
Konya’yı gururlandırdı 

Sahte aşıya dikkat!
Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle grip aşısında talep patlaması yaşandı. Buna bağlı olarak sahtekarlara gün doğdu. 

Bazı sahtekarların internet üzerinden sahte grip aşısı başta olmak üzere bazı ilaçları piyasa sürdüğü bildirildi 
GRİP AŞISINDA 
PATLAMA VAR

5. Bölge Konya Eczacı 
Odası Başkanı Ecz. 
Adem Açıkgöz, bu yıl 
Covid-19 salgını nede-
niyle grip aşısında talep 
patlaması yaşandığını 
söyledi. Açıkgöz, Sağlık 
Bakanlığı’nın Türkiye’ye 
gelecek aşının büyük 
miktarını satın aldığını 
açıkladı. 

EN GÜVENİLİR 
KAYNAK ECZANE

Açıkgöz ayrıca özellikle 
son dönemde bazı ilaçlar 
ve takviye edici bitkisel 
vitamin ürünlerinin inter-
net üzerinden satışının 
hızlandığına da dikkat çe-
kerek, bu tür takviye edici 
gıda ürünlerinin de sahte 
olma olasılığının yüksek 
olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Hadimi Tüneli 
hızla ilerliyor 

41 bin lira 
dolandırıldı

Konut satışı 
bu ay düştü

Çiftçinin üretim 
maliyeti arttı

Bisiklet yolları 
kontrol edilecek

Konya Ovası Projesi’nin (KOP) 
ikinci tüneli olma özelliğini 
taşıyan, Afşar Barajı’nın sularını 
Bağbaşı Barajı’na aktaracak 
olan 18 kilometrelik Hadimi 
Tüneli’nde 7. kilometre geçildi. 
Tünelin iki ucunda da eş za-
manlı çalışma yürütülüyor. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Ordulu bir vatandaşın kredi 
kartından, Konya’daki yem fab-
rikasından bilgisi dışında 41 bin 
liralık işlem yapıldı. Psikolojisi 
bozulan Rıza Pelit, “Konya’da 
işlem yapıldığı gün görevde 
olduğuma dair belge var, bu 
bilgilere nasıl ulaşıyorlar?” 
dedi. n HABERİ SAYFA 6’DA

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Mü-
dürlüğü 2020 yılı Ekim 
ayı Konut Satışı İstatis-
tikleri’ni açıkladı. Buna 
göre Konya’da Ekim 
ayında 2 bin 848 adet ko-
nut satışı gerçekleştirildi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Tarım ürünleri üreti-
ci fiyat endeksinde 
(Tarım-ÜFE), 2020 yılı 
Ekim ayında bir önceki 
aya göre yüzde 1,89, bir 
önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 14,17, artış 
gerçekleşti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’da bisiklet yolu işgalleri-
nin önüne geçmek için Bisiklet 
Yolu Kontrol Zabıtası oluşturdu. 
Böylece bisiklet yoluna park 
edenler uyarılacak.
n HABERİ SAYFA 5’TE 

ERBAKAN, ZENGİN 
BİR MİRAS BIRAKTI

‘ÜRETMEYİ VE 
ÜRETENİ SEVİYORUZ’

Necmettin Erbakan Sempozyumu’nun son gününde konuşan 
Doç. Dr. Gökhan Tuncel, “Erbakan’ın siyasette, ilim sahasında 

ve hayata dair birçok alanda söylemiş olduğu şeylerin hepsi 
bugün itibarıyla bizde izlerini göstermiş oluyor” dedi. 

n HABERİ SAYFA 7’DE

Tarıma dair açıklamalarda bulunan Cihanbeyli Ziraat Odası 
Başkanı Veysel Akbulut, “Kıt kaynakları en verimli şekilde 

kullanmaya çalışıyor, üretmeyi ve üreteni seviyoruz. Daha çok 
üretim için ise belli başlı sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz” 

dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nde 46 yıl aradan sonra açılan Maraş’ın altyapı ve çevre 
düzenlemesinin TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütüleceğini bildirmişti. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın haftasonu Kıbrıs’a yaptığı ziyarette Büyükşehir 
Belediye Başkanı U. İbrahim Altay da hazır bulundu. Ziyaretle ilgili 
Başkan Altay “Tarihe şahitlik ediyoruz” mesajı verirken, Konya’nın 
Kıbrıs’ta önemli bir rol üstlenmesiyle Maraş’ta Büyükşehir Belediye-
si’nin bayraklarının asılması şehri gururlandırdı.  n HABER MERKEZİ 
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110705 Devr-i Alem Parkı
Sonbahar’da da güzel

Denizi olmayan şehrin
kurbağa adamları!

‘Çocuklara tebessüm
olmaya çalışıyoruz’
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Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, “Kıt kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor, üret-
meyi ve üreteni seviyoruz. Daha çok üretim için ise belli başlı sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz” dedi

Üretmeyi seviyor, daha
çok üretmek istiyoruz
Tarım arazisi itibariyle Türki-

ye’nin en büyük ekilebilir arazisine 
sahip ilçesi olan Cihanbeyli’de 2 mil-
yon 200 bin dekar alanda üretim ya-
pılıyor. Tarım arazilerinin yüzde 20 
gibi küçük bir bölümü sulanabilir bir 
yapıya sahip olan ilçede çoğunlukla 
kurak arazide tarım yapılıyor. 

Cihanbeyli’nin tarım ve hayvan-
cılık potansiyeli, bölgedeki tarımsal 
faaliyetlerin geliştirilmesi ve yapıla-
cak olan projeler üzerine değerlen-
dirmelerde bulunan Cihanbeyli Zi-
raat Odası Başkanı Veysel Akbulut, 
göreve geldiği 1,5 yıllık dönemde 
yaptığı çalışmaları ve projelerini de 
anlattı. 

Cihanbeyli’nin sulanabilir tarım 
arazilerinde mısır, ayçiçeği, pancar 
ekimi yapılırken, Cihanbeyli Ziraat 
Odası’nın girişimleriyle son dönem-
de kanola bitkisi de üretilmeye baş-
landığını ifade eden Başkan Veysel 
Akbulut, “Kanola bitkisini Karapınar 
bölgesinde görüp ilçemize getirdik 
ve Havza Bazlı Destek kapsamına 
aldırdık. Tarım Bakanımız onayladı. 
Az su tüketen bir ürün olan kanola 
Bin 500 - 2 bin dekarlık bir alanda 
ekiliyor. Yeni yeni ilçemizde yem 
bezelyesi, çok az bir kısımda patates 
ekimi yapılıyor. Bunlar bizim sulu 
tarım arazilerinde üretimini yaptı-
ğımız ürünler. Kıraç alanlardaki ba-
şat ürünlerimiz ise buğday ve arpa. 
Bunun haricinde nohut, mercimek 
ve kimyon ekimi yapıyoruz. Bölge-
mizde kimyon ekimini yapıyoruz 
ama tam dane alma döneminde bir 
hastalık geliyor ve mantar hastalığı 
oluşuyor. Hastalık olunca da verim 
kaybı yaşanıyor. Daha önce İyi Tarım 
Uygulaması kapsamında kimyonda 
dekara 100 lira destek verilirken; bu 
destek 30 liraya düşürüldü. Çiftçi bu 
nedenle çok rantabl görmediği için 
kimyon ekiminden vazgeçiyor. Kıraç 
alanlar itibariyle bakıldığında bizim 
kuru tarım arazilerimiz çok yüksek. 
Arpa ve buğdayın ekim alanının en 
yüksek olduğu ilçe Cihanbeyli. Ci-
hanbeyli’deki tarım arazilerinde eki-
len buğday, ülkemiz buğday ihtiyacı-
nın önemli bir bölümünü karşılıyor” 
dedi. 
‘BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK EKSİĞİ SU’

“Cihanbeyli’nin gelir ve geçim 
kaynağına baktığımız zaman genel 
olarak tarım, hayvancılık, nakliyecilik 
ve bir kısım da gurbetçilerden elde 
edilen gelirler diye sıralanabilir” di-
yen Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı 
Veysel Akbulut, “Biz tarım ve hay-
vancılığın gelişmesi için ne yapabile-
ceğimize ilişkin kısa ve uzun vadeli 
çalışmalar yaptık ilk iş olarak. Cihan-
beyli’nin en büyük eksikliğinin su 
olduğunu sulanabilir tarım arazileri 
itibariyle de bölgemizdeki su mik-
tarı itibariyle de görmek mümkün. 
En büyük eksikliğimizin su olduğu 
yönündeki tespit ve önerilerimizi Ta-
rım Bakanlığımız başta olmak üze-
re ilgili kurum ve kuruluşlara rapor 
halinde ilettik. Yine ilçemizi ziyaret 
eden milletvekillerimize, mülki ami-
rimize, yerel yöneticilerimize bu ko-
nuyu aktardık. Sadece Cihanbeyli ile 
sınırlı kalmayıp, Altınekin ve Kulu’da 
da paydaşlarımızla biraraya gelerek 
ortak sorunlarımızın çözümü nokta-
sında çalışmalar yürüttük, halen de 
çalışmalarımız devam ediyor. 

Bölgenin ürün deseni, bölge-
de neden suya ihtiyaç duyulduğu 
ve bölgenin tarıma olan katkısı ile 
ilgili bir rapor hazırlayıp bunu ilgi-
lilere sunduktan sonra bizim için 
yeni bir ışık doğmuş oldu. Konuyla 
ilgili Tarım Bakanımızla yaptığımız 
görüşmelerde, Konya’nın kuzeyine 
Kızılırmak’tan su aktarmak üzere bir 

çalışmanın olduğunu söyleyip bizi 
gelecek adına umutlandırdılar. Bir 
de Pınarbaşı’ndan doğup Cihanbey-
li’nin merkezine gelen ve daha önce 
KOP’un yaptığı kapalı sistem sulama 
yapılmasını hedefleyen suyun bura-
ya gelmediğini ve göletteki suyun 
bittiğini dile getirdik. Ayrıca bölge-
mizde iyi tarım uygulamalarının ya-
pılabilmesi, tarım arazilerinin daha 
verimli kullanılabilmesi ve bir düzen 
dahilinde bu işlerin yürütülebilmesi 
için bölgemizde tarım arazilerinin 
toplulaştırılmasının elzem olduğunu 
da aktardık. Sağolsun bu konuda da 
Sayın Bakanımız gerekli çalışmanın 
yapılacağını bize yazılı olarak bildir-
di” dedi.

‘ÜRETİCİMİZ FAYDALANSIN 
DİYE PROJELER ÜRETİYOR, 

PROJELERİMİZİ HAYATA 
GEÇİRİYORUZ’

“Bölgemizin temel ihtiyaçları-
nın başını çeken su ve diğer Anka-
ra’dan çözülecek olan sorunlarının 
çözümü noktasında dertlerimizi an-
latırken, bir yandan da Cihanbeyli 
Ziraat Odası olarak çiftçimizin isti-
fadesine sunmak üzere neler yapa-
bileceğimizi araştırıp, bölgemizdeki 
tarımsal faaliyetlerin daha nitelikli 
hale getirilmesi için bizim yapabile-
ceklerimizi de ortaya koyup bunlar 
üzerine çalışmaya başladık” diyen 
Veysel Akbulut, “Daha önce ben Zi-
raat Odası’nda ve Ticaret Borsası’n-
da görevde bulundum. Bu konuda 
KOP, IPARD, Kırsal Kalkınma gibi 
kurum ve kuruluşları buraya davet 
ederek onlardan projelerimize nasıl 
destek alabileceğimiz konusunda 
bilgi aldık. Örneğin, burada tarımın 
yanında hayvancılık da var. Hayvan 
gübrelerinin tarlaya atılması ile ilgili 
bir çalışmamız oldu. Bunun için güb-
re serpen bir kamyon ve kepçe alıp 
çiftçimizin hizmetine sunduk. Bu 
projeyi İlçe Tarım Müdürlüğü ile bir-
likte yapıp KOP’un mali destekleriyle 
ilçemize kazandırmış olduk. 

İkincisi küçük baş hayvancılık 
da yapılıyor burada. Belli dönem-
lerde küçükbaş hayvanlarda parazit 
oluşuyor. Yine aldığımız desteklerle 
parazit ilaçlamasını hızlı bir şekilde 
yapabilen bir makineyi ilçemize ka-
zandırdık. Cüzi bir ücret karşılığında 
bu hizmeti de üreticilerimize sun-
duk. 

Ziraat odalarının artık burada 
evrak almakla yetinmeyip, çiftçinin 

sorunlarını yakından gören, onların 
sorunlarına çözüm arayan ve çözüm 
üreten bir yapıya sahip olduğunu 
artık çiftçilerimiz görüyor ve biliyor. 
Yaptığımız hizmetin karşılık buluyor 
olması, attığımız taşın, ürküttüğü-
müz kurbağaya değmesi bizi mutlu 
ediyor” ifadelerini kullandı. 

‘HİZMETİ ÜRETİCİLERİMİZİN 
AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ’

Türkiye’nin en büyük tarım 
arazisine sahip olan Cihanbeyli’de 
geniş bir alana hitap ettiklerini dile 
getiren Cihanbeyli Ziraat Odası Baş-
kanı Veysel Akbulut, “Bir taraftan 
65 kilometre öteye, bir taraftan 45 
kilometre öteye hizmet veriyoruz. 
Kandil mahallesinin Cihanbeyli’ye 
uzaklığı yaklaşık 65 kilometre. Bizim 
Cihanbeyli’de bir eleme tesisimiz var 
ama bu tesise o bölgeden çiftçimizin 
gelmesi hem çok zor hem de mali-
yetliydi. Bu nedenle Kandil ve Bü-
yükbeşkavak gibi merkeze uzak olan 
mahallelere eleme tesislerimizi kur-
duk. Çiftçilerimiz memnun kaldı. Bu 
tesislerimiz tohumu eliyor, ilaçlıyor 
ve torbalayıp çiftçiye teslim ediyor” 
ifadelerini kullandı. 

‘MEYVE TARIMINI GELİŞTİRECEK 
PROJEMİZ HAYATA GEÇECEK’
Yerel yönetimlerle de tarımsal 

faaliyetlerin yaygınlaştırılması için 
çalışma yürüttüklerini aktaran Baş-
kan Akbulut, “Bölgemizde meyve ta-
rımı ve ağaç oldukça az. Bu durumu 
ortadan kaldırmak ve yeni bir ürün 
gamı ortaya koymak için Cihanbeyli 
Belediye Başkanımız Mehmet Ka-
le’den meyve tarımının geliştirilmesi 
için bir alan istedik. Sağolsun bize 58 
dekar bir alan verdi. O alan üzerinde 
inşallah örnek meyve bahçesi oluş-
turacağız. Burada meyve bahçesi 
yapmak isteyen arkadaşlara uygula-
malı eğitim verilecek. İnşallah Mart 
ayından itibaren bahçemiz faaliyete 
başlayacak. Bizim bölgemize meyve 
çeşitlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Bu 
noktada ayva üretiminin bölgemiz-
de iyi olacağı yönündeki kanaatten 
hareketle özel bir firmayla da çalış-
mamız var. Bunun dışında kayısı ve 
elma gibi daha az su isteyen meyve 
türlerinin yetiştirilmesi üzerine bir 
çalışmamız var” dedi. 

‘İLÇEMİZE DAMIZLIK ÜRETİM 
MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ’ 

Cihanbeyli Belediyesi’yle yürüt-
tükleri bir diğer çalışmanın da yeni 
kurulacak olan hayvan pazarı ya-
kınında bir damızlık üretim çiftliği 
kurulmasına dönük olduğunu dile 
getiren Akbulut, “Belediyemizden 
yeni kurulacak olan hayvan pazarı 
yakınında 50 dekar bir alan istedik. 
Burada su az olduğu için küçükbaş 
hayvancılığın burada daha da yay-
gınlaşmasını istiyoruz. Küçükbaş 
hayvancılıkla ilgili burada bir damız-
lık tesisi oluşturacağız. Bölgemizde 
damızlık hayvanları üreticilerimize 
verip bölgede küçükbaş hayvancılı-
ğın daha da ileriye gitmesi için çalış-
ma yürüteceğiz. 

Bölgemizde hayvancılık son 5 

yıldır artış eğiliminde olsa da destek-
lenmesi ve bu ivmenin hızlanması 
gerekiyor. Yaklaşık 200 bin kadar 
küçükbaş, 45 bin kadar büyükbaş 
hayvan var. Mera arazimiz büyük 
olduğu için daha çok hayvan yetiştir-
meye uygun bir altyapımız var. Bu-
rada 7 tane küçükbaş ve büyükbaş 
hayvancılıkla ilgili kooperatif var. Biz 
kooperatiflerimizden biriyle bir yem 
karma tesisi çalışması yaptık. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde burada 
üretilen sütün işlenmesi ve süt ürün-
leri üretilmesine dönük de bir çalış-
mamız olacak” ifadelerini kullandı. 
‘SEYYAR AĞIL PROJEMİZ BEĞENİLDİ, 

DAHA DA GENİŞLETİLECEK’
Küçükbaş hayvanlar için çadır 

uygulamasını hayata geçirdiklerini 
dile getiren Veysel Akbulut, “Bizim 
arazimiz çok geniş. Hayvanların ara-
ziye gidip gelmesi zor olacağı için 
seyyar bir çadır yaptırdık. Üretici-
lerimize bunları teslim ettik. Üreti-
cimiz, evinden uzaklaştığı zaman 
ağılını kurup bunu kullanabiliyor. 
Üreticimiz bu projeyi çok sevdi. Biz 
de bunun yaygınlaştırılması ve hay-
vancılığın teşvik edilmesi adına bu 
çalışmayı daha geniş bir alana yay-
mış olacağız” dedi.

‘ŞEKER FABRİKASINA TALİBİZ’
Genç nüfusun burada kalması 

ve üretimin sürmesi için neler yapı-
labileceği konusunda da çalışmalar 
yürüttüklerini aktaran Akbulut şöy-
le devam etti: “İlçemize tarım ve 
hayvancılık ekseninde daha büyük 
yatırımların kazandırılmasının böl-
geye ne kadar faydalı olacağını da 
anlatıyoruz. Örneğin, Konya Şeker 
Fabrikası’nın şehir merkezinde kalan 
kampüsünün başka bir yere taşın-
masıyla ilgili bir gündem var şu an. 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk ile görüşüp, taşınmanın 
ardından Konya Şeker Fabrikası’na 
ilçe olarak talip olduğumuzu, buraya 
bir fabrika kurulmasının hem tarıma 
hem de bölgemize faydalı olacağı 
yönündeki kanaatimizi kendisine 
ilettik. Burada çiftçimiz 1 milyon 200 
bin ton pancar üretiyor çiftçimiz. Bu 
rakam bir fabrikanın çalışması için 
uygun hammaddeyi temin etmek 
demektir. Tabi fabrikanın kurulma-
sı Altınekin, Kulu ve Cihanbeyli’de-
ki pancar üretimi düşünüldüğünde 
daha çok üretimin var olduğu da aşi-
kardır. Altınekin ile Cihanbeyli ara-
sında bir alanımız var. Şeker fabrika-
sı için uygun bir alan. Bununla ilgili 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat 
Kurum’a da bir sunum yaptık.”

‘BÖLGE BAZLI DESTEK VERİLSİN, 
DAHA AZ SU TÜKETİLSİN’

Cihanbeyli’nin, su kaynakları kıt 
olan bir ilçe olduğuna dikkat çeken 
Akbulut, “İlçemizdeki yeraltı suyu 
kaynaklarını çok hızlı tüketiyoruz. 
Aslında bölgemizdeki çiftçiler çok 
su tüketen ürünlerden ziyade suya 
daha az ihtiyaç duyan arpa ve buğ-
day gibi hububat ürünlerini yetiş-
tirmekten yana. Ama bölgesel bir 
destek vererek çiftçimizin arpa ve 
buğday ekimini sürdürmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz. Diğer ilçelerin 
de kendine has üretimi vardır. Mısırı 
ekebilecek altyapısı olan ilçelerde de 
arpa ve buğdaya destek verilmesin. 
Bu hem bölgesel anlamda çiftçiye 
kazandıracak, hem de yeraltı su sevi-
yesinin korunması anlamında fayda 
sağlayacaktır” dedi. 

Bölgedeki çiftçilerin en önemli 
sorunlarından birinin de girdi ma-
liyetlerinin artması olduğunu söy-
leyen Akbulut, elektrik borçları ve 
çiftçilerin bankalara olan borçlarının 
ertelenmesini istediklerini sözlerine 
ekledi. n RASİM ATALAY

Veysel Akbulut
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  3 °C 16 °C

Karaman            2 °C 15 °C 

Aksaray              1 °C       13 °C

Ankara                4 °C 15 °C Hicrî: 31 Rebî’ul-Evvel 1442  -  Rûmî: 4 Teşrîn-i Sânî 1436

Uzun zamandır 
böyle bir yazı yaza-
yım diye düşünü-
yordum.

Yo…
Birileri rahat-

sız olacak ve bana 
tepki gösterecek 
korkusunda deği-
lim.

Elbette ki tepki 
verecekler.

Hamdolsun, bundan çekin-
cem yok…

Konya’daki gündemin yo-
ğunluğundan yazamadım belki 
de…

Dün sosyal medyada Prof. 
Dr. Orhan Çeker’in paylaşımını 
görünce tam da sırası dedim ve 
yazayım istedim.

Bakın ne paylaşmış?
Bizim mahallenin çocukla-

rına birşeyler oldu galiba. Yâd 
eller tarafından okunmuş üf-
lenmiş gibiler. Bu efsun yerli 
bir efsuna benzemiyor. Özetle; 
yılbaşı hindisi kapmak için 
tavuk israfı yapıyorlar. Hey bi-
zimkiler! Her tavrınızı hesaba 
çekin; ne oranda ALLAH rıza-
sına sahipsiniz? Unutmaya-
lım; yaptıklarımızdan HESABA 
çekileceğiz. O gün çok yakın 
diyor Efendimiz s.a.s. Neti-
cede herkes kendi hesabı ile 
başbaşa kalacak. Dünyadaki 
gibi sağa-sola kaçamayaca-
ğız, sıvışma imkânımız asla 
olmayacaktır. Orada delil ye-
tersizliği diye bir olay da yok-
tur. Unutmayalım.

Aslında Orhan Çeker Hocam 
diyor ki; Hesap var hesapppp-
ppp…

Önceki günlerde bir de 28 
Şubat belgeseli izledim.

Başörtülü bacıların ver-
dikleri mücadelenin belgeseli 
idi…

Ne kadar zor kazanmışız ba-
şörtüsünü…

Ama bugün ne kadar kolay 
harcıyoruz o günkü kredileri…

Marka başörtülerle, örtün-
meyi bile utandırdığımızın farkı-
na varmadan.

Başkalarının verdiği mü-
cadeleden kendi payımıza hak 
kazandığımızı varsayarak baş-
kalarını ezmeye başladığımızın 
farkında mıyız?

Hayır…
Güç elde ettiğimizin farkın-

dayız ama o gücü nerden aldı-
ğımızı unutmuşuz.

Yani birileri cefasını çekti 
biz şimdi sefasını sürüyoruz.

Haksız mıyım?
Aksini iddia eden varsa beri 

gelsin.
Ben sadece başörtü örneği 

verdim. Siz bunu eko-
nomi, siyaset ve  kül-
türdeki değişime de 
uyarlayabilirsiniz.

Mücahitlerin hepsi 
şimdi müteahhit oldu.

Buna da kabul mü?
Altın varaklarla 

bilmem kaç yaşındaki 
çocuğun doğum gü-
nünü kutlayanları bu 
millet unutmadı.

Halbuki Efendimiz (S.A.V) 
ne diyordu?

“ Kureyşli kuru et yiyen bir 
kadının oğluyum ben.”

“Mekke’nin fetih günüydü...
Bir adam Resulullah’ın yanı-

na yaklaştı. Korkudan, heyecan-
dan titriyordu.

Resulullah da gördü adamın 
bu halini ve dönüp seslendi: “ 
Titremene lüzum yok, ben kral 
değilim “

Ve ardından dedi ki; “ Ku-
reyşli kuru et yiyen bir kadının 
oğluyum ben.”

Efendim…
Hakikaten ne anladınız bura-

dan?
Bunu okuyup da sarsılma-

yan Müslüman var mıdır?
Varsa…
Kusura bakmasın ama ima-

nını tazelesin.
Yanlışım varsa da Orhan Çe-

ker Hoca’ya sorun…
Ya da birlikte soralım.
Düşünün...
Mekke’yi fetheden kuvvet-

lerin başındaki kişinin ve Pey-
gamber’in önünde titremez de 
insan, kimin önünde titrer? “

Ya bugün?
“Popüler şöhret denen 

şeyden bir parça nasiplenmiş 
kişilerin bile yanına yanaştı-
ğında titremeye kapılıp ağzını 
açamayanları görürsünüz”

Onlar da öyle istiyorlar za-
ten…

Allah’tan korkmayan ama 
kendilerinin karşısında tir tir tit-
reyen…

Ve bunlar bizim mahalle-
den…

Yılbaşı yaklaşıyor ya…
Şimdiden rezerveler yapıl-

mış…
Diyor ya…
“Yâd eller tarafından okun-

muş üflenmiş gibiler. Bu efsun 
yerli bir efsuna benzemiyor.”

Bu efsun yerli değil…
Bu davranışlar bizden de-

ğil…
Olmamalı…
Güç zehirlenmesi mi?
Bir daha düşünün…
Biz bu değiliz.
Biz bu isek…
Ben bizden değilim.

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

BİZ BU İSEK, BEN BİZDEN DEĞİLİM!
Selçuklu Belediyesi’nin yapımını tamamladığı eserlerden biri daha hizmete açıldı. Buhara Mahal-

lesi’nde bulunan Buhara Sosyal Tesisleri’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi

5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle grip aşısında talep patlaması yaşandı-
ğını söyledi. Başkan Açıkgöz vatandaşları internet üzerinden grip aşısı başta olmak üzere ilaç almamaları konusunda uyardı 

Buhara Sosyal Tesisi 
dualarla hizmete açıldı

Sahte aşı ve ilaç tehlikesi!

Selçuklu Belediyesi pandemiye 
rağmen hizmet kalitesini artırmaya 
devam ediyor. Selçuklu Belediye-
si tarafından Buhara Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Buhara Sosyal 
Tesisi düzenlenen törenle açıldı. 
İçinde yüzme havuzu, fitness salo-
nu, sauna ve buhar odalarının yanı 
sıra emekli lokali bulunan tesis, Bu-
hara Mahallesi’ne değer katacak.

Buhara Sosyal Tesisi açılışına 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın yanı sıra İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Çetin 
Mungan, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer, MHP Selçuklu İlçe Baş-
kanı Güzide Çıpan, Selçuklu Muh-
tarlar Derneği Mustafa Avcıoğlu, 
Selçuklu Belediye Başkan Yardım-
cıları, Meclis Üyeleri, mahalle muh-
tarları ve Buhara Mahallesi sakinleri 
katıldı.

‘AÇILIŞLARIMIZA ARA VERMEDEN 
DEVAM EDİYORUZ’

Selçuklu’da hizmet kalitesini 
artırmak adına çalışmalarını sür-
dürdüklerini belirten Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Selçuklu Belediyesi olarak hem-
şehrilerimizin istekleri, talepleri ve 
beklentileri doğrultusunda hizmet 
üretmeye devam ediyoruz. Geçtiği-
miz ay yoğun bir açılış dönemi ge-
çirmiştik. Bu ay da bu açılışlarımıza 
ara vermeden devam ediyoruz. Bu-
gün burada, Buhara Mahallemize 
kazandırdığımız ve yaklaşık 4 ay 
önce vatandaşlarımıza hizmet ver-
meye başlayan ancak pandemi sü-
recinden dolayı açılışını ertelediği-
miz sosyal tesisimizin resmi açılışını 
hep birlikte yapmak için toplanmış 
bulunuyoruz. 3 bin 600 metrekare 
kapalı alana sahip olan ve toplam 
maliyeti 7 milyon 650 bin TL olan 
Buhara Sosyal Tesisimizde emek-
lilerimizin faydalanabilecekleri 
emekli lokali, erkek ve bayanların 
farklı günlerde kullanabilecekleri 
kapalı yüzme havuzu, fitness sa-

lonu, hamam, buhar odası, sauna, 
soyunma odaları, duş ve tuvaletler 
yer alıyor. Tesisimizde ayrıca ço-
cuklarımıza satranç ve masa tenisi 
eğitimlerinin verildiği spor alanı bu-
lunuyor.” dedi.

‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İLE DUR-
MAK YOK YOLA DEVAM DİYORUZ’

Önümüzdeki günlerde tesis açı-
lışlarının devam edeceğini belirten 
Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Be-
lediyesi olarak bahanelere sığınma-
dan, zorluklar karşısında yılmadan, 
yorulmadan çalışmalarımızı ibadet 
aşkıyla sürdürüyoruz. İnşallah Çar-
şamba günü de Kosova Mahalle-
mize kazandırdığımız kapalı pazar 
yerimizin resmi açılışını yapacağız. 
Yine önümüzdeki günlerde Bey-
hekim Mahallemizde yapımını ta-
mamladığımız sosyal tesisimizin 
açılışını gerçekleştireceğiz. Bosna 
Hersek Mahallemizde ve Bedir Ma-
hallemizde sosyal tesis ihalelerini 
gerçekleştirdik, Yazır Mahallemiz-
de Kapalı Pazar Yeri yapımı için yer 
teslimini yaptık, Yazır Mahallemiz-
de yapacağımız modern karakol 
binamızın yapımı için yer teslimini 
bugün yapıyoruz. Gevale Kalesi res-
torasyon işinin sözleşmesi imzalan-
dı, Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi 
projemizin ihale hazırlıkları devam 
ediyor. Gönül belediyeciliği ilkesiyle 
çıktığımız bu yolculukta hemşeh-
rilerimize hizmet için durmak yok 

yola devam diyoruz. Birçok proje-
mizin hazırlık süreçleri de ayrıca 
devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 
günlerde yeni dönem projelerimizin 
müjdelerini tüm kamuoyuna bir bir 
açıklamayı planlıyoruz. Buhara Ma-
hallemiz Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın ifadesiyle yatay mimariye uygun 
olarak planlanmış ve bu durumuyla 
da ilçemizin en huzurlu mahalle-
lerinden biri. Bugün açılışını yapa-
cağımız tesisimiz ise mahallemizin 
değerine değer katacak güzel bir 
yapı oldu.” şeklinde konuştu.

‘PANDEMİYE RAĞMEN SELÇUK-
LU’DA ESERLER YARIM KALMADI’

Selçuklu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Avcıoğlu, “Bizler 
muhtarlar olarak Sayın Belediye 
Başkanımızla birlikte Elhamdülil-
lah metropol bir ilçede yaşıyoruz. 
Pandemiye rağmen hiçbir zaman 
eserler yarım kalmadı, her şey ye-
rine getirildi. Elhamdülillah bugün 
bakıyoruz hiçbir belediyede olma-
yan haftada bir açılış Selçuklu Be-
lediyesinde olmaktadır. Bunun için 
sizlerin huzurunda sayın belediye 
başkanımıza bu çalışmalarından 
dolayı candan ve gönülden teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.
‘MAHALLE İHTİYAÇLARI NOKTASIN-
DA HİZMET ÜRETEN BAŞKANIMIZA 

TEŞEKKÜR EDİYORUM’
Pandemiye rağmen Selçuklu 

Belediyesinin hizmetlerini sürdür-

düğüne dikkat çeken MHP Selçuklu 
İlçe Başkanı Güzide Çıpan, “Fiziki 
ihtiyaçların haricinde sosyal ihtiyaç-
lara çözüm üreten, ihtiyaçlar nok-
tasında projeler geliştiren Selçuklu 
Belediye Başkanımız Ahmet Pekya-
tırmacı şahsında belediye çalışan-
larımıza ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Covid-19 sal-
gını süresince sosyal tesislerimizin 
filyasyon ekiplerimize tahsis edil-
mesi ve sağlık çalışanlarımızın bu 
noktada sosyal tesislerimizden ya-
rarlandığını biliyoruz. Sizlerin nez-
dinde sağlık çalışanlarımıza üstün 
gayretlerinden ötürü şükranlarımı 
sunuyorum. Hayatını kaybeden 
kardeşlerimize de Allah’tan rahmet 
diliyorum. Sosyal tesisimizin ma-
hallemize ve ilçemize hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum” dedi.

‘BAHANE DEĞİL HİZMET 
ÜRETİYORUZ’

Konya’nın sosyal tesis anlamın-
da sağladığı başarıya vurgu yapan 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, “Selçuklumuzda 
adeta açılış sağanağı devam edi-
yor. Yıllar önce Konya’da iki yerde 
yüzebilirdiniz bunlardan biri eski 
stadyumdaki havuz diğeri de ka-
nallar. Fakat bugün neredeyse tüm 
mahallelerimiz yüzme havuzuna 
kavuşuyor. Bugün şehrimizde ço-
cuklarımızın tamamına yüzme ile 
ilgili eğitim projeleri geliştirmeye 
çalışabiliyoruz. Diğer taraftan Tür-
kiye’nin en büyük bütçesine sa-
hip olan belediyelerini yönetenler 
üretemedikleri hizmetleri örtmek 
için siyasi polemiklerin arkasına 
sığınıp uluslararası fikirdaşlarıy-
la ağlaşadursunlar bizler cumhur 
ittifakıyla birlikte18 yıllık hizmet 
geleneğimize kaldığımız yerden 
devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından açılış duası 
ile kurdele kesildi. Açılış sonrasında 
Başkan Pekyatırmacı ve Protokol 
üyeleri tesisleri gezerek inceleme-
lerde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Yaklaşık bir yıldır dünyayı et-
kileyen koronovirüs salgını henüz 
kontrol altına alınmazken, vaka sa-
yıları her geçen gün artıyor. Hava-
ların soğumaya başlamasıyla da grip 
vakalarında artış bekleniyor. Bu yıl 
pandemi dolayısıyla vatandaşların 
grip aşısına talebi attı. 5. Bölge Kon-
ya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adem 
Açıkgöz, bu yıl Covid-19 salgını ne-
deniyle grip aşısında talep patlaması 
yaşandığını söyledi. Açıkgöz ayrıca 
özellikle son dönemde bazı ilaçlar ve 
takviye edici bitkisel vitamin ürün-
lerinin internet üzerinden satışının 
hızlandığına da dikkat çekerek, bu 
tür takviye edici gıda ürünlerinin de 
sahte olma olasılığının yüksek oldu-
ğunu söyledi. İlaç ve aşının alınabi-
leceği en güvenilir kaynağın eczacı-
lar olduğuna vurgu yaptı. 

‘GRİP AŞISINA DÜNYA GENELİNDE 
YOĞUN TALEP VAR’

Grip aşıları her sene Ekim ayın-
da ülkemize getirilir ve eczaneler 

aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılırdı. 
Bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle 
grip aşılarına talep patlaması oldu. 
5. Bölge Konya Eczacılar Odası Baş-
kanı Adem Açıkgöz, “Grip aşısına 
dünya genelinde yoğun bir talep 
var. Aşı üreticileri de yaşanan talebi 
karşılamakta zorluk çekiyor. Sağlık 
Bakanlığı verileri kapsamında Tür-
kiye’ye ilk etapta 1 milyon 300 ci-
varında aşı geldi. Ülkemize gelen bu 

aşı yeterli olmayacak. Doğal olarak 
Türkiye’de istediğimiz kadar aşı te-
min edemedi bu yıl. Bir taraftan da 
pandemi riski devam ettiği için va-
tandaşların talebi çok arttı. Sıklıkla 
son günlerde başvurarak grip aşı-
sının gelip gelmediğini soruyorlar. 
Sağlık Bakanlığı e-Nabız uygulama-
sını hayata geçirdi. Vatandaşlarımız 
e-Nabız sistemine girdiğinde orada 
risk durumu belirtiliyor. Risk duru-

mu olan vatandaşlarımız aile hekim-
lerine gidip elektronik reçete alarak 
grip aşısını yazdırabilir. Eczane de 
bu reçetedeki talep doğrultusunda 
grip aşısını hastaya temin eder” ifa-
delerini kullandı. 
‘ÜCRETSİZ OLARAK RİSKLİ GRUPLA-

RA YAPILACAK’
Sağlık Bakanlığı’nın önemli bir 

miktar aşı aldığını, bu aşıların aile 
hekimleri kanalı ile ücretsiz olarak 

riskli gruplara yapılacağını dile ge-
tirdiğini hatırlatan Açıkgöz, “Dünya 
genelinde aşı üretiminde bir sıkıntı 
var. Talebin yoğun olması sebebiyle 
internet sitelerinde de grip aşısı satı-
lıyor. İnternet üzerinden yapılan aşı 
satışlarına itibar edilmemesini özel-
likle tavsiye ediyorum. Bizler vatan-
daşlarımızdan özellikle insan sağlığı-
nı tehlikeye atmamak adına internet 
üzerinden aşı almamaları konusun-

da uyarıyoruz. Aşı bir ilaç. Reçeteyle 
satılır. Dolayısıyla internetten aldığı-
nızın ne olduğunu dahi bilemezsiniz. 
Takviye edici gıda maddeleri için de 
aynı durum söz konusu. Aşı dışında 
diğer ilaçların da internet ortamında 
asla alınmasını istemiyoruz. Doğabi-
lecek bir sıkıntıda vatandaşlar karşı 
tarafta muhatap bulamayacağı için 
mağdur olacak” ifadelerini kullandı.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Adem Açıkgöz
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Geçtiğimiz haftayı Maliye Bakanı Sa-
yın Berat Albayrak’ın istifasının sarsıntısı 
ile geçirdik.  

Peki bu kadar çok tartışılan, hatta 
çapsız muhalefet tarafından linç edilmek 
istenen bu genç adam kim?  

Neden bu kadar kin ve nefretle linç 
edilmek istenmektedir?  

O kadar ki aile hayatına, özel yaşa-
mına kadar hayasızca saldırıların nedeni 
nedir?  

Albayrak aslen Trabzon’un Dernek-
pazarı ilçesinin Yenice köyündendir. Lise 
eğitimini Fatih Koleji’nde tamamlayan 
Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce 
işletme bölümünden mezun oldu. 2002 
yılında New York’taki Pace Üniversitesi 
Lubin School of Business’te finans üze-
rine yüksek lisans yaptı. Kadir Has Üni-
versitesi bankacılık ve finans bölümünde 
“Elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir 
enerji kaynakları ve finansmanı: Bir uygu-
lama” başlıklı teziyle doktora derecesini 
aldı  

İşletme yönetimi yüksek lisansı 
(M.B.A) eğitimi sırasında Çalık Holding 
bünyesinde görev aldı. 2002-2006 yıl-
ları arasında Çalık Holding’in Amerika 
Birleşik Devletleri ofisinde finans direk-
törlüğü yaptı. 2006 yılında ABD’den Tür-
kiye’ye dönen Albayrak, holdingin mali 
işler genel müdür yardımcılığı görevine 
atandı. 2007 yılında Çalık Holding’e ge-
nel müdür olarak atandı. Albayrak, aynı 
zamanda grupiçi firmalarda da yönetim 
kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
2013 yılının sonunda özel sektörden 
ayrılarak Sabah gazetesinde köşe yazarı 
olarak görev alan Albayrak,[4] Marmara 
Üniversitesi’nde de bankacılık ve finans 
alanında ders verdi ve birçok sivil toplum 
kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmiştir,  

Bu kadar parlak bir eğitim geçmişi 
olan birinin birde “Milli Görüş” ikliminde 
yetişmiş olması elbette ülke sorunların-
dan ari bir siyasetten uzak olması düşü-
nülemezdi ki öylede oldu.  

Berat Albayrak, Türkiye Hazine ve 
Maliye Bakanı olarak görev yapmış Türk 
işletmeci ve siyasetçidir. Haziran 2015 
ve Kasım 2015’teki genel seçimlerde 
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ola-

rak meclise giren Albayrak, 2015-2018 
yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
bakanı,2018-2020 Maliye ve hazine ba-
kanı olarak görev aldı.  

Önnce enerji bakanlığında, bu gün 
övünçle ve gururla bahsettiğimiz sismik 
ve sondaj gemilerimizle Dünya’nın dev-
let bazında filosu olan birkaç ülkesinden 
biriyiz. İşte; bu, linçe uğrayan bu genç 
adamın başarısıdır.  

Yenilenebilen enerji diye hiç duyma-
dığımız  enerji türüyle tanıştık sayesinde.
Özellikle Konya ovasında güneş enerji 
panelleriyle donatılınca adeta panel ekili 
tarlalar zannettik.Almanya’nın olanca 
Türk düşmanlığına rağmen Alman devi 
Siemens’le rüzgar enerjisi sağlayan, 
Rüzgar gülü projesinin anlaşması yapılıp 
hayata geçirilmeye başlandı.Bunlara ila-
veten nükleer santraller de ilave edilince 
kızılca kıyamet koptu.”Türkiye enerji değil 
atom bombası yapacak!” diye.

Daha sonra Maliye bakanlığında da 
başarılı işler yaptı.Adına yerli milli ekono-
mik modelini inşa etmeyi başardı.Elbette 
ki bu yolun sonunda canı yanan em-
peryalistlerin,faizcilerin saldırıları sonucu 
döviz manipülasyonları ile üzerimize gel-
meye başladılar.Bunu üstüne pandemi 
sürecinin başlaması iş yerlerinin zorunlu 
kapatılması üzerine hazine bakanlığı çe-
şitli paketler hazırlayarak dünyanın güçlü 
ülkelerinin yapamadığı, az zararla atlat-
mayı becerdi.İngiltere kaynaklı çekilen 
para operasyonlarına karşılık verince 
daha bir hırsla saldırdılar.   

Bu operasyon aslında sayın Cum-
hurbaşkanına yapılmıştır,dahası yapıl-
mak istenmiştir lakin sayın bakan bunu 
boşa çıkartmıştır. 

Asıl hedef Cumhurbaşkanlığı modeli 
ve Tayyip Erdoğan’dır.Tarihte Adülhamit 
Han’a olduğu gibi ne yaptılarsa devrilme-
yen Erdoğan’ı bu seferde yakınlarından 
başlanıp,etrafını boşaltıp devirmek iste-
mektedirler lakin buda boşa çıkacak.Et-
rafından kopartılanlar dedikleri, “fırıldak” 
siyasetçiler,ben merkezci, haris ruhlu 
politikacı müsveddeleridir.Onlarda diğer-
lerinin biriktiği kovana koşmaktadırlar.
Kovanın sahibi belli; Soros ve “müesses 
nizamcı” küresel güçlerdir.Bir ata sözü 

şöyle demektedir; 
 BALIN VARSA SİNE-

ĞİN BOL OLUR , BALIN 
YOKSA DOST DEDİĞİN 
EL OLUR. 

Sayın Berat Albay-
rak; aldığı terbiye, yetişti-
ği iklim itibarı ile sizin ba-
lınıza gelmeyecek kadar 
onurlu ve omurgalıdır.  

  Ülke olarak; Irak’ın 
kuzeyinden başlayıp Su-
riye’nin kuzeyine devam eden emper-
yalistlerin planlarını çöpe atan Türkiye, 
Doğu Akdeniz’de, Libya’da, bu milletin 
haklı menfaatlerinin karşısında hem sa-
hada hem de sahada ve diplomaside ba-
şarılı dik duruşu,Azerbaycan’a; kimseye 
sormadan, “ne derler” diye bakmadan 
açık destek vermesi ,Türk kurmay aklı-
nı sahada göstermesi ,Fransa,ABD,ve 
hatta Rusya gibi devletlerin desteklediği 
Ermenistan’ı çöpe atıp 30 yıllık esarete 
son verip 100 yıllık hasretimiz olan Iğ-
dır-Nahçıvan-Bakü koridorunu açarak 
Kafkasya’dan orta Asya da ki soydaşları-
mızla kucaklaşmamızı sağlamıştır.  

Balkanlarda Bosna-Hersek, Koso-
va,Arnavutluk ve Macaristan’la yeniden 
Balkanlarda varlığını göstermiştir.KKTC 
de Maraş’ın açılması ile yeni bir KIBRIS 
TÜRK DEVLETİNİN ayak seslerini duy-
duğumuz şu günlerde elbette fırıldak 
,müstemleke kafalar çıkıp engel olmaya 
çalışacaklardır.  

Sorarım size batmış bitmiş bir 
ekonomi ile bunları yapmak mümkün 
müdür?  

 “Bitli akıllı”Müstemleke ka-
falı,kifayetsiz muhterislerin,evrilip 
benzeştiği, Deva(sız),GELECEK(siz)
Halk(sız),İYİ(liksiz)lerin oluşturduğu 
“GULU-GULU” dansçılarının çığırtkan-
lığına ne demeliyiz?  

Bakanın İstifası ile birlikte döviz fi-
yatlarının, aşı açıklaması ve ABD seçim-
lerinin sonuçlanmasına denk gelmesi 
ile birlikte Dünya borsalarının yükselişe 
geçmesi, doların değer kaybetmesiyle, 

TL’nin kısmen değerlen-
mesini; İSTİFA ile ilintilen-
dirilmesine,  ve “Damat 
Bakan gitti, ekonomi 
düzeldi” diyenlere,  sö-
zümüz; Hani ekonomi 
bitmişti! demek hakkımız 
değimlidir?  

Her yanı bir başka 
oynayan, bu güruha Kon-
ya’nın Meşhur “Tayyip 
ağası” dilinden cevap ver-

mek istiyorum.  
Tayyip ağa aslında anlatıldığı gibi 

bel altı fıkralara konu olan birisi değildir. 
Tıpkı; Namık Kemal’e uyarlanmış fıkralar 
gibi .Aslında oturaklı dini hassasiyeti olan 
biridir.  

Tayyip ağa; çarşıda dükkanı olan 
eşraftandır.Her gün işine gelip giderken 
yolunun üzerinde hafif meşrep bir kadın 
oturmaktadır kadın kafayı Tayyip ağaya 
takmış gelip geçerken laf atmaktadır.
Bir gün yine geçerken aynı tacizle kar-
şılaşınca Tayyip ağa kadına küfrederek  
“Or…u” der. Kadın, o zamanki mah-
keme olan Kadı efendiye şikayet eder.
Kadı karşısında Tayyip ağayı görünce 
sinirlenir ve ağzına geleni söyler.işin 
ucunda zindan ve değnek olduğunu 
gören Tayyip ağa alttan alır çarşı eşrafı-
nın da desteği ile Tayyip ağayı bir daha 
böyle şeyler yapmaması karşılığında 
serbest bırakırlar.  Yine aynı kadın Tayyip 
ağa geçerken sırnaşır.Tayyip ağa çaresiz 
kadına döner derki “HER YANIN ÖYLE 
(OR…U) AMMA SÖYLEYEMEM” der.  

Maalesef ,Tayyip beyin etrafından 
kopup giden fırıldaklar ,bir parmak bala 
üşüşen  sineklerden farkı olmayanlar, 
bugün televizyon- televizyon gezip, 
bütün bir konjönktürü görmeyip “biz 
zamanında şöyle yaptıydık” diye kibir-
lerinin kinlerini kusmaktadırlar.Biz sizin 
zamanınızı da gördük.Ülkeyi nasıl İthalat 
çöplüğüne çevirip, sanayiciyi ürettiği malı 
ithal eder hale getirdiğinizi unutmadık.
Borç aldığınız parayı nasıl ota- b.k  har-
cayıp milletin yirmi yılını ipotek ettiğinizi 

gördük.  
“Yandık, battık” diyenlere, bir örnek 

vermiş,dostum Behçet Büyükgökmen 
Geçen haftaki Yazısında.  

“Koç Holding net kârını ikiye katladı: 
9 ayda 8,5 milyar TL

Koç Holding, 2020’nin ocak-eylül 
döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre net dönem kârını yüzde 94 artışla 8 
milyar 481 milyon TL’ye, cirosunu yüzde 
10 artışla 125 milyar 720 milyon TL’ye 
yükseltti.

**
Evet, yanlış okumadınız; pandemi, 

küresel ekonomik kriz, halkın neredeyse 
nefesini kesen hayat pahalılığı, baş dön-
düren döviz atakları…

Hiçbiri evet hiç biri mübarek holdin-
gimizin karını ikiye katlamasına mani ola-
mamış. On ayda karını ikiye katlamış…

Kırk küsur kere maşallah!
Bu kâr hangi ülkede elde edilmiş? 

Ekonomisi çöken, biten bir ülkede, Tür-
kiye’ de…

Haberin devamı daha şok edici.
3. ÇEYREKTE KÂR 3’E KATLANDI
2020’nin temmuz, ağustos ve eylül 

aylarını kapsayan 3. çeyrekte holdingin 
kârı, önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 185 artışla 1 milyar 363 milyon 
TL’den 3 milyar 886 milyon TL’ye yük-
seldi.

Ocak-eylül döneminde holdingin 
cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 10 artışla 125 milyar 720 milyon 
TL’ye yükseldi.

Ocak-eylül döneminde kâr artışında, 
finans sektörü faaliyetlerinden brüt kârın 
174 milyon TL’den 16 milyar 70 milyon 
TL’ye yükselmesi etkili oldu.

Bunu da yanlış okumadınız.
Üçüncü çeyrekte yani temmuz, 

ağustos, eylül döneminde muhteremler 
karlarını yüzde yüz seksen beş artırmış-
lar.

Bu karlar milyonların işsiz kaldığı, 
yardıma muhtaç hale geldiği bir ülkede 
elde ediliyor.

Bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek iste-
rim.

Malum şirketin ocak/eylül dönemin-
de cirosu sadece yüzde on artmış. Yani 

ekstra üretim yapıp satmamış.
Ocak/eylül döneminde kâr artışında, 

finans sektörü faaliyetlerinden brüt karın 
174 milyon TL den 16 milyar 70 milyon 
TL ye yükselmesi etkili olmuş.

Bunun ne anlama geldiğini anlıyor 
musun sevgili okur?

Evet, bu ülkede yaman bir kriz var. 
Can yakıcı bir kriz var. İşte o kriz, bu kriz-
dir.

Milyonların acımasızca sömürüldü-
ğü bir vahşi kapitalizm. İnsanlığın gerçek 
krizi budur. Sözde serbest pazarcı, liberal 
ekonomik sistemin hüküm sürdüğü her 
ülkede benzer durum vardır. Bizim batı 
seviciler, mesela Amerika’da kırk mil-
yonu aşan işsizleri istismar etmek için 
gündeme getirirken tek bir mahlûkun 
iki yüz milyar doların üzerinde bir serve-
te çökmüş olmasını arsız bir hayranlıkla 
anlatırlar. Medyada çemkiren ekonomi 
papazlarından, bu vahşi sisteme eleştiri 
olarak bir tek kelime duyamazsınız.

Şimdi koro halinde figan ederler, “Ey 
Merkez Bankası Dolar -Euro karşısında 
paramız pul oldu, ekonomi bitti, mahvol-
duk… Durdur şu dövizin yükselişini… 
Elindeki faiz silahını çek.” Böyle bağrı-
şırlar. Zavallı halkımız, entel dantel yeni 
yetmeler sırf Erdoğan düşmanlığı olsun 
diye bu habis koroya katılırlar.”  

Şimdi anladınız mı kopartılan vavey-
lanın nedenini.   

“Döviz bitti! sıra, yüksek faizden 
kazanmaya geldi!”  

-SİZ NE KADAR ÇABALARSANIZ 
ÇABALAYIN BİZ 2023 HEDEFLERİMİZ-
DEN ZERRE MİSKAL SAPYACAĞIZ.  

-SİZ NE KADAR” IMF-DÜNYA 
BANKASI-SOROS” DERSENİZ,  

-BİZ 85 MİLYON;SİZDEN BİR FAZ-
LA, “YERLİ -MİLLİ VE ÖZKAYNAK” 
DİYECEĞİZ! “ 

-SİZİN BÜTÜN PLANLARINIZI NA-
SIL ÇÖPE ATTI İSEK, BU SEFER SİZİ 
ÇÖPE ATACAĞIZ.  

HEMDE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ 
BİLE YAPMAYACAĞIZ!  

2000 YILLIK “TÜRK DEVLET AKLI” 
ROTAYI ÇİZMİŞTİR. KİMSENİN MANİ 
OLMASINA DA, İZİN VERMEYECEK-
TİR!

BİR PARMAK BALA ÜŞÜŞEN SİNEKLER!  

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

MÜSİAD Konya’dan 
mesleki eğitime destek

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında “Okul-Sanayi İş Birliği” 
protokolü imzalandı. Protokol-
le, Kılıçarslan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde, ihtiyaç duyu-
lan nitelikli insan gücünün yetişti-
rilmesi, mezun öğrencilerin istih-
damının sağlanması, öğrencilere 
girişimcilik ruhu ile ahilik kültü-
rünün kazandırılması ve sektör-
lerin rekabet gücünün artırılması 
hedefleniyor.

MÜSİAD Konya Şubesi’n-
de düzenlenen protokol tanıtım 
programına, MÜSİAD Konya 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Kara-
tay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami 
Sağdıç, MÜSİAD Konya Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve okul öğretmen-
leri katıldı.

MÜSİAD Konya Başkanı 
Ömer Faruk Okka, MÜSİAD Kon-
ya olarak eğitim ve öğretim çalış-
malarına büyük önem verdiklerini 
ifade etti. Daha önceki süreçte, 
İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yer-
leşkeleri ile ortak çalışmalar yapa-
bilmek ve fayda sağlamak ama-
cıyla karşılıklı iş birliği protokolü, 

KTO - Karatay Üniversitesi ise 
geniş kapsamlı eğitimde iş birliği 
ve Sektör Danışmalığı Projesi’ne 
yönelik iş birliği protokolleri im-
zaladıklarını, Selçuk Üniversitesi 
ve Necmettin Erbakan Üniversite-
leri ile de birçok işbirliğini hayata 
geçirdiklerini hatırlatan Başkan 
Okka, MÜSİAD Konya olarak aka-
demi, sanayi ve kamu işbirliğinin 
önemine inandıklarını ve bu işbir-
liğini sağlamak için çalışmaya de-
vam edeceklerini ifade etti.

 Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük ise, “Eğitime ya-
tırım yapan milletler, her zaman 
gelişmişlerdir. Meslek liselerimiz 
üreten, öğreten, sanayimize daha 
kaliteli ve kalifiye elemanlar yetiş-
tirme noktasında önemli rol üstle-
nen kurumlardır. Meslek liseleri-
miz birçok noktada yeni açılımlar 
yapmaktadır. Meslek liselerimiz 
ne kadar güçlü olursa, ülkemiz de 
o kadar güçlü olacaktır” dedi. 

Protokol kapsamında, başarılı 
öğrencilere burs sağlanması, okul 
bünyesinde Endüstri 4.0 AR-GE 
biriminin kurulması, akıllı okul 
projesinin desteklenmesi ve Milli 
Savunma sanayiine yönelik yeni-
likçi projeler hazırlanması da he-
defleniyor.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ekim ayı Konut Satışı İstatis-
tikleri’ni açıkladı. Buna göre Konya’da Ekim ayında 2 bin 848 adet konut satışı gerçekleştirildi

Konut satışı bir önceki
aya göre düşüş gösterdi

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü, 
Konya’nın Ekim ayı konut satış is-
tatistiklerini açıkladı. 2020 Ekim ayı 
itibariyle Konya’da toplam konut sa-
tışları bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 18; bir önceki aya göre yüzde 
12,2 azalarak 2 bin 848 adet oldu. 
Konya bu rakamla Türkiye gene-
lindeki toplam konut satışlarından 
yüzde 2,4 pay alarak 10’uncu sırada 
yer aldı. 

Türkiye genelinde konut satışla-
rı 2020 Ekim ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 
119 bin 574 oldu. Konut satışlarında 
İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve 

yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip 
oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 
10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 
pay ile Ankara, 6 bin 846 konut sa-
tışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. 
Konut satış sayısının düşük olduğu 
iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 
24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile 
Bayburt oldu.

KONYA’DA 383 KONUT İPOTEKLİ 
OLARAK SATILDI

2020 yılı Ekim ayında Konya’da 
satılan konutların yüzde 13,4’ü ipo-
tekli olarak satıldı ve ipotekli satış 
oranının en fazla olduğu iller sıra-
lamasına göre Konya 70’inci sırada 

yer aldı. Türkiye genelinde 2020 
Ekim ayında ipotekli konut satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 49,3 azalış göstererek 25 bin 566 
oldu. Toplam konut satışları içinde 
ipotekli satışların payı yüzde 21,4 
olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar-
da İstanbul 5 bin 494 konut satışı 
ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırayı aldı. 
İpotekli konut satışının en az olduğu 
iller 4’er konut ile Ardahan ve Hak-
kari oldu.

2 BİN 465 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
2020 yılı Ekim ayı itibariyle top-

lam konut satışları içindeki diğer 
konut satışı payı (yüzde 86,6) sıra-

lamasına göre 12’nci sırada yer aldı. 
2020 Ekim ayında Konya’da satılan 
konutların bin 11 adedi ilk defa sa-
tılırken, bin 837 konut ise ikinci el 
konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre, Kon-
ya’da toplam konut satışları içinde 
ilk satışların payı yüzde 35,5 iken; 
ikinci el satışlarının payı ise yüzde 
64,5 olarak gerçekleşti. 

Türkiye genelinde ise konut sa-
tışları içinde ilk satışın payı yüzde 
30,9, ikinci el satışlarının payı ise 
yüzde 69,1 oldu.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Tarım ürünleri üretici fiyat en-
deksinde (Tarım-ÜFE), 2020 yılı 
Ekim ayında bir önceki aya göre 
yüzde 1,89, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 14,17, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 18,70 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
13,99 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre 
değişim; tarım ve avcılık ürünleri 
ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,82, 
ormancılık ürünleri ve ilgili hizmet-
lerde yüzde 2,66 ve balık ve diğer 
balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,85 
artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya 
göre değişim; canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünlerde yüzde 1,47, 

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 
1,47 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde 
yüzde 3,01 artış gerçekleşti.
YILLIK EN AZ ARTIŞ YÜZDE 1,31 İLE 
YAĞLI MEYVELER ALT GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına 

göre en az artış gösteren diğer alt 
gruplar ise yüzde 4,57 ile lifli bit-
kiler ve yüzde 6,13 ile diğer ağaç 
ve çalı meyveleri ile sert kabuklu 
meyveler oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın 

yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla 
yüzde 37,55 ile çeltik, yüzde 28,39 
ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller 
ve yağlı tohumlar ve yüzde 25,99 
üzüm oldu.

Alt gruplar itibarıyla bir önceki 
aya göre en az artış gösteren diğer 
alt gruplar ise yüzde 0,84 ile yağ-
lı meyveler ve yüzde 0,93 ile canlı 
sığırlar (manda dahil), bunlardan 
elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Buna karşılık, 2020 yılı Ekim 
ayında artışın yüksek olduğu alt 
gruplar, yüzde 16,02 ile diğer ağaç 
ve çalı meyveleri ile sert kabuklu 
meyveler, yüzde 8,22 ile çeltik ve 
yüzde 6,77 ile lifli bitkiler oldu.
n MERVE DURGUT

Çiftçinin üretim maliyeti arttı
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Bisiklet yollarında güvenli sürüş için çalışıyorlar
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

550 kilometre ile Türkiye’nin en 
uzun bisiklet yoluna sahip şehri 
olan Konya’da bisiklet yolu işgal-
lerinin önüne geçmek için Bisiklet 
Yolu Kontrol Zabıtası oluşturdu. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, ekiplerin 
denetimler yaparak bisiklet yolunu 
işgal eden sürücüleri uyardığını be-
lirterek, Konyalıların bisiklet yolla-
rına araç park etmemelerini istedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi, bisiklet şehri Kon-
ya’da bisiklet yoluna park yapan 
araç sürücülerini uyarmak için özel 

ekipler oluşturdu. 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 
kilometre ile Türkiye’nin en uzun 
bisiklet yoluna sahip ve en yoğun 
bisiklet kullanılan şehri olan Kon-
ya’da bisiklet kullanımını teşvik et-
mek ve daha fazla yaygınlaştırmak 
çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 

Yaptıkları çalışmaların yanında 
bisiklet kullanıcılarının ve bisiklet 
yollarının güvenliğine de önem 
verdiklerini kaydeden Başkan Al-
tay, bu kapsamda belediye bünye-
sinde Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası 
oluşturduklarını dile getirdi. Zabıta 

ekiplerinin bisiklet kullanıcılarının 
bisiklet yollarında daha rahat ve 
güvenli sürüş sağlamaları için ça-
lıştığını kaydeden Başkan Altay, 
“Ekiplerimiz düzenli olarak kont-
roller yaparak bisiklet yollarını işgal 
ederek bisiklet sürücülerini engel-
leyen araçlara müdahale ediyor. Bu 
şekilde araçlar bisiklet yollarından 
kaldırılarak bisikletlilerin güvenli 
sürüşü sağlanmış oluyor. Hemşeh-
rilerimizden ricamız; lütfen bisiklet 
yollarına araç park etmeyelim.” 
ifadelerini kullandı. Bisiklet yoluna 
park yapan araçları Bisiklet Yolu 
Kontrol Zabıta ekiplerine bildirmek 

için, 350 31 74 nolu telefon ya da 
0534 404 42 42 whatsapp hattı 
aranabiliyor.

BİSİKLET KULLANICILARINA 
BEKLEME İSTASYONU 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bisiklet yollarının araç trafiği ile ke-
siştiği noktalarda bisiklet sürücüleri 
için trafik ışıkları oluşturdu. 

Büyükşehir, bu noktalarda 
sürücülerin beklemelerini kolay-
laştırmak amacıyla ayaklarını ko-
yacakları bekleme istasyonları da 
monte ederek kullanıcıların hizme-
tine sundu.
n HABER MERKEZİ

Gazetecilerin ev sahibi 
olması için süreç başladı

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 
Başkanlığı arasında imzalanan 
protokol çerçevesinde Konya’da-
ki gazetecileri ev sahibi yapacak 
olan projede süreç başladı. 

Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahal-
lesi’nde yapılan Ardıçlı Sosyal 
Konutları içerisinde 2. etapta yer 
alacak olan 512 konut için baş-
ladı. Başvuru sürecinde izlene-
cek yolla ilgili bilgi veren Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir, “Başvuruların 16 
Kasım 2020 tarihi itibariyle baş-
ladığını ve 18 Aralık 2020 günü 
mesai bitimine kadar talep eden-
lerin başvuru yapabileceklerini 
duyurmuştuk. 

Başvuru sürecinde izlene-
cek yolun haritası da belirlenmiş 
oldu. Bu çerçevede konut tale-
binde bulunan meslektaşlarımız, 
önce Konya Gazeteciler Cemiye-
ti’ne giderek 100 TL karşılığında 
başvuru formunu alıp doldura-
cak. Doldurduğu formla birlikte 
Halk Bankası Zafer Sanayi Şube-
si’ne gidecek. 2+1 konutlar için 
4 bin TL; 3+1 konutlar için 6 bin 
TL ön ödemeyi TOKİ’nin Halk 
Bankası’nda protokolle belirle-
nen hesabına yatıracak. Alındı 
makbuzu ve başvuru belgesini 
ise yeniden Cemiyet’imize geti-
rerek teslim edecek. 18 Aralık ta-

rihine kadar 2+1 ve 3+1 konut-
lar için toplanan ön talepler, yine 
Cemiyet’imiz marifetiyle TOKİ 
İdaresi’ne ulaştırılacak. Sonrasın-
da ise kura çekilerek hak sahiple-
ri belirlenecek. 

Daireleri belli olan meslek-
taşlarımız, yine TOKİ İdaresi’nin 
belirleyeceği tarihe kadar peşi-
natlarını yatıracak. Ön ödemede 
verilen ücretler peşinat için belir-
lenen toplam paradan düşülecek. 

Sürecin kanunların el verdi-
ği ölçüde meslektaşlarımız için 
olabilecek en cazip şekliyle ilerle-
mesi için elimizden gelen gayreti 
gösteriyoruz. Şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Göçü ve Karakaya Mahalleleri’nde Şehrin Çocukları gönüllüleriyle birlikte çocuklarla buluşan 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölgedeki çocukları oyuncak ve kitaplarla sevindirdi

‘Çocuklara tebessüm
olmaya çalışıyoruz’

Kurulduğu geçtiğimiz yıldan 
bugüne kadar Konya’nın dört bir 
yanında onlarca sosyal sorumluluk 
projesine imza atan “Şehrin Çocuk-
ları” gönüllüleri, bu kez de Kara-
tay’ın merkeze uzak Göçü ve Kara-
kayalı çocukların yüzünü güldürdü.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da gönüllü gençler tarafından 
oluşturulan bu anlamlı projeye des-
tek vererek söz konusu mahalleler-
de çocuklarla bir araya geldi. Baş-
kan Hasan Kılca, “Şehrin Çocukları” 
gönüllüleriyle birlikte, “Dünya Ço-
cuk Kitapları Haftası”nda gerçek-
leştirilen program kapsamında önce 
Göçü’de ardından da Karakaya’daki 
çocuklara oyuncak, kitap ve boya-
ma kitabı hediye etti.

HERŞEY ÇOCUKLARIMIZIN 
YÜZÜNDE BİR TEBESSÜME VESİLE 

OLABİLMEK İÇİN
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, anlamlı program dolayısıyla 
“Şehrin Çocukları” gönüllülerine 
teşekkür ederek, çocuklarla bir ara-
ya gelerek çocukların yüzlerinde 

tebessüm oluşturabildikleri için çok 
mutlu olduklarını belirtti. Başkan 
Hasan Kılca, “Merkez ve merkeze 
uzak mahallelerimizi sık sık ziyaret 
ederek, gerek muhtarlarımızla ge-
rekse bölge sakinlerimizle bir araya 
geliyoruz. Bu ziyaretlerimizde muh-
tarlarımızın ve hemşehrilerimizin 
taleplerini dinleyerek ilçemizin dört 
bir yanına hizmetlerimizi götürü-
yoruz. Ancak bugün çocuklarımız 
için Göçü ve Karakaya’dayız. ‘Şeh-

rin Çocukları’ gönüllerinin daveti 
üzerine buradayız. Ben, bu anlamlı 
projeden ve bizleri de sizlerin mut-
luluğuna ortak ettikleri için ‘Şehrin 
Çocukları’ gönüllülerine teşekkür 
ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. 
Sizlerin yüzünde oluşacak bir tebes-
süm her şeye değer. Bizler de buna 
vesile olmak ve geleceğimiz olan siz 
kıymetli çocuklarımıza yatırım yap-
mak için tüm gücümüzle gece gün-
düz çalışıyoruz. Çünkü sizler, bizim 

geleceğimizsiniz. Sizlerin gelecekte 
başarılı olabilmeniz için şimdiden 
bir planlama yapmanız ve çok ça-
lışmanız gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

“Şehrin Çocukları” Gönüllüleri 
de bu anlamlı projeye destek veren 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya teşekkür ederek şu ifadele-
re yer verdiler: “Bizler, 2019’da ‘Bu 
şehirde çocukların yüzü gülüyorsa 
orada her şey yolundadır’ diyerek 
yola çıktık ve o günden bu yana 
186 kişilik gönüllü ekibimizle birçok 
anlamlı projeye imza attık. Bugün 
de Dünya Çocuk Kitapları Haftası 
dolayısıyla sizlerle buluşmak, siz-
lere kitaplar ve oyuncaklar hediye 
etmek için buradayız. Programımız 
her anlamda destek veren ve bugün 
bizlerle olan Karatay Belediye Baş-
kanımız Sayın Hasan Kılca’ya çok 
teşekkür ediyorum. Sizler bizlerin 
geleceğisiniz. İnşallah sizler de ge-
lecekte bu tür projelerde yer alacak 
ve hediyeleşme sünnetini sürdüre-
ceksiniz.” n HABER MERKEZİ
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Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı
Aksaray’da sürücüsünün di-

reksiyon hakimiyetini kaybetti-
ği hafif ticari araç refüje çıkarak 
önce ağaca sonra da trafik tabe-
lasına çarptı. 

Aracın ön kısmının hurda-
ya döndüğü kazada sürücü hava 
yastığı sayesinde burnu bile ka-
namadan kazayı atlattı. 

Kaza, Coğlaki Mahallesi Ata-
türk Bulvarı Coğlaki Kavşağında 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Atatürk 
Bulvarından şehir merkezi istika-
metine seyreden Mustafa A. (63) 
yönetimindeki 68 BT 480 plaka-
lı Volkswagen marka hafif ticari 

araç, Coğlaki Kavşağına geldiğin-
de sürücüsünün direksiyon haki-

miyetini kaybetmesi sonucu re-
füje çıkarak önce ağaca, sonrada 

trafik tabelasına çarptı. 
Kazada aracın ön kısmı adeta 

hurdaya dönerken, kaza anında 
hava yastıklarının açılması nede-
niyle sürücü kazayı yara almadan 
atlattı. 

Olay yerine gelen polis ekiple-
ri bir başka kazanın yaşanmaması 
için güvenlik önlemleri alırken, 
otomobil çekici ile otoparka çe-
kildi. 

Araç sürücüsü Mustafa A., 
“Arabanın kaloriferi soğuktaydı, 
sıcağa aldım. Biraz pusluydu. Bu 
tarafa gelince fark etmedim, bir 
takırtı duydum” dedi.
n İHA

18 yaşındaki genç 
tartıştığı kadını öldürdü

Tehlikeli motosiklet 
yolculuğu kamerada

Konya’da 18 yaşındaki gencin, 
tartıştığı 2 çocuk annesi kadını 
tabancayla göğsünden vurarak 
öldürdüğü belirtildi.  Selçuklu il-
çesi Kosova Mahallesi Veysel Ka-
rani Caddesi’nde gece saatlerinde 
yerde yaralı bir kadının yattığına 
ilişkin ihbarı değerlendiren polis 
ve sağlık ekipleri, bir eğlence me-
kanında çalışan yaralı Elif Yakın’ın 
(24) göğsünden tabanca ile vurul-
duğunu belirledi. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinin ardından Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
kaldırılan 2 çocuk annesi Yakın, 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
dı. Olayla ilgili soruşturma başla-
tan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 

Amirliği ekipleri, zanlı S.K’yi (18) 
gözaltına aldı.  Zanlının, Yakın ile 
önce telefonda tartıştığı, küfür-
leştiği ve daha sonra olay yerinde 
buluştuğu öne sürüldü.
n AA

Konya’da bir kişinin moto-
sikletinin üstüne yatarak çevre-
yolu üzerinde tehlikeli yolculuk 
yapması cep telefonu kamerası 
tarafından görüntülendi. Olay, 
Cumartesi günü akşam saatlerin-
de merkez Karatay ilçesi Antalya 
Çevreyolu Caddesi üzerinde ya-
şandı. Edinilen bilgiye göre, pla-
kası ve kimliği tespit edilemeyen 
bir kişinin motosikletinin üzerine 

yatarak yolculuk yapması seyir 
halindeki diğer yolcular tarafın-
dan görüntülendi. Görüntülerde 
motosikletinin üzerine yatan ki-
şinin canını hiçe sayarak tehlike-
ye davetiye çıkarması yer alıyor. 
Bir süre cep telefonu kamerasına 
kaydedilen motosiklet sürücüsü-
nün yolculuğunun nereye kadar 
devam ettiği bilinmiyor.
n İHA

Ordulu bir vatandaşın kredi kartından, Konya’daki yem fabrikasından bilgisi dışında 41 bin liralık işlem yapıldı. Psikolojisi 
bozulan Rıza Pelit, “Konya’da işlem yapıldığı gün görevde olduğuma dair belge var, bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar?” dedi

41 bin lira dolandırıldı

Motosikletin römorkunda tehlikeli yolculuk

Ordu’da yaşayan bir vatandaş, 
kredi kartından 41 bin liralık harca-
ma yapıldığını fark edip dolandırıl-
dığını anlayınca savcılığa başvurdu. 
O günden bu yana uyku uyuyama-
dığını ifade eden şahıs, psikolojisi-
nin de bozulduğunu ifade etti.

Altınordu ilçesinde ticaretle uğ-
raşan 50 yaşındaki 3 çocuk babası 
Rıza Pelit, ilk olarak 7 Eylül tari-
hinde kendi adına kayıtlı olan cep 
telefonu hattının tanımadığı kişiler 
tarafından bilgisi dışında iptal edil-
diğini fark etti. Bu durum sonrasına 
müşteri temsilcisi ile görüştüğün-
de, kimlik bilgileri doğrultusunda 
hattının yenilendiğini ancak ken-
disinin böyle bir işlem yapmadığını 
iddia eden Pelit, iki gün sonra ise 
daha büyük bir şok yaşadı. Pelit, 
kredi kartı ile bir ödeme yapacağı 
esnada, 56 bin lira limiti bulunan 
kredi kartının ‘yetersiz bakiye’ uya-
rası verdiğini görünce banka ile ile-
tişim kurdu. Kredi kartı kullanılarak 
Konya’daki bir yem fabrikasından 
41 bin liralık ürün alındığının öğre-
nilmesi üzerine dolandırıldığını an-
layan Pelit, savcılığın yolunu tuttu.

‘KONYA’DA İŞLEM YAPILDIĞI 
GÜN GÖREVDE OLDUĞUMA 

DAİR BELGE VAR’
Dolandırıcılar, kredi kartı ile iş-

lem yaptığı gün Ordu’da görevde 
olduğunu ve bunun belgeli olduğu-
nu aktaran Pelit, “Bunu öğrenince 
şaşırdım. 9 Eylül tarihinde ise sa-
nayide borcumu ödemek için kre-
di kartı kullanmak istedim. Hesabı 
ödeyeceğim esnada limit yetersiz-
liği olduğunu söylediler. Bu sefer 

bankanın müşteri temsilcisi ile gö-
rüştüm ve bana Konya’da bulunan 
bir yem fabrikasından 41 bin liralık 
işlem yapıldığı bilgisi verildi. Ben 
böyle bir yem fabrikasından ürün 
almadığım için savcılığa suç duyu-
rusunda bulundum ve kartımı iptal 
ettirdim” dedi.

‘BU BİLGİLERE 
NASIL ULAŞIYORLAR?’

Bankanın verdiği cevap üzerine 
yem fabrikası ile görüştüğünü anla-

tan Pelit, “Benim adıma anne kızlık 
soyadını ve tüm bilgileri paylaşarak 
ve imza kullanılarak yem alındığını 
ve paranın çekildiği bilgisi verildi. 
Ben de kendilerine böyle bir imza-
mın olmadığını söyledim. Başkaları 
tarafından ben dolandırıldım, kim-
se benim gibi bir olay yaşamasın. 
Hesabımdan 41 bin TL para çek-
mişler” diye konuştu.

‘DOLANDIRICIYI 13 DEFA ARADIM 
AMA TELEFONUMA BAKMADI’
Konya’daki yem fabrikası yo-

luyla dolandırıcılara ulaştığını an-
cak görüşemediğini anlatan Pelit, 
“Benim kartımdan bu parayı kim 
çektiyse ve tüm bilgilerimi kim 
nereden aldı? Ben bunların bulun-
masını istiyorum” ifadelerine yer 
verdi.

‘UYKULARIM KAÇTI, 
PSİKOLOJİM BOZULDU’

Dolandırıldığını anladığı gün-
den bu yana gözüne uyku girme-
diğini ifade eden Rıza Pelit, psiko-
lojisinin de bozulama noktasına 
geldiğini anlatarak, ilk defa böyle 
bir durumla karşılaştıklarını anlattı.
n  İHA

Aksaray’da motosikletin arka-
sına bağlanmış römorkta eşyaların 
üzerinde hiçbir güvenlik olmadan 
yolculuk yapan çocuk yürekleri 
ağza getirdi. Görenlerin şaşkınlık 
ve hayretle izlediği olay polis ekip-
lerinin müdahalesiyle korkulan ol-
madan son buldu.

 Olay, Aksaray merkezde ya-
şandı. Ev eşyası ve el arabası gibi 
bazı malzemeleri motosikletinin 
arkasına bağladığı römorka yük-
leyen yabancı uyruklu motosiklet 
sürücüsü, yanında bulunan 5 ve 9 
yaşındaki 2 çocuğundan birini mo-
tosikletin arkasına, diğerini de yer 
bulamayınca römorka yüklediği eş-
yaların üzerine bindirdi. Daha son-
ra 14 AAN 532 plakalı motosikle-
tiyle yolculuğa başlayan motosiklet 
sürücüsü herkesin yüreğini ağzına 

getirdi. Römorkun üzerindeki eşya-
ların üzerinde güçlüklü durabilen 9 
yaşındaki çocuk zaman zaman vi-

rajlarda düşme tehlikesi geçirirken, 
bu yolculuk kilometrelerce sürdü. 
Bir ara eşyaların üzerinden inen ço-

cuk, bu sefer römorktaki eşyaların 
altına girerek ikinci tehlikeli yolcu-
luğuna başladı. Römorkun üzerin-
deki eşyaların altında da kilomet-
relerce süren yolculukta motosiklet 
sürücüsünün de kasksız olması dik-
kat çekti. Tüm bu yaşananlar ise bir 
otomobilin güvenlik kamerasına 
yansıdı. Görenlerin hayrete düştü-
ğü olay vatandaşlar tarafından 112 
Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İh-
bar üzerine harekete geçen İl Em-
niyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube Müdürlüğü ekip-
leri kısa sürede motosiklet sürücü-
sünü seyir halinde yakalayarak teh-
likeli yolculuğa son noktayı koydu. 
Motosiklet ve şahıs üzerinde detaylı 
inceleme ve sorgulama yapan tra-
fik polisleri, şahsa idari para cezası 
kesti. n  İHA
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Karapınar’da 10 metre 
genişliğinde obruk oluştu

Karapınar ilçesinde, yaklaşık 
3 metre derinliğinde, 10 metre 
genişliğinde bir obruk meydana 
geldi. Kent merkezine 10 kilomet-
re mesafedeki Reşadiye Mahallesi 
Acarlar mevkisinde, 3 gün önce 
arazide koyun otlatan çobanlar, 
obruk oluştuğunu fark edince du-
rumu tarla sahibine bildirdi. 

Yaklaşık 3 metre derinliğinde, 
10 metre genişliğindeki obruğu 
gören tarla sahibi Murat Acar, baş-
kasından kiraladıkları tarlada ek-
tikleri arpayı hasat ettiklerini belir-
terek, daha önce obruk belirtisinin 
hiç oluşmadığını söyledi. 

‘ZOR DURUMDA YAŞIYORUZ, 
KORKU İÇİNDEYİZ’

Obruğu gördüğünde “kor-
kunç” bir durumla karşı karşıya 
kaldığını anlatan Acar, “O sırada 

başka bir tarlada bulunan kardeş-
lerimi arayıp dikkatli olmalarını 
istedim. Zor durumda yaşıyoruz, 
korku içindeyiz. Gece yürümekte 
korkuyoruz, gündüzleri çalışıyo-
ruz. Biçerdöver sahipleri gelmek 
istemiyor, obruk bölgesi, kendimizi 
riske atamayız, diyor. Neredeyse 
yalvarıyoruz, onları zorlukla getiri-
yoruz.” ifadelerini kullandı. 

Tarlada çalıştıkları sırada, ob-
ruğun oluşmamasının sevindirici 
olduğunu dile getiren Acar, “Bura-
da gerekli çalışmaların ve araştır-
maların yapılıp bize bilgi vermele-
rini istiyoruz. Korksak da, tedirgin 
olsak da, yapacak bir şeyimiz yok. 
Mecburen işimize devam ediyo-
ruz ancak tedirginiz. Bölgemizde 
5 sene içerisinde çok sayıda obruk 
oluştu.” diye konuştu. n AA

Konya Emniyet Müdürlüğünün ‘kurbağa adamları’ başarıları sayesinde sorumluluk sahala-
rının dışına çıkarak, ülke gündemine oturan olayların aydınlatılmasında da aktif rol alıyor

Denizi olmayan şehrin
kurbağa adamları!

Konya Emniyet Müdürlüğü-
ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü 
bünyesindeki Su Altı Grup Amir-
liği ekipleri, sorumluluk alanları İç 
Anadolu’daki beş il olmasına karşın, 
tecrübeleri ve başarılı çalışmaları 
sayesinde, Türkiye’deki su bulunan 
alanlarda meydana gelen önemli 
olayların aydınlatılması için müca-
dele ediyor.

Konya’nın kurbağa adamları her 
türlü iklim koşulunda düzenli bir şe-
kilde antrenman ve dalış yaparak, su 
altındaki zorlu görevlere hazır bekli-
yor. Suyun derinliklerinde arama ve 
kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren 
ekip bazen bir canı kurtarmaya çalı-
şıyor, bazen de bir cesedi arıyor.

Yeri geldiğinde suç aleti de ara-
yan kurbağa adamlar, denizi olma-
yan Konya’daki göllerde yaptıkları 
antrenmanlarla kendilerini zinde tu-
tuyor. Başarılı “kurbağa adamlar”ın 
Grup Amiri Hakan Özdemir, sorum-
luluk alanlarının Konya, Nevşehir, 
Aksaray, Afyonkarahisar ve Kayseri 
olduğunu söyledi.

Kurbağa adamlar olarak, su olan 

her yerde görev yapabildiklerini ifa-
de eden Özdemir, “Denizde, gölde, 
gölette, akarsuda, nehirde ve ka-
ranlık sularda, hatta kanalizasyonda 
bile görev yapmaktayız. Görevimiz, 
suyun altında kaybolan kişi, ceset 
veya suç aletini, delil vasfını kaybet-
meden sudan çıkararak, olayın veya 

suçun aydınlanmasını sağlamaktır.” 
diye konuştu.

GÖREV SEÇME LÜKSLERİ YOK
Özdemir, zorlu koşullarda görev 

yaptıklarından, fiziksel yeterlilikleri-
ni sürekli zinde tutmak için her gün 
spor ve dalış eğitimlerine devam 
ettiklerini anlattı. Ülkenin neresin-

de olursa olsun, bir görev verildiği 
takdirde orada bulunduklarını vur-
gulayan Özdemir, şunları kaydetti: 
“Kurbağa, adından da anlaşılacağı 
üzere amfibik bir hayvandır. Yani 
hem karada hem de suda yaşayabi-
len bir hayvandır. Biz de hem karada 
hem de suda görev yapıyoruz. ‘Po-
lis Kurbağa Adamlar’ olarak, görev 
seçme şansımız yoktur. 

Ekip olarak, Tunceli’de, 5 
Ocak’tan bu yana kayıp üniversite 
öğrencisi Gülistan Doku’nun bulun-
ması için Uzunçayır Baraj Gölü’n-
deki arama çalışmalarına katıldık. 
Ayrıca Mersin’in Tarsus ilçesinde, 
11 Ocak’ta balık tutmak için ka-
yıkla denize açıldıktan sonra haber 
alınamayan bekçi meslektaşlarımız 
Oktay Avcı ile Ömer Özer’i arama 
çalışmalarında görev aldık.”

Polis memuru Özdemir, bu gö-
revlerin yanında kaçakçılıkla müca-
dele kapsamında da su altı arama 
faaliyetleri yürüterek, emniyet teş-
kilatına katkı sunduklarını sözlerine 
ekledi.
n AA

Erbakan Sempozyumu sona erdi
Necmettin Erbakan Üniversite-

sinin (NEÜ), “Türk Siyasi Hayatında 
Milli Görüş Hareketi ve Necmettin 
Erbakan” konulu online düzenlenen 
sempozyumunun, ikinci ve son gü-
nünde “Milli Görüş Hareketi”, “Milli 
Görüş Siyasi Partileri”, “İslamcılık”, 
“Siyasal Hayat ve İletişim” başlıkla-
rında bildiri sunuldu.

Kocaeli Üniversitesi İslami İlim-
ler Fakültesi İslam Tarihi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir 
Macit moderatörlüğündeki “Milli 
Görüş Hareketi 3” oturumunda Ka-
ramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hiz-
metler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Öğretim Üyesi Tahir Dağcı, “Milli 
Görüş Hareketinin Eğitim Anlayışı” 
konulu sunum yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi 
Bahaddin Koç, “Milli Görüş Hareke-
tinde Siyasal Kimlik Üretimi, Milli 
Gençlik Vakfı Yaygın Eğitim Faali-
yetleri” başlıklı sunumunda “Milli 
Gençlik Vakfının milli görüşten ba-
ğımsız hareket etmesi söz konusu 
değil. Milli görüş hareketi, Erbakan 
Hoca ile müsemma bir hareket. Milli 
Gençlik Vakfı isminde gençlik olma-
sına rağmen, salt bir gençlik hare-
keti değil. Yaşa bağlı bir gençlikten 
bahsedilmiyor. Erbakan Hocamın 
söylemiyle ‘İnancı ve ideali uğrun-
da fedakarlık yapabilendir.’ tanımı 
üzerinden bir gençlik hareketi söz 
konusu Milli Gençlik Vakfında. Milli 
Gençlik Vakfının aslında bir siyaset 
okulu rolünü de üstlenmiştir. Milli 
Gençlik Vakfı 1990’lı yıllara damga 
vurmuş gençlik çalışmalarının oldu-
ğu bir vakıftır. Siyasi arka planda da 
duruşunu ortaya koyan, bunun pro-
pagandasını yapmayan bir vakıftır.” 
dedi.

‘NECMETTİN ERBAKAN 
DEYİNCE HAFIZALARIMIZDA ÇOK 

FAZLA ŞEY CANLANIYOR’
‘Milli Görüş Siyasi Partileri’ otu-

rumunun moderatörlüğünü İnönü 
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan 
Tuncel, “İslamcılık” oturumunun 

moderatörlüğünü İbn Haldun Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Dr. Vahdet-
tin Işık yaptı.

‘Siyasal Hayat ve İletişim’ otu-
rumunun moderatörü NEÜ Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Ahmet Tarik Türkmenoğlu, iki 
yıldır düzenlenen Necmettin Erba-
kan Sempozyumu’nda akademik 
katılımın sevindirici olduğunu be-
lirtti.

Necmettin Erbakan denince ha-
fızalarda çok fazla olgu canlandığını 
dile getiren Türkmenoğlu, “Bilimsel 
olarak bize çok zengin bir miras bı-
raktığını da bu sempozyumlar va-
sıtasıyla görmüş olduk. Erbakan’ın 
siyasette, ilim sahasında ve hayata 
dair birçok alanda söylemiş olduğu 
şeylerin hepsi bugün itibarıyla bizde 
izlerini göstermiş oluyor.” diye ko-
nuştu.

‘Siyasal Hayat ve İletişim’ oturu-
munda Mustafa Kemal Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi Abdullah Aydın, “Türkiye’de 
Siyasal Katılım ve Milli Görüş Hare-
keti”, NEÜ Sosyoloji Bölümü Dokto-
ra Öğrencisi Ebubekir Uğuz “Siyasal 
Toplumsallaşma Bağlamında Milli 
Görüş Hareketi”, Marmara Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim 
Üyesi Ergun Köksoy, “Milli Görüş 
Partileri ve Siyasal İletişim Stratejile-
ri”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniver-
sitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fa-

kültesi Sosyoloji Bölümü Araştırma 
Görevlisi Betül Coşkun “Siyasetin 
Yönünü Değiştiren Aktörler/1994 
Yerel Seçimlerinde Kadınların Siya-
sal Hayata Katılımı ve Milli Görüş 
Hareketi”, Milli Görüş Enstitüsü 
Genel Sekreteri İbrahim Veli “Milli 
Görüş Terminolojisi, Seçim Beyan-
namelerinin Karşılaştırmalı analizi” 
konulu sunum yaptı.

NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, 
başkanlığını yaptığı “Kapanış ve De-
ğerlendirme Oturumu”nda 2 gün 
süren “2. Ulusal Necmettin Erbakan 
Sempozyumu”nda açılış ve kapanış 
dahil olmak üzere 10 oturum ya-
pıldığını söyledi. Prof. Dr. Akın, bir 
siyasi hareketin devamından bah-
sedilebiliyorsa belli ilkelere bağlı ol-
masının önemli olduğunu vurgula-
yarak, şunları kaydetti: “Erbakan’ın 
dünyaya bakış ufkunun sadece reel 
politik sınırları içinde kalmadığını 
net bir şekilde görmüş olduk. Siyasi 
hareketler de dönemseldir. Elbette 
milli görüş hareketinin de reel politik 
bağlamda değerlendirilecek yönleri 
vardır. Milli Nizam, Milli Selamet, 
Refah, Fazilet ve Saadet Partisi çiz-
gisi etrafında dönemsel bazı vurgu-
ların öne çıktığını, bazılarının geri 
plana çekildiğini, partinin bazen yol 
ayrımlarıyla karşı karşıya kaldığını 
görüyoruz ama omurgalı bir siyasi 
hareket olduğu için bize çok ciddi bir 
zenginlik de sunuyor.” n AA
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

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

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.
SATILIK DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

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

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

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

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

* EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ, 
TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE 

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR

CV İLE MÜRACAATLAR İÇİN; muhasebe@demircipcv.com.tr

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* TECRÜBELİ BAYAN 
SEKRETER ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

İLAN

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

the dreams are coming true

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 
VE

POLİSAJ ZIMPARA YAPABİLEN 
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

TEL: 0332 345 12 56-57

ADRES: Büyükkayacık Mahallesi Konya OSB 
12.Sokak No:32 Selçuklu/Konya

35 YAŞINI GEÇMEMIŞ

BAYAN 
ELEMAN 

ARANMAKTADIR

FIRMAMIZ SEKRETERYASINDA 
ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

www.biotektohum.com.tr

Müracatları şahsen yapılacaktır.
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Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC 
Operatörleri 
Alınacaktır.

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

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

TEL: 0332 342 44 21
ADRES: BÜSAN SANAYİ SİTESİ

· TECRÜBELİ GAZ ALTI KAYNAKCILARI
· MONTAJ DA ÇALIŞACAK ELEMAN

· TECRÜBELİ ŞERİT TESTEREDE 
ÇALIŞACAK ELEMAN ARANIYOR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

 

YAŞ SEBZE VE MEYVE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2020/606804
1-İdarenin
a) Adresi   : ALAEDDIN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322233842 - 3322416094
c) Elektronik Posta Adresi : mmorgul@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği  internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 42 Kalem YAŞ SEBZE VE MEYVE
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
      içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci
      yemekhanesi deposu
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından
     yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese
     yapılacak, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal
     peyder pey teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin süresi 
     01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasıdır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati   : 26.11.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar S.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Birimi 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

YAŞ SEBZE VE MEYVE
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1257007

ZAYİ
2007 yılından itibaren tutulan 

- Karar Defteri
- Vezne Defteri 

-Tahsil ve Tediye Makbuzları
- Kaşe ve Faturalar 

kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.

Kübra Sitesi Yöneticiliği 
Hüsamettin Çelebi 

Mahallesi
Selçuklu / KONYA

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mescit mahallesi Karacaören mevkii 243 ada 84 
parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında tarla vasıflı 87.115,00 m2 alana sahip olup tamamı satışa konudur. 
Taşınmaz sulu tarım yapmaya uygundur. Mahalle yerleşim alanına 5000 m mesafede, Kadınhanı 
karayoluna 5000 m, arazi yoluna 150 m Kadınhanı merkeze 34 km mesafededir. %2-4 eğimli, taşlılık 
problemi azda olsa vardır, verimli toprak derinliği 30 cm+ olup killi-tınlı-kumlu yarı geçirgen yapıda 
olup su tutma kapasitesi normaldir, drenaj ve alkalilik problemi yoktur.1.sınıf tarım arazisi niteliğindedir. 
Çevresinde sulu tarım yapılan tarlalar mevcuttur. Çevresinde benzer özellikteki arazilerde ağırlıklı 
olarak hububat tarımı, sulanabilen yerlerde ise ayçiçeği şekerpancarı mısır tarımı yapılmaktadır. Tarım 
alanı lejantında kalmaktadır.
Adresi  : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mescit mahallesi Karacaören mevkii 243 ada 
    84 parsel
Yüzölçümü : 87.115 m2
Arsa Payı : Tam 
İmar Durumu : yukarıda yazılı 
Kıymeti  : 261.343,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Denizbank Aş lehine 1.dereceden 600.000 TL bedelli ipotek ve T.C ziraat bankası
          Aş lehine 2.dereceden 600.000 TL İpotek mevcut olup tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü : 28/12/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 28/01/2021 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri  : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU 
    KADINHANI KONYA
Satış şartları: 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır. 
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.  
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/336 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KADINHANI İCRA DAİRESİ 2019/336 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1258979

Meram ilçesindeki, dinozor, çizgi film kahramanları ve Türk-İslam eserlerinin minyatürlerinin sergilendiği 80 Binde Devr-i 
Alem Parkı, sonbahar renkleri altında ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Eşsiz tabii güzelliği görenler hayran kalıyor

Sonbahar renkleriyle ağırlıyor
Sonbaharın renklerine bürünen 

Konya’daki 80 Binde Devr-i Alem 
Parkı, dinozor, çizgi film kahraman-
ları ile Türk-İslam eserlerinin min-
yatürlerinin sergilendiği bölümlerle 
hem çocuk hem de yetişkinlerin 
ilgisini çekiyor.

Türk dünyasına özgü minyatür 
eserleri, çocukların ilgi odağı hayal 
dünyası kahramanları, hareketli ve 
sesli tarih öncesi yaratıkları ile yeni 
tip koronavirüsle (Kovid-19) müca-
delede “kontrollü sosyal hayat” ola-
rak adlandırılan yeni döneme ge-
çilmesinin ardından ziyaretçi kabul 
eden 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 
sonbahar mevsiminde de misafirle-
rine ev sahipliği yapıyor. Meram il-
çesinde, kurulu alanı 80 bin metre-
kare olduğundan “80 Binde Devr-i 
Alem Parkı” adı verilen parkta, çok 
sayıda masal kahramanı, 120 min-
yatür eser ile 50 hareketli ve sesli 
dinozor maketi bulunuyor.

Parktaki ağaçların hazan mev-
siminin renklerine bürünmesi, zi-

yaretçilerin daha da eğlenceli ve 
güzel vakit geçirmesini sağlıyor. 
‘SONBAHARIN RENKLERİYLE PARK 

ÇOK DAHA GÜZEL OLMUŞ’
Ziyaretçilerden Berra Büyüksu-

nay, Konya halkı için parkın muh-
teşem bir fırsat olduğunu, şehir 
dışından geleceklerin ise mutlaka 
gezmeleri gereken yerler arasında 
bulunduğunu belirterek, “Hem ço-

cuklar hem de büyükler için bir çok 
eser var. Sonbaharın renkleriyle 
park çok daha güzel olmuş.” dedi. 

Çekyalı eşiyle kısa süre önce 
yerleştiği Konya’da, bir arkadaşının 
tavsiyesiyle parka gelen Busenur 
Skarda ise parktaki masal kahra-
manlarının oldukça büyüleyici şe-
kilde yapılmasının güçlü duygular 
oluşturduğunu belirterek, “Masal 

kahramanlarını görünce eski çizgi 
filmleri yeniden izlemek istedim. 
Burası çok güzel arkadaşlarımızla 
yeniden geleceğiz. Onların da gör-
mesini çok istiyorum.” diye konuş-
tu.

‘BURAYI ÇOK SEVDİM, 
ÇOCUKLARIMIZLA 

YENİDEN GELECEĞİZ’
Çekya vatandaşı Vitek Skarda 

da yetişkin ve çocukların 80 Binde 
Devr-i Alem Parkı’nda eğlence-
li vakit geçirdiğinin altını çizerek, 
“Türkiye’nin ve dünyanın en güzel 
mimari eserlerinin minyatürlerini 
ve masal kahramanlarını görme 
şansımız oldu. Burayı çok sevdim, 
çocuklarımızla yeniden geleceğiz.” 
yorumunda bulundu.  

Parkta çocukların ilgisini çeken 

bölümlerin yanı sıra yetişkinlerin 
de merakını uyandıran Kız Kulesi, 
Tac Mahal, Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi, Sultanahmet Camisi, Edirne 
Selimiye Camisi, Mostar Köprüsü 
gibi eserlerin yanı sıra Türk-İslam 
mimarisinin yegane örneklerinden 
han, hamam ve kervansaray gibi 
bazı yapıtların minyatürü bulunu-
yor. n AA

KOP’ta 7 gün 24 
saat çalışma sürüyor

KOP ikinci tüneli olma özelliğini taşıyan, Afşar Barajı’nın sularını Bağbaşı 
Barajı’na aktaracak olan 18 kilometrelik Hadimi Tüneli’nde 7. kilometre geçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğü, su kaynaklarının korun-
ması ve geliştirilmesi için ürettiği 
projelerle modern Türkiye’nin 
modern su yapılarını inşa ediyor. 
DSİ’den yapılan açıklamada, inşa 
edilen her tesisin vatandaşa sağ-
lıklı içme suyu, toprağa can, ener-
jiye katkı anlamına geldiği belirti-
lerek, “Konya Ovası Projesi (KOP) 
DSİ’nin güzide projelerinden biri. 
Türkiye’nin ilk sulama projesi 
olma özelliği taşıyan KOP, aynı za-
manda GAP’tan sonraki en büyük 
sulama projesidir. Su kaynakları 
kısıtlı olan Konya Kapalı Havza-
sına dış havzalardan su getirerek 
bölgenin sulama, içme-kullanma 
ve sanayi suyu ihtiyacını karşıla-
mak, modern sulama sistemlerini 
yaygınlaştırarak suyu tasarruflu 
kullanmak ve yeraltı suyu kulla-
nımının azaltılmasını sağlamak 
amacıyla geliştirilen proje, aslında 
büyük bir projeler demetidir. KOP 
kapsamında bulunan projelerin 
bir kısmı işletmede, bir kısmı inşa 
halinde bir kısmı da planlama ve 
proje aşamasındadır. KOP kapsa-
mında inşa edilen Bağbaşı Barajı 
ve 17 kilometre uzunluğundaki 
Mavi Tünel, Yukarı Göksu Havza-
sının sularını ilk kez 2015 yılında 
Konya Kapalı Havzasına ulaştırdı. 
Hedef, inşası devam eden diğer 
tesislerin de devreye girmesiyle 
yıllık 414 milyon metreküp suyu 
Konya’ya ulaştırmak. Hadimi Tü-
neli, bu kapsamda inşası devam 
eden tesislerden biri. KOP’un ikin-
ci tüneli olma özelliği taşıyan 18 
kilometrelik tünel, Afşar Barajında 
depolanacak olan suları Bağbaşı 
Barajına aktaracak. Bu sular daha 
sonra Mavi Tünel vasıtasıyla Kon-
ya’ya ulaşacak” denildi.

TÜNELİN İKİ UCUNDA 
EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Açıklamada, 7 gün 24 saat 
çalışma esasıyla inşası devam 
eden Hadimi Tünelinde iki uçta 
eş zamanlı çalışma yürütülmekte 
olduğu kaydedilerek, şu bilgiler 

verildi: “Bağbaşı Barajı tarafından 
Tünel Delme Makinesiyle (TDM), 
Afşar Barajı tarafından da klasik 
del patlat yöntemiyle ilerleme sağ-
lanmaktadır. 18 bin 136 metrelik 
tünelin 11 bin 505 kilometresini 
açacak olan TDM şuana kadar 2 
bin 637 metre ilerleme kaydet-
miştir. TDM aynı zamanda tünelin 
beton kaplamasını da yaparak iler-
lemekte olup, beton kaplamada 
kullanılan segmanlar şantiye saha-
sına kurulan segman atölyesinde 
üretilmektedir. Tünelin Afşar Ba-
rajı tarafında del patlat yöntemiyle 
açılan diğer ucunda ise 4 bin 392 
metre ilerleme sağlanmıştır. Tü-
nelin toplamda 7 bin 29 metrelik 
kısmı tamamlanmıştır.”

‘MAVİ TÜNEL OVAYA CAN KATTI, 
SIRA HADİMİ TÜNELİNDE’

KOP’un bölge insanı için çok 
önemli olduğunu, DSİ’nin de bu-
nun bilincinde olarak özveriyle ça-
lıştığını belirten DSİ Genel Müdü-
rü Kaya Yıldız, “Bağbaşı Barajı ve 
Mavi Tünelden gelen sular Konya 

Ovası’na can kattı. Söz konusu te-
sislerden bugüne kadar sulamaya 
620 milyon metreküp, içme suyu-
na 197 milyon metreküp olmak 
üzere toplamda 817 milyon met-
reküp su verildi” şeklinde konuştu.

Sıradaki hedeflerinin Konya’ya 
aktarılan su miktarını artırmak ol-
duğunu ifade eden Genel Müdür 
Yıldız, “Bozkır Barajı geçtiğimiz 
aylarda su tutmaya başladı ve su-
lar yükseliyor. Afşar Barajı tamam-
landı. Bu barajlarda depolanan 
sular da Konya’ya ulaşacak. Mavi 
Tünel ovaya can kattı, sıra Hadimi 
Tünelinde. Mesai arkadaşlarım öz-
veriyle çalışıyor. Elimizden geldiği 
kadar kısa sürede Hadimi Tünelini 
tamamlamak ve hizmete almak 
istiyoruz. Böyle büyük projelerin 
hayata geçirilebilmesi için destek-
lerini esirgemeyen Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve 
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı 
sunuyorum” diyerek sözlerini ta-
mamladı. n İHA
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Konya’nın sevilen işadamlarından, 
Can İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı,

Dava Adamı, Dostumuz, 

Osman 
CAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,

 ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Mehmet 
ÖZCAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,

 ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Ahmet 
AKIN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,

 ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Seyit 
Mehmet 
ERTAŞ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,

 ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Çumralı Mehmet Özcan 
koronaya yenik düştü 

Ahmet Akın 
dualarla defnedildi 

Seyit Mehmet Ertaş 
Hakk’a yürüdü

Çumra’nın tanınmış eşrafın-
dan Durmuş Ali Özcan’ın babası,  
Mehmet Özcan’ın dedesi Kırmacı 
lakaplı Mehmet Özcan bir süredir 
tedavi gördüğü koronovirüse yenik 
düşerek sebebiyle hayatını kaybet-
ti. 

90 yaşında vefat eden mer-
hum Mehmet Özcan’ın cenazesi 
Pazar günü Çumra’da kılınan ce-
naze namazının ardından dualarla 
Çumra Mezarlığına defnedildi.  

Özcan ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı.  

Merhum Mehmet Özcan bir 
çocuk babasıydı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Mehmet 

Özcan’a Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n MEVLÜT EGİN

AK Parti Meram İlçe Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Akın 49 ya-
şında geçirdiği kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti.  Merhum Ahmet 
Akın’ın cenazesi öğle namazına 
müteakip Hacıveyis Camii’nde kı-
lınan cenaze namazının ardından 
dualarla Üçler Mezarlığı’na defne-
dildi. Akın ailesini acı günlerinde 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK 
Parti Meram Gençlik Kolları Başka-

nı Mustafa Selman Avcı ile Akın ai-
lesinin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Merhum Ahmet Akın 
2 çocuk babasıydı. Merhuma yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Manavgat Konyalılar Derne-
ği kurucularından, Eğitimci Seyit 
Mehmet Ertaş vefat etti. 

Merhum Seyit Mehmet Er-
taş’ın cenazesi dün Seydişehir 
Akyol Mezarlığında kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Ak-
yol Mezarlığına defnedildi. 

Ertaş ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. 

Ertaş ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Seyit Mehmet Ertaş’a 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Konya’nın sevilen işadamlarından, Can İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, hayırseverliğiyle bilinen Osman Can, 
yakalandığı koronavirüsü yenemedi. Merhum Osman Can, Yağbasan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi

Osman Can hayatını kaybetti

Hayırseverliğiyle tanınan, se-
vilen işadamı, vakıf insanı Osman 
Can, koronavirüse yenik düştü. 
Bir süredir hastanede tedavi gö-
ren Osman Can, dün sabah saat-
lerinde hayatını kaybetti. 

Merhum Osman Can’ın cena-
zesi, ikindi namazına müteakip kı-
lınan cenaze namazının ardından 
Saraçoğlu Mahallesi’nde bulunan 
Yağbasan Mezarlığı’nda helallik 
alındıktan sonra aile kabristanına 
defnedildi. 

Cenaze törenine Saadet Parti-
si Genel İdare Kurulu Üyesi Lütfi 
Yalman, Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, AGD 
Genel Başkan Yardımcıları Ab-
durrahman Korkmaz ve Mehmet 
Parlak, Meram Belediyesi eski 
Başkanı Mustafa Özkan ile iş dün-
yasından isimler ve merhumun 

yakınları katıldı. 
68 yaşında ve 4 çocuk babası 

olan merhum Osman Can’ın ce-
nazesi defnedildikten sonra ev-

latları Remzi, Rahmi ve Ali Can, 
taziye dileklerini kabul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak merhum Osman Can’a yüce 

Allah’tan rahmet, kederli ailesi 
ve yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı 
cemil niyaz ederiz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra eşrafından Durmuş Ali Özcan’ın babası, Mehmet Özcan’ın 
dedesi Kırmacı lakaplı Mehmet Özcan koronovirüse yenik düştü

AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akın 
49 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 

Manavgat Konyalılar Derneği kurucularından, 
Eğitimci Seyit Mehmet Ertaş vefat etti. 

Durmuş Ali 
ÖZCAN’ın babası

Mehmet ÖZCAN’ın 
dedesi

Çumra eşrafından AK Parti Meram İlçe Yöne-
tim Kurulu Üyesi

Manavgat Konyalılar Derneği 
kurucularından, Eğitimci

Kırmacı lakaplı
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Montero
baba oldu

Efecan Karaca’nın 
doğum günü kutlandı

Kayserispor’un cezasını
Milletvekili Ersoy ödedi

Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Francisco Montero 
baba oldu. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan 
bilgiye göre Montero’nun eşi Marta Bermudez, Acıbadem 
Altunizade Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, 
bebeklerine Antonella ismini verdi. Siyah-beyazlı kulüp çifti 
kutlayarak, “Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik 
eder, Antonella bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz.” 
ifadelerine yer verdi. n AA

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Efecan Karaca’nın 31. 
yaş günü, millilerin kamp yaptığı TFF’nin Riva’daki tesisle-
rinde kutlandı. Aytemiz Alanyaspor kulübünde forma giyen 
Efecan Karaca, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşla-
rıyla kutlamaktan çok keyif aldığını ifade etti. Kendisi için 
kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz’ın elinden 
yiyen Efecan, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşları-
nın tebriklerini kabul etti. n İHA

TFF’nin, Kayserispor - Hatayspor karşılaşmasında sa-
rı-kırmızılı kulübe verdiği 24 bin TL’lik cezayı, MHP Kay-
seri Milletvekili Baki Ersoy ödedi. Kulüp Başkanı Berna 
Gözbaşı, banka dekontunu paylaşarak Milletvekili Ersoy’a 
teşekkür etti. Süper Lig’de oynanan Hes Kablo Kayserispor 
- Hatayspor maçında TFF, sarı-kırmızılı kulübe, localar-
da bulunan taraftarlarının maske takma zorunluluğuna ve 
sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara 
aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılma-
sına karar vermişti. Verilen ceza sonrasında MHP Kayseri 
Milletvekili Baki Ersoy, 24 bin TL’yi kendisinin ödeyeceği 
sözünü vermişti. Baki Ersoy verdiği sözü tutarak cezayı öde-
di. Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da, ödenen 
cezanın dekontunu sosyal medya hesabından paylaşarak, 
“Kayserisporumuzun yanında olan, sahip çıkan, sevinciyle 
sevinen, üzüntüsüyle üzülen herkes bu şehrin öz evladıdır. 
Sayın Vekilimize düşüncesi ve desteği için çok teşekkür 
ederiz” notunu yazdı. n İHA

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükan-
donyadis Tesisleri’nde basın mensupla-
rıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Be-
lözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve kulüp 
başkanı Ali Koç ile çok iyi ilişkilere sahip 
olduklarını vurguladı. Sportif direktörlük 
görevi çerçevesinde Erol Bulut ve Ali Koç’a 
en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını 
dile getiren Belözoğlu, “Konumumu, Fe-
nerbahçe’ye faydalı hale getirmek dışında 
hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Sadece, 
bulunduğum koltukta ‘Fenerbahçe’ye nasıl 
daha yararlı olurum’ diye çalışıyorum. Çok 
iyi bir başkanımız ve teknik direktörümüz 
var. Ben onlara yardımcı oluyorum. İnşal-
lah şampiyon olalım, en büyük hedefim 
bu.” ifadelerini kullandı.

FEDERASYON SORUMLULUĞU 
ALMASI GEREKİYOR

Maçların pozitif vakalar dolayısıyla 
hükmen tescil edilmesine ilişkin fikirleri 
sorulan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Özelinde tam değerlendirdiğimiz bir 
durum değil ama sporcu gözüyle herkesin 
ortak noktada birleşeceği bir yapı oluşursa 
kulüp olarak destekleriz. Hep beraber tar-
tışılarak bir noktaya varılması gereken bir 
durum var. 14-15 rakamı bulacaksa oyna-
yamayacak durumdaki oyuncu, federas-
yonun bu işin sorumluluğunu alması gere-
kiyor. Tek elden, tek yapı içinde bir sağlık 
merkezi kurulup bunun hayata geçirilmesi 
lazım. İnsan sağlığının burada ön planda 
olması gerekiyor. Federasyonun tek mer-
kezli bir test organizasyonu yapması herkes 
için daha sağlıklı olacaktır.”

PLANLI BİR YAPILANMAMIZ VAR
Emre Belözoğlu, neredeyse her konuda 

planlı bir yapılanmaya sahip olduklarının 
altını çizdi.Yeni bir takım olduklarını hatır-
latan deneyimli futbol adamı, “Takımın bir 
oluşum içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Yeni bir takımız. Birbirleriyle yeni oynama-
ya başlayan oyuncuların olduğu bir takım-
da kayıplar olacaktır.  Futbolda bunlar var. 
O dönem bizim kazanırken gösterdiğimiz 
reaksiyon önemlidir. Kazanma isteğini de-

vam ettirme ve kaybettiğimizde kırılganlığa 
izin vermeme karakteri bizlerde mevcut. 
Oyuncuya o yıkılma fırsatını vermeyecek 
ortamları hazırlamak bizim görevimiz. Biz 
bu yapıdaki oyuncuları tercih ettik ve onla-
ra inancımız tam. Planlı bir yapılanmamız 
var.” diye konuştu.

SELÇUK ŞAHİN KOORDİNATÖR 
GÖREVİNDE OLACAK

Emre Belözoğlu, eski futbolcuları Sel-
çuk Şahin’in idari koordinatörlük görevini 
üstleneceğini belirtti. Selçuk’un Saman-
dıra’yı bilen iyi bir Fenerbahçeli olduğunu 
aktaran Belözoğlu, “Selçuk, idari menajer 

Volkan abinin (Volkan Ballı) idari koordi-
nasyon kısmında olacak. Koordinatör gö-
revi olacak. İkimizin de yönetsel anlamda 
tecrübemiz fazla değil. Selçuk Samandı-
ra’yı bilir, iyi Fenerbahçelidir. Bize çok des-
teği var. Gizli değil, aşikar bir kahraman. 
Selçuk, camianın önemli değerlerinden 
biri, birçok jenerasyonu yakalayabilecek 
bir isim. Ben Selçuk’u çok önemli bulu-
yorum. Katkısı olacağına inanıyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. Yeni trans-
ferleri Mert Hakan Yandaş’ın sezona çok iyi 
başladığını ancak sonra bir kasık problemi 
yaşadığını aktaran deneyimli futbol adamı, 
şöyle devam etti: “Sezon başı kampından 
çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama 
hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. 
Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi 
bir sürece girdi. Mert Hakan’ı takımın mer-
kezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını 
motive eder ve dışardan destek verir. Ame-
liyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adap-
tasyonla alakalı bir sorun görmüyorum.” 
n SPOR SERVİSİ

Belözoğlu: ‘Tek hedefim
Fenerbahçe’nin başarısı’

Fenerbahçe Sportif Direktörü Eme Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Emre, “Konumumu, 
Fenerbahçe’ye faydalı hale getirmek dışında hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Bulunduğum 
koltukta sadece ve sadece ‘Fenerbahçe’ye nasıl daha yararlı olurum’ diye çalışıyorum. Çok 

iyi bir başkanımız ve teknik direktörümüz var. Ben de onlara yardımcı oluyorum” dedi

Galatasaray Kulübü Mali Genel Kuru-
lu’nda, Yönetim Kurulu’nun idari açıdan 
ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle 
bazı yöneticilerin açtığı, kulüp Başkanı 
Mustafa Cengiz’in de feri müdahil olarak 
katıldığı asıl davada, kulüp derneğince 
23 Mart 2019’da alınan “yönetim kuru-
lunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi” 
yönündeki genel kurul kararının iptaline 
hükmedildi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkeme-
sindeki yedinci duruşmaya, davalı Gala-
tasaray Spor Kulübü Derneği ile davacı 
yönetim kurulu üyeleri ve feri müdahil 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mus-
tafa Cengiz’in avukatları katıldı. Bilirkişi 
raporunun döndüğünü belirten mahkeme 
kararını açıkladı. 

Asıl dava yönünden davanın kısmen 
kabul edilmesi kısmen reddedilmesine 
yönelik karar alan mahkeme, Galatasa-
ray Spor Kulübü Derneği’nin 23 Mart 2019 
tarihli olağan genel kurul gündeminin 8. 

maddesi kapsamında alınan “yönetim 
kurulunun yönetsel açıdan ibra edilme-
mesi” yönündeki genel kurul kararının 
iptaline hükmetti.  

Asıl davayla ilgili fazlaya ilişkin diğer 
talepleri reddeden mahkeme, bu dava 
dosyasıyla birleşen İstanbul 3. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’ndeki davayla ilgili 
genel kurul kararının iptaline ve diğer 6 

mahkemedeki dosyalarla ilgili de “genel 
kurul kararına yönelik talebin hak düşürü-
cü süre nedeniyle” reddi hükmü kurdu. 
Mahkeme, birleşen dosyalardaki fazlaya 
ilişkin talepleri de reddetti. 

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ
Galatasaray Kulübü’nün 23 Mart 

2019’daki Mali Genel Kurulu’nda, Mus-
tafa Cengiz başkanlığındaki yönetim 

kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi 
krize yol açmıştı. Seçim sürecine girme-
si beklenen Galatasaray’da mahkemeye 
giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim 
Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yöneti-
min görevine devam edebilmesi için idari 
tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla seçim 
zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı. Gala-
tasaray Kulübü’nün avukatları da tedbir 
kararının kaldırılması talebiyle itirazda 
bulunmuştu, bu itirazlar reddedilmişti. 
Bazı divan kurulu üyeleri de televizyon-
larda yayınlanan görüntüler nedeniyle 
itham altında kaldıklarını belirterek, feri 
müdahillik talebinde bulunmuştu. Dava-
ya bakan İstanbul 14. Asliye Hukuk Mah-
kemesi, 14 Kasım 2019 tarihli duruşmada 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Musta-
fa Cengiz’in de davacı feri müdahil olarak 
katılmasına ve dosyanın rapor alınması 
için bilirkişiye gönderilmesine hükmet-
mişti.
 n SPOR SERVİSİ

Galatasaray’da ibra edilmeme kararının iptaline hükmedildi

‘Şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır’
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-

oğlu, “Göreve geldiğimiz ilk sezonda 
UEFA Avrupa Ligi’ne katılan, ikinci 
sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçı-
ran ancak Türkiye Kupası’nı yeniden 
müzesine götüren Trabzonspor’umuz, 
kısa vadede sağladığı bu ivmeyi, üze-
rine koyarak sürdürmek zorundadır. 
Elbette ki camiamızın ve bizlerin uzun 
yıllardır hasretle beklediği şampiyon-
luk, hiçbir başarının yerini tutmamak-
tadır. Yürekten inanıyorum ki onu da 
başaracağız” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu, bordo-mavilin kulübün dergi-
sine yaptığı açıklamada, ilk günden 
itibaren uzun vadeli projeksiyonlar 
üzerinde durduklarını ve kulübün ge-
leceğini, şanlı tarihinden de ilham 
alarak inşa etmeye çalıştıklarını be-
lirterek, “Şehrimizin kadim kültürü ve 
100 yılı aşkın futbol birikiminin bizlere 
öğrettiği en önemli gerçek; kısa vadeli 
planlamaların uzun vadede başarı 

getirmediğidir. Bizler, ilk günden iti-
baren hep uzun vadeli projeksiyonlar 
üzerinde durduk ve kulübümüzün 
geleceğini, şanlı tarihimizden de il-
ham alarak inşa etmeye çalıştık. Bu 
adımları atarken hem ekonomik hem 
de sportif anlamda karşılaştığımız so-

runlar zaman zaman bizleri zorlasa da 
asla doğru bildiklerimizden vazgeç-
meyerek, aynı kararlılıkla yolumuza 
devam ettik” şeklinde konuştu.

HIZLI GİTMEK İSTİYORSANIZ 
YALNIZ GİDİN

Camianın uzun yıllardır hasretle 

beklediği şampiyonluğun hiçbir başa-
rının yerini tutmayacağını dile getiren 
Ağaoğlu, “Geçen süre zarfında gerek 
ekonomik gerekse de sportif olarak 
elde ettiğimiz kazanımların, başarıla-
rımıza bir işaret olduğunu düşünüyo-
rum. Göreve geldiğimiz ilk sezonda 

UEFA Avrupa Ligi’ne katılan, ikinci 
sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçı-
ran ancak Türkiye Kupası’nı yeniden 
müzesine götüren Trabzonspor’umuz, 
kısa vadede sağladığı bu ivmeyi, üze-
rine koyarak sürdürmek zorundadır. 
Elbette ki camiamızın ve bizlerin uzun 

yıllardır hasretle beklediği şampiyon-
luk, hiçbir başarının yerini tutmamak-
tadır. Yürekten inanıyorum ki onu da 
başaracağız. Başarı kendiliğinden 
oluşmaz ve başarıya yalnız ulaşılmaz. 
Bir Afrika atasözü der ki; ‘Hızlı gitmek 
istiyorsanız, yalnız gidin. Uzağa git-
mek istiyorsanız hep birlikte gidin’ bu 
atasözünden hareketle, kulübümüzün 
uzun vadeli hedeflere ve unutulmaz 
başarılara yürümesi sadece bizlerle 
değil, hepimizle mümkün olacaktır. 
Birbirimize dünden daha fazla sımsı-
kı sarılmalıyız, yan yana durmalıyız, 
omuz omuza vermeliyiz. 

Trabzonspor ailesinin kenetlen-
diğinde neler başardığını gördük. Hiç 
kimseyi ayırmadan söylüyorum bir 
olacağız, beraber olacağız ve daha 
güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. 
Bunu başardığımızda şanlı Trab-
zonspor çatısı altında daha nice büyük 
mutluluklar yaşayacağız” ifadelerini 
kullandı. n İHA



14 17 KASIM 2020SPOR 3

Yavru Kartal’ın bileği bükülmüyor
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

mücadele eden temsilcimiz Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor, ligdeki 
tırmanışını sürdürüyor. Ligde son 5 
maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan 
Yeşil-Beyazlılar, 8.sıraya yükseldi. 
Play-Off hedefi olan Yavru Kartal’ın 
şimdiki rakibi ise Turgutluspor. 

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
önceki, gün deplasmanda karşılaştığı 
Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup 
etti. Son haftalarda çıkışa geçen, 
oyun ve mücadele anlamında da iyi 
bir performans sergileyen Yeşil-Be-
yazlılar, Play-Off hedefi doğrultusun-
da ilerliyor. İlk 5 haftada istediği per-
formansı sahaya yansıtamayan Yavru 
Kartal, Son 5 maçta ise mağlubiyet 
yüzü görmedi. Haftalar geçtikçe daha 
iyi bir görüntü çizen 1922 Konyaspor, 
gözünü şimdi de yarın oynanacak 

olan Turgutluspor maçına dikti. Lige 
iyi bir başlangıç yapan ve ikinci sıra-
da bulunan rakibini devirmek isteyen 
Yeşil-Beyazlılar, çalışmalarını sürdü-

rüyor.
6 MAÇTIR YENİLGİ 
YÜZÜ GÖRMEDİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 

ligde ve kupada 3 haftada tam 6 maça 
çıktı. Yeşil-Beyazlılar, ligde Pendiks-
por, Elazığspor, Bayburt İl Özel İdare, 
Serik Belediyespor ve Karabükspor 

ile karşılaşırken bu süreçte 3 galibiyet 
ve 2 beraberlik aldı. Öte yandan Ziraat 
Türkiye Kupası’nda da TFF 1. Lig ekibi 
Altay’ı eleyen Yavru Kartal’ın 6 maçtır 

bileği bükülmedi. Söz konusu 6 maç-
ta 14 gol atan Erol Mıngır’ın öğrenci-
leri kalesinde ise 2 gol gördü.

EGE VE DOĞAN CAN ÖNE ÇIKTI
Karatay Termal 1922 Kon-

yaspor’un başarılı futbolcuları Ege 
Özkayımoğlu ve Doğan Can Gölpek 
performanslarıyla yüzleri güldürüyor. 
Sezon başında transfer edilen Ege 
Özkayımoğlu, Ligde çıktığı 8 maçta 7 
kez fileleri sarsarken, Ziraat Türkiye 
Kupası’nda ise 1 kez gol sevinci yaşa-
yarak Yeşil-Beyazlı forma altında şu 
ana dek çıktığı 9 maçta 8 gol attı. Yav-
ru Kartal’ın kanat forveti Doğan Can 
Gölpek ise bu sezon çıktığı 11 maçta 
4 gole imza attı. Hızıyla ve bitiricili-
ğiyle öne çıkan Doğan Can Gölpek 
2018-2019 sezonunda Hollanda’nın 
Maastricht takımından kadroya dahil 
edilmişti. n SPOR SERVİSİ

Yeşil-Beyazlılar’da 4 
isim maç kaçırmadı

1922 Konyaspor’un rakibi 
Turgutluspor morallendi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden tem-
silcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor’da 4 futbolcu bu 
sezon oynanan 11 maçta da forma giydi. Yeşil-Beyazlılarda 
Can Demir Aktav, Celal Hanalp, İsmail Güven ve Doğan 
Can Gölpek hem Salih Eken döneminde hem de Erol Mıngır 
döneminde 11 maçın tamamında yer aldı. 

Bu süreçte Can Demir Aktav savunmada, İsmail Güven 
ise orta sahada belirleyici rol oynarken, Celal Hanalp’ın 
hem savunmada hem de hücumda görev alması beğenildi. 
Öte yandan Doğan Can Gölpek’in ise performansı yüzleri 
güldürdü. n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta yarın temsilcimiz Ka-
ratay Termal 1922 Konyaspor’a konuk olacak olan Turgut-
luspor’da keyifler yerinde lige iyi bir başlangıç yapan ancak 
sonrasında 2 hafta üst üste sendeleyen Manisa ekibi, hafta 
sonu oynadığı ve galip geldiği Kastamonuspor karşılaşma-
sıyla yeniden moral buldu. Ligde 10 maç sonunda 7 galibi-
yet ve 3 mağlubiyet alan Turgutluspor 2. sırada bulunuyor.  
Söz konu maçlarda 11 gol atan kırmızı-siyahlı ekip kalesin-
de ise 11 gol gördü. n SPOR SERVİSİ

Sezon öncesinde lige katılıp katıl-
mayacağı dahi belli olmayan, lige ka-
tılım payını geç ödediği gerekçesiyle, 
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
restine maruz kalan ardından konu-
yu tahkim kuruluna taşıyıp lige alınan 
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Bas-
ketbol, TBL’nin yeni lideri oldu. Kısıtlı 
bütçe ile bir kadro kuran ancak 5 haf-
talık süreçte olağanüstü bir performans 
sergileyen Dev Kartallar, önceki gün 
de deplasmanda karşılaştığı Sigortam.
net’i mağlup ederek 5. maçta 4. galibi-
yetini aldı.

CENGİZ KARADAĞ 
YOKTAN VAR ETTİ

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’n-
de mücadelesini sürdüren Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol’un baş 
antrenörü Cengiz Karadağ’ın oyun ze-
kası ve oyuncuları maçlara hazırlama-
sı taraftarlar tarafından takdir edildi. 
Yerli oyuncularla mücadele eden Dev 
Kartallar’da Karadağ’ın kısıtlı bütçe ve 
oyuncu ile kısa sürede bu başarıyı ya-
kalaması beğeni ile karşılandı. 

OĞULCAN BAYKAN VE 
HAZER AVCI TAKIMI SIRTLADI

Konyaspor Basketbol’un başarı-
lı basketbolcuları Oğulcan Baykan ve 
Hazer Avcı, Sigortam.net galibiyetinin 
mimarlarından olarak göze çarpan 
isimleri oldu. 

Oğulcan Baykan bu karşılaşmada 
22 sayı 5 ribaund ve 4 asistle maçı 
tamamlarken Hazer Avcı ise 22 sayı 9 
ribaund ve 5 asistle maça damgasını 
vuran isimlerden oldu. 

Öte yandan bu iki oyuncuyu 18 sayı 
2 ribaund ile Arda Erdoğan ve 10 sayıy-
la Kaan Sarıaslan takip etti.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’n-

de Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, 5. hafta sonunda liderliğe 
yükseldi.

 Federasyon kupasında iyi bir per-
formans sergileyemeyen ligde de kötü 
bir sezon geçireceği ön görülen Kon-
yaspor Basketbol bütün algılara son 
verdi. 

Ligde İstanbul Basket’i, Mamak 
Belediyesi Basketbol’u, Gemlik Bas-
ketbol’u ve Sigortam.net’i mağlup eden 
Dev Kartallar, sadece Global Connect 
Travel Düzce Basketbol’a mağlup oldu. 
Ligde 4 maç sonunda mağlubiyeti bu-
lunmayan Sigortam.net’i mağlup eden 
Konyaspor Basketbol bu sonucun ardın-
dan liderliğe yükseldi. 
n SPOR SERVİSİ

LİDERLİK AŞKINA! 
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basket-

bol’un çıkışı devam ediyor. Önceki gün deplasmanda karşılaştığı Federasyon Kupası şampiyonu ve ligde 4 
maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sigortam.net’i 91-80’lik skorla deviren Dev Kartallar, liderliğe yükseldi

Türkiye Voleybol 2. Lig 5. Grup’ta 
mücadele eden Konya temsilcileri ligde 
4. hafta karşılaşmalarına çıktı. 2 Konya 
temsilcisinin karşılaşması koronavirüs 
vakaları sonucunda ileri bir tarihe erte-
lenirken, Anka Gençlik deplasmandan 
mağlubiyetle döndü. Ereğli Belediyesi 
Voleybol ise deplasmanda karşılaştığı 
Tarsus Belediyesi’ni devirerek liderliğini 
sürdürdü.

Türkiye Voleybol 2. Lig’inde mücade-
le eden ve 4. haftada birbirleriyle karşılaş-
ması gereken, Konya temsilcilerinden Bil 
Koleji Sümerspor ve Pema Koleji’nin kar-
şılaşması Kovid-19 vakaları nedeniyle te-
hir edildi. 4. hafta sonunda bir maç eksiği 
bulunan Bil Koleji Sümerspor 2 galibiyet 
ve 1 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, 
yine bir maç eksiği bulunan Pema Koleji, 
3 maç sonunda galibiyet alamadı ve 7. 
sırada yer aldı. 

ANKA GENÇLİK MAĞLUP OLDU
Konya temsilcilerinden Anka Gençlik 

ligin 4. haftasında deplasmanda Antakya 
Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Raki-
bi karşısında varlık gösteremeyen Anka 
Gençlik, Antakya Belediyesi’ne 25-8, 26-
24 ve 25-8’lik setlerle 3-0 mağlup oldu. 
Ligde çıktığı dördüncü maçından da mağ-

lubiyetle ayrılan Konya temsilcisi, sayı 
averajıyla 8. sırada bulunuyor.

EREĞLİ 3’TE 3 YAPTI
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. 

Grup’ta Ereğli Belediyesi Voleybol yoluna 

doludizgin bir şekilde devam ediyor. 
Konya temsilcisi önceki gün deplas-

manda karşılaştığı Tarsus Belediyesi’ni 
25-19, 25-17 ve 25-14’lük setlerle 3-0 
mağlup ederek ligdeki üçüncü maçından 

da galibiyetle ayrılarak liderliğini sür-
dürdü. 5. Grup’ta 9. takımın olmasından 
dolayı Ereğli Belediyesi ikinci haftayı BAY 
geçmişti.
n SPOR SERVİSİ

Konya derbisine koronavirüs engeli

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 10 8 1 1 21 8 13 25
2.TURGUTLUSPOR 10 7 0 3 11 11 0 21
3.VANSPOR 10 5 3 2 13 8 5 18
4.KIRKLARELİSPOR 10 4 4 2 9 3 6 16
5.SERİK BLD 10 4 4 2 13 9 4 16
6.ETİMESGUT BLD 10 4 4 2 9 5 4 16
7.SAKARYASPOR 10 4 4 2 13 12 1 16
8.1922 KONYASPOR 10 4 2 4 14 6 8 14
9.KARACABEYSPOR 10 4 2 4 13 10 3 14
10.KIRŞEHİR BLD 9 4 2 3 7 6 1 14
11.TARSUS İY 9 3 3 3 15 13 2 12
12.BODRUMSPOR 10 3 2 5 17 15 2 11
13.MAMAK FK 9 3 2 4 7 13 -6 11
14.SİVAS BLD 9 2 4 3 13 13 0 10
15.PENDİKSPOR 10 3 1 6 14 15 -1 10
16.ELAZIĞSPOR 10 4 1 5 13 16 -3 10
17.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
18.BAYBURTSPOR 8 3 0 5 6 10 -4 9
19.KASTAMONUSPOR 10 2 3 5 10 17 -7 9
20.KARABÜKSPOR 10 0 1 9 3 26 -23 -2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU
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Kayyumdan Süper Lig’e 
Bir ‘Aziz Mavi’ hikayesi

100. yılını kutlamaya hazırlanan asırlık çınar 
Konyaspor, tarihinde pek çok sıkıntılı dönemler 
yaşadı. Ancak en büyük başarılarını da bu zorlu 
süreçlerden sonra elde etti. Süper Lig’e ilk kez 
yükselinen 1980’lerin sonundaki meşhur Tar-
sus maçı olayları, 2013 şampiyonluğu öncesi 
kulübün neredeyse iflas noktasına gelmesi gibi. 
Lakin bu bakış açısına en iyi örnek 2003 şampi-
yonluğu olsa gerek. 2001-2002 sezonu sonun-
da Kombassan ile yollarını ayıran Konyaspor, 
sponsor desteğinin sona ermesi ile birlikte 
korkunç bir borç yığını ile karşı karşıya kalmıştı. 
Yönetim ve denetim kurullarının istifası ile kulüp 
sahipsiz kalmış ve kapanmanın eşiğine gelmişti. 
İşte o günlerde bazı isimler Konyaspor tarihine 
yön veren hamleler yapmıştı. Kulüp kapanmasın 
diye açlık grevi yapanlar, kayyum heyeti olarak 
kulübü ayakta tutmaya çalışanlar… 

O isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde ha-
yatını kaybeden Aziz Mavi’ydi. Açlık grevi ile baş-
layan sezon şampiyonluk ile sona ererken, Aziz 
Mavi ve arkadaşlarının Konyaspor mücadelesi 
hiç unutulmadı. 

KAPANMANIN EŞİĞİNDE BİR KULÜP
“İkinci Futbol Ligi (A) Kategorisi takım-

larından Konyaspor’da, yönetim ve denetim 
kurullarının istifa etmesi ve kulübün kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalması üzerine bir 
grup taraftar, kulüp binası önünde açlık gre-
vine başladı. Sabah saatlerinde Zafer alanın-
daki Konyaspor kulüp binası önünde toplanan 
‘’Efsane Nalçacı’’, ‘’Nalçacılılar’’ ve ‘’Sosye-
te’’ adlı taraftar gruplarının yaklaşık 10 önderi, 
kulüp binasının bulunduğu Zafer İşhanı’nın gi-
rişine  ‘’Her şey Konyaspor için’’, ‘’Konyaspor 
büyüktür kapatılamaz’’ ve ‘’Burada açlık grevi 
vardır’’ yazılı pankartlar astılar.”

İkinci Lig A Kategorisinde ki takımlar hak-
kında transfer ve hazırlık maçları ile ilgili haberler 
geçen ajanslar, Konyaspor ile ilgili ise yönetim 
boşluğu ve yukarıda özeti bulunan açlık grevi 
haberlerini geçiyordu. 5 Temmuz tarihinde taraf-
tar grupları Zafer’de ki kulüp binası önünde açlık 
grevine başlamıştı. Taraftarın son çare olarak aç-
lık grevine başvurması bıçağın kemiğe dayandı-
ğının bir göstergesiydi. Bu hikaye aslında Kom-
bassan Holding’in spor alanına girmeye karar 
verip, 1965’ten beri Konyaspor olarak boy gös-
teren kulübün isminin kongrede yapılan tüzük 
değişikliği ile Kombassan Konyaspor yapılması 
ile başlıyor. Şaşa ve ses getiren transferlerle ge-
çen ancak Süper Lig hedefine ulaşılamayan Lale 
Devri; 2002’nin Mayıs ayında Adana’da yaşanan 
hüsranla tamamlanır.  Ortaya çıkan bu durumun 
nedenlerini ortaya çıkarmak için 2001-2002 se-
zonunun son haftalarına bakmak gerek.  

ADANA’DA 5-1’LİK HÜSRAN
29 Nisan 2002 tarihinde yapılan kongre ile 

delegeden güvenoyu alan Mehmet Oktut yöne-
timi onca problem ve maddi sıkıntıya rağmen 
2001-2002 sezonunun son haftalarına kadar 
taşımıştı. Adanaspor ile deplasmanda oynanan 
karşılaşmada skora denge gelip bir de üstüne 
Turuncular’ın 10 kişi kalması 5 Ocak Stadı’nın 
deplasman tribününü dolduran Konyaspor ve 
Adana Demirspor taraftarları ile Konya’da kalan 
yüzbinlerce kişiyi umutlandırmıştı. Kartal; Yunus 
Altun ve Serdar Samatyalı ile net fırsatlar yakala-
mış ancak sonradan Konyaspor forması giyecek 
olan Altan’ı durduramamış ve Turuncular’a 5-1 
mağlup olarak tarihi bir yenilgi almıştı. Bu mağ-
lubiyetin anlamı hüsrandı. 

SPONSOR İLE SOĞUK SAVAŞ
Yaklaşık 1 haftalık suskunluğun ardından 

Basın Sözcüsü H.İbrahim Kaplan hemen trans-
fere başlayacaklarını açıklıyor ancak bunlar sade-
ce gazete sütunlarında kalıyordu. Konyaspor’da 
ki belirsizlik devam ederken yeşil-beyazlı formayı 
terleten bir bir başka takımlara gidiyordu. 15 Ma-
yıs 1998 tarihinde başlayan ve 29 Nisan 2002’de 

yapılan kongre ile noktalanan Kombassan Hol-
ding-Konyaspor birlikteliği yerini soğuk savaşa 
bırakıyordu. O dönem holding çalışanı olan 
Önder Sami Güven imzalı yazıyla Kombassan’a 
ait otobüsün teslimi istenmiş ancak Konyaspor 
Başkanı Mehmet Oktut’un Kombassan Hol-
ding’in yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia-
sı ve bu nedenle otobüsü vermeyecekleri ile ilgili 
açıklamanın medyaya yansıması bu soğuk sa-
vaşı gün yüzüne çıkarmıştı. Basın Sözcüsü Halil 
İbrahim Kaplan’ın ‘Saffet’i tribünden gördük, 
flaş isimler bize sorulmadan transfer edildi. 
Yapılan anlaşma gereği bütün borçları Kom-
bassan ödemeli. Kulübü Kombassan’a teslim 
ettiğimiz gibi borçsuz istiyoruz. 10 yıllık anlaş-
madan bahsediyorlar. Böyle bir anlaşma yok. 
Bunu belgelesinler. Buyursunlar kamuoyu 
önünde bu anlaşmayı yapalım ve borçları 10 
yıllık reklam karşılığı silelim’ şeklinde ki açıkla-
ması ise Belediye ve Kombassan temsilcilerinin 
harmanlanmasıyla oluşan yönetimin kendi içeri-
sinde birlikteliği sağlayamadığının göstergesiydi.   

KONYA’NIN CAVCAV’I OLACAĞIM
Milli Halterci Halil Mutlu’nun alacağı, borçlar, 

otobüs sorunu ve 2002-2003 sezonu için trans-
fer bütçesi bulmakta zorlanan Oktut yönetimi 
pes edip topluca istifa kararı alıyor ve kongre ta-
rihi olarak 16 Haziran 2002 tarihi belirleniyordu. 
Tam bu esnada ‘Konya’nın Cavcav’ı olacağım’ 
gibi iddialı bir söylemle adaylığını açıklayan Ha-
san Altıok yüreklere su serpiyordu. Çünkü Hasan 
Altıok, camia tarafından çok fazla tanınmasa da 
kısa bir süre Konyaspor Yönetim Kurulu’nda gö-
rev yapmış ve 6 trilyonluk (6 milyon TL) borcun 
kendilerini ürkütmediğini ifade ediyordu.  

Ancak Hasan Altıok’un kongre öncesinde tu-
tarsız açıklamaları tedirginliği arttırırken; Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa’nın ‘Ben 
görevimi yaptım. Şimdi sıra başkalarında. 
Konyaspor’u sırtımda taşıyamam’ açıklamaları 
Konyaspor’u iyice çıkmaza sokuyordu. 

GERİ SAYIM BAŞLIYOR
398 delegeden 83’ünün katılması nede-

niyle ertelenen kongrede; taraftarların ‘Bu işi 
yapamayacaksan niye başkanlığa soyundun’ 
şeklinde ki tepkilerine hedef olan Başkan adayı 
Hasan Altıok; önceki açıklamalarının tam tersine 
‘Kongre ertelenmeseydi 7 futbolcuya imza at-
tıracaktım. Haftaya bu işe nokta koyacağız. Bu 
insanları nasıl yüzüstü bırakırım’ diyordu. Ca-
mia da ‘acaba mı?’ sorusunu soruyordu. Ancak 
camiadaki bu ılıman iklim çok uzun sürmeyecek, 
19 Haziran’da Başkan Adayı Hasan Altıok tara-
fından yapılan açıklamalarla yalancı bahar kısa 
sürüyordu. ‘Önceki yönetime Belediye tara-
fından yapılan 800-900 milyarlık yardımın en 
azından yarısının bize de yapılmasını istedik 
ancak olumsuz cevap aldık. Bizim kendi im-
kanlarımızla topladığımız 500 milyarla bu işin 
altından kalkamayız’ diyen Hasan Altıok, kay-
yuma giden sürecin geri sayımını da başlatmış 
oluyordu.  

YAPILAMAYAN KONGRELER
Sadece 55 delegenin katıldığı 23 Haziran 

2002’de ki kongrede Divan Başkanı Orhan Berk; 
divan başkanlığı yetkisini kullanarak kongrenin 
26 Haziran’a ertelenmesine karar verir. 26 Ha-
ziran’da ki kongrede de hiç kimse Konyaspor’a 
talip olmayınca Divan Kurulu eski yönetimin 
göreve devam etmesine karar verir. Mehmet 
Oktut başkanlığında ki yönetim gerekli şartların 
oluşmadığından olsa gerek yedek üyelerle birlik-
te tüm yönetim kurulu istifa edip kulüp defterleri-
ni Denetleme Kurulu’na sevk eder. Bu durumda 
yapacak bir şeyi olmayan Denetleme Kurulu 
üyeleri de istifa ederek topu Dernekler Masası’na 
atar.

KAYYUM HEYETİ KIVILCIMI ATEŞLER
Denetleme Kurulu’nun istifa etmeyen 

üyelerinden olan Şemsettin Beştav ve diğer 
arkadaşları Hikmet Çay, Cevdet Özer, Mehmet 
Kart ve Aziz Mavi olan bitene daha fazla seyirci 
kalamayıp ateşten gömleği giydiler. Beştav, Der-
nekler Masası’na genel kurul için verdiği dilekçe 
ile kökü 1920’li yıllara dayanan koca çınarın ka-
panmasına müsaade etmemişti. Bu gelişmelerin 
ardından gözler Konya Valisi Ahmet Kayhan ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Özkafa’ya çevrilirken, şehrin üzerine ölü toprağı 
serilmiş gibiydi. 

Gerçekleştirilen prosedür işlemlerinin ardın-
dan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan koca 
çınar Konyaspor’a; hayata tutunabilmesi için, 
Konya’ya da şehrinin takımına nasıl sahip çıkı-
lacağını göstermesi için bir şans daha verilmişti. 

OLUŞACAK EKİBE DESTEK VERİLMELİ
Savcı ve hakimlerle görüşerek bu kararı alan 

Şemsettin Beştav, ‘Konya artık bütünleşmeli ve 
takımını kurtarmalı. Bunun için ben ve benim 
gibi düşünen birkaç kişi bu olaya ön ayak ol-
duk. İnşallah devamı gelir. Liste çalışmaları-
mız var. Ancak önemli olan ben veya arkadaş-
larımın yönetici olması değil. Konyaspor’un 
bir an önce içerisinde bulunduğu durumdan 
kurtulmasıdır. Bunun için herkes elbirliği, 

gönül birliği yaparak oluşacak ekibe destek 
vermelidir’ diyerek ilk kıvılcımı yakar. 1987-
1988 sezonunda ki ilk 2. Lig şampiyonluğunda 
ve Kombassan döneminin önemli figürlerinden 
olan Şemsettin Beştav bu kez de kolları sıvamıştı. 

KAYYUM HEYETİ, 
TRANSFER GÖRÜŞMESİNDE

Vali Ahmet Kayhan’ın önderliğinde çalışma-
larını hızlandıran Kayyum Heyeti, Konyaspor’un 
kongreye götürülmesi için resmen görevlendiri-
lirken, görüşülen futbolcuların altyapı antrenör-
leri Celalettin Yavuz ve Birol Yalçın nezaretinde 
çalışmalara başlayacakları müjdesini veriyordu. 
Bu arada kongre tarihi de 25 Temmuz 2002 
olarak netleşirken kurucu heyet üyesi Aziz Mavi 
de yeni yönetimle ilgili olarak önemli mesafe kat 
ettiklerini ‘Yönetimin oluşması için kongreyi 
beklemeyeceğiz. Sayın Valimiz Ahmet Kay-
han’ın destekleriyle geniş çaplı bir yönetim 
kuracağız. Bunun için elimizi çabuk tutuyoruz’ 
cümleleriyle ifade ediyordu. Yönetim Kurulu 
oluşturma çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 
Kayyum Heyeti bir taraftan da takımı oluşturmak 
için çalışıyor ve iç transferde 8 futbolcu ile pren-
sip anlaşmasına varıyordu.

ÖZKAFA TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKAR
Artık Kayyum Heyeti yalnız değildir. Yapılan 

toplantılarda Büyükşehir Belediyesi’nin işin içeri-
sinde olması kararı alındıktan sonra yönetim ve 
kaynak oluşturma çalışmalarına Konyaspor Baş-
kanlığı için Mehmet Dolular ile birlikte ismi geçen 
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Mehmet Köseoğlu’da katılır. Bunun yanında 25 
Ağustos’ta başlayacak ligde Konyaspor, ilk ma-
çını taraftarı önünde Gümüşhane Doğanspor ile 
oynayacaktır. Başkan Mustafa Özkafa’nın Konya 
dışında olması nedeniyle beklenen hamleler ger-
çekleşmezken, Özkafa şehre döndüğü 20 Tem-
muz’da ki 32. Konya Milli Fuarı’nda Konyalıların 
tepkisiyle karşılaşır. ‘Konyaspor’u kurtarmak 
için çalışma yapıyoruz ve öncelikle altyapının 
oluşmasını bekliyoruz’ ifadelerini kullanan Öz-
kafa’nın konuşması protestolar nedeniyle yarım 
kalıyordu. Yaşanan bu olaylar üzerine yardım 
toplamak için fuarda açılan Konyaspor standına 
gazetecilerin de uyarmasına rağmen Vali Ahmet 
Kayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Özkafa uğramadan geçiyordu. 

Sezon sonunda elde edilecek başarı ile 
Konyaspor tarihine adını altın harflerle kazıtan 
dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa 
Özkafa’nın iki dudağı arasında ki ‘Büyükşehir 
Belediyesi olarak Konyaspor’un yanındayız’ 
cümlesini söylemesi için yaklaşık 1.5 ay beklenir. 
Kongre haftasının girmesiyle birlikte çalışmaları 
sıklaştıran Özkafa; yanına Konyaspor Başkanlığı 
için ismi geçen 3 Mehmet’i de (Oktut, Köseoğlu 
ve Dolular) alarak Valilik’te yapılan toplantıda des-
tek sözü veren kuruluşları ziyarete başlar. Görüş-
melerden oldukça ümitli ayrılan Başkan Mustafa 
Özkafa, yaptığı çalışmaların adını Konyaspor 
tarihine altın harflerle yazdıracağından ha-
bersizce Konyalı işadamları Ali Akkanat, Kemal 
Şahin ve Hasan Sert ile de görüştüğünü açıklar.   

Kongreden 1 gün önce olan 24 Temmuz 
tarihinde camia için sevindirici gelişmeler ya-
şanır. Başkanlık için ismi geçenlerden Mehmet 
Oktut ve Mehmet Dolular ikna edilemez ancak 
Mehmet Köseoğlu ismini tarihe geçirecek kararı 
verir ve başkanlık teklifini kabul eder. Yönetim 
Kurulu’da büyük ölçüde oluşturulmuştur. 25 
Temmuz akşamı Atatürk Spor Salonu’nda ya-
pılan kongrede 208 delegenin katılımıyla kongre 
gerçekleştirilir ve yaklaşık 2 ay süren çileli günler 
noktalanır. Mehmet Köseoğlu başkanlığında ki 
22 kişilik yönetim getirilir. Fahri Başkan Mustafa 
Özkafa, birçok kesimden ismi aynı yönetimde 
buluşturarak kapanıp yok olmakla yüz yüze ka-
lan Konyaspor’u ipten alır.

YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK
Sonrası malum… Açlık grevleri ve kayyum 

heyeti ile başlayan sezonunda Konyaspor, 10 
yıllık hasretin ardından şampiyon olarak Süper 
Lig’e çıkmıştı. Kapanmaya giden Konyaspor’u 
ipten alanlardan biri de Aziz Mavi’ydi. Geçtiğimiz 
günlerde vefat eden Aziz Mavi zor dönemde ini-
siyatif alarak Konyaspor tarihine adını yazdıran 
isimlerden biri olmuştu. 
n SPOR SERVİSİ

Tarihi Fenerbahçe Zaferi

Sezon başı Konyaspor’un hali Açlık Grevi

Açlık Grevi gazetelerde

Hayatın akışı bazen öylesine hassaslaşır ki, küçük bir dokunuş o akışı umulmadık yönlere çevirebilir. 
2001-2002 sezonunun sonunda Konyaspor için tarihin akışı korkunç bir dar boğaza girmişti. Kulüp 

kapanmanın eşiğindeyken birkaç kişi sorumluluk alarak kulübü yok olmaktan kurtaran, hatta şampiyonluğa 
götüren hareketin fitilini ateşlemişti. O isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde vefat eden Aziz Mavi’ydi



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

SÜPER LİG  
2019-2020

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da bir süredir 
sakatlık kabusu yaşanıyordu. Fener-
bahçe deplasmanına 8 eksikle giden 
Anadolu Kartalı için milli ara ilaç gibi 
gelmişti. Sakatlıkların üstüne bazı 
oyuncularında Covid-19’a rastlanan 
Yeşil Beyazlılar’da moraller iyice bo-
zulmuştu. Ancak daha sonra yapılan 
testlerde Covid-19 testi pozitif çıkan 
oyuncu sayısında artış yaşanmaması 
ve bazı sakat oyuncuların takımla bir-
likte çalışmalara başlayacak olması 
moralleri düzeltti. 

BAZI İSİMLER ANTRENMANLARA 
DÖNÜYOR

Uzun süredir takımdan ayrı kalan 
bazı oyuncular bu hafta itibari ile ta-
kımla birlikte çalışmalara başlaya-

cak. Sakatlığı dolayısı ile Bosna Her-
sek Milli Takımı’ndan çıkartılan Amir 
Hadziahmetovic’in yanı sıra, Fener-
bahçe ve Başakşehir maçlarında for-
ma giyemeyen Musa Çağıran ve uzun 
süredir sakatlığı nedeniyle takımdan 
uzak kalan Uğur Demirok’un bugün 
takımla birlikte çalışması bekleniyor. 

Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir 
süredir tedavi gören Ahmet Çalık’ın 
ise geçtiğimiz günlerde testi negatife 
dönmüştü. Bugün yapılacak testin de 
negatif çıkması durumunda tecrübeli 
oyuncu Kasımpaşa maçı çalışmala-
rında yer alabilecek. 

LİDER GERİ DÖNÜYOR
Bir süredir sahalardan uzak kalan 

Konyaspor’un lider isimlerinden Uğur 
Demirok da, bu haftadan itibaren ta-

kımla çalışmalara başlayacak. İttifak 
Holding Konyaspor’un 2018-2019 
sezonunda kadrosuna kattığı başarılı 
stoper Uğur Demirok, Yeşil-beyaz-
lı forma ile 3 sezonda yeterli forma 
şansını bulamasa da geçen sezonun 
son deminde performansıyla ve li-
derliğiyle adeta takıma ağabeylik 
yaptı. Geçen sezon sergilediği per-
formansla Konyasporlu taraftarların 
gönlünde taht kuran Uğur Demirok, 
bu sezona da iyi başladı ancak De-
nizlispor karşılaşmasında sakatlan-
dı. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın 
en güvendiği isimlerden biri olan 32 
yaşındaki stoper, İlk haftayı BAY geç-
tikten sonra oynanan Gençlerbirliği, 
Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşma-
larına ilk 11’de başladı. Deneyimli 

savunmacı sakatlığının ardından 4 
maçtır formasından uzak.

ALANYA MAÇINA EN AZ EKSİK
Bir süredir sakatlıklar nedeniyle 

kadro kurmakta zorlanan Konyaspor, 
Alanyaspor ile deplasmanda oyna-
nacak maça en az eksikle çıkmak 
istiyor. Sezon başından beri hiçbir 
maça tam kadro çıkamayan Anadolu 
Kartalı, sakat oyuncuların dönmesi 
ve Covid-19 testi pozitif olan oyuncu-
ların sağlığına kavuşması ile birlikte 
tam kadro çalışabilecek.

Ekstra bir sakatlık ya da pozitif 
vaka çıkmazsa Anadolu Kartalı’nda 
sezon başında sakatlanan Marin Ani-
cic ve Volkan Fındıklı dışında eksik 
oyuncu kalmayacak. 
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SAKATLAR DÖNÜYOR!
Bir süredir eksikler nedeniyle sıkıntılı günler geçiren İttifak Holding Konyaspor’da, bazı oyuncuların takımla birlikte çalışmalara 

başlayacak olması Kasımpaşa maçı öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sakatlıkları sona eren Uğur Demirok, Amir Hadziah-
metovic, Musa Çağıran ve Covid-19 testi negatife dönen Ahmet Çalık, zorlu maçın hazırlıklarında takımla birlikte çalışabilecek

Konyaspor’dan Akın’a 
Başsağlığı mesajı

Milli Takım’da 4 oyuncu 
kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım 
Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak 
olan A Milli Futbol Takımı’nda 4 futbolcu, aday kadrodan 
çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyün-
cü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma dü-
şen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından 
izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosun-
da yer almayacak. n AA

İttifak Holding Konyaspor’un As başkanlarından Mu-
ammer Akın’ın abisi Ahmet Akın vefat etti. Konuyla ilgili 
başsağlığı mesajı yayımlayan Yeşil-Beyazlı ekip, “As baş-
kanlarımızdan Muammer Akın’ın abisi Ahmet Akın’ın vefa-
tını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma 
Allah’tan rahmet, başta as başkanımız Muammer Akın ol-
mak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı 
diliyoruz. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
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RPS

İrfan Buz, Kasımpaşa’da Avrupa’yı hedefliyor
Kasımpaşa Kulübünün sezon so-

nuna kadar sözleşme imzaladığı teknik 
direktör İrfan Buz, kaliteli bir kadroya 
sahip olduklarını belirtti.

Buz, ilk maçında Konyaspor ile 
oynayacaklarını hatırlattı ve kadronun 
karakterli ve kaliteli oyunculardan ku-
rulu olduğunu aktararak, “Bu oyuncu 
grubunu geliştirmek adına elimizden 
geleni yapıp, maksimum performansı 
elde edebilmek için buradayız. İyi fut-
bol oynayarak ve çok çalışarak Avrupa 
kupalarına gitmeyi hedefliyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Çok önem-
li bir kulüpte çalışacağını vurgulayan 

Buz, “Kurumsal yapısı ile birlikte 100. 
yılını yaşayan Kasımpaşa Kulübüne 
geldiğim için heyecanlı ve sevinçli-
yim.” ifadesini kullandı. 

Kasımpaşa’nın Türkiye’nin en 
önemli kulüplerden biri olduğunu ifade 
eden Buz, şunları kaydetti: “Kurumsal 
yapısı ile birlikte yapılan adımlar ve 
duruşu ile kendisini gösteren bir ku-
lüp Kasımpaşa. Bize burada çalışma 
imkanı ve güveni veren yönetim ku-
ruluma teşekkür etmek istiyorum. Biz 
de takım olarak maksimum seviyede 
gelişmek için elimizden geleni yapa-
cağız.” n AA

Konya, spor dolu bir haftayı geride bıraktı
Konya’da 10 Kasım Atatürk’ü 

anma programına dair düzenle-
nen organizasyonda, spor dolu 
hafta yaşandı. Okçuluk, satranç, 
yol koşusu ve badminton dalla-
rından yarışmalar düzenlendi. 
Bunun sonucunda dereceye gi-
renler madalyalarını aldı. 

OKÇULUKTA DERECEYE 
GİRENLER BELLİ OLDU

Atatürk’ü Anma Geleneksel 
Türk Okçuluk İl Birinciliği Mü-
sabakaları tamamlandı. Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Okçuluk İl Temsilciliği tarafından 
düzenlenen “10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Günü” Geleneksel Türk 
Okçuluk İl Birinciliği müsabaka-
ları tamamlandı. Ali Ulvi Kurucu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi spor 
salonunda düzenlen müsabaka-
lar sonucunda dereceye giren 
sporculara madalyaları düzenle-
nen tören ile verildi. Sonuçlar şu 
şekilde: 

Minikler (8-9 Yaş) Erkek/Kız: 
1. Muhammed Sami Sirac Kork-
maz, 2. Umut Yusuf Ay, 3. Yağ-
mur Akış

Minikler (10-11 Yaş) Kız/Er-
kek: 1. Ecrin Sivrikaya, 2. Eyüp 
Kayra Özyiğit, 3. Yüsra Sivrikaya

Minikler (12-13 Yaş) Kız/Er-
kek: 1. Muhammed Vefa Köseoğ-

lu, 2. Efe Erkan, 3. Ömer Metin 
Dalgalı

HAMLELER ‘ATATÜRK HAF-
TASI’ İÇİN YAPILDI

Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü Satranç İl Temsilciliği 
2020 yılı faaliyet takviminde yer 
alan “Atatürk Haftası Satranç 
Turnuvası” 14-15 Kasım 2020 
tarihlerinde yapıldı. Satranç sa-
lonunda düzenlenen turnuva 5 ka-
tegoride ve oyuncu başına 10’+5’’ 
zaman temposuyla, İsviçre siste-
mi 5 tur üzerinden gerçekleştiril-
di. Turnuva sonunda dereceye gi-

ren sporculara şu şekilde oluştu;
8 YAŞ ALTI: Erkekler: 1. Talha 

Ölmez 2. Mustafa Aybars İndibi 
3. Ömer Talha Tor, Kızlar: Esila 
Nuran Halaç 2. Duru Uyar 3. Hav-
va Çağlayan Güven

10 YAŞ ALTI: Erkekler: 1. Arda 
Karakaya Gökmenoğlu 2. Emir-
han Yaşar Akdeniz 3. Altay Batur 
Çevik, Kızlar: 1. Zeynep Bayrakçı 
2. Zeynep Ören 3. Melek Ertürk

14 YAŞ ALTI: Erkekler: 1. Se-
yit Arda Muslu 2. Tibet Ceran 3. 
Kaan Tanrıkulu, Kızlar: 1. Fatma 
Zehra Oflaz 2. Şükrüye Duru Biçer 

3. Habibe Esin Göncü
18 YAŞ ALTI: Erkekler: 1. Ke-

rem Bilge Gedik 2. Avni Oflaz 3. 
Uğurcan Kutlu, Kızlar: 1. Elif Yüce

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA 
YOL KOŞUSU DÜZENLENDİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

ile Konya Atletizm İl Temsilciliği 
tarafından, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu Ulu Önder Musta-
fa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm yıl 
dönümü anma töreni ve anısına 
düzenlenen “10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Yol Koşusu” tamamlandı.

Adalet Parkında düzenlenen 

sporcuların kıyasıya mücadele 
verdiği Atletizm Yol Koşusu, Yıl-
dızlar Kız ve Erkek kategorilerin-
de gerçekleştirildi.  Yarışmanın 
sonunda dereceye giren spor-
culara madalyalarını Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyet-
leri Şube Müdürü V. Ali Kanber, 
Tohm ve Sporcu Eğitim Merkezi 
Müdür V. Emine Koçak ile Atle-
tizm İl Temsilcisi Seyfi Atamer 
tarafından sporculara takdim 
edildi.

Yarışlar sonucunda dereceye 
giren sporcular şu şekilde oluştu;

Yıldız Erkekler 2000 Met-
re: 1.Ramazan İma, 2.Mustafa 
Ünal, 3.Orhan Tekin

Yıldız Kızlar 1500 Metre: 1. 
Ebrar Sinem Çelen, 2.Berra Dön-
dü Balcı, 3.Ruken Demirbacak

BADMİNTON İL BİRİNCİLİĞİ 
MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü Badminton İl Temsilcili-
ği 2020 yılı faaliyet programında 
yer alan “10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Badminton İl Birinciliği 
Müsabakaları” tamamlandı. Ka-
ratay Spor ve Kongre Merkezin-
de gerçekleştirilen müsabakalar 
sonucunda dereceye giren spor-
culara madalyaları düzenlenen 
tören ile takdim edildi. Müsaba-
kalar sonucunda dereceye giren 

sporcular şu şekilde oluştu;
Yıldız Erkeklerde: 1.Furkan 

Samet Şen, 2.Hüseyin Eren Kara, 
3.Semih Küçükkuyucu, 3.Talha 
Yahya Özdemir Genç Erkeklerde: 
1.Mevlüt Sevimli, 2.Mustafa Fı-
rat, 3.Sinan Arslanoğlu, 3.İdris 
Güneş Yıldız Bayanlarda: 1.Emi-
ne Sena Özdemir, 2.Ecrin Tuana 
İncel. Genç Bayanlarda: 1.Ra-
bia Ocak, 2.Aybike Nur Şamcı, 
3.Cansu Turacı, 3.Latife Betül 
Tur.
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