:50
115 42020102412 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2C 23173 2 596,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 161.000,00 32.200,00 12.08.2021 12:00
116 42020102413 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2C 23173 3 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 133.000,00 26.600,00 12.08.2021 14:00
117 42020102414 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2C 23173 6 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 133.000,00 26.600,00 12.08.2021 14:10
118 42020102415 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2C 23173 7 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 135.000,00 27.000,00 12.08.2021 14:20
119 42020102418 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2C 23173 12 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 12.08.2021 14:30
120 42020102430 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23175 24 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 128.000,00 25.600,00 12.08.2021 14:40
121 42020102431 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23175 25 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 128.000,00 25.600,00 12.08.2021 14:50
122 42020102432 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23175 26 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 12.08.2021 15:00
123 42020102433 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23175 27 620,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 157.000,00 31.400,00 12.08.2021 15:10
124 42020102434 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23175 28 620,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 157.000,00 31.400,00 12.08.2021 15:20
125 42020102435 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23175 29 638,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 161.000,00 32.200,00 12.08.2021 15:30
126 42020102447 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23176 27 600,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 153.000,00 30.600,00 12.08.2021 15:40
127 42020102468 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23178 21 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 128.000,00 25.600,00 12.08.2021 15:50
128 42020102469 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23178 22 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 12.08.2021 16:00
129 42020102470 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23178 23 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 09:00
130 42020102471 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23178 24 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 09:10
131 42020102490 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23180 24 600,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 153.000,00 30.600,00 13.08.2021 09:20
132 42020102491 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23180 25 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 09:30
133 42020102492 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23180 26 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 09:40
134 42020102493 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23180 27 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 09:50
135 42020102494 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23180 28 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 10:00
136 42020102495 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23180 30 442,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 112.000,00 22.400,00 13.08.2021 10:10
137 42020102497 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23181 2 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 10:20
138 42020102498 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23181 7 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 10:30
139 42020102509 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23182 10 700,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 186.000,00 37.200,00 13.08.2021 10:40
140 42020102510 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23182 11 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 10:50
141 42020102511 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23182 12 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 11:00
142 42020102512 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23182 13 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 11:10
143 42020102513 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23182 14 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 11:20
144 42020102514 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23183 1 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 133.000,00 26.600,00 13.08.2021 11:30
145 42020102518 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23183 7 512,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 136.000,00 27.200,00 13.08.2021 11:40
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1412775 NOLU İLANIN DEVAMI SAYFA 20'DE

 18. SAYFADAKİ 1412775 NOLU İLANIN DEVAMI
                             TAŞINMAZIN İHALENİN

S.
NO

TAŞINMAZ 
NO İL İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ  

(M2)
“HAZİNE  
HİSSESİ 

(M2)”
İMAR DURUMU

“TAHMİNİ 
BEDELİ 

(TL)”

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL)
TARİH SAATİ

146 42020102519 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23183 8 606,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 161.000,00 32.200,00 13.08.2021 11:50
147 42020102520 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23183 9 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 12:00
148 42020102521 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23183 10 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 14:00
149 42020102522 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D2D 23183 11 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 14:10
150 42020102536 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23187 14 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 128.000,00 25.600,00 13.08.2021 14:20
151 42020102537 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23187 15 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 14:30
152 42020102538 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23187 16 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 14:40
153 42020102539 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23187 17 580,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 148.000,00 29.600,00 13.08.2021 14:50
154 42020102541 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23188 10 565,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 145.000,00 29.000,00 13.08.2021 15:00
155 42020102543 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23188 15 629,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 161.000,00 32.200,00 13.08.2021 15:10
156 42020102555 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23189 27 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 15:20
157 42020102556 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23189 28 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 126.000,00 25.200,00 13.08.2021 15:30
158 42020102557 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23189 30 500,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 130.000,00 26.000,00 13.08.2021 15:40
159 42020102558 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23189 31 400,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 104.000,00 20.800,00 13.08.2021 15:50
160 42020102559 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23189 32 400,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 104.000,00 20.800,00 13.08.2021 16:00
161 42020102560 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23189 33 633,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 162.000,00 32.400,00 16.08.2021 09:00
162 42020102601 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D4B 23259 8 700,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 177.000,00 35.400,00 16.08.2021 09:10
163 42020102602 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D4B 23259 13 742,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 187.000,00 37.400,00 16.08.2021 09:20
164 42020102603 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D3A 23260 8 439,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 110.000,00 22.000,00 16.08.2021 09:30
165 42020102604 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D3A 23261 2 694,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 187.500,00 37.500,00 16.08.2021 09:40
166 42020102667 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D3A 23296 8 595,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 161.000,00 32.200,00 16.08.2021 09:50
167 42020102733 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23356 11 632,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 168.000,00 33.600,00 16.08.2021 10:00
168 42020102734 Konya Meram Alakova Arsa M29A21D1C 23356 18 715,00 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 186.000,00 37.200,00 16.08.2021 10:10
169 42020100022 Konya Meram 1. Mahalle C Blok Zemin Kat 

Mesken
Bağ. Bölüm 

No:4 982 429 1.333,43 2/66 4 Kat Blok Mesken sahası 145.000,00 29.000,00 16.08.2021 10:20
170 42020100398 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C 4339 20 838,12 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 251.500,00 25.150,00 16.08.2021 10:30
171 42020100400 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C 4339 11 362,13 Tam Mesken Sahası 109.000,00 21.800,00 16.08.2021 10:40
172 42020100410 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 2 1.292,06 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 365.000,00 36.500,00 16.08.2021 10:50

173 42020100411 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 3 1.221,16 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 
Yol Sahası Alanı 336.000,00 33.600,00 16.08.2021 11:00

174 42020100412 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 4 1.103,90 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 304.000,00 30.400,00 16.08.2021 11:10
175 42020100413 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 5 942,66 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 259.500,00 25.950,00 16.08.2021 11:20

176 42020100414 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C 4343 6 872,08 Tam Mesken Sahası ve  
Kısmen Yol 262.000,00 26.200,00 16.08.2021 11:30

177 42020100417 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 9 720,34 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 
Yol Sahası Alanı 216.500,00 21.650,00 16.08.2021 11:40

178 42020100418 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 10 737,16 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 
Yol Sahası Alanı 221.500,00 22.150,00 16.08.2021 11:50

179 42020100419 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 11 745,91 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 224.000,00 22.400,00 16.08.2021 12:00
180 42020100432 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 24 7.124,60 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 1.960.000,00 196.000,00 16.08.2021 14:00

181 42020100433 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4343 25 915,82 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 
Yol Sahası Alanı 252.000,00 25.200.00 16.08.2021 14:10

182 42020100445 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C 4345 8 392,28 Tam Mesken Sahası 108.000,00 21.600,00 16.08.2021 14:20
183 42020100458 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C2C 4347 43 839,88 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 231.000,00 23.100,00 16.08.2021 14:30
184 42020100478 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C 4353 5 673,58 Tam Mesken Sahası 185.500,00 37.100,00 16.08.2021 14:40
185 42020100484 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C 4353 11 595,90 Tam Mesken Sahası 164.000,00 32.800,00 16.08.2021 14:50
186 42020100531 Konya Meram Dere Aşıklar Arsa M28B13C 4365 3 711,20 Tam Mesken Sahası 178.000,00 35.600,00 16.08.2021 15:00
187 42020108555 Konya Meram Gödene Arsa M28B23C3A 38561 15 1.699,91 Tam Mesken Sahası ve  Kısmen Yol 255.000,00 25.500,00 16.08.2021 15:10
188 42020113596 Konya Meram Gödene Arsa M28B23C3A 21513 9 696,02 Tam Mesken Sahası 105.000,00 21.000,00 16.08.2021 15:20
189 42020114901 Konya Meram Gödene Arsa M28B23C3C 21500 13 33,01 Tam Mesken Sahası 5.000,00 1.500,00 16.08.2021 15:30
190 42020115885 Konya Meram Gödene Arsa M28B23C3A 21507 23 285,89 Tam Mesken Sahası ve  Kısmen Yol 43.000,00 12.900,00 16.08.2021 15:40
191 42020115887 Konya Meram Gödene    Bahçe M28B23C3D 21507 25 112,53 Tam Mesken Sahası 17.000,00 5.100,00 16.08.2021 15:50
192 42020115931 Konya Meram Gödene Arsa M28B23C3D 38562 18 256,44 Tam Mesken Sahası 39.000,00 11.700,00 16.08.2021 16:00
193 42020115946 Konya Meram Gödene Arsa M28B23C3D 38571 7 27,70 Tam Mesken Sahası 4.500,00 1.350,00 17.08.2021 09:00
194 42020100215 Konya Meram Dere 

Camikebir Arsa M28B14D4B 4243 12 952,12 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 
Yol Sahası Alanı 381.000,00 38.100,00 17.08.2021 09:10

195 42020100226 Konya Meram Dere Cami-
kebir Arsa M28B14D4B 4243 23 609,54 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 213.500,00 21.350,00 17.08.2021 09:20

196 42020100228 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4B 4243 30 717,24 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 251.500,00 25.150,00 17.08.2021 09:30

197 42020100233 Konya Meram Dere 
Camiikebir Arsa M28B14D4B 4243 36 484,36 Tam Mesken Sahası ve  Kısmen Yol 170.000,00 34.000,00 17.08.2021 09:40

198 42020100239 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4B 4244 6 622,97 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve Yol 

Sahası Alanı 218.500,00 21.850,00 17.08.2021 09:50

199 42020100241 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4B 4244 8 3533,68 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 1.237.000,00 123.700,00 17.08.2021 10:00

200 42020100246 Konya Meram Dere 
Camiikebir Arsa M28B14D4B 4244 14 531,84 Tam Mesken Sahası ve  Kısmen Yol 186.500,00 37.300,00 17.08.2021 10:10

201 42020100247 Konya Meram Dere 
Camiikebir Arsa M28B14D4B 4244 15 247,16 Tam Mesken Sahası 87.000,00 17.400,00 17.08.2021 10:20

202 42020100248 Konya Meram Dere 
Camiikebir Arsa M28B14D4B 4244 16 528,84 Tam Mesken Sahası ve  Kısmen Yol 185.500,00 37.100,00 17.08.2021 10:30

203 42020100249 Konya Meram Dere
Camikebir Arsa M28B14D4B 4244 17 754,26 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve Yol 

Sahası Alanı 226.500,00 22.650,00 17.08.2021 10:40

204 42020100250 Konya Meram Dere 
Camiikebir Arsa M28B14D4B 4244 19 358,39 Tam Mesken Sahası ve  Kısmen Yol 125.500,00 25.100,00 17.08.2021 10:50

205 42020100269 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4B 4256 9 967,83 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 411.500,00 41.150,00 17.08.2021 11:00

206 42020100270 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4B 4256 10 466,06 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 198.100,00 19.810,00 17.08.2021 11:10

207 42020100273 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4B 4256 13 497,94 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken Alanı 212.000,00 21.200,00 17.08.2021 11:20

208 42020100274 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4B 4256 14 1240,82 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 527.500,00 52.750,00 17.08.2021 11:30

209 42020100333 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4A 4322 1 3031,76 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 910.000,00 91.000,00 17.08.2021 11:40

210 42020100346 Konya Meram Dere 
Camikebir Arsa M28B14D4A 4322 16 660,78 Tam 2 Kat İ.Ayrık Mesken ve 

Yol Sahası Alanı 198.500,00 19.850,00 17.08.2021 11:50

211 42020106135 Konya Meram İlyasbaba Hamtoprak M28D10D3C 115 1 3539,84 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
Planında Tarım Alanı 110.000,00 22.000,00 17.08.2021 12:00

212 42020106126 Konya Meram Sarıkız Taşağıl Tarla M28C13A 149 23 10.000,00 Tam
1/25000’lik Nazım

 İmar Planında 
Çayır-Otlak Alanları

150.000,00 30.000,00 17.08.2021 14:00

213 42020114889 Konya Meram Sarıkız Hamtoprak M28C08C 154 166 3132,74 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
PlanındaTarım Alanı 79.000,00 15.800,00 17.08.2021 14:10

214 42020114890 Konya Meram Sarıkız Hamtoprak M28C08C 154 153 4279,04 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
PlanındaTarım Alanı 107.000,00 21.400,00 17.08.2021 14:20

215 42020115497 Konya Meram Sarıkız Arsa M28C13B1B 115 2 1.029,71 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
Planında Mevcut Konut Alanı 52.000,00 15.600,00 17.08.2021 14:30

216 42020115516 Konya Meram Sarıkız Arsa M28C13B1B 131 93 245,57 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
Planında Mevcut Konut Alanı 12.500,00 3.750,00 17.08.2021 14:40

217 42020102997 Konya Meram Çarıklar Sarnıç 
civarı Tarla M29D07C4B 38968 7 8.290,64 Tam 2 Kat  Ayrık Mesken  ve 

Yol Sahası 704.750,00 70.475,00 17.08.2021 14:50

218 42020103001 Konya Meram Çarıklar Sarnıç 
civarı Tarla M29D07C4B 38968 3 10.075,65 Tam

Kısmen Yol Kısmende 2500m² 
ye 1 Ev sahası ve Tarımsal 

Niteliği Korunacak Alan
806.100,00 80.610,00 17.08.2021 15:00

219 42020112275 Konya Meram Kaşınhanı Arsa M29D02D2C 31783 6 42.425,40 Tam Et ve Süt Ürünleri Entegre 
Tesis Alanı 4.100.000,00 410.000,00 17.08.2021 15:10

220 42020112272 Konya Meram Kaşınhanı Arsa M29D02D2C 31783 3 50.000,00 Tam Et ve Süt Ürünleri Entegre 
Tesis Alanı 5.250.000,00 525.000,00 17.08.2021 15:20

221 42020112273 Konya Meram Kaşınhanı Arsa M29D02D2C 31783 4 50.000,00 Tam Et ve Süt Ürünleri Entegre 
Tesis Alanı 5.250.000,00 525.000,00 17.08.2021 15:30

222 42020117472 Konya Meram Kayhüyük Arsa M28C14B2C 38826 116 40,96 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
Planında Mevcut Konut Alanı 2.100,00 630,00 17.08.2021 15:40

223 42020117473 Konya Meram Kayhüyük Arsa M28C14B2C 38826 117 63,42 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
Planında Mevcut Konut Alanı 3.200,00 960,00 17.08.2021 15:50

224 42020102793 Konya Meram Bayat Bahçe M28C09A4C 38243 1 1.769,13 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
Planında Konut Gelişme Alanı 142.000,00 28.400,00 17.08.2021 16:00

225 42020115261 Konya Meram Bayat Ham Toprak M28C08B 38250 174 1.327,10 Tam 1/25000’lik Nazım İmar 
Planında Tarım Alanı 73.000,00 14.600,00 18.08.2021 09:00

226 42020113667 Konya Meram Boruktolu Arsa M29D01C4B 38368 8 539,36 Tam 1/5000’lik Nazım İmar Planında 
az Yoğunluklu Konut  Alanı 71.000,00 14.200,00 18.08.2021 09:10

227 42020113736 Konya Meram Boruktolu Arsa 38416 3 701,03 Tam 1/5000’lik Nazım İmar Planında 
az Yoğunluklu Konut  Alanı 92.000,00 18.400,00 18.08.2021 09:20
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1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı,   2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü  
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında(Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.        
(Konya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.     
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.       
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisin-
den muaftır.                
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 
tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 
Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.          
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle 
en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.          
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.               
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;               
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,               
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,               
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubu-
nun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)           
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.    
f) Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.     
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.          
10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.            
İLAN OLUNUR. 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                             Basın: 1412775

                             TAŞINMAZIN İHALENİN
S.
NO

TAŞINMAZ 
NO İL İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ  

(M2)
“HAZİNE  
HİSSESİ 

(M2)”
İMAR DURUMU

“TAHMİNİ 
BEDELİ 

(TL)”

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL)
TARİH SAATİ

228 42020113738 Konya Meram Boruktolu Arsa 38399 4 604,94 Tam 1/5000’lik Nazım İmar Planında 
az Yoğunluklu Konut  Alanı 79.000,00 15.800,00 18.08.2021 09:30

229 42030108941 Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Arsa L29D23A1D 32204 1 1.873,71 Tam 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 374.800,00 37.480,00 18.08.2021 09:40
230 42030108942 Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Arsa L29D23A1D 32204 2 2.856,06 Tam 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 571.250,00 57.125,00 18.08.2021 09:50
231 42030109008 Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Arsa L29D22B2C 32235 1 3.273,37 Tam 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 654.700,00 65.470,00 18.08.2021 10:00
232 42030109010 Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Arsa L29D22B2C 32236 1 2.989,39 Tam 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 597.900,00 59.790,00 18.08.2021 10:10
233 42030109032 Konya Selçuklu Aşağıpınarbaşı Arsa L29D23AID 32247 1 4.355,77 Tam Ticaret Sahası 1.100.000,00 110.000,00 18.08.2021 10:20
234 42030110575 Konya Selçuklu Biçer Arsa L29-D-01-B 119 10 136,24 Tam İmarsız 6.850,00 2.055,00 18.08.2021 10:30
235 42030110576 Konya Selçuklu Biçer Arsa L29-D-01-B 119 9 123,09 Tam İmarsız 6.200,00 1.860,00 18.08.2021 10:40
236 42030110577 Konya Selçuklu Biçer Arsa L29-D-01-B 119 11 342,65 Tam İmarsız 17.200,00 5.160,00 18.08.2021 10:50
237 42030111510 Konya Selçuklu Çaltı Köyiçi Arsa L29-D-12-D-4-D 210 8 368,24 Tam 2 Kat Ayrık Mesken ve Yol Sahası 73.700,00 14.740,00 18.08.2021 11:00
238 42030111579 Konya Selçuklu Çaltı Köyiçi Arsa L29-D-12-D-4-D 44140 1 626,23 Tam 2 Kat Ayrık Mesken ve Yol Sahası 82.000,00 16.400,00 18.08.2021 11:10
239 42030110589 Konya Selçuklu Çandır Arsa L29D13A4A 43688 1 1.150,00 Tam İmarsız 69.000,00 13.800,00 18.08.2021 11:20
240 42030110613 Konya Selçuklu Çandır Arsa L29D13A4B 43684 3 517,00 Tam İmarsız 31.100,00 9.330,00 18.08.2021 11:30
241 42030110614 Konya Selçuklu Çandır Arsa L29D13A4B 43684 2 517,00 Tam İmarsız 31.100,00 9.330,00 18.08.2021 11:40
242 42030112391 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-B 119 5 370,67 Tam İmarsız 22.300,00 6.690,00 18.08.2021 11:50
243 42030112392 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-C 119 6 1.363,55 Tam İmarsız 81.900,00 16.380,00 18.08.2021 12:00
244 42030112393 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-C 119 7 879,01 Tam İmarsız 52.800,00 10.560,00 18.08.2021 14:00
245 42030112399 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-B 123 5 120,11 Tam İmarsız 7.300,00 2.190,00 18.08.2021 14:10
246 42030112400 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-B 123 6 414,99 Tam İmarsız 24.900,00 7.470,00 18.08.2021 14:20
247 42030112413 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-D 139 2 1.336,85 Tam İmarsız 80.300,00 16.060,00 18.08.2021 14:30
248 42030112414 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-D 139 3 1.791,21 Tam İmarsız 107.500,00 21.500,00 18.08.2021 14:40
249 42030112473 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-A 105 3 1.006,94 Tam İmarsız 60.500,00 12.100,00 18.08.2021 14:50
250 42030112474 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-D 44143 1 1.784,42 Tam İmarsız 107.100,00 21.420,00 18.08.2021 15:00
251 42030109878 Konya Selçuklu Çandır Arsa L29-D-13-A-4-B 42615 2 1.500,00 Tam İmarsız 60.000,00 12.000,00 18.08.2021 15:10
252 42030109877 Konya Selçuklu Çandır Arsa L29-D-13-A-4-B 42615 3 1.500,00 Tam İmarsız 60.000,00 12.000,00 18.08.2021 15:20
253 42030111782 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-D 44247 5 451,21 Tam İmarsız 18.250,00 5.475,00 18.08.2021 15:30
254 42030111799 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-C 44253 4 309,40 Tam İmarsız 12.500,00 3.750,00 18.08.2021 15:40
255 42030111819 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-C 44264 1 449,03 Tam İmarsız 18.000,00 5.400,00 18.08.2021 15:50
256 42030111822 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-C 44264 4 1.236,92 Tam İmarsız 49.600,00 14.880,00 18.08.2021 16:00
257 42030111827 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-C 44267 1 384,43 Tam İmarsız 15.500,00 4.650,00 19.08.2021 09:00
258 42030111834 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-C 44272 1 152,04 Tam İmarsız 6.100,00 1.830,00 19.08.2021 09:10
259 42030111850 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-C 44277 3 561,98 Tam İmarsız 22.500,00 6.750,00 19.08.2021 09:20
260 42030111854 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-C 44279 3 634,83 Tam İmarsız 25.500,00 7.650,00 19.08.2021 09:30
261 42030111866 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-A 44284 1 356,92 Tam İmarsız 14.400,00 4.320,00 19.08.2021 09:40
262 42030111867 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-A 44284 2 288,45 Tam İmarsız 11.600,00 3.480,00 19.08.2021 09:50
263 42030111868 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-A 44284 3 159,43 Tam İmarsız 6.500,00 1.950,00 19.08.2021 10:00
264 42030111879 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-D 44289 1 123,05 Tam İmarsız 5.000,00 1.500,00 19.08.2021 10:10
265 42030111882 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-D 44289 4 30,16 Tam İmarsız 1.500,00 450,00 19.08.2021 10:20
266 42030111884 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-A 44291 1 271,14 Tam İmarsız 11.000,00 3.300,00 19.08.2021 10:30
267 42030111888 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-B 44292 2 757,09 Tam İmarsız 30.500,00 9.150,00 19.08.2021 10:40
268 42030111899 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-B 44299 3 273,19 Tam İmarsız 11.000,00 3.300,00 19.08.2021 10:50
269 42030111900 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-A 44299 4 393,54 Tam İmarsız 16.000,00 4.800,00 19.08.2021 11:00
270 42030111907 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-A 44304 1 3.236,24 Tam İmarsız 129.500,00 25.900,00 19.08.2021 11:10
271 42030111911 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-A 44305 4 372,82 Tam İmarsız 15.000,00 4.500,00 19.08.2021 11:20
272 42030111606 Konya Selçuklu Kale Köyiçi Arsa L29-D-04-B-1-B 44337 1 1.325,51 Tam İmarsız 53.100,00 10.620,00 19.08.2021 11:30
273 42030111677 Konya Selçuklu Kale Köyiçi Arsa L29-D-04-B-1-B 44371 1 123,45 Tam İmarsız 4.950,00 1.485,00 19.08.2021 11:40
274 42030113262 Konya Selçuklu Kınık Köyiçi Ham Toprak L29-D-01-C-3-C 44406 1 1.426,07 Tam İmarsız 71.350,00 14.270,00 19.08.2021 11:50
275 42030111945 Konya Selçuklu Meydan Meydan 

Yaylası Arsa L29-D-01-C 44465 1 755,92 Tam İmarsız 37.800,00 11.340,00 19.08.2021 12:00
276 42030111961 Konya Selçuklu Meydan Köyiçi Ham Toprak L29-D-06-A 44412 2 701,63 Tam İmarsız 45.700,00 13.710,00 19.08.2021 14:00
277 42030111999 Konya Selçuklu Meydan Köyiçi Arsa L29-D-06-D-2-B 44433 2 95,95 Tam İmarsız 6.050,00 1.815,00 19.08.2021 14:10
278 42030112034 Konya Selçuklu Meydan Köyiçi Ham Toprak L29-D-06-C-1-A 44447 1 598,31 Tam İmarsız 37.700,00 11.310,00 19.08.2021 14:20
279 42030112035 Konya Selçuklu Meydan Köyiçi Ham Toprak L29-D-06-C-1-A 44448 1 587,03 Tam İmarsız 37.000,00 11.100,00 19.08.2021 14:30
280 42030112062 Konya Selçuklu Meydan Meydan 

Yaylası Arsa L29-D-01-C 44463 6 619,05 Tam İmarsız 31.000,00 9.300,00 19.08.2021 14:40

281 42030112065 Konya Selçuklu Meydan Meydan 
Yaylası Arsa L29-D-01-C 44465 2 104,84 Tam İmarsız 5.250,00 1.575,00 19.08.2021 14:50

282 42030111302 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-2-D 44175 1 280,35 Tam İmarsız 26.700,00 8.010,00 19.08.2021 15:00
283 42030111304 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-2-D 44175 3 311,93 Tam İmarsız 29.750,00 8.925,00 19.08.2021 15:10
284 42030111309 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-2-D 44177 2 35,99 Tam İmarsız 3.250,00 975,00 19.08.2021 15:20
285 42030111323 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-2-D 44189 1 706,15 Tam İmarsız 67.250,00 13.450,00 19.08.2021 15:30
286 42030111324 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-2-D 44189 2 1.281,51 Tam İmarsız 121.750,00 24.350,00 19.08.2021 15:40
287 42030111326 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-2-D 44191 1 775,92 Tam İmarsız 73.750,00 14.750,00 19.08.2021 15:50
288 42030111339 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-3-A 44197 1 224,71 Tam İmarsız 21.400,00 6.420,00 19.08.2021 16:00
289 42030111343 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-3-A 44198 3 211,06 Tam İmarsız 20.100,00 6.030,00 20.08.2021 09:00
290 42030111344 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-3-A 44199 1 130,79 Tam İmarsız 12.500,00 3.750,00 20.08.2021 09:10
291 42030111349 Konya Selçuklu Yazıbelen Köyiçi Arsa L29-D-10-C-3-A 44158 1 191,89 Tam İmarsız 17.300,00 5.190,00 20.08.2021 09:15

KIMSESIZLER DERNEĞIMIZCE 
ÇALIŞMAK ÜZERE;

BAYAN EKIP 
ARKADAŞLARI 

ARIYORUZ
-İkna kabiliyeti yüksek, diksiyonu düzgün, 

işinin bilincinde olan arkadaşlarla çalışmak istiyoruz

Çalışma Saatleri: Sabah 09.30 - Akşam 18.30 
YÜKSEK PRİM VE YÜKSEK MAAŞ + SSK + YOL + YEMEK

Bu bir sosyal projedir

Tel: 0533 040 78 90 - 0533 652 78 90
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Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’nın 13. Olağan Kongresi 
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 10.00 ’da Şems-i 
Tebrizi Mh. Dr. Abdullah Salim Sk. No: 22 Karatay/KONYA 
adresindeki TİMAV Genel Merkezi’nde, ilk toplantıda 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Ağustos 
2021 Cumartesi Günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk 
aranılmaksızın yapılacaktır.

Teşriflerinizi dileriz.
    Türkiye İmam Hatipliler Vakfı
       Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama,
2- Genel Kurul Divanı seçimi,
3- Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Tablosu ve Bilanço’nun 
okunması, görüşülmesi ve ibrası,
4- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
5- Genel Başkan Seçimi,
6- Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin Seçimi,
7- Genel Kurul Üyeliklerine Alınacak ve Çıkarılacak 
İsimlerin Oylanması,
7- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) 
Genel Kurul İlanı

İyi Partili Yokuş’tan ‘liyakat’ tepkisi
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin 

Yokuş TBMM kürsüsünde kamuda yapılan 
liyakatsiz atamalara isyan etti. AK Parti yö-
netiminde binlerce üst düzey yöneticinin gö-
revinden alınarak yerine liyakatsiz kişilerin 
atandığını ifade eden Yokuş, TRT’ye yapılan 
son atamalara da tepki gösterdi.

“YANDAŞ KAYIRMACILIĞINDA 
SINIR TANIMADINIZ”

“Kamuda yapılan torpiller, kayırmacılık-
lar, liyakatsiz atamaların son on dokuz yılda 
nasıl arttığına hep birlikte üzülerek şahit olu-
yoruz” diyen Yokuş, “Bilindiği gibi AK Parti 
iktidarı boyunca binlerce üst düzey yönetici 
görevden alındı, yerlerine keyfî ve liyakatsiz 
atamalar yapıldı. Kamu üst düzey yönetimi 
âdeta bir partililer yönetimi hâline getirildi. 
Bugün de örneğini yaşadık TRT'de. Devlette 
liyakati ayaklar altına aldınız, adaleti ayaklar 
altına aldınız, hukuku ayaklar altına aldınız, 
yandaş kayırmacılığında sınır tanımadınız. 
Değerli Bunları ezbere söylemiyorum. Kırk 
yıl kamuda kaldım.  1978 yılından 2018 yılı 
başına kadar hem memur olarak çalıştım 
hem sendikacılık yaptım ve inanın rahmetli 

Ecevit hükûmetinden Demirel-Erbakan or-
taklığına kadar, SHP-Doğru Yol ortaklığına 
kadar, ANAP dönemine kadar. Bütün sa-
mimiyetimle söylüyorum, vicdanen söylü-
yorum, bu süreçte sizin dışınızdaki 10'dan 
fazla hükûmette -askerî dönem dâhil yani o 
12 Eylül darbe sonrası hükûmetlerde- sizin 
yaptığınız adaletsizliğin, hukuksuzluğun val-
lahi de billahi de onda 1'i bile yapılmamıştır 
o dönemde. Niye bunu söylüyorum? Bunlar-
dan vazgeçin diyorum” dedi. 

“DEVLETİ PARALEL YAPIYA 
TESLİM ETMEYİN DEDİK”

2005-2013 yılları arasında Ankara'da ve 
Türkiye'nin her yerinde devlet yönetimi FE-
TÖ'ye teslim edildiğini ve o dönemde iktidarı 
uyardığını söyleyen Yokuş, “Bunda en büyük 
şahidim sizlersiniz, sizler biliyorsunuz, AK 
PARTİ'liler biliyor. Bütün kurumlarda bunu 
yaşadık, bu ihaneti yaşadık. Toplu görüş-
me masasında anlattık yetkililere "Etmeyin, 
yapmayın. Devleti paralel bir yapıya teslim 
ettiniz." dedik ama dinlemediniz” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da 
sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçın-
da karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’u 
5-3’lük skorla mağlup etti. Müsabakanın 
ardından Trabzonspor Teknik Direktörü 
Abdullah Avcı basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu.

 İkinci aşama kamp dönemini Ümrani-
yespor müsabakasıyla tamamladıklarının 
altını çizen Avcı, “Fiziksel yüklemelerin ve 
çalışmaların olduğu şiddetli antrenman-
ların olduğu süreci yaşıyoruz. Özellikle 
süre olarak da maç planlamasında bugün 
45’er dakika planladık. Bunun üzerinden 
oynamaya devam ediyoruz. Oyun olarak 
değerlendirecek olursak, bu hazırlık maç-

larını lige girmeden evvel olumlu olumsuz 
gördüğümüz şeyler üzerinden neler yapa-
bileceğimiz adına önemli. 

Bugün olumlu şeyler de var olumsuz-
luk da var. Onun için bu maçları yapıyoruz. 
Bunlar üzerinden bunlarla ilgili nasıl ça-
lışmalar yapabiliriz bunların çalışmalarını 
yapacağız. Trabzonspor, hazırlık maçı da 
olsa U19 takımı da olsa kazanmak isteye-
cektir. 

Bunu açmışken U19 takımını, teknik 
heyeti, altyapıyı tebrik edelim. Umarım 
hem yukarıya hem Türk futboluna hem 
bireysel hem bölgesel ve bulundukları yer-
den yukarı nasıl gelirler bunun çalışmala-
rını yaparız” şeklinde konuştu.

“GÜZEL BİR MAÇ OLDUĞUNU
 DÜŞÜNÜYORUM”

Abdullah Avcı, hazırlık maçında kar-
şılaştıkları Ümraniyespor’u tebrik ederek, 
“Ümraniyespor takımını tebrik ederim. 
Recep Hoca ile 19 sene çalıştık. Çok de-
ğerli bir hoca. Aynı zamanda da saha orga-
nizasyonu yapıyorlar. Bir planları var onla-
ra da başarılar diliyorum. Bizim adımıza 
da onların adına da güzel bir maç olduğu-
nu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

 “SOL BEK, STOPER, ORTA SAHA VE 
SANTRFOR BAKIYORUZ”

Sol bek, stoper, merkez orta saha ve 
santrfor mevkiilerine transfer yapacak-
larını vurgulayan Avcı, “Ligin en genç 

takımıydık. Ligin altyapısından en fazla 
oyuncu oynatan takımıyız. Bugün takımın 
yarısında yerli oyuncular var. Kaynaktan 
gelen oyuncular var ama deneyimi bunun 
içine katmamız gerekiyor. Yaş ortalama-
sını biraz yukarı çektik. Özellikle mevki-
sel rekabette ve kalitede olması gereken 
durumlar oluşturmamız gerekiyor. Avru-
pa kupaları, Türkiye Kupası ve ligimizde 
50-55 maç hesaplıyoruz. Sol bek, stoper, 
merkez orta saha, santrfor gibi durumlara 
da kulübün yapısına göre bakıyoruz. Reka-
bet kalite, grup enerjisi ve performans bizi 
yukarılarda yarışın içinde tutacaktır diye 
düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. 
n İHA

Abdullah Avcı: 
Güzel bir maç oldu
Trabzonspor’da hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 5-3 kazanan bordo-mavililerde teknik direktör 

Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçı hakkında konuşan Avcı, “Bizim adımıza da onların adına da güzel bir maç 
olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuşurken, transferle ilgili ise “Sol bek, stoper, merkez orta saha ve santrfor bakıyoruz” dedi

Süper Lig’in yeni ekibi Adana De-
mirspor’da Başkan Murat Sancak, gün-
deme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu 
sene hedeflerinin ligde kalmak olduğunu 
söyleyen Sancak, takıma 2-3 önemli tak-
viye daha yapacaklarını ifade etti.

Adana Demirspor Başkanı Murat 
Sancak, açıklamalarda bulundu. Sezo-
nun ilk maçını Adana’da oynayacaklarını 
söyleyen Sancak, “Fikstür hayırlı uğurlu 

olsun. İlk maçımızı Adana’da taraftarımı-
zın önünde Fenerbahçe ile oynayacağız. 
Çok heyecanlı bir maç olacak. Taraftarla-
ra şimdiden sesleniyorum, hazırlansınlar 
o maça. Biz hazırız onlar da hazırlansın-
lar" açıklamasını yaptı.

"2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"
Mario Balotelli, Youness Belhanda, 

Britt Assombalonga, Jonas Svensson ve 
Lucas Castro’ya imza attırdıklarını hatır-

latan Murat Sancak, "Taraftarlarımızın 
maça gelmesini bekliyoruz. Kadromuza 
önemli isimler aldık. 2-3 oyuncu daha 
kadroya dahil edeceğiz. 

İbrahimovic’in bu sene gelme şansı 
yok. İnşallah Samet hoca da bu isimleri 
güzelce uyuşturur birbirine ve Fenerbah-
çe maçına hazır şekilde çıkarız" dedi. Sa-
met Aybaba’nın çok tecrübeli bir teknik 
adam olduğunun altını çizen Murat San-

cak, "Çok tecrübeli bir teknik adamımız 
var ve artık top Samet hocada. Malzeme 
var. Hedefimiz ligde kalmak. Taraftarı-
mızı özledik, bir an önce kavuşacağımız 
için mutluyuz" ifadelerini kullandı. 

Murat Sancak transfer çalışmaları-
nın da sürdüğünü ayrıca ifade ederek, 
dünyaca ünlü savunma oyuncusu David 
Luiz’le görüşme halinde olduklarını ifade 
etti. n İHA

Murat Sancak: 2-3 takviye daha yapacağız

Fenerbahçe'nin hazırlık 
maçlarında taraftar olmayacak

Burak Elmas’tan 
Kasapoğlu’na ziyaret

Beşiktaş 
vites yükseltti

Fenerbahçe Kulübü, Topuk Yaylası'nda oynayacağı 
hazırlık maçlarında taraftarların yer almayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili resmi siteden yap-
tığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her za-
man taraftarından alan, Türkiye’nin en büyük spor kulübü-
dür. Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık 
bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana 
kadar devam edecektir. Bu çerçevede, bugün Futbol Takı-
mımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık ma-
çında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler 
dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak 
zorundayız. Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert teza-
hüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle" denil-
di. n İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile 
beraberindeki heyeti kabul etti.

İstanbul'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Taksim Ofisi’n-
de gerçekleşen kabulde; Galatasaray Başkanı Burak Elmas 
ile birlikte Başkan Yardımcıları Rezan Epözdemir ile Bikem 
Kanık, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Işıtan Gün yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray 
Spor Kulübü başkanlığına seçilen Burak Elmas’a ve yöne-
tim kurulu üyelerine başarılar diledi. Elmas, kabulün ardın-
dan Bakan Kasapoğlu'na adının yazılı olduğu 10 numaralı 
Galatasaray forması hediye etti. n İHA

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla 
devam etti. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapı-
lan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik 
direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 
1,5 saat sürdü. 

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antren-
manda gruplar halinde kondisyon ve dayanıklılık koşuları 
yapıldı. İdman, pas ve top kapma çalışmalarıyla sona erdi. 
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına dün akşam yaptığı antren-
manla devam ederken, çalışmaların yoğun tempoda süre-
ceği kaydedildi. n İHA

Bugün biraz Konyaspor, ama daha 
çok 15 Temmuz’la ilgili yazmak istiyo-
rum…

Konyaspor’da yönetimi eleştirenler 
de var, ‘sabır edelim’ diyenler de var…

Ama, eleştiriler daha çok…
Ben mi?
Hakemin düdüğü çalmasını, topun 

dönmesini bekleyeceğim…
Şu gerçeğin de altını çizmekte yarar 

var…
Orta sahanın iki önemli adamı Jev-

tovic ve Milesovic yuvadan uçtular…
Şu nedenle ya da bu nedenle…
Zaten sıkıntılı olan ikinci bölgeden 

iki oyuncunun eksilmesi, Konyaspor 
adına önemli bir kayıp…

Bunların yeri nasıl doldurulacak 
bekleyip göreceğiz…

Ancak, karar vericilerin her gün 
toplanıp, somut bir adım at(a)mamaları 
açıkçası endişelendiriyor!

***
Fikstür çekildi…
Konyaspor Başkanı Fatih Özgök-

çen’in fikstür çekimine katılmasına şa-
şırdım mı?

Hayır…
Daha önce de yazdığım gibi, Fatih 

Başkan ekranlarda ya da gazete sayfa-
larında görünmeyi seviyor!

50-55 yıldır Konyaspor’u takip edi-
yorum, ilk kez bir başkanın fikstür çeki-
lişine katıldığını gördüm…

Belki de sorumluluk almak istemiş-
tir Başkan Fatih Özgökçen…

Kim bilir…
Neyse…
Fikstür iyi mi, kötü mü?
Çok önemli değil…
İyi takım yaparsan, fikstür sınıfta 

kalır…
Kötü takım yaparsan sınıfta kalan 

Konyaspor ve yönetimi olur…
Önemli olan iyi takım yapmak…
İyi takım yapmak için de para la-

zım…
Başkan kapı kapı dolaştığına göre, 

para konusunda biraz sıkıntı var gibi…
Maçlar başlar, takım kötü gider, so-

kaktaki insanlar, “paranız yoktu da niye 
geldiniz kardeşim” diye sorarlarsa da 
şaşırmamak lazım…

İnşallah karar verici arkadaşlar, para 

konusunu çözerler de 
emekleri boşa gitmez…

Gelelim Sivas maçı-
na…

Sivas zor maç, ama 
kazanılması imkansız de-
ğil…

Ligin ilk maçları hep 
sürprizlerle doludur…

Konyaspor’da Si-
vas’da bir sürpriz yapabilir 
mi?

Neden olmasın...
İnşallah iyi bir başlangıçla hem 

moral, hem de sinerji kazanmış oluruz.
***

KANLI 15 TEMMUZ
Tam tamına 5 koca yıl oldu…
Dün gibi…
Allah, bize ve bizden sonraki ne-

sillere inşallah böyle zalimliği, böyle 
zulmü tekrar göstermez…

İçinde “darbe” kelimesi geçen 
2016'nın “15 Temmuz” akşamı yaşa-

nanlarla ilgili hatırlanma-
sını istemediğim, ama 
unutmak da istemediğim 
görüntüleri tekrar gör-
mek, belki benim gibi 
milyonlarca insanı beş yıl 
öncesine götürecek... 

Beş yıl olmuş...
O günü hatırlıyorum 

da,  tüylerim diken diken 
oluyor...

Televizyonun başın-
da donup kalmıştım…

Bir taraftan dua ediyor, bir taraf-
tan da ihtilallerin ne kadar kötü bir şey 
olduğunu anlatıyordum, Emre ile Sa-
met'e...

Kalkışmanın ilk dakikalarında 
Başbakan Binali Yıldırım'ın televizyon 
kanallarına bağlanarak, “Küçük bir 
grubun kalkışması, Türk Milleti bun-
lara pabuç bırakmayacak” açıklaması 
havada kalacak, işin boyutunun daha 
ilerilerde olduğuna şahit olacaktık...

Dua ediyorduk, Başbakan'ın de-
diği gibi küçük ve macera arayan bir 
grubun haltetmesi diye...

Ama, değildi...
Bu ülkenin tanklarıyla toplarıyla, 

uçakları ve uçaksavarlarıyla, yine bu 
ülke insanın üstüne bombalar yağdırı-
yor, masum insanları katlediyorlardı...

Hainlerin silahlarından çıkan kur-
şunlarla, bombalarla 248 şehit verir-
ken, 2 binin üzerinde vatandaşımız gazi 
oldu...

Hainlerin niyeti ülkeyi bölüp parça-
lamaktı...

***
Ömrümde bir “muhtıra”, bir “ihti-

lal”, bir de “post modern” darbe gör-
düm...

12 Eylül 1980 darbesi ile Türkiye 
tarihine geçen 1997'deki “post modern 
darbe”yi hatırlıyorum da, 12 yaşımda 
olmama rağmen, 1971'deki 12 Mart 
Muhtırası'nı net olarak hatırlamıyo-
rum...

O dönemin Genelkurmay Başkanı 
Memduh Tağmaç, KKK Faruk Gürler, 
HKK Muhsin Batur ve DKK Celal Eyici-

oğlu, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve 
Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı'ya bir 
muhtıra vererek, hükümetin istifasını ve 
yeni bir hükümetin kurulmasını istemiş-
ler...

Yine o dönemin Başbakanı Süley-
man Demirel'de “iyi bildiniz” diyerek, bu 
muhtıra sonrasında şapkasını alıp Güniz 
Sokak’taki evine gitmişti...

Dolayısıyla “darbe” ya da “ihtilal” 
gibi, kelimeler, bana acayip itici geliyor...

Tabi ki, “kalkışma” kelimesi de, keli-
me hazinemde kara listede...

***
Türk halkı 15 Temmuz'da yazdığı 

destanla, bütün dünyaya, daha doğrusu 
dosta düşmana, “vatana nasıl sahip çı-
kılır”ı göstererek, her an ihtilal olabilecek 
milletlere de örnek oldu...

Bu millet, ölümü düşünmeden, ke-
fenini giyip bayrağına, kardeşliğine, dev-
letine, dinine ve kendisine sahip çıktı...

Evet, o gece bu millet, öyle böyle 
değil, gerçekten bir destan yazdı...

Dolayısıyla 15 Temmuz'un tekrar-
lanmaması için, yaşadığımız bu felaketi, 
asla ve asla unutmamalıyız.

KONYASPOR VE 15 TEMMUZ

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR
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Hisar Gençlik ve Spor Kulübü Baş-
kanı Arslan Sami Şen, Konya Yenigün 
Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. 
Önemli konularda çarpıcı söylemlerde 
bulunan Şen, kulübün işleyiş tarzını, 
amaçlarını, bundan sonraki süreçte 
hedeflerinin ve taleplerinin neler oldu-
ğuna dair konuştu.

HİSAR GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ’NÜ TANITIR MISINIZ?
“Saraçoğlu, Tatlıcak bölgesinde 

faaliyet gösteriyoruz. Dışardan bir des-
tek almıyoruz. Kendi imkanlarımızla 13 
farklı branşta hizmet veriyoruz. Ancak 
Hokey ağırlıklı bir kulübüz. Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız bizlere destek olu-
yor. Sector Tarım’da bizlere yardımcı 
oluyor. Abdurrahman Şahin ve Fuat 
Kunduracı’ya teşekkür ediyorum. Faa-
liyet gösterdiğimiz alana ulaşım sıkın-
tılı. Sporcularımız gelmekte zorlanıyor. 
Mesafe kısa gibi görünüyor ama boş 
arazi olduğu için çocuklarımızın güven-
liği risk teşkil ediyor.  Çocuklarımızı ilk 
önce okullarda tespit ettik sonrasında 
tesislere getirdik. Kısa ve uzun vadede 
çok başarılar elde ettik. Bunun yanı sıra 
milli takıma önemli derecede oyuncu-
lar verdik. Milli takım havuzunda 20’ya 
yakın Hokey alanında sporcumuz mev-
cut. Son yıllarda da Hokey sporuna 
gerek ülkemizde gerekse de dünyada 
rağbet arttı.” 

SPORUN YANI SIRA SPORCULARA 
NELER KATILIYOR?

“Hayat anlamında sporun dersle-
riyle ilgili, sosyal alanlarla ilgili çeşitli 
derslerde veriyoruz. Bir nevi sporcu-
larımıza yaşam koçluğu da yapıyoruz.  
Bilindiği üzere Saraçoğlu ve Tatlıcak 
bölgesi iç ve dış göçün fazlasıyla ya-
şandığı yerlerin başında geliyor. Spor-
cularımızın birçoğu hayvancılıkla, 
çiftçilikle uğraşıyor. Çoğu zaman spor-
cularımızı tarladan hayvan güderken 
ailelerinden izin alarak antrenmanlara 
müsabakalara getiriyoruz. Çocukla-
rımızı kültürel anlamda da geliştirme 
anlamında gittiğimiz şampiyonalarda 
o şehrin müzelerine, şehitliğine, tarihi 
dokularına sporcularımızla birlikte gi-
deriz.” 

HOKEYİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN NE 
YAPILMASI GEREK?

“Sporun yaygınlaştırılması için çok 
yönlü düşünülmesi gerekiyor. Hokey 
dar alanda gelişmiş ve ülkenin geneli-
ne yayılamadı. Yeni yeni sahalar ve te-
sisler yapılıyor. Eminim ki yayılacaktır 
da. Hokeyin ekonomik seviyesi yüksek 
insanlara da ulaştırılması gerekiyor. 
Kurumsal kulüpler oluşturulmalı. Tek-
nik çalışmalar yapılmalı ve dar bir alan-
da durulmamalı. Hokeyin tanıtımında 

problem var. Küresel çalışmaların ve 
projelerin artırılmasında fayda var. Or-
jinalinde hokey oldukça zevkli bir spor. 
Sert bir spor olmasına rağmen sakatlık 
riski az olan bir spor.” 

AİLELERDEN İZNİ 
NASIL ALIYORSUNUZ?

“Ailelerle tanışmaya çalışıyoruz. 
Ailenin çocuktan beklentisi çok fazla. 
Aileler çocukların belli bir yalı geçtikten 
sonra aile bütçesine maddi anlamda 
katkı vermesini istiyor. Çünkü tarım 
ve hayvancılıkta bu olması gerekiyor. 
Çocuklarımızın bir okul ayağı var ve 
ailenin 365 günkü çalışmasına ekono-
misine katkı sağlaması gerekiyor. Ant-
renmanların olduğu günlerde veya mü-

sabakaların olduğu günlerde ailelerden 
izin almaya gidiyoruz ya da işleri çoksa 
biz kendimizi yardım ediyoruz. İşi hep 
birlikte tamamlıyoruz ve maçlara gidi-
yoruz. Aileye sporun önemini, çocuk-
larındaki değişimi, gelecekteki sosyal 
alanda aktifliğini anlatıyoruz. Geçmiş 
sporcularımızı örnek gösteriyoruz. Bu 
durumlarda ailenin fikrini olumlu yön-
de etkiliyor. Çocukları tamamen ailele-
rinden koparmıyoruz. Okul, spor ve iş 
hayatının bir yaşam felsefesi olduğunu 
kabul ettirmeye çalışıyoruz.”

KULÜBÜN AMACI, 
HEDEFLERİ NELERDİR?

“Hisar Gençlik’in hedefi azalmaz. 
Bizler de bu hedeflerin azalmamasını 

istiyoruz. Amacımız, kişilik ve karakter 
olarak sporcularımızı geliştirmek ister-
ken milli ve manevi duyguların farkında 
oldurmak. Hayatta mutlu olabilmenin 
yollarını keşfedebilen, yeniliğe açık, 
sporun büyük gücünü keşfedip gele-
cekteki hayatlarını şekillendirmesini is-
tiyoruz.  Kendi hedefimiz ise daha fazla 
kitleye ulaşmak. Kendi altyapımızdan 
yetişen çocuklarımızı ilerleyen süreçte 
bir noktada gördüğümüzde bu bize ke-
yif veriyor. Umarım bunları geliştirebi-
liriz. Her yıl hedeflerimizi amaçlarımızı 
büyüterek devam etmek istiyoruz.”

DESTEK GÖRÜYOR MUSUNUZ?
“Konya Büyükşehir Belediyesi 

Spor Daire Kültür Başkanlığı’ndan 

gerekli desteği göremiyoruz. Ziyaret 
etmek istiyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. 
Kendisiyle karşılaşamıyoruz. Büyük-
şehir Belediyesi’nin spor salonlarına 
giremiyoruz. 

Saraçoğlu’nda Karatay bölgesin-
de birçok spor salonu kilitli şekilde ve 
girilmemize izin verilmiyor. Gencecik 
sporcularımızla birçok başarı elde et-
tik. Bizleri daha fark edemediler. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire 
Kültür Başkanlığı’nın ilgisizliğinden de 
rahatsızız. 

Bizleri ziyaret etmelerini, sporcu-
larımıza destek olmalarını ve sadece 
enselerine dokunmasını istiyoruz. İl dı-
şından birçok sporcu getiriliyor. Maddi 
anlamda yüksek maliyetler harcanıyor. 
Konya’nın belki de en zor bölgelerin-
den birinde bu kadar sporcu çıkarıp, 
takım oluşturup her sezon birçok ba-
şarı elde ederken, milli takıma birçok 
oyuncumuzu gönderirken, bizi görmek 
istememelerinden rahatsızız.”

Hisar Gençlik ve Spor Kulübü 
sporcularından Azad Güler, Esma Tok, 
Muhammed İslam Erçiçek, Elif Yaman 
ve Emine Sena Tunç spora nasıl başla-
dıklarını ve hedeflerinin neler olduğunu 
Konya Yenigün Gazetesi’ne anlattı.

AZAD GÜLER
U16 Erkek Takımı kaptanlarından 

Azad Güler, “Çim Hokeyine 3 yıl önce 
başladım. Arslan hocamız tanıtım için 
okulumuza gelmişti. Tanıtımdan sonra 
hokeye başlamak istedim. 1 ay kadar 
antrenmanlara gittim sonrasında işleri-
mizden dolayı yarım bırakmak zorunda 
kaldım. Bir süre sonra Arslan hoca evi-

mize geldi ve babamla konuştu. Spora 
devam etmem gerektiğini aileme anlat-
tı. Sonrasında antrenmanlara gitmeye 
başladım. Bu sezon ise şampiyon ola-
rak 1.Lig’e yükseldik. Çok mutluyuz.” 

ESMA TOK
Hisar Gençlik ve Spor Kulübü U16 

Bayan Takımı kaptanlarından Esma 
Tok, “2.5 yıldır Çim Hokeyinde spor-
cuyum. Ben de Arslan hocamız saye-
sinde bu spora başladım. İlk başlarda 
merakla başladım ve sonrasında sev-
meye başladım ve devam ediyorum. 
2.Lig’den başladık ve 1.Lig’e yükseldik. 
Yerimizi bu sezon koruduk önümüzde-
ki sezon daha da yükselmek istiyoruz. 
Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Ligi 
4.sırada tamamladık. Bundan sonraki 
süreçte milli takım formasını giymek 
istiyorum. Takımın kaptanı olmak gü-
zel bir duygu bundan dolayı gurur du-
yuyorum.”

MUHAMMED İSLAM ERÇİÇEK
Takımın ileri ucunda görev yapan 

Muhammed İslam Erçiçek, “2 yıldır 
Çim Hokeyi sporunu 2 yıldır yapıyo-
rum. Spora başladığım ilk yıllarda iş-
lerimizden dolayı ailem devam etmemi 
istemiyordu. Sonrasında şampiyona-
larda beni görünce durumun ciddiye-
tinin farkına vardılar ve ikna oldular. 
Ben de arkadaşlarım gibi milli takımda 
görev almak istiyorum.”

ELİF YAMAN
Bayan takımının kalecilerinden Elif 

Yaman, “4 yıl önce Çim Hokeyine baş-
ladım. Kaleci olarak başlamadım bu 
spora ancak sonrasında takımımızda 
keleci eksikliği vardı ve kaleye geçmem 
gerekti. Ben de sonrasında kaleci ol-
mayı seçtim. Kaleciliğin bazı sıkıntıları 
var. Kıyafetleri biraz ağır ve sakatlık 
açısından riskli bir bölge ama kaleci ol-
mayı seviyorum. Takım olarak hepimiz 
birbirimizi tamamlıyoruz.” 

EMİNE SENA TUNÇ
Yine U16 bayan takımının kalecile-

rinden Emine Sena Tunç, “1,5 yıldır ya-
pıyorum bu sporu. Okulda arkadaşla-
rım Çim Hokeyine gidiyordu, benim de 
ilgimi çekti ve bende katılmak istedim. 
Bu şekilde Çim Hokeyiyle tanıştım. Çim 
Hokeyinde iyi noktalara gelmek ister-
ken, milli takımda da görev almak is-
tiyorum. İnşallah bunu başarabilirim.”  

Hisar Gençlik ve Spor Kulübü 
sporcularının ise Konya yetkililerine or-
tak bir çağrısı vardı. Sporcular, “Kon-
ya’da hokeye destek oldukça az ve çok 
fazla bilinmeyen bir spor. Yetkililerin 
bizlere yardımcı ve destek olmalarını 
istiyoruz. Ulaşım anlamında sıkıntılar 
yaşıyoruz.” dediler. 
n SPOR SERVİSİ

‘DESTEK GÖREMEDİK’
Hisar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve takımın hocası Arslan Sami Şen, antrenörler ve sporcular Konya Yenigün Gazetesi’nin konuğu oldu. Erkekler U16 Ligi’nde 1.Lig’e yük-

selen, Bayanlar U16 1.Ligi’nde ise sezonu 4.sırada tamamlayan Hisar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Arslan Sami Şen, yeni sezonda daha da iyi bir noktada olmak istediklerini 
belirtti. Şen, “Kısa ve uzun vadede birçok başarılar elde ettik. Bunun yanı sıra milli takıma da 20’ye yakın oyuncu verdik. Ancak gerekli desteği yetkililerden göremedik.” dedi



Palut uyarıyor!

Şener ve Hüseyin
milli takıma davet edildi

İhale yine
ertelendi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 28 Temmuz-6 Ağus-
tos'ta Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu 
belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıkla-
mada, aday kadroya davet edilen oyuncuların 28 Temmuz 
Çarşamba günü saat 19.30'da Erzurum Dedeman Palandö-
ken Otel'de toplanacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan aday 
kadroya İttifak Holding Konyaspor’dan Şener Kaya ve Hüse-
yin Biber de davet edildi. Şener Kaya, geçtiğimiz günlerde 
U18 milli takımının Antalya’da düzenlediği kampta da yer 
almıştı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da arsa 
satış ihalesi yine ertelendi. 7 Temmuz’da yapılması plan-
lanan ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 14 Tem-
muz’a ertelenen ihalede yeterli çoğunluk yine sağlanamadı 
ve ertelendi. Tatlıcak Tesisleri üzerinde yer alan arsalar için 
talep beklenenden az iken arsalardan büyük gelir bekleyen 
Konyaspor yönetimi şu ana dek istediğini alamadı. Henüz 
ihalenin tarihi belli olmazken, Yeşil-Beyazlı kulübün nasıl 
bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. n SPOR SERVİSİRRPPSS
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Yeni sezon hazırlıklarına Kayacık Tesisle-
ri’nde devam eden İttifak Holding Konyaspor 
tam gaz çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana 
dek transfer anlamında taraftarlar çok mem-
nun olmasa da yeni sezona umutla bakıyor. 
2 haftayı geride bırakan Anadolu Kartalı’nda 
teknik direktör İlhan Palut, oyuncularını sık sık 
uyararak talimatlarda bulunuyor. 

Antrenman ile ilgili resmi internet site-
sinden bir açıklama yayınlayan Yeşil-Beyazlı 
kulüp şu ifadeleri kullandı: “İttifak Holding 
Konyaspor’umuz, sabah saatlerinde Ka-
yacık Tesisleri’mizde yaptığı antrenmanla 
2021-2022 Sezonu hazırlıklarına devam etti. 
Teknik Direktörümüz İlhan Palut ve yardımcı 
antrenörlerimiz yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenmana, tedavilerine devam edilen ve 
takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin 

Anicic, Musa Çağıran, Serdar Gürler ile Barış 
Yardımcı katılmadı. Oyun ve ısınma hareket-
leri ile başlayan antrenman, 5’e 2 ile devam 
etti. Oyuncularımız, topla oyunun ardından 
dönüşümlü olarak 3 grupta oynanan turnuva 
maçları ile antrenmanı tamamladı.”

TRANSFERDE DURGUNLUK
Anadolu Kartalı’nda hazırlıklar sürerken, 

yönetimin de transfer çalışmaları sürüyor. Şu 
ana dek dış transferde 3 oyuncuyla sözleşme 
imzalayan Konyaspor, uzun bir süredir ses-
sizliğe büründü. Jevtovic ve Milosevic’in ta-
kımdan ayrılmasından sonra en az 3 transfer 
daha yapması planlayan Yeşil-Beyazlı yöne-
tim henüz somut bir adım atamadı. Maddi an-
lamda kaynak bulmakta zorlanan Konyaspor 
santrfor, sağ kanat ve ofansif orta saha için 
görüşmelerini sürdürüyor.n SPOR SERVİSİ




