
KARATAY’IN HEYBESİ 
ÇOCUKLAR İÇİN DOLACAK

Karatay Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayı-
sıyla çocuklar için bir sürpriz hazırladı. Çocukların 
Ramazan coşkusunu doya doya yaşamasını amaç-
layan Karatay Belediyesi, Ramazan Heybesi adı ve-
rilen proje için başvuru almaya başladı.

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘Brütüs’lere gün doğdu! 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bir bildiri yayınlayan 
emekli 104 amiralden 14’ü hakkında gözaltı kararı çıkmasının 
yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi. 
“Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul 
yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!” başlıklı deli saçması 

bir bildiriye imza atan 96 eski milletvekili arasında Konya’dan 
da 2 isim bulunuyor. CHP Eski Konya Milletvekili Atilla Kart ve 
bir dönem skandal açıklamalarla tepki toplayan CHP Eski Konya 
Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un da imzasının bulunduğu bildiri Türk 
milletinin büyük tepkisini çekti.  n HABER MERKEZİ

Vesayetçi mankurtlar!
Emekli 104 amiral tara-
fından Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi bahanesiyle 

yayınlanan bildiriye 
Konya’dan sert tepkiler 

geldi. Yapılan açıkla-
manın millete muhtıra 

verilen dönemlerden kal-
mış köhne bir zihniyetin 
izlerini taşıdığı bildirildi

İHANET METNİNE 
İMZA ATTILAR!

Suç duyurusunda bulunan Me-
mur-Sen Konya İl Temsilcisi Na-
zif Karlıer, “Bu milletin, iradesine 
yönelik hiçbir vesayet imasına 
tahammülü yoktur” dedi. Eğitim 
Bir-Sen Konya Üniversiteler 
Şube Başkanı Şenol Metin 
de, “Sözde eski amiral özde 
vesayet tetikçisi 104 mankurt bu 
gece bir ihanet metnine imza 
attı” diyerek tepki gösterdi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

MİLLİ İRADEYE
ÇELME TAKMA HEVESİ!

104 emekli Amiralin sözde 
bildirilerine Konya’dan bü-
yük tepki geldi. Diyanet-Sen 
Konya Şube Başkanı Ali Koç, 
“Emekli de olsa bazı darbe 
heveslilerinin siyasete 
müdahale etme, millet ira-
desine çelme takma, darbe 
çığırtkanlığı yapma ve gayrı 
milli odaklara selam çakma 
hastalığı devam etmektedir” 
ifadelerine yer verdi.
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Enflasyon 
yüzde 16,03 arttı

Söyleyecek söz 
bulamıyoruz!

17 asırdır 
hayran bırakıyor

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğü’nün 2021 yılı Mart ayı veri-
lerine göre Konya ve Karaman 
bölgesinde enflasyon artışı 
yıllık bazda yüzde 16,03; Mart 
ayında ise yüzde 3,81 olarak 
gerçekleşti. n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya’da korona virüs dene-
timleri kapsamında 5 eğlence 
mekanına düzenlenen bas-
kında 2 kişi tezgah dolabına 
ve koltuk kasasına saklanmış 
halde bulundu. 176 şahsa işlem 
yapıldı. n HABERİ SAYFA 6’DA

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 
bulunan ve ‘küçük Ayasofya’ 
olarak bilinen 17 asırlık cami, 
her yıl yerli ve yabancı yüz 
binlerce turist tarafından ziyaret 
ediliyor. Tarihi cami, ziyaretçi-
lerini estetik yapısıyla hayran 
bırakıyor. n HABERİ SAYFA 11’DE

Allah’ın rızasını 
ön planda tutuyor

Sektöründe 
Konya’nın gururu

Çumra’da Hac ve Umre organizasyonundaki 
başarısıyla adından söz ettiren Sedat Ulupınarlı, Nuri 

Doğan Turizm farkıyla ilçede önce Allah’ın rızası, 
sonra da müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 

önemli çalışmalar yürütüyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Yılların verdiği bilgi, birikimle sondaj ve pompa 
sektöründe öncü firmalar arasına girmeyi başaran Has 
Group’un markası Has Pompa, yurtdışı faaliyetlerini 
artırmak için vites yükseltti. n HABERİ SAYFA 3’TE

Torku Ailesi kan bağışına koşuyor
Sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında kan bağışı 
desteklerini sürdürdüklerini 
belirten PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, “Torku 
ailesi bu sene de üretici daha 
çok üretsin diye aralıksız 
çalıştı, ihtiyaç sahipleri naçar 
kalmasın diye kan bağışı 
kampanyasına koştu” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Bayramdan sonra hizmete girecek
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımında sona 
gelinen Meram Yer Altı Katlı 
Otopark inşaatında incelemeler 
gerçekleştirdi. Başkan 
Altay, 1000 araçlık otoparkın 
Ramazan Bayramı’ndan sonra 
hizmete sunulacağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ürkütücü 
görüntüsüyle
hala ayakta
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Ziraat 
Odası’ndan 
ekipman desteği
n HABERİ SAYFA 5’TE

Emniyet ve sağlık 
personeline 
siperlik dağıtıldı
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya için
şiddetli fırtına 
uyarısı
n HABERİ SAYFA 7’DE

Nazif Karlıer Şenol Metin Ali Koç
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İslam dünyası için oldukça 
önemli olan hac ve umre ibadetini 
gerçekleştirmek için hizmet alınan 
turizm firmaları büyük önem taşı-
yor. Yapılan ibadetin sorunsuz ve 
kaliteli bir şekilde yapılması, bu 
organizasyonun önemini özümse-
miş şirket ve kişilere başvurulma-
sıyla mümkün oluyor. Bu anlamda 
Çumra’da Hac ve Umre organi-
zasyonundaki başarısıyla adından 
söz ettiren Sedat Ulupınarlı, ilçeye 
önemli bir hizmet sunuyor. Türki-
ye’nin en büyük ve kaliteli turizm 
firmaları arasında yer alan Nuri 
Doğan Turizm’in Çumra Temsilci-
si olan Ulıpınarlı, memleketi Çum-
ra’ya verdiği hizmetten duyduğu 
memnuniyeti dile getiriyor. 

EMEKLİ OLDU, HAC VE UMRE 
ORGANİZASYONUNA BAŞLADI 
1967 yılında Çumra Apasaray-

cık Köyünde dünyaya gelen Ulupı-
narlı, 1986 yılında Nevşehir’de Din 
Görevlisi olarak başladığı kamu 
görevini, Çumra Merkez Ak Ca-
mii’de sürdürdü. Buradan emekli 
olmasının ardından, hac ve umre 
organizasyonları hizmeti verme-
ye başlayan Ulupınarlı, “Gençlik 
yıllarımızda gazetecilik yapmaya 
çalıştım. Din görevlisi, olarak hiz-
met ettiğim yıllarda Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın görevlendirme-
siyle umre ziyaretlerine ve reh-
berliğine başladım. Emekli olduk-
tan sonra Konya merkezde birkaç 
Hac ve Umre firmasıyla anlaşıp 
Hac ve Umre rehberliği yapmaya 
başladım. Şu anda Konya’mızın en 
büyük ve en sağlam Hac ve Umre 
firması olarak bilinen ve hizmetle-
riyle kendisini ispatlamış olan Nuri 
Doğan Turizmde Hac ve Umre 

rehberi olarak görev yapıyorum. 
Çumra Bölgemizde Nuri Doğan 
Turizmin temsilcisi olarak çalış-
maktan, Kutsal Topraklarda da in-
sanlarımıza rehberlik yapmaktan 
gerçekten mutluyum. Çumra’mızı 
çok seviyorum. Çumra’mızın insa-
nını çok seviyorum. Çumra’mızda 
acı tatlı bütün anılarımızı paylaş-
tığımız kardeşlerimizle Mekke 
ve Medine topraklarında birlikte 
ibadet edip seyahatte bulunmak, 
onlara Kutsal Toprakları anlatıp 
rehberlik yapmak bana büyük bir 
onur veriyor. Çok seviyorum bu 
insanları ve severek yapıyorum 
işimi.

Nuri Doğan Turizm Hac ve 
Umre işinde verdiği kaliteli ve bi-
linçli hizmetleriyle kendisini ispat-
lamış ve bu alanda Konya’mızın 
öncülerinden olmuştur. Şirketimi-
zin kurucusu ve sahibi olan Sayın 
Nuri Doğan Bey’e ve oğulları Erdal 
Doğan ve Mustafa Doğan Beylere 
Konya’mıza ve insanımıza verdik-
leri bu kaliteli hizmet için teşekkür 
ederim” ifadelerini kullandı. 

ÖNEMLİ OLAN MEMNUNİYET
Nuri Doğan Turizm olarak 

Kutsal Topraklarda vermeye ça-
lıştıkları hizmetlerde önce Allah’ın 
rızasını sonra da Çumralı ve Kon-
yalı vatandaşların memnuniyetini 
kazanmanın çabası içinde olduk-
larını vurgulayan Ulupınarlı, şun-
ları kaydetti, “Nuri Doğan Turizm 
Çumra temsilciliği olarak bizimle 
Umre veya Hac yolculuğunu ter-
cih eden kardeşlerimizin kayıt ve 
pasaport işlemlerini biz takip edip 
kendilerine yardımcı oluyoruz. 
Tanıtım seminerlerini uygun me-
kanlarda kendimiz gerçekleştiriyo-

ruz. Umrecilerimize Umre ziyareti 
öncesinde yapılan menenjit aşısını 
sağlık ocağımızdan gerekli ran-
devuları alıp topluca yaptırıyor ve 
evlerine iletiyoruz. Umrecilerimize 
Kutsal Topraklarda kullanacakları 
bavul ve çanta takımlarını evlerine 
teslim ediyoruz. 

Umreye gidecek olan kardeş-
lerimizi Çumra’mızda yaptığımız 
toplu uğurlama ve dua merasim-
leriyle, özel otobüslerle toplu ola-
rak havaalanına taşıyıp topluca 
işlemlerini yaptırıp birlikte gidip 
geliyoruz. Cidde ya da Medine 
Havaalanına inişte ve oradaki 
pasaport işlemleri ile otobüslerle 
otele taşıma ve otele yerleştirme 
işlemlerimizi itina ile yapıyor um-
recilerimizin ve rahat etmeleri için 
hizmetlerimizi en üst seviyede tut-
maya çalışıyoruz. Mekke ve Medi-

ne de Kabe ye ve Ravza’ya yakın 
kaliteli otellerde en kaliteli hiz-
metleri vermeye çalışıyoruz., Otel, 
yemek, servis, sağlık ve ulaşım 
hizmetlerimizde umreci kardeşle-
rimizin memnuniyetini ön planda 
tutuyor ve ona göre hizmet etme-
ye çalışıyoruz. Ha illaki aksaklıklar 
ve sıkıntılar oluyor. İstemeden ve 
aniden meydana gelen aksamala-
rı da şirket görevlilerimizle bir an 
önce çözüp kardeşlerimizin hiz-
metine devam etmeye çalışıyoruz. 
Umre ibadetimiz bitip ülkemize 
döneceğimizde yine Çumra’mız-
dan gittiğimiz gibi toplu olarak 
otobüslerle Çumra’mızda uygun 
bir mekana topluca getirip yakın-
larına sağ salim teslim ediyoruz 
Allah’ın izniyle. Bugüne kadar 
kutsal topraklara bizimle yolculuk 
eden kardeşlerimizin geneli ola-

rak memnuniyetlerini bize ifade 
etmeleri bizi ziyadesiyle memnun 
etmektedir. Nuri Doğan Turizm 
olarak Hac ve Umre ibadetlerinde 
bizi tercih eden kardeşlerimize te-
şekkür eder, bizi tercih etmeyenle-
re de tavsiye ederim.”

OĞLU’YLA GIDA 
SEKTÖRÜNE DE GİRDİ

Ulupınarlı, hac ve umre orga-
nizasyonunun yanında gıda sek-
töründe de çalışmalar yürütüyor. 
Oğlum Abdussamed Ulupınarlı 
ile önce bir büfe açtıktan sonra 
sektörde başarı yakalayarak büyü-
düklerini anlatan Ulupınarlı, “Al-
lah’a hamdolsun işimizi büyütüp 
markete çevirdik. Çumra’mızda 
İzzet Bey Mahallesi Müftülük Si-
tesi civarında halkımıza Kendi ça-
pımızda hizmet etmenin ve helal 
kazancın gayretindeyiz. Rabbim 
mahcup etmesin inşallah” dedi. 

ÇUMRA ŞEKER 
BÜYÜK BİR POTANSİYEL

Çumra hakkında da değerlen-
dirmelerde bulunan Ulupınarlı, 
ilçenin her açıdan büyük bir po-
tansiyele sahip olduğunu söyle-
di. Özellikle dünyanın en büyük 
Şeker Fabrikalarından biri olan 
Çumra Şeker Fabrikası’nın ilçede 
yer almasının Çumra için büyük 
bir avantaj olduğunu belirten Ulu-
pınarlı, “Çumra Şeker Fabrikamız 
ortaya koyduğu çalışma sistemi ve 
üretim anlayışıyla bütün dünyaya 
örnek olmuştur.

 Binlerce insanın çalıştığı ve 
on binlerce insanın ekmek yediği 
Çumra Şeker Fabrikamızın Çum-
ra’mızın gelişmesine ve büyüme-
sine olan katkısı çok büyüktür. 
Biz bunun bilincindeyiz” şeklinde 

konuştu.
ÇUMRALI ÇALIŞMAYI SEVER
Çumra’nın tarımı, hayvan-

cılığı, ticareti, sanayileri ve diğer 
üretim dallarının birçok il ve il-
çeden çok daha önde olduğuna 
vurgu yapan Ulupınarlı, sözlerini 
şöyle sürdürdü, “Çumra’mız bu 
alanlarda kendisini ispatlamış ve 
ispatlamaya da devam ediyor. Son 
yıllarda Çumra’mızda özellikle 
hayvancılık, ticaret ve sanayi ağır-
lıklı bir gelişme göze çarpıyor. Yeni 
yeni iş alanlarının açılması, toplu 
konut hamlelerinin birbirini takip 
etmesi,Organize sanayi bölgesin-
deki yatırım ve faaliyetler,hızlı tren 
çalışmaları, sanayimizin giderek 
büyümesi, çiftçilerimizin çiftçilik 
ile birlikte tarıma,hayvancılığa ve 
üretime yönelmesi Çumra’mızın 
gururlandığımız yönleridir..Çum-
ra’mızın insanı genel itibariyle 
hassastır. Yaptığı işlerde başar-
mayı hedef alır. Başarılı olmak için 
çalışmayı sever. Bence Çumra, 
tarihiyle, turizmiyle, ticaretiyle, 
hayvancılığıyla, tarımıyla, ulaşı-
mıyla, eğitimiyle, fabrikalarıyla, 
yatırımlarıyla, kültürü ve manevi 
değerleriyle göz önüne alınıp gü-
zelce incelenip değerlendirilmesi 
lazım. Çumra’nın bir evladı olarak 
Çumra’mızın insanını ve Çum-
ra’mızı gerçekten çok seviyoruz. 
Çumra’mız için yapılacak olan her 
türlü faaliyeti destekliyor ve arka-
sında duruyoruz.

Çumra’mızın iş adamlarını, 
yatırımcılarını, eğitimcilerini, ida-
recilerini ve tüm insanlarını bu 
hassasiyetleri nedeniyle tebrik 
ediyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Önce Allah’ın rızası, sonra 
müşteri memnuniyeti

Çumra’da Hac ve Umre organizasyonundaki başarısıyla adından söz ettiren Sedat Ulupınarlı, Nuri Doğan Turizm 
farkıyla ilçede önce Allah’ın rızası, sonra da müşteri memnuniyetini ön planda tutarak önemli çalışmalar yürütüyor

Sedat Ulupınarlı
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      Gece Gündüz
Konya                  3 °C 17°C

Karaman            3 °C 15°C 

Aksaray              4 °C      17°C

Ankara               2 °C        16°C Hicrî: 24 Şaban 1442 1442 -  Rûmî: 24 Mart 1436

Konya yine üzerine düşeni yaptı.
Mart ayı içerisinde Türkiye ihracat 

rakamının yaklaşık iki katı ihracat ger-
çekleştirdi.

Emeği geçenleri tebrik edelim.
Konya’yı karalamaya çalışanlara 

inat, bu rakam sevindirdi.
Başkan Uğur İbrahim Altay da 

“Tüm zamanların ihracat rekorunu 
kıran, üreten ve istihdam sağlayan 
iş adamlarımız ile alın teri dökerek 
şehrimize katma değer sağlayan tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ederim” no-
tunu düştü.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk de 
önemli başarı için güzel cümleler kurdu.

“284,26 milyon dolar ihracatla 
Konya, Mart ayında yüzde 69.54 artış 
kaydederek tarihinin en yüksek ihra-
cat rakamına ulaştı. Dünyanın dört bir 

köşesine Konya markasını ulaştırarak 
şehrimizin ve ülkemizin büyümesine 
katkı sağlayan tüm müteşebbislerimi-
zi kutluyorum”

Önceki yazılarımda Konya sanayi-
sinin, üst düzey üretim yaparak şehre 
katma değer sağladığını ifade etmiştim.

Üretimi artırdı…

İstihdam artırdı…
Hem ülkeye hem de 

şehre çok büyük katkı sağ-
ladı demiştim.

Konya için salgın süre-
cinin de en önemli kahra-
manlarından olan sanayi-
cilerin en büyük sıkıntısının 
da kalifiye eleman olduğu-
nu ifade etmiştim.

Bu konuda meslek ör-
gütlerinin elini taşın altına 
koyması gerektiğini de hatırlatmıştık.

Çalışmaların da olduğunu ekle-
miştik ama elimizde somut örnekler 
olmayınca sadece çalışmalar yapılıyor 
ama daha somut çalışmaların olması 
gerektiğini de ifade etmiştik.

Bunları yazdıktan sonra elimize 
somut çalışmaların da olduğu bilgisi 
ulaştı.

Neymiş?
‘Mahir Eller’ projesi…
Hedef, nitelikli işgücünü artır-

mak…
TOBB öncülüğünde yürütülen pro-

jede 12 il yer alıyor…
İçlerinde Konya da 

var.
Avrupa Birliği tara-

fından finanse edilen, 
Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) öncülü-
ğünde, Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV) ortaklığın-
da yürütülen “Mahir Eller 
Projesi” kapsamındaki 

çalışmalar çok hızlı ilerliyor. 
12 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının 

işbirliğinde gerçekleşen “Mahir Eller 
Projesi” ile mesleki yeterlilik sınavlarına 
katılarak mesleğini belgeleyen kişiler 
için işverenlere 6 aya kadar aylık 290 
Avro destek sağlanıyor.

Proje; İzmir, Kayseri, Adana, Bur-
sa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, 
Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da 
uygulanıyor. İllerdeki Ticaret ve Sanayi 
Odalarının işbirliğinde yürütülen proje 
ile işverenler, çalışanları için 120 alan-
da Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni ücretsiz 

alabiliyor. 
Bir ayrıntı daha vereyim mi?
Projeden hem Türk vatandaşları, 

hem de Geçici Koruma Altındaki Suri-
yeliler (GKAS) yararlanabiliyor. İşverene 
sunulan mali teşviklerden faydalanmak 
için tek koşul ise “Mahir Eller Projesi” 
kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi 
alınması.

Dedim ya…
Çalışmalar başlatıldı.
Misal,İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi 

Odası’nın yürütücülüğünde ilerleyen 
projede, bugüne kadar mesleki yeter-
lilik sınavlarına girmek için yaklaşık 3 
bin kişi başvuruda bulundu. Bu kişiler 
arasında belirli bir uzmanlığı olan ve 
sınavlara yönlendirilenlerin sayısı ise, 
bin 500’ü buldu. Sınava katılanlar ara-
sından bin 174 kişi başarı sağlayarak 
mesleki yeterlilik belgesi almaya hak 
kazandı. Şimdiye kadar yapılan sınav-
larda İzmir’de öne çıkan meslek kolları 
arasında inşaat, metal ve ulaşım sektör-
leri yer alıyor. 

Ayrıca Suriyelilere yönelik de çalış-
malar var.

Mesleki yeterlilik sınavlarına ilginin 
yoğun olduğu projede, Suriyelilere yö-

nelik ayrılan kotalar başvuru sahiplerini 
beklemeye devam ediyor. Proje kap-
samında, sınav materyalleri Arapçaya 
da çevrilerek nitelikli GKAS’ı işgücüne 
kazandırmak amaçlanıyor. 2021 yılının 
ortalarında tamamlanması planlanan 
“Mahir Eller Projesi”, nitelikli işgücü 
ile işverenlerin bir araya getirerek, ve-
rimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla 
ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı 
sağlamayı planlıyor. Projenin hedefleri 
arasında ayrıca, işverenlerin mesle-
ğin gerektirdiği niteliklerin yanı sıra, iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve 
becerileri tescillenmiş iş gücüne sahip 
olması da yer alıyor. 

Önemli…
Konya’da da Ticaret ve Sanayi 

Odası bünyeleirnde, projenin altyapısı 
hızlı bir şekilde çalışıldı ve yoğun talebin 
olduğunu da söylemiş olalım.

Suriyeliler konusu da aynı…
Bizi ilgilendiren kısmı ise, Türkiye 

ihracatı ortalamasının üzerinde seyre-
den Konya Sanayisinin önü daha da 
açılıyor.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Üreticinin önü açılıyor.
Rekor için kolları sıvayın.

KONYA’YA DESTEK VERIN, BAŞARI GELIR

Yılların verdiği bilgi, birikimle sondaj ve pompa sektöründe öncü firmalar arasına girmeyi 
başaran Has Group’un markası Has Pompa, yurtdışı faaliyetlerini artırmak için vites yükseltti

Pompa ve sondaj 
sektöründe öncü oldu

1983 yılında faaliyetine başla-
yan, su ve enerji konusunda her tür-
lü ihtiyacı karşılamak üzere komple 
çözümler sunan Has Group bünye-
sindeki Has Pompa, 1. Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde 10 bin metrekarelik 
bir üretim tesisinde faaliyetlerine ba-
şarıyla devam ediyor.  Bilgisayar des-
tekli ve ileri teknolojili üretim araçla-
rıyla, test laboratuvarları ve AR-GE 
çalışmalarıyla dikkat çeken ve yılların 
tecrübesiyle sektörde öncü olan Has 
Pompa, pompa ve sondajda ülkenin 
gururu oluyor. Yurtdışı pazarında da 
olan ve ülkeye ciddi bir katma değer 
kazandıran Has Pompa, yurt dışı fa-
aliyetlerini önümüzdeki dönemlerde 
artırmak için gerekli altyapı çalışma-
larını sürdürüyor. 

BILGI VE BIRIKIM, BAŞARI GETIRDI 
Has Group Yönetim Kurulu 

Başkanı Muammer Deveci, pompa 
ve sondaj sektöründeki çalışmala-
rı hakkında önemli açıklamalarda 
bulundu. Üniversiteyi bitirmesinin 
ardından sektöre giriş yaptıklarını 
bildiren Deveci, “Üniversiteden son-
ra Ankara’da bir Amerika firmasında 
çalıştım. Bu firma pompa firmasıydı. 
Üniversitedeki 3. sınıf projem dalgıç 
pompa üzerineydi. O dönemler Tür-
kiye’de dalgıç pompa çok nadirdi. 
Oradan gelen bir öngörüyle, merak-
la ve Ankara’da çalıştığım firmadan 
edindiğim bilgilerle bu sektöre gir-
miş olduk” dedi. 

BÜYÜK BIR GELIŞIM YAŞADI 
Sektöre derin kuyu dik milli pom-

pa ile giriş yaptıklarını dile getiren 
Deveci, şöyle devam etti, “Dünya-
daki diğer üreticilerle internet olma-
dığı için, birebir görüşerek, fuarlara 
katılarak görüşmeler yapıyorduk. O 
dönemlerde fuara katılmak filan çok 
zordu. Şuan basit bir olay. İtalya ve 
Almanya’ya gidip-gelmek bir araba 
parasıydı. Özellikle Konya bu konuda 
çok gerideydi. Çünkü ticareti ve yurt 
dışı ihracat ve ithalatı sadece İstan-
bul’daki uluslararası firmalar yapar 
gibi bir algı vardı. İtalya’da anlaşma 
yaptık ve onunla işe başlamış olduk. 
Hem buradaki teknik bilgimizle hem 
de yurtdışında gördüklerimizle Tür-
kiye piyasasında hemen bir adım öne 
çıktık. Bunu da devam ettirdik. Bu-
rada işi sevmeniz, meraklı olmanız, 
dünyadaki teknolojiye açık olmanız 
aynı zamanda bir şeyler yapabil-

menin hazzını duyma isteğinin de 
etkenleri vardı. Dolayısı ile dik milli 
pompada ciddi firmalara, önemli 
kuruluşlara üretim yapar olduk. İn-
ternet, bilgi çağındaki gelişmelerle 
dünyada bilgiye ulaşmak çok kolay-
laştı ve diğer firmalar da bizi takip 
ettiler. Dolayısı ile Konya bu alanda 
bir ekol oldu. Konya bazı meslek-
lerde öncüdür, ekoldür. Pompa ve 
sondaj sektöründe uzun yıllar Konya 
ekoldür. Değirmen makinelerinde, 
tarım makinelerinde Konya ekoldür. 
Buna benzer, Konya’nın bu girişimci 
ruhundan dolayı da çok fazla gelişim 
oldu. Zamanla bu gelişimler arttı. 
Ciddi kapasitelere ulaştık.”

1990’LARDA SONDAJA GIRDILER 
Başarılı çalışmalar devam eder-

ken 1990’lı yıllarda sondaj işine de 
girdiklerini paylaşan Deveci, şunları 
kaydetti, “Sondajda 500-1500 metre 
arası jeotermal ve gaz sondajı yapımı-
na başladık. Belediyeler, DSİ, İl Özel 
İdare gibi kurumlarla 25 yıl çalışma-
lar yaptık. İşimiz bu şekilde devam 
ederken bölgemizde sektörün öncü 
bir firması olduk. İhracatımız vardı 
ama şuanda ihracatımızın ağırlıklı 
olduğu Sudan, Libya, Suriye tarafları 
sıkıntılı. O yüzden ihracatta sorunlar 

yaşıyoruz. Ana sorunlarımızdan biri 
de teknik eleman sıkıntısı. Eleman 
bulmakta çok zorlanıyoruz. Bizim işi-
miz özellikle emek yoğun bir iş. Bu 
sebeple maalesef gençlerimiz çok 
fazla çalışmak istemiyorlar. Daha ko-
lay bir kazanç sağlamak istiyorlar. Bu 
Türkiye’nin eğitimde bir handikabı.” 
SEKTÖR ÖNEMLI BIR YERE GELECEK

Sektörle ilgili öngörülerde bulu-
nan Deveci, “Sektör adına ümitsiz 
değilim” dedi. Özellikle Türki Cum-
huriyetlerinde gaz, petrol arama 
işlerinin artacağını ve bu durumun 
Türkiye’ye olumlu katkı yapacağını 
vurgulayan Deveci, sözlerini şöyle 
sürdürdü, “Buradaki çalışmaları da 
Konya besleyecek. Hazar Denizi cid-
di bir potansiyele sahip. Türkiye’nin 
bu konuda iyi çalışmaları devam edi-
yor. Bu sebeple, Türki Cumhuriyet-
ler noktasında Azerbaycan ve Erme-
nistan sorununda Türkiye önemli bir 
adım atarak hem kendi önünü hem 
sanayicilerinin önünü açıyor. Ben iler 
ki tarihlerde özellikle bizim sektörle 
ilgili çok ciddi bir iş potansiyelinin 
oluşacağına inanıyorum.  Bunların 
yanında sizin doğal kaynaklarınız 
ne kadar zenginse, o kadar zengin 
oluyorsunuz. Rusya’nın zenginliği 

doğalgaz ve petrolden geliyor. Tabi 
zenginlik günümüzde çok daha fazla 
öne çıkıyor. MTA piyasaları çok yük-
sek. Tabii zenginlikleri emek harca-
madan satıyorsunuz. Önemli bir artı 
bu. Türkiye tabii kaynaklarını çıkar-
ma ve değerlendirme konusunda çok 
kararlı duruyor. Bu çok takdir edile-
cek bir şey. Türki Cumhuriyetlerde 
ülkemiz önümüzü açıyor. Biz son 
zamanlarda Azerbaycan’dan, Türk-
menistan’dan, Gürcistan’dan araş-
tırmayla ilgili teklifler alıyoruz. Afri-
ka’da Tunus, Fas, Cezayir’den sondaj 
sulama teklifleri geliyor. Sudan zaten 
bizim sektörle ilgili iyi bir pazar. Bu 
sebeple inşallah belli bir zaman son-
ra, geleceğimizi çok parlak görüyo-
rum. Türkiye kendi kaynaklarına dö-
nüyor, dönmek de zorunda. Çünkü 
cari açığı ortaya çıkaran ana sebep 
enerjidir. Bizim petrol ve doğalgaz it-
halatımızdır. Türkiye bunları çözmek 
durumunda. Bunu da sondajla çözer. 
Bizim sektörümüz de bu zaten. Bu 
anlamda bizim sektörümüzün daha 
ileri gideceği kanaatindeyim.”

SEKTÖRDE CIDDI 
FIRSATLAR ÇIKACAK 

Has Pompa Genel Müdürü Ha-
san Hüseyin Deveci de, sektörle ve 
Has Pompa’nın çalışmalarıyla ilgi-
li ilgili yaptığı değerlendirmelerde 
şunlara değindi, “Türkiye’nin doğal 
kaynakların araştırılması ve diğer 
ülkelerdeki işbirliklerimizde sektörde 
ciddi fırsatlar çıkacağını düşünüyo-
ruz. Afrika pazarında ciddi fırsatlar 
var. Orada pazarımızın gelişeceğini 
düşünüyoruz. Özellikle Fas, Cezayir 
bölgesinde yoğun çalışmayı düşünü-
yoruz. 

Kapasitemiz yurt dışındaki ça-
lışmalar için yeterli. Ancak teknik 
eleman sorunumuz var. Bizim işimiz 
hem zaman hem de maliyet alan bir 
iş. Bu açıdan bizim için teknik ele-
man oldukça önemli.” Hasan Hüse-
yin Deveci, Has Group olarak farklı 
sektörlerdeki çalışmalarının da süre-
ceğini belirterek, “Enerji sektöründe 
bir yatırımımız var o da devam ede-
cek. Önümüzdeki YEKA ihaleleri var, 
onla ilgili yatırımlar devam edecek. 
İnşaat sektöründe bir çalışmamız 
var. Projeler başladı. Onla birlikte in-
şaat sektöründe de devam edeceğiz” 
diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Muammer Deveci Hasan Hüseyin Deveci

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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Para da gider, bilgi de, insan da... 
Her geçen gün ekonominin zorlan-
dığı bir dönemden geçerken şahit 
olduğumuz durumlar bunlar. Bitme-
yen dolar bozdurun serzenişleri ve 
bir türlü dizginlenemeyen döviz ve 
enflasyon arasında ömrümüz geçi-
yor. Geçiyor geçmesine de ne zaman 
düzelir diye merakla bekliyoruz. Va-
tandaş her geçen gün fakirleştiğinin 
farkında ve gelir adaleti her geçen 
gün daha fazla artıyor. Dolayısıyla 
böyle bir dönem de ki bu dönem 
yüksek faiz ve yüksek kur olarak kar-

şımıza çıkıyor. Millet olarak bu yük-
sek faiz ve kuru hak edecek ne yaptık 
diye insan sormadan edemiyor. 

Paranın hak ettiği değer görme-
mesi de ayrı bir durum. Uluslararası 
finans olarak adlandırılan finansın 
uluslararası olduğu bir dünyada 
yaşıyoruz. Yurt dışı yatırımcılarının 
önemli olduğu sıcak para gelmesin-
de fakat bu gelen insanlara değer tam 
verilemediğinden bunların paraları 
layık oldukları yerlere gidiyor. Para 
iyi muamele gördüğü yere gider an-
layışıyla biz de demek ki iyi muamele 

görmüyor. Görmemesi-
nin birçok farklı sebebi 
var elbette kanımca en 
büyük sebep yeterince 
güven ortamının ol-
mamasından kaynak-
lanıyor. Bundan dolayı 
gelen yabancı yatırımcı 
fazla durmadan yoluna 
devam ediyor. Aslında 
bu tarz uluslararası ya-

tırımcılar önemlidir fakat 
daha da önemli olan bir 
ülke ekonomisinde yatı-
rımlardır. 

Yatırımlar da devlet 
tarafından yönlendirile-
bilir olmalı ve zamanın 
trendlerine göre yapıl-
malıdır. 21 yüzyılda bu 
trendlerin ne olduğu 
gayet açıktır. Bilişim, ve 

teknoloji...Fakat biz tam tersi olarak 
yatırımları yapmış olduğumuz yer-
ler olarak AVM, inşaatlar, siteler, 
rezidanslar, ve dahası... Yani kısaca 
katma değeri çok olmayan ve uzun 
vadede getirisi olmayan alanlara 
gömdük biz bütün yatırımımızı. Kısa 
dönemde inşaata yapılan yatırım el-
bette kazançlıdır fakat uzun dönem-
de piyasalar zorlanır. 

Zaten bugün ki zorlanmaların 
genel olarak asıl sebebi zamanında 
kaynakların inşaata aktarılması. İn-
şaat yerine sanayileşme yada üreti-

me aktarılmış olsaydı bugün üreten, 
güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke 
olurduk. 

Baktığımızda her zaman yabancı 
yatırımcı geldi gitti olarak bir sürü de 
haber görmekteyiz. Aslında bahsetti-
ğimiz gibi yabancı yatırımcı önemli-
dir fakat şu durum unutulmamalıdır. 
Bugün 5 lira ucuza gelen yarın 5 lira 
ucuz buldu mu gider... 

Bu önemlidir bize gerçekten kat-
ma değer üreten istihdama katkısı 
olacak yatırımcılar gereklidir. Bunun 
önü açılmalıdır.

PARA LAYIK OLDUĞU YERE GIDER

haber@konyayenigun.com
EMRE AKGÖZ

Üzümlü Mahallesi’nde 
TOKI konutları yükselecek

Ürkütücü görüntüsüyle
yıllara meydan okuyor

Beyşehir’in av tüfeği üretimin-
de söz sahibi yerleşim merkez-
lerinden Üzümlü Mahallesi’nde 
TOKİ Başkanlığı tarafından 106 
konut ile 1 ticaret merkezi inşa 
edilecek. Konutlarla birlikte alt-
yapı ve çevre düzenlemesi işi de 
gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) Üzümlü Mahal-

lesi’nde yükselecek konutların ya-
pımı işini ihaleye çıkardı. 20 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirilecek 
ihalenin ardındın işi üstlenen firma 
tarafından konutların yapımı baş-
layacak. Şartnameye göre, konut-
ların yer tesliminin ardından 450 
takvim günü içerisinde tamamlan-
ması öngörülüyor.
n HABER MERKEZİ

Konya’da, Roma, Bizans, Sel-
çuklu ve Osmanlı döneminden 
izler taşıyan 5 bin yıllık tarihi yer-
leşim yeri Sille Mahallesi’nde yer 
alan Şeytan Köprüsü, zamana 
meydan okuyor. Su kemeri olarak 

yapıldıktan sonra iki yamacı birbi-
rine bağlayarak dar ve tehlikeli bir 
geçit halini alan Şeytan Köprüsü, 
“ürkütücü” görüntüsüyle dikkati 
çekiyor.
n AA

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün 2021 yılı Mart ayı verilerine göre Konya ve Karaman bölge-
sinde enflasyon artışı yıllık bazda yüzde 16,03; Mart ayında ise yüzde 3,81 olarak gerçekleşti

Konya’da enflasyon
yüzde 16,03 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kon-
ya Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı Mart 
ayına ilişkin açıklanmış olan Tüketi-
ci Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim 
oranlarından yararlanarak Konya ve 
Karaman’ın TÜFE değişim oranları-
nı açıkladı. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2021 
yılı Mart ayında TR52 Konya, Kara-
man Bölgesinde bir önceki aya göre 
yüzde 0,84, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 3,81 bir önceki 
yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 
16,03 ve on iki aylık ortalamala-
ra göre yüzde 12,86 oranında artış 
gerçekleşti.

TÜFE aynı dönemde Türkiye ge-
neli için, bir önceki aya göre yüzde 
1,08, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 16,19 ve on iki ay-
lık ortalamalara göre yüzde 13,18 
artış gerçekleşti.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ 
SAĞLIK ALANINDA GERÇEKLEŞTI

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2021 
yılı Mart ayında Ana harcama grup-
larına göre; TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 6,40 ile sağlık 
grubunda gerçekleşmiş olup, bunu 
yüzde 1,74 ile çeşitli mal ve hizmet-
ler grubu ve yüzde 1,59 ile lokanta 
ve oteller grubu ile izledi. Aylık baz-

da düşüş gösteren grup yüzde 0,06 
ile giyim ve ayakkabı grubu olurken, 
en az artış gösteren gruplar yüzde 
0,02 alkollü içecekler ve tütün gru-
bu ve yüzde 0,05 ile ulaştırma gru-
bu oldu.

Aynı dönemde Türkiye gene-
linde bir önceki aya göre en yüksek 
artış yüzde 3,70 ile sağlık grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 2,77 
ile eğitim grubu ve yüzde 2,60 ile 
lokanta ve oteller grubu izledi. Ulaş-
tırma grubunda değişim gerçekleş-
mezken en az artış gösteren gruplar 
yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve 

tütün ve  yüzde 0,54 ile mobilya, ev 
aletleri ve ev bakım hizmetleri oldu. 

FIYATI EN ÇOK ARTAN 
ÜRÜN KARNABAHAR OLDU

TR52 Konya, Karaman İstatisti-
ki Bölgesinde 2021 yılı Mart ayında 
fiyatı en çok artan ürünler; Karnaba-
har (yüzde 63,80), Sivri biber (yüzde 
28,99), Tavuk eti (yüzde 9,82) olup, 
fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; 
Salatalık (yüzde 18,37), Kabak (yüz-
de 15,43) ve Kıvırcık (yüzde 12,66) 
oldu.

TÜFE’de Türkiye geneline bakıl-
dığında 2021 yılı Mart ayında fiyatı 

en çok artan ürünler Karnabahar 
(yüzde 61,04), Sivri biber (yüzde 
27,88) ve Tavuk eti (yüzde 9,79) 
olup, fiyatı en çok düşüş gösteren 
ürünler; Kabak (yüzde 17,30), Sala-
talık (yüzde 17,08) ve Kıvırcık (yüz-
de 15,55) oldu.

Mart 2021’de, endekste kapsa-
nan 415 maddeden, 93 maddenin 
ortalama fiyatında düşüş gerçek-
leşirken, 35 maddenin ortalama 
fiyatında değişim olmadı. 287 mad-
denin ortalama fiyatında ise artış 
gerçekleşti. 
n MERVE DURGUT

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt 
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 
yüzde 4,13 artış gösterdi. Yıllık enf-
lasyon tüketici fiyatlarında yüzde 
16,19, yurt içi üretici fiyatlarında 
yüzde 31,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve-
rilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 
aylık ortalamalar dikkate alındığın-
da, tüketici fiyatları yüzde 13,18, 
yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 
arttı.
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,87 
ILE ALKOLLÜ IÇECEKLER VE TÜTÜN 

GRUBUNDA GERÇEKLEŞTI
Bir önceki yılın aynı ayına göre 

artışın düşük olduğu diğer ana 
gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile gi-
yim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile ha-
berleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim 
oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın 
aynı ayına göre artışın yüksek oldu-
ğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 
24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile 
ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli 
mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN 
GRUP %0,04 ILE ALKOLLÜ 

IÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU
Ana harcama grupları itibarıy-

la 2021 yılı Mart ayında ulaştırma 
grubunda değişim gerçekleşme-
di. En az artış gösteren diğer ana 
gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve 
yüzde 0,70 ile konut oldu. Buna 
karşılık, 2021 yılı Mart ayında ar-
tışın yüksek olduğu gruplar ise sı-

rasıyla, yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 
2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lo-
kanta ve oteller oldu.Mart 2021’de, 
endekste kapsanan 415 maddeden, 
93 maddenin ortalama fiyatında 
düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin 
ortalama fiyatında değişim olmadı. 
287 maddenin ortalama fiyatında 
ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESI 

(B) YILLIK YÜZDE 17,49, AYLIK 

YÜZDE 1,26 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, 

enerji, alkollü içkiler ve tütün ile 
altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Mart 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
1,26, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 3,73, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 
13,25 artış gerçekleşti. 
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Enflasyon, Mart ayında da yükselişi sürdürdü
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İlerlemiş yaşımla, yaklaşık altmış 
yıldır siyaseti ve buna bağlı gelişmeleri 
takip etmişimdir.1950’den 1960’a ka-
dar olan Demokrat Parti hükümetini 27 
Mayıs 1960 darbesinden kısmen hatırlı-
yorum. Zaten o meşum hadise sonrası 
ülkede taşlar bir türlü yerine oturmadı. 
Darbeden sonra Ragıp Gümüşpala 
başkanlığında kurulan Adalet Partisi de 
1971 muhtırası ile sarsıldı; 1970’lerde 
insanlar sağ sol diye ayrıştırıldı. Öylesine 
gruplaşmalar oldu ki evlerde bile baba 
ile oğul, ana ile kız particilikten birbirle-
rine hasım düştü. Darbeler ve muhtıra-
lar alışkanlık haline gelmişti… 12 Eylül 
1980’de de darbeci ordu idaresi ülkeyi 
kasıp kavurdu. Astığı astık, kestiği kestik 
idamlar, hapishanelerde hücre zulümle-
ri aldı başını gitti. Ülkemizin huzursuz-
luğu yabacı ülkeleri de pek memnun 
ediyordu.

O badirelerde 70 sente muhtaç 
düşen Türkiye 1983’de yeniden siyasi 
hayata geçişten sonra Merhum Tur-
gut Özal’ın Başbakan olduğu Anavatan 
Partisi en azından bozulan ekonominin 
yanı sıra diğer bazı sorunları da kısmen 
düzeltti. Fakat Özal’ın Cumhurbaşkanı 
olmasından sonra ülkemizde yine si-
yasi karışıklıklar zuhur etmeye başladı. 
Merhum Özal istikrarlı idaresiyle vazi-
yeti kontrol altına tutmayı başarmıştı 

fakat onun vefatından sonra Süleyman 
Demirel’in Cumhurbaşkanı olmasından 
sonra askeri vesayet devlet yönetiminde 
adeta birinci kuvvet durumuna geliverdi. 
Asker her işe karışırken Demirel buna 
ses çıkaramıyordu. Siyaset kurumunu 
büsbütün pasifize etmeye yeltenen ordu 
içindeki bir grup üst düzey subay “İrtica 
terörden daha tehlikelidir” diyecek kadar 
gözünü karartmıştı.

Böylesine karanlık bir devrin ardın-
dan Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu 
Adalet ve Kalkınma partisi (AK Parti) 
2002 genel ve 2004 yerel seçimleriyle 
ülke idaresine hâkim olmuşu. Fakat ne 
dış mihraklar ve uzantıları olan gerek 
askeri gerekse sivil unsurları devreye 
sokup baskılarını artırdı. Gayri kanuni 
senaryolar peş peşe uygulandı. Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde AK Parti’nin 
adayını seçtirmemek içim 367 oyunu-
nu tertiplediler; Yargıtay’lar, Sayıştay’lar 
devreye koyuldu. Ülkenin iktidar parti-
sine kapatma davası bile açıldı. 1990’lı 
yıllarda Necmettin Erbakan hükümetini 
yıpratmak için Fadime Şahin baskını 
ve sahte şeyh Ali Kalkancı, Müslüm 
Gündüz senaryolarını üretenler benzer 
oyunları yine sahnelemek isteseler de 
Sayın Erdoğan’ın cesur ve akılcı hamle-
leri, dik duruşu ve kararlılığı ile bertaraf 
edildi. Taşlar yerine oturuyor, işler rayına 

giriyordu.
Genç nesil bilmez ama 

biz 2000’li yılların başlarına 
kadar devletin hastanele-
rinde bırakın tahlil yaptırıp 
film çektirmeyi, muayene 
olamazdık. Şimdiki gibi 
doktorun yazdığı ilacı her 
eczaneden değil, hasta-
nenin bodrum katındaki 
servisten alırdık ki, ya ilaç 
bulunmaz ya da kalaba-
lıktan bitap düşerdik. AK Parti hasta-
nelerde çekilen bu cefayı sona erdirdi. 
Bakmayın bugün esip gürleyen muha-
lefete; başka alanlarda da ülke refahın 
zirvesine ulaştı. Meyve veren ağaç taş-
lanır derler ya, işte o hesap… Terörün 
belini kıran, milli ağır sanayi hamlesi 
başlatan, tanktan helikoptere, insansız 
silahlı hava araçlarından savaş gemisine 
kadar onca teknoloji üreten, yapılamaz 
denilenleri yapıp ülkemizin ufkunu açan 
Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yine 
birçok entrika ile yıpratılmaya çalışılıyor.

Hadi 25-30 yaş altındaki gençler o 
dönemleri yaşamadıkları için algılamak-
ta zorlanıyorlar diyelim. Fakat o günleri 
yaşamış, hastanede ölüsü rehin kalmış 

olan nesil nasıl unutur?
Hadi genç nesil eski-

yi görmediğinden bütün 
yolları şimdiki gibi çift 
şeritli duble zannedebilir 
diyelim. Fakat orta yaş 
üzeri insanlar yan yana 
iki arabanın geçemediği 
şehirlerarası yolları unu-
tabilir mi? İsli kara tren-
lerin yerini alan modern 
hızlı trenlere kimi insanlar 

neden hınç ve kin duyar?
Fetö’nün Hain darbe girişiminin ön-

lenmesi, 40 yıldır ülkemize trilyonlarca 
liraya mal olan, çoluk çocuk demeden 
binlerce insanımızı katleden terörün 
kökünü kuruma noktasına getirilmesi 
ve ülkemize karşı dış devletlerin haince 
saldırılarına karşı uluslararası ve milli 
haklarından taviz vermeden korkusuzca 
mücadele edilmesi takdire şayan değil 
midir?

Dünyanın gıptayla takip ettiği ve 
uluslararası basından da görülen as-
keri savunma gücümüze katılan yerli 
üretim tanklar, İHA’lar, SİHA’lar, çeşit 
çeşit füzeler ve sair envanterleri, bazı 
vatansızların bırakın beğenmeyi, muci-

dine sıkılmadan dil uzatması neyle izah 
edilebilir?

Son bir yıldır dünyayı kasıp kavu-
ran, en zengin ülkelerin dahi ekonomi-

sini sarsan salgın hastalık ile mücadele-
de sayılı ülkeler arasında olan ülkemizi; 
güya siyaset yaptığını iddia edip küçüm-
seyenlere ne demeli? Konuşulan kimi 
lâflara bakınca “İnsan nasıl bu kadar kör, 
nasıl bu kadar vatanına düşman olur?” 
diye sormadan edemiyoruz!

Hele şu son günlerde siyaset öyle 
bir hal aldı ki, tasviri bile insanın gücüne 
gidiyor. Gazi Mecliste “Siyaset yapıyo-
ruz numarasıyla” ülkenin tabanına dina-
mit koyanları görmek ne acı!

Terör örgütünü alenen destekle-
yip bir de üstüne, “Milletvekili sıfatıyla” 
maaş alanların gencecik vatan evlatlarını 
kandırıp yahut tehdit ederek dağdaki eş-
kıyalara teslim ettiği ifşa olmuşken “po-
litika, siyaset, demokrasi insan hakları 
teraneleriyle” bunları müdafaa etmeye 
yeltenmek de ihanet değil midir?

Her platformda sırtını PKK’ya yas-
ladığını ve eylemlerinin hak olduğunu 
söyleyen insanların yönettiği HADEP’e 
kapatılma davası açılması malum itti-
fakın diğer unsurlarını neden rahatsız 
ediyor acaba?

Bir de şu iğrenç İstanbul Sözleşme-
si hadisesi var… Televizyonda rast gel-

dim; bir parti lideri sözleşmeyi savunur-
ken adeta ateş püskürüyordu. Birçok 
yuvanın dağılıp yıkılmasına sebep olan 
batı dayatması sözleşme güya kadına 
şiddeti önlüyormuş. Okusalar anlaya-
caklar sözleşmenin nasıl şiddet yanlısı 
olduğunu da; neyse…

Şu Korona illetine karşı dünyada 
pek çok ülkeden daha isabetli mücade-
leler veren ve geliştirilen aşıları en hızlı 
şekilde tedarik edip vatandaşına sunan 
hükümetin gayretini gölgelemek için 
“Vatandaş aşı diyor, onlar göğe bakıp 
bekle diyorlar” safsatasını gerçekmiş 
gibi anlatmak siyaset olabilir mi?

Halbuki, ülkemizde sağlık kuru-
luşuna gelemeyecek durumda olanın 
aşısı ister köyde, yaylada ve hatta mezra 
da olsun; vatandaşın evine götürülü-
yor. Elin gâvuru haberlerinde “Türkler 
dağları aşıp aşıyı vatandaşının ayağına 
götürüyor” diye haber yazarken bizim 
kadir kıymet bilmeyenlerimiz bu başa-
rıyı “”Nasıl gölgeleyeceğinin, hatta nasıl 
kötüleyeceğinin” derdine düşmüş.

Daha yazacak, anlatılacak çok şey-
ler var. Bilhassa günümüz gençliğinin 
Türkiye’nin hangi imkânsızlıklar ve 
yokluklardan geçerek bugünkü hayat 
standartlarına gelindiğini anlaması için 
gayret göstermek gerekiyor.

Selam ve dua ile

KÖR SİYASET

Meram Ziraat Odası’ndan 
çiftçilere ekipman desteği

Çocuklarının okulunun önünde 
kayınbabasını öldürdü

Merkez Meram Ziraat Odası 
4 adet patates ekim makinesini 4 
ayrı mahallede çiftçilerin ortak kul-
lanımına sundu. Merkez Meram 
Ziraat Odası, kendi öz kaynaklarıy-
la alınan patates ekim makinelerini 
çiftçilerin kullanımına sundu. Daha 
önce Sefaköy Mahallesine sağla-
nan makine desteği şimdi de Ev-
liyatekke, Çukurçimen, Kayalı ve 
Yeşildere Mahallelerine sağlandı.

Patates ekim makinelerinin da-
ğıtım törenine Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, 
Konya Merkez Meram Ziraat Odası 
Yönetim kurulu ve üyelerinin katı-
lımıyla gerçekleştirildi. 

Törene katılan Konya Mer-
kez Meram Ziraat Odası Başka-
nı Murat Yağız, “Bugün burada 
toplanma amacımız geçtiğimiz ay 
üreticilerimizin ortak kullanımına 
sunmuş olduğumuz ekipmanla-
ra ilave olarak Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı ve Meram muh-

tarlarımızın bizden talep etmiş ol-
dukları patates ekim makinelerini 
4 köyümüze daha vermek üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Bizden 
tarıma destek devam ediyor. Ken-
di, öz kaynaklarımızla toplu kulla-
nımına ücretsiz olarak sunduğu-
muz makineler mahallelerimizde 
üretime katkı sağlayacak. Bundan 
sonra da muhtarlarımız tarafından 
talep edilen 5 adet daha patates 
ekim makinesi alacağımızı sözü-
nü buradan verdik, nasip olursa 
bunun akabinde 5 adet daha alıp 
ortak kullanımına sunacağız. Tüm 
çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun 
inşallah. Meram’a hizmet etmek 
bize gurur veriyor” ifadelerine yer 
verdi.

Meram Muhtarlar Derneği 
Başkanı Ahmet Taşdemir ise pa-
tates ekim makineleri için Meram 
Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız 
ve yönetimine teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştı-
ğı kayınpederini çocuklarının oku-
duğu okulun önünde bıçaklayarak 
öldürdü. 

Olay, Ereğli ilçesinde Mehmet 
Akif Mahallesi Mehmet Akif Okulu 
önünde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, damat T.K. ile kayın-
peder Ramazan Başarı (55) arasın-
da bilinmeyen bir nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın kavgaya dönme-

si üzerine T.K., kayınpederi R.B.’yi 
bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Ağır yaralanan R.B. olay yerinde-
ki müdahalenin ardından ambu-
lansla Ereğli Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Ramazan Başarı yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma 
sürüyor. n İHA

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Torku Ailesi bu sene de üretici daha çok üretsin 
diye aralıksız çalıştı, ihtiyaç sahipleri naçar kalmasın diye kan bağışı kampanyasına koştu” dedi

Torku Ailesi’nden kan
bağışına tam destek

Konya Şeker, Sağlık Bakan-
lığı tarafından “Sosyal Sorumlu-
luklarını Yerine Getiren Kurum” 
sertifikası ile ödüllendirilmişti. 
Sağlık alanındaki bir başka sosyal 
sorumluk projesi olan Kan Bağışı 
Kampanyası da kesintisiz destek 
verdiklerini belirten Konya Şeker 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk, “Konya Şeker’in mer-
kez ve diğer yerleşkelerinde kam-
panyanın başlangıcından bu yana 
bu yılın ilk döneminde yüzlerce 
ünite kan bağışlanırken bugüne 
kadar Torku ailesi toplamda 4 bin 
270 ünite kan bağışında bulundu” 
dedi.

‘KAN BAĞIŞIYLA ŞİFA BEKLEYEN 
HASTALARA UMUT OLUYORUZ’

Torku ailesinin gerek organ 
bağışı gerekse kan bağışı kam-
panyası vesilesiyle sergilediği has-
sasiyet ve gönülden katılımının, 
bu ailenin ülkeye ve bu ülkenin 
insanına gösterdiği sevgisinin 
işareti olduğunu söyleyen PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, “Torku ailesi olarak bizim 
bir duruşumuz, tavrımız var. Bu 
duruş ve tavır sadece ekonomik 
alanla da sınırlı değildir. Biz, sos-
yal hayatta da sosyal sorumluluk 
projelerimizde de aynı duruş ve 
tavrı sürdürmeyi prensip edinmiş 
bir kurumuz. Bu anlayışımız, sos-
yal sorumluluk projelerimize de 

damga vuran anlayıştır. Ağaçlan-
dırma bunlardan sadece biridir. 
Organ bağışı, eğitim bunlardan 
bazılarıdır. Kan bağışı da aynı du-
ruşun ve tavrın bir sonucudur. Bu 
ailenin en büyük özelliği, sorunlara 
duyarlı olmak ve çözümüne katkı-
da bulunmaktır. Kan bağışı aslında 
ihtiyacı olan bir insana el uzatmak-
tır, ihtiyacı olanın yardım çağrısı-
nı duymak, hatta çağrı gelmeden 
ihtiyacı olan olabilir diyerek tedbiri 
baştan almaktır, ihtiyaç anında ise 
çaresizliğin çaresi olmaktır, mille-
timizin derdine derman olmaktır. 
Ülkemizin içerisinde bulunduğu 
pandemi döneminde bile insanlar 
kan vermekten kaçınırken, bizim 
ailemizin sorumluluk üstlenip kan 
bağışında bulunması bizim için bir 

gurur kaynağıdır. Biz bu bilincimi-
zi hiç kaybetmedik ve kaybetme-
yeceğiz” ifadelerini kullandı.

KONYA ŞEKER, 
BİRÇOK ALANDA ADINDAN 

SÖZ ETTİRMEYİ BAŞARIYOR
Ekonomideki etkinliğini, sos-

yal sorumluluk projeleriyle sosyal 
hayata da taşıyan ve 2023 yılı viz-
yonuna uygun olarak dünyanın en 
büyük gıda şirketleri arasına girme 
hedefini ilan eden Konya Şeker, 
eğitimden sağlığa, spordan ağaç-
landırmaya kadar birçok alanda 
adından söz ettirmeyi başarıyor ve 
örnek gösteriliyor.

“Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç” 
projesiyle Konya Ovasında yakla-
şık 21 milyon ağacı toprakla bu-
luşturan Konya Şeker, “Üretene 

Sağlık” projesiyle köylerde sağlık 
taraması gerçekleştirdi, “Organ 
Bağışı Kampanyası” ile de Türki-
ye’de kurumsal olarak en yüksek 
bağışçı katılım oranına ulaştı. Bun-
dan dolayı da Sağlık Bakanlığı ta-
rafından “Sosyal Sorumluluklarını 
Yerine Getiren Kurum” sertifikası 
ile ödüllendirilen Konya Şeker, 
sağlık alanındaki bir başka sosyal 
sorumluk projesi olan “Kan Bağışı” 
kampanyasına da devam ediyor. 
Konya Şeker’in Kan Bağışı Kam-
panyalarına tüm kampüslerindeki 
tesislerde çalışanlar katıldı.

Konya Şeker’in ülkenin her 
türlü sevincine ve kederine ortak 
olduğunu ifade eden Başkan Re-
cep Konuk, “Biz iktisadi sahada 
yaptıklarımızla üreticinin ekmeği-
ni büyütüyor, binlerce kardeşimi-
zin elinin ekmek tutmasını sağlı-
yoruz. İktisadi hayatın etkin aktörü 
olarak sosyal hayata da dokunu-
yor, ağaçlandırma gibi projelerle 
kökten bağlı olduğumuz toprakla-
rımıza sahip çıkıyor, eğitim, sağlık 
gibi projelerle insanımıza el uza-
tıyor, Organ Bağışı ve Kan Bağışı 
gibi kampanyalara gösterdiğimiz 
yüksek katılımla da ihtiyaç sahip-
lerinin çağrısına ihtiyaç kalmadan 
onların yanında oluyor, derde der-
man olsun diye bedenimizle de 
onların yanında duruyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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Taşınacağı evden keskin koku gelince pencereden atlayarak yardım istedi
Karaman’da taşınmak için dün 

temizliğini yaptıkları eve eşyalarını 
taşıyan bir genç, keskin bir koku-
nun genzini ve gözlerini yakması 
üzerine pencereden atlayarak 112 
Acil Çağrı Merkezinden yardım 
istedi. İhbar üzerine adrese sevk 
edilen polis ve AFAD ekipleri evde 
yaptıkları incelemede olumsuz bir 
durumla karşılaşmadı.

Olay, akşam saatlerinde Ba-
şakşehir Mahallesi 2038 Sokak’ta 

bulunan 2 katlı evin birinci katında 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uçar 
ailesi oturmak için dün temizliğini 
yaptıkları eve bugün kamyonla eş-
yalarını getirdi. 

Önden kapıyı açarak içeriye 
giren Bayram Uçar, evden gelen 
kimyasal kokunun bir anda gen-
zini ve gözlerini yakması üzerine 
hemen pencereden dışarıya kendi-
ni atarak 112 Çağrı Merkezi’nden 
yardım istedi. Bunun üzerine eve 

polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 
Adrese gelen polis ekibi, kimsenin 
içeriye girmemesi için evin etrafı-
na güvenlik şeridi çekti. Doğalgaz 
kaçağı olup olmadığının kontrolü 
yapıldıktan sonra AFAD görevlileri 
özel kıyafet ve maskelerle kokunun 
geldiği daireye girdi. Bir süre sonra 
çıkan görevli dairede herhangi bir 
kimyasal gaz kaçağının olmadığını 
söyleyerek korkacak bir şeyin olma-
dığını ifade etti.

‘KOKU GENZİMİ VE GÖZÜMÜ 
YAKINCA PENCEREDEN KENDİMİ 

DIŞARI ATTIM’
Kiracı olarak tutukları eve bu-

gün taşınmak için geldiklerini an-
latan Bayram Uçar, eve girdiğinde 
gelen kokunun genzini ve gözünü 
yakması üzerine korkarak pencere-
den atladığını söyledi. Uçar, “Sabah-
leyin geldik ve eşyaları eve taşımaya 
başladık. Sabah bir şey yoktu. Öğlen 
saatlerinde kamyon ile eşyaları yık-

tık ve koku geldi burnumuza. Koku 
daha sonra genzimizi ve gözümü-
zü yakınca pencereden dışarı attık 
kendimizi. Dışarı çıktık hava aldık 
koku geçti. Yine girdik içeri koku 
tekrar geldi. Koku gider mi diye su 
tuttuk ancak koku yine geldi. Kim-
yasal madde desen bilinmiyor. Bi-
ber gazına benzer bir şey. İnsanın 
hem boğazını yakıyor, hem gözünü 
yaşartıyor. Ekiplerle içeri girdik çık-
tık denetleme yaptık. Bir şey olsaydı 

alarm öterdi dediler. Ama şu anlık 
bir şey görünmüyor. Yukarı ikinci 
kata çıktık her iki tarafa da baktık 
orada da bir şey yok. Ama polis ve 
AFAD ekipleri gelmeden önce içe-
ride durma imkanı yoktu. En çok 
banyo ile tuvalet tarafından geliyor 
koku. Orada bir pencere var o ara-
dan geliyor” dedi. Polis ve AFAD 
ekipleri olumsuz bir durumun ol-
maması üzerine incelemelerin ar-
dından olay yerinden ayrıldı. n İHA

Karaman’da yatsı namazı son-
rası camide kilitli kalan şahıs, polis 
ekiplerinin ulaştığı cami görevlisinin 
yardımıyla kurtarıldı.

 Edinilen bilgiye göre, 44 ya-
şındaki Rıza Ergin, yatsı namazını 
kılmak için Seki Çeşme Mahallesi 
Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 

Boyahane Camisi’ne gitti. Ergin, 
burada namazını kıldı. Bu sırada ce-
maatin tamamının camiden çıktığını 
düşünen imam, kapıları kilitleyerek 
camiden ayrıldı. Bir süre sonra cami-
den çıkmak isteyen Ergin, kapıların 
kilitli olduğunu fark etti. Bunun üze-
rine polisi arayarak yardım isteyen 

Ergin, cami görevlisi Ömer Celal’in 
camiye gelerek kapıyı açmasıyla bu-
lunduğu yerden çıkarıldı. 

Yatsı namazını kılmak için cami-
ye girdiğini ifaden Ergin, “Bu camiyi 
çok seviyorum. Namazlarımı kıla-
yım, evime öyle gidiyim diye düşü-
nerek camiye geldim. Yatsı namazı-

nı kılarken kapı gıcırtısı geldi. Ben de 
acaba ‘Biri namaz kılmaya mı geldi’ 
diye düşündüm. Meğerse imam 
kapıyı kilitleyip gitmiş. Yaklaşık 1.5 
saat içeride kaldım. Ben de cep tele-
fonumla polisi arayarak yardım iste-
dim” dedi.
n İHA

Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı

Çiğ yediği kuzu göbeği 
mantarı hastanelik etti

Emniyet ve sağlık 
personeline siperlik dağıtıldı

Beyşehir ilçesinde, çiğ olarak 
yediği kuzu göbeği mantarından 
zehirlendiği öne sürülen kişi has-
taneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye 
göre, Hamidiye Mahallesi’nde otu-
ran  65 yaşındaki Musa D., doğa-
dan topladığı kuzu göbeği mantar-
larını çiğ olarak tüketti. Kısa süre 
sonra rahatsızlanınca yakınları 

tarafından zehirlenme şüphesiy-
le Beyşehir Devlet Hastanesi’ne 
götürülen Musa D., acil serviste 
tedavi altına alındı. Müşahede al-
tına alınan Musa D.’nin sadece iki 
mantarı çiğ olarak yediğini söyle-
diği öğrenildi. Zehirlenen şahısın 
hayati tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi. n HABER MERKEZİ

Aksaray’da öğrenciler tarafın-
dan tasarlanıp üretilen siperlikler 
emniyet ve sağlık personeline da-
ğıtıldı. Aksaray’da eğitim veren 
Teknokent Koleji öğrencilerinin 
kendi elleriyle tasarlayıp ürettikleri 
siperlikleri emniyet ve sağlık çalı-
şanlarına dağıtıldı. Kent genelinde 
cadde ve sokaklarda görev alan 
polis memurlarını ve hastaneler-
de sağlık çalışanlarını ziyaret eden 

öğretmen ve öğrenciler siperlik-
leri personellere teslim etti. Okul 
Müdür Yardımcısı Hilal Özdemir, 
“Kolej öğrencilerinin yapımında 
yardımcı olduğu siperlik maske-
leri güvenlik güçlerimize sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
dağıtıyoruz. Kolejimiz bundan son-
raki aşamalarda yeni projeleriyle 
birlikte hizmet verecektir” dedi.
n İHA

Konya’da korona virüs denetimleri kapsamında 5 eğlence mekanına düzenlenen baskında 
2 kişi tezgah dolabına ve koltuk kasasına saklanmış halde bulundu. 176 şahsa işlem yapıldı

Tezgah dolabına ve 
koltuk içine saklandılar

Konya’da sokağa çıkma kısıtla-
masında faaliyette olan 5 eğlence 
mekanına ve kumar oynanan 1 iş 
yerine baskın düzenledi. Eğlence 
mekanında yapılan aramada, 2 kişi 
tezgah dolabında ve koltuk kasasına 
gizlenmiş halde bulundu. 203 kişiye 
sokağa çıkma yasağı ve sosyal me-
safeyi ihlalden, 15 kişiye de kimlik 
bildiriminde bulunmamaktan cezai 
işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma 
kısıtlamasında bir iş yerinde kumar 
oynandığını tespit edildi. İş yerinde 
yapılan denetimde, 1 tombala ma-
kinası, 1 kamera, televizyon kart ve 
pullar ele geçirildi. İş yerinde bulu-
nan 27 kişiye sokağa çıkma yasa-
ğı ile sosyal mesafeyi ihlalden adli 
işlem başlatıldı. Kumar oynanan iş 
yeri ise mühürlendi.

TEZGAH DOLABI VE KOLTUK 
KASASINA GİZLENMİŞLER

Öte yandan, polis ekipleri soka-

ğa çıkma kısıtlamasında faaliyette 
oldukları belirlenen 5 eğlence me-
kanına baskın düzenledi. İş yerle-
rinde yapılan denetimler sırasında, 
1 kişinin mutfak tezgahına 1 kişinin 
de koltuk kasasına gizlendiği ortaya 

çıktı. 
Eğlence mekanlarında bulunan 

176 şahsa sokağa çıkma yasağı ve 
sosyal mesafeyi ihlalden, 15 şah-
sa kimlik bildirimde bulunmaktan 
cezai işlem uygulandı. 3 iş yerine 

tütün tüketimine izin vermekten 
de gerekli tutanak tutuldu. İş yeri 
sorumluları hakkında gerekli adli 
işlemler yapılarak, iş yerleri faaliyet-
ten men edildi.
n İHA
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Delta Şirketler Grubu sahiplerinden Ahmet Üçler, düzenlenen nikah töreniyle hayatını Meliha Taşpınar ile birleştirdi

Üçler ve Taşpınar
ailelerinin mutlu günü

Delta Şirketler Grubu Sahiple-
rinden genç işadamı Ahmet Üçler 
Selçuklu Belediyesi Nikah Salo-
nunda düzenlenen nikah merasimi 
ile Meliha Taşpınar ile dünyaevine 
girdi. 

Kamile-Kemal Taşpınar çiftinin 
kızı Meliha ile Sibel-Rafet Üçler çif-
tinin oğlu Ahmet düzenlenen nikah 

merasimi ile dünyaevine girdi. Pan-
demi kuralları çerçevesinde ger-
çekleşen nikah merasiminde genç 
çiftleri ve ailelerini sevenleri ve ya-
kınları yalnız bırakmadı. Taşpınar 
ve Üçler aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak davetlilerin ‘Hayırlı Ol-
sun’ dileklerini kabul etti.
n MEVLÜT EGİN

Konya ve çevresi için
şiddetli fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Ak-
saray’da bugün akşam saatlerine 
kadar kuvvetli fırtına bekleniyor. 
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
havanın parçalı ve çok bulutlu 
geçeceği tahmin ediliyor. Hava 
sıcaklığının 2 ila 5 derece artması 
beklenen bölgede, rüzgarın genel-
likle güney ve güneybatı (lodos) 

yönlerden kuvvetli, akşam saatle-
rine kadar fırtına ve yer yer ham-
leli kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) 
şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtı-
na nedeniyle ağaç ve direk devril-
mesi, çatı uçması, karbonmonoksit 
zehirlenmesi ve ulaşımda aksama 
gibi olumsuzluklara karşı dikkatli 
ve tedbirli olunması gerektiği be-
lirtildi. n AA

Karatay Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için bir sürpriz hazırladı. Çocukların Ramazan coşkusunu 
doya doya yaşamasını amaçlayan Karatay Belediyesi, Ramazan Heybesi adı verilen proje için başvuru almaya başladı

Ramazan, çocuklar için
Karatay’da başka güzel

Karatay Belediyesi, bu yıl Koro-
na Virüsü salgını nedeniyle Rama-
zan coşkusunu evlerinde yaşamak 
zorunda kalan çocuklara bir sürpriz 
hazırladı. 

Bu kapsamda Karatay Belediye-
si, 7 Nisan Çarşamba gününe kadar 
ramazan.karatay.bel.tr adresinden 
kayıt yaptıran 6-10 yaş arasındaki 
tüm Karataylı çocuklara “Ramazan 
Heybesi” hediye edecek.

KARATAYLI ÇOCUKLARA ZENGİN 
İÇERİKLİ VE ANLAMLI HEDİYE; 

RAMAZAN HEYBESİ
Karatay Belediyesi tarafından 

hazırlanan “Ramazan Heybesi”nin 
içerisinde ise; Ramazan Günlüğü, 
Ramazan süsü, çocuklar ve büyük-
ler için hazırlanan iki ayrı imsakiye, 
çikolata, şeker ve iftariyelik gibi 
daha birçok sürpriz hediye bulunu-
yor. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca da, Ramazan ayı yaklaşır-
ken sosyal medya hesapları üzerin-
den yaptığı paylaşımla, çocuklara 
Ramazan Heybesi hediye edecekle-
rini duyurdu.

Ramazan ayının Konya’da her 
zaman bir başka güzellikte yaşadı-
ğını söyleyen, ancak Korona Virüsü 
salgını nedeniyle iki Ramazan’dır 
bu coşkudan mahrum kaldıklarını 
belirten Başkan Hasan Kılca, ço-
cukları Ramazan Heybesi ile bir 
nebze de olsa sevindirmek istedik-
lerini kaydetti.

RAMAZAN GELENEĞİ 
KARATAY’DA YAŞATILIYOR

Hasan Kılca, çocukların kendi-

leri için her zaman farklı bir önem 
taşıdığına vurgu yaparak, “Ramazan 
ayı, hem inancımız hem de medeni-
yetimiz için son büyük önem taşıyor. 
Ramazan’ın gelişiyle şehirlerimizde, 
mahalle ve sokaklarımızda oluşan 
hava gerçekten de bambaşka. Bu 
aya özel adetler, iftar ve sahur sofra-
ları, teravih namazı, Kadir Gecesi ve 
daha nice manevi güzellikleriyle bu 
ay hepimizde farklı coşku ve heye-
can uyandırıyor. 

Bu değerlerimizin ve gelenekle-
rimizin çocuklarımıza da aktarmak 
adına Karatay Belediyesi olarak bu 
yıl bir proje başlattık. Ailelerimiz, 

ramazan.karatay.bel.tr adresinden 
başvurarak projemize dahil olabilir-
ler. 

Ailelerimizin ve çocuklarımızın 
sevincine, heyecanına ortak olmak 
için eğlence ve sürpriz dolu Rama-
zan Heybelerimizi hazırladık. Proje-
miz oldukça ilgi görüyor. Bu vesiley-
le de değerlerimize sahip çıkmaya 
devam eden bütün ailelerimize te-
şekkür ediyorum. Birlik ve beraber-
lik içerisinde, bu güzelliği doya doya 
yaşayacağımız ve bayramlaşma se-
vinci ile tamamlayacağımız bir Ra-
mazan ayı diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından ya-
pımında sona gelinen Meram Yer 
Altı Katlı Otopark inşaatında ince-
lemeler gerçekleştirdi. 

Başkan Altay, 1000 araçlık 
otoparkın Ramazan Bayramı’ndan 
sonra hizmete sunulacağını söyle-
di.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
yapımında sona gelinen Meram 
Yer Altı Katlı Otopark inşaatını 

inceledi. Başkan Altay, Meram’ın 
yeniden bir cazibe alanı olması 
için önemli yatırımlar yaptıklarını 
belirterek, bölgedeki en önemli 
sorunlardan birisinin de otopark 
olduğunu ifade etti. 

ZİYARETÇİLERE KONFORLU BİR 
ORTAM OLUŞTURUYORUZ 

İnsanların Meram’a geldikle-
rinde rahat, konforlu ve güvenli 
bir otopark ihtiyacı hissettiklerini 
açıklayan Başkan Altay, “Onu gi-
dermek için çok yoğun bir çalışma 
yürütüyoruz. 

1000 araçlık kapalı otoparkı-
mız tamamlanmak üzere. İnşallah 
Ramazan Bayramı’ndan sonra hiz-
mete sunulmuş olacak. Yaklaşık 
28 milyon lira bedelle Meram Son 
Durakta hem Konya’dan hem de 
şehir dışından gelen ziyaretçileri-
miz için konforlu bir ortam oluştu-
ruyoruz. İnşallah Meram bölgesine 
yaptığımız yatırımlar tamamlanın-
ca Meram eskisinden çok daha ca-
zip hale gelecek. Şehrimize hayırlı 
olsun.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Meram Yeraltı Katlı Otoparkı’nda sona gelindi
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

• EN AZ %40 ENGELLİ
BAY - BAYAN PERSONEL (1 KİŞİ)

• VARDİYALI ve MESAİLİ ÇALIŞACAK
23-45 YAŞ ARASI
VASIFSIZ ELEMANLAR (10 BAY - 5 BAYAN)

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• 30-35 YAŞ ARASI
SRC VE PSİKOTEKNİK BELGELERİNE SAHİP
ŞOFÖR (1 KİŞİ)

• GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI YARDIMCISI (1 KİŞİ)

• ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLENEN VE PANO 
OKUYABİLEN ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

• TORNACI (1 KİŞİ)
• BAKIM ONARIM ELEMANI (1 KİŞİ)
• ALÜMİNYUM DÖKÜM ÜZERİNE TECRÜBELİ

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;

TEL: 0 332 342 35 80

Genel Merkez - Fabrika Adresi:  Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. 
Kobisan 2 San. Sit. No: 7/A Karatay/KONYA

SERVİS + YEMEK + MAAŞ

18 - 25 YAŞ ARASI
VASIFSIZ

 BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

SATILIK 
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
3 Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
3 Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
3 Askerlik ilişkisi olmayan

Müracatları şahsen yapılacaktır.

0 332 345 03 08Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

 APKANT PRES OPERATÖRÜ
3 Tercihen durma marka Abkant pres tecrübesi olan 
3 Teknik resim okuyabilen 
3 Bükülecek iş için CNC Abkant’ta program yapabilen
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya, Karatay, İsmil Mah. 182 Ada, 5 Parselde kayıtlı İhaleye konu taşınmaz 
üzerinde A harfi ile gösterilen 70m2 yüzölçümlü tek katlı ev iki mabeyn banyo mutfak tuvalet bölümünden 
oluşmaktadır. Oda tabanları beton duvarları sıvalı badanalı olup ısınma şekli sobalıdır. Giriş kapısı 
ve oda kapıları ahşap ve pencereler pvc doğramadır. B harfi ile gösterilen 62m2 kerpiç ev 2 oda ve 
mabeynden oluşmaktadır. Oda tabanları toprak duvarları çamur sıvalı ve badanalı olup sobalıdır. İle C 
harfi ile gösterilen 102m2 kerpiç depo olarak kullanılan yapılar vardır. Konum olarak 21867 ve 21861 
nolu sokaklara cephelidir. Taşınmaz Konya il merkezine uzak Konya İsmil mahallesi merkezine yakın 
konumdadır. Bölgenin yol su elektrik gibi alt yapısı bulunmaktadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden 
az gelişmiş bir konumda olup taşınmazın borçlu adına kayıtlı olan 300/2657 hissesinin satışı 
yapılacaktır.
Adresi   : İsmil Mah. 21867 Sk. No:38 Karatay/KONYA
Yüzölçümü  : 2.657,81 m2
Arsa Payı  : 300/2657
İmar Durumu  : Serbest 2 kat mesken ve yol sahasına isabet etmekte olup taşınmaz imar 
     parselidir uygulama görmüştür üzerindeki yapılar ruhsatsızdır.
Kıymeti   : 110.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 27/05/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü  : 24/06/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA
Satış şartları: 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2020/5156 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ

2020/5156 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1348593

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 

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

-KAYNAKÇI 
-MEKANİKÇİ

-MONTAJCI (SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN)

VASIFSIZ ELEMANLAR
(18-30 YAŞ ARASI)

 ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
• CNC İşleme Merkezi ve 

CNC Torna Tezgah Operatörleri
• Plastik Enjeksiyon & Metal 

Enjeksiyon Operatörleri,
• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 

Pres Operatörleri, 
Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;



10 6 NİSAN 2021HABER-İLAN

Milli Görüş’ün çınarlarından  

Ahmet 
KÜÇÜKDERE’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞIAhmet Küçükdere son
yolculuğuna uğurlandı

Milli Görüş’ün önemli isimlerinden biri olan Ahmet Küçükdere hayatını 
kaybetti. Merhum Küçükdere, Hocacihan Mezarlığı’na defnedildi

Milli Görüş’ün çınarlarından 
Ahmet Küçükdere 75 yaşında ha-
yatını kaybetti. Merhumun cena-
zesi dün öğle namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Hocacihan Mezarlığı’ndaki aile kab-
ristanına defnedildi. 

Pandemi kurallarına uyulan 
cenaze merasimine Saadet Partisi 
Konya İl başkanı Hüseyin Saydam, 
Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanı 
Lütfi Çelik, Anadolu Gençlik Derne-
ği (AGD) Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Parlak, AGD Bölge Başkanı 
Abdurrahman Korkmaz ve Küçük-
dere ailesinin yakınları ile sevenleri 

katıldı. Küçükdere ailesi, cenaze 
töreninin ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Ahmet Küçükdere’ye yüce 

Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı ce-
mil niyaz ederiz. 
n MEVLÜT EGİN
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Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde bulunan ve ‘küçük Ayasofya’ olarak bilinen 17 asırlık cami, her yıl yerli ve ya-
bancı yüz binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Tarihi cami, ziyaretçilerini estetik yapısıyla hayran bırakıyor

Küçük Ayasofya hayran bırakıyor
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 

“Küçük Ayasofya” olarak da bilinen 
cami, her yıl binlerce turist tara-
fından ziyaret ediliyor. İmparator 
Theodosius tarafından 385 yılında 
Aziz Gregorius Theologos adına inşa 
ettirilen kilise, 1924 yılında Güzel-
yurt’ta yaşayan Rumların mübadele 
ile Yunanistan’a göçmesinin ardın-
dan camiye çevrildi.

Mimarisindeki benzerlikten do-
layı “Küçük Ayasofya” adıyla da anı-

lan tarihi yapı, “Kilise Cami” adını 
aldı. Caminin bahçesinde 35 basa-
maklı merdivenle inilen yer altı suyu 
“Ayazma” yer alıyor.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah 
Cemil Erciyas, tarihi yapının Ayasof-
ya’dan 200 yıl önce inşa edildiğini 
söyledi. Bu camideki mimari özel-
liklerin bir kısmının Ayasofya’da da 
görüldüğünü belirten Erciyas, şöyle 
konuştu: “Aziz Gregorius döne-
minde aktif bir ibadethane olarak 

kullanılmış. Yapının yanı başındaki 
misafirhanesi de önemli devlet işleri 
görüşüldüğü ve nikah işlerinin ya-
pıldığı bir istişare meclisi olarak kul-
lanılmış. Cami içerisinde dönemin 
Rus çarı tarafından hediye edilmiş 
ahşap bir kürsü var. Hemen yapının 
yanında bir de Ayazma Suyu var, 35 
basamakla iniliyor. Ayazma Rumlar 
tarafından kutsal su olarak anılıyor. 
Günümüzde de buraya gelen yerli 
ve yabancı turistlerin cilt hastalıkla-

rına iyi geldiğini düşünerek kullandı-
ğını görüyoruz.”

Erciyas, cami içerisinde ve mi-
safirhanesinde Konya Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü tarafından restorasyon 
çalışması yürütüldüğünü ifade etti. 
Caminin ibadete açık olduğunu ayrı-
ca yerli ve yabancı turistlerin ziyaret 
edebildiğini aktaran Erciyas, şunları 
kaydetti: “Buranın en önemli özellik-
lerinden biri de ilk kilise korosunun 
kurulduğu ve ilk sesli ayinin yapıldığı 

yerdir. Ortodoksluk mezhebi burada 
kurulduğu için aynı zamanda hac 
merkezi. Sesli ayin burada ilk olduğu 
için öğrenciler de yetiştirilmiş. Bura-
da eğitim alan kişiler de diğer kilise-
lerde ayin yaptırmış. Tarihi camimiz, 
pandemi öncesinde yılda yaklaşık 
150 bin turist ağırlıyordu. Ziyaretler 
devam ediyor, şu anda da ziyarete 
açık. Kovid-19’un getirdiği şartların 
ardından bölgemizdeki turizm hare-
ketliliğinin artacağını düşünüyoruz.”

Polonyalı turist Thomas Tulak 
ise Kapadokya bölgesine ikinci kez 
geldiğini, ailesiyle ziyaretler ger-
çekleştirdiğini söyledi. Tarihi yapı-
ya hayran kaldığını anlatan Tulak, 
“Kapadokya bölgesi, dünyadaki en 
güzel yerlerden bir tanesi. İçeriye 
girdiğimde çok etkilendim, çok eski 
ve tarihi bir yapı. Ayasofya’dan eski 
olduğunu öğrenince çok şaşırdım. 
Bir kez daha hayran kaldım.” ifade-
sini kullandı. n AA

Ağız burun kapalı yürünmekte
Gözler zaman zaman buğulu
Ömrünün geçtiği evden uzaklaş-

tıkça
Yaşanır yeni bir âleme yaklaşıl-

makta

Yüzünde hüzün, gözlerin büyür 
mü büyür

Daldığın rüyada sarar başka bir 
ziya

Kolların kalkmaz olur ateşin yük-
selir

Tozpembe hayaller dönüşmekte 
morluğa

Yol belli değil belki uzun belki kısa
Neredesin suda, karada veya ha-

vada mısın?
Bakıyorsun umut diye her renge, 

gökyüzüne
Hasretsin açılacak kapıya çalına-

cak pencereye

Yolcu gibi görünsen de, tutun-
mak istersin hayata

Her şey bambaşka alışkanlıklar 
konu artık masala

Yuttuğun ilaçlar bir umut, her an 
dönüşe hayata

Kalmasa da ne renk, ne de beniz, 
dönüş tek Yaratana 

 
Baktığın aynalar sana neler söy-

lüyor
Açılmaz perdeler, vakit ne vakit, 

gece mi şafak mı?
Uzun mu? uzun uyku, geçmekte 

farklı rüyalarla
Uyanırsan, bir başka güzellikte 

bakarsın etrafa

Ve nihâyet görünür gök ve başlar 
yaşam saltanatı.

Sormak gelir içinden, neredeyim 
ben, “Yol nereye?”

Ayılıp hüzünlerden neşe’ni yük-
seltip bu boşluktan,

Kurtulunca korkunç bilinen bu 
hastalıktan

Çevirme başını geriye, bakmalı-
sın ileriye

Yapayalnız kalsan da, bu ömür 
sana hediye

Sarıl hayata, şükret, özlem duyu-
lan güzel maviliğe 

Tedbirleri elden bırakma, devam 
et Allah’a tevekküle

Pes etmek yok, yaşamaya bak 
Covid-19 olsa da âlemde

Mevlüt Mülayim 
03.04.2021

COVİD-19 GERÇEĞİ

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Darbeci zihniyet darbe heveslerini ortaya koydu
103 emekli Amiralin, hüküme-

ti, TSK’yı ve TBMM’nin yasama 
faaliyetini hedef alan ve tehdit dolu 
ifadeler içeren bildirisine bir tepki 
de Diyanet-Sen Konya Şube Başka-
nı Ali Koç’tan geldi.

Başkan Koç, “Türkiye’nin ege-
men ve tam bağımsız ülke karar-
lılığından, Silahlı Kuvvetleri dahil 
olmak üzere devletin kurumlarının 
milletin emrinde, milletin iradesi-
ne, medeniyet ve inanç değerle-
rine hassasiyetle yol almasından 
rahatsız bir zevat, bu gece kendini 
açık etti.  Aktif görevde oldukla-
rı dönemde neye hizmet ettikleri 
herkesçe bilenen, kağıt üzerinde 
deniz kuvvetleri emeklisi gerçekte 
ise tavırları itibariyle amiral eskisi 
103 vesayet mankurtu; Kanal İs-
tanbul ve Montrö anlaşmasına dair 
cümleler üzerinden fikir beyanı sı-
ğınmasına da fırsat verecek fakat 
esasında darbe heveslerini ortaya 
koyan muhtıra çağrışımlı bir açıkla-
ma yaptı” dedi.

Koç, “Vesayet döneminin te-

tikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset 
sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz 
demokrasi sefili güruh; çeşitli ileti-
şim kanallarından gece yarısı dek-
lare ettikleri açıklamayla, siyasete 
ve millet iradesine müdahale etme 
niyetlerini, gaflet, delalet ve millet 
iradesine ihanet gayretlerini beyan 
etmişlerdir.

FETÖ ayarlı açıklamanın sa-
tır aralarına gizlenmiş heves ve 
hedefleri, açıklamayla gün ışığına 
kavuşan kirli niyetleri milletimizle 
birlikte görüyoruz ve not ediyoruz.  
Milletimizin, bu türden hedefleri, 
niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirak-
çileri ve azmettiricileri ile maşeri 
vicdanında mahkum etme iradesini 
ve tarihin çöplüğüne gönderme di-
rayetini herkese bir kez daha hatır-
latıyoruz.

Bu açıklama göstermektedir ki; 
emekli de olsa bazı darbe heves-
lilerinin siyasete müdahale etme, 
millet iradesine çelme takma, darbe 
çığırtkanlığı yapma ve gayrı mil-
li odaklara selam çakma hastalığı 

devam etmektedir” ifadelerini kul-
landı. 

Başkan Koç, “Yine bu açıkla-
ma, Silahlı Kuvvetler bünyesinden 
ihanet ve vesayet mankurtlarını 
temizleme iradesinin gerekliliğini, 
doğruluğunu ve isabetli sonuçları-
nı da teyit etmiştir. Bu açıklamanın 
amiral eskileri tarafından yapılmış 
olması; vesayet virüsünün, darbe 
mikrobunun, milli irade karşıtları-
nın Silahlı Kuvvetlerde barındırıl-
madığını, milletin ordusunun millet 
düşmanlarından arındırıldığını tes-
cil mahiyetindedir.

Bir kısım kendini bilmez mü-
tekait askerin sözde ülkenin beka-
sını düşündükleri izlenimi vererek 
siyasete müdahale etme cüretleri; 
hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan 
açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve 
ahlaksızlığın göstergesidir.

Ülkenin bekasını, devletin ba-
ğımsızlığını, milletin egemenliğini 
tehlikeye sokan şeyin geçmişte 10 
yılda bir yapılan darbeler olduğu, bu 
darbelerle bu ülkenin bütün kayak-

larının sömürüldüğü, emperyaliz-
min operasyon sahası haline getiril-
diğini unutmadık, unutmayacağız, 
unutturmayacağız” diye konuştu. 

Koç, “Türkiye’nin bekasının ve 
bağımsızlığının teminatı; millet ve 
onun emsalsiz iradesidir. Bunun 
yakın tarihteki en büyük ve en haş-
metli örneği 15 Temmuz’dur. 15 
Temmuz gecesi darbecilere mey-
danları dar eden millet, Türkiye’nin 
geleneğinden vesayeti, geleceğin-
den muhtıra ve darbeyi bir daha 
asla tekrar etmeyecek kazımış, sö-
küp atmıştır.

Biz, açıklamayı yapanlar ve ya-
zanlar kadar yayanlar, yaptıran ve 
yazdıranların da farkındayız. Bu yö-
nüyle Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığının, 103 darbe tetikçisi, amiral 
eskisi ve açıklamaları hakkında so-
ruşturma başlatmış olmasını doğru 
buluyoruz. Bu kararın faillerle bir-
likte iştirakçileri ve azmettiricileri 
ortaya çıkaracak bir hukuki süreç 
üretmesini de bekliyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı. n HABER MERKEZİ

Bıçaklı kavgada 
1 kişi yaralandı

Sobadan zehirlenen çift 
hastaneye kaldırıldı

Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı 
kavgada, 1 kişi yaralandı. Mehmet 
Akif Ersoy İlkokulu önünde iki kişi 
arasında henüz bilinmeyen bir ne-
denle tartışma çıktı. Kısa sürede 
kavgaya dönüşen olayda, Rama-
zan Başarı bıçakla yaralandı. İhbar 

üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Yaralı Başarı, 
ilk müdahalesinin ardından Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis 
kaçan şüpheli Tolga K’nın yakalan-
ması için çalışma başlattı.
n AA

Beyşehir ilçesinde, sobadan 
sızan karbonmonoksit gazından 
zehirlenen çift tedavi altına alın-
dı. İlçeye bağlı Sadıkhacı Mahal-
lesi’nde yaşayan Mustafa ve eşi 
Pakize Tekin’in sabah saatlerinde 
odasından çıkmaması üzerine şüp-
helenen çocukları, yatak odasına 
girdi. Anne ve babalarının yatakta 
hareketsiz şekilde yattığını gören 

çocuklar, sağlık ekiplerinden yar-
dım istedi. Kısa sürede olay yerin-
de gelen sağlık ekipleri Mustafa 
ve Pakize Tekin’i Beyşehir Devlet 
Hastanesi’ne kaldırdı. Sobadan sı-
zan gazdan zehirlendiği belirlenen 
çiftten durumu ağır olan Mustafa 
Tekin, Konya Şehir Hastanesi’ne 
sevk edildi.
n AA

Memur-Sen Konya İl Temsilciliği, emekli 104 amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle 
ilgili yayınlanan bildiriye Konya Adliyesi önünde tepki göstererek suç duyurusunda bulundu

Bildiri yayınlayan emekli
amirallere suç duyurusu

Memur-Sen Konya İl Temsilci-
liği, emekli 104 amiral tarafından 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili 
yayınlanan bildiriye tepki göstermek 
amacıyla Konya Adliyesi önünde bir 
araya geldi. Burada konuşan Me-
mur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif 
Karlıer, kendisini millet iradesinin 
üzerinde gören bir grup emekli ami-
ralin vesayet dönemlerine özlem 
duyan bir açıklama yayınladıklarını 
dile getirdi.

‘BU MİLLETİN, İRADESİNE 
YÖNELİK HİÇBİR VESAYET İMASINA 

TAHAMMÜLÜ YOKTUR’
Millete muhtıra verilen dönem-

lerden kalmış köhne bir zihniyetin 
hazırladığı bir açıklama yapıldığını 
ifade eden Nazif Karlıer, “Bu açıkla-
mayla, Silahlı Kuvvetler dahil olmak 
üzere devletin kurumlarının mille-
tin hizmetinde olmasından duyulan 
rahatsızlık açık edildi. Milletin inan-
cından, iradesinden, medeniyet de-
ğerlerinden kopmuş, millete yaban-
cılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan 
bu asker emeklilerinin aktif görevde 
oldukları dönemde neye hizmet et-
tikleri herkesçe biliniyor. Deniz kuv-
vetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkla-
rı bildiri içerik itibariyle göstermiştir 
ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. 
Eski düzenin kafasını konuşturan 
bu 104 vesayet mankurtu; Kanal İs-
tanbul ve Montrö anlaşmasına dair 
cümleler üzerinden ‘fikir beyanı’ adı 
altında çeşitli iletişim kanallarından 
gece yarısı deklare ettikleri ‘muhtıra 
çağrışımlı’ bir açıklamayla siyasete 
ve millet iradesine müdahale etme 
niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi 
çevrelerin içeriğindeki darbe heve-
sini örtmeye, tahfif ederek masum-
laştırmaya ve üstelik sahiplenmeye 
kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar 
darbeci kafanın sefaletini göster-
se de görmezden gelinebilecek bir 
durum değildir. Bu milletin bırakın 
açıktan darbe çağrısına, iradesine 
yönelik hiçbir vesayet imasına ta-
hammülü yoktur. Bu nedenle emek-
li de olsalar siyasete müdahale etme 

hastalığı nüksedenlere milletin ses-
siz kalması düşünülemez. Milleti-
miz, açıklamayı yapanlar ve yazan-
lar kadar yazdıranların ve yayanların 
da farkındadır” şeklinde konuştu.

‘ŞEHİTLERİMİZE VERDİĞİMİZ 
AHDİN ARKASINDAYIZ’

15 Temmuz’da kursaklarında 
kalan heveslerin FETÖ ayarlı açık-
lamanın satır aralarına gizlenmiş bir 
şekilde görüldüğünü belirten Kar-
lıer, “Kirli niyetlerini not ediyoruz. 
15 Temmuz gecesi bütün vahşe-
tiyle uygulanan ihanet planlarının 
milletimizin çelik göğsüne çarparak 
nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, 
bu açıklamayla aşikar edilen kirli ni-
yetlerin de aynı şekilde milletin ma-

şeri vicdanında mahkum edilerek 
tarihin kirli sepetine gönderildiğini, 
gönderileceğini ilan ediyoruz. Ami-
ral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı 
Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri 
ayıklama, hainleri temizleme politi-
kasının doğruluğunu teyit ve tenkit 
etmiştir. Vesayet virüsünden kur-
tulamamış, ihanet zehrini damar-
larından atamamış bir kısım mü-
tekait askerin sözde beka endişesi 
kisvesiyle siyasete müdahale etme 
cüretleri; milletin gözünde ihanetin, 
akılsızlığın ve ahlaksızlığın gösterge-
sidir. Halbuki ülkenin bekasını, mil-
letin egemenliğini tehlikeye sokan 
şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. 
Bu darbelerle milletin kayakları-
nın nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış 
mihrakların operasyon sahası haline 
nasıl getirildiği milletin malumudur. 
Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz 
gecesi darbeyi önleyen, darbecilere 
meydanları dar eden millet, Türki-
ye’nin tarihinden vesayetin izlerini, 
yarınından muhtıra ve darbe fikrini 
söküp atmıştır. Bütün darbe heves-
lileri, vesayet sevdalıları bilmelidir 
ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Tem-
muz gecesi darbecilere karşı yazılan 
manifesto bu ülke için sadece bir 
milat değil, kanla imzalanmış bir 

ahittir. Bizler, darbenin kendisi bir 
yana imasına dahi tahammülümü-
zün olmadığını; şehitlere verdiğimiz 
ahdimizin arkasında, millet iradesi-
nin yanında, darbelerin ve ihanetin 
karşısında durmaya devam edece-
ğimizi herkese ilan ediyoruz” diye 
konuştu.

‘VESAYET SEVDALILARINA 
HADLERİ BİLDİRİLMELİ’

Türkiye’nin artık darbecilerden 
hesap sorulan bir ülke konumunda 
olduğunu da ifade eden Memur-Sen 
Konya İl Temsilcisi Nazif Karlıer, 
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın, 104 amiral eskisi ve açıklama-
ları hakkında soruşturma başlatmış 
olmasını yerinde buluyor, faillerle 
birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri 
de ortaya çıkaracak bir hukuki süre-
cin işleyeceğine inanıyoruz. Biz de 
Memur-Sen olarak 81 ilde milletin 
iradesine karşı bir müdahale heve-
si olarak gördüğümüz bu meş’um 
açıklama ve o açıklamaya imza atan-
lar hakkında suç duyurusunda bulu-
nuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyeleri ve bera-
berindekiler, açıklamaların ardından 
104 amiralden suç duyurusunda 
bulunarak adliyeden ayrıldı.
n HABER MERKEZİ

Eğitimciler Birliği Sendikası 
Konya Üniversiteler Şube Başkanı 
Şenol Metin, milli, bağımsız politika 
izleme kararlarının test edildiği sü-
reçlerden geçildiğine işaret etti. Yö-
netimi adına açıklama yapan Şenol 
Metin, “Kendi milli silah sistemlerini 
geliştiren, saha hakimiyetini tesis 
eden Karabağ’da, Suriye’de, Doğu 
Akdeniz’de destanlar yazan Milli Or-
du’nun konsatrasyonunu bozmaya 
yönelik yeni bir hamle ile karşı kar-
şıyayız. 

28 Şubatlarda Batı Çalışma 
Grubuna ev sahipliği yapan Deniz 
Kuvvetlerimizden emekli sözde eski 
amiral özde vesayet tetikçisi 103 
mankurt bu gece bir ihanet metnine 

imza attı. Bu imza ile 103 mankurt 
15 Temmuzda yardakçısı olduğu 
vesayetten koparak bugün başka bir 
ihanet odağına operasyonel araç ol-
muştur. İhanet odaklarının operas-
yonel aracı sefil güruh, gece yarısı 
yaptıkları açıklamayla, milli iradeye 
müdahale densizliğinde bulunabil-
mişlerdir. 

Bu açıklamanın amiral eskileri 
tarafından yapılmış olması; darbe 
mikrobunun sınırlı bir alanda var 
olabildiğini de göstermektedir. Bu 
sınırlılığa rağmen faal unsurlar ön-
celikli olmak üzere darbe illetinden 
kendini kurtaramayan mankurtların 
etki alanında detaylı bir değerlen-
dirme yapılarak hastalıklı unsurların 

kesin ve tam bir tasfiyesi sağlan-
malıdır. 15 Temmuz sonrası Silahlı 
Kuvvetler bünyesinden ihanet odak-
larının yarayışlı aparatı, vesayet 
mankurtlarını temizleme sürecinin 

başarısı da bu süreçte test edilmiş 
oldu” ifadelerini kullandı. 

Deniz Kuvvetlerindeki mankurt-
ların aktife edilmiş olmasının, Deniz 
Kuvvetlerinin 28 Şubatta Batı Ça-

lışma Grubunun merkezi olması da 
ayrıca değerlendirilmesi gereken bir 
husus olduğuna işaret eden Şenol 
Metin, “Mesajı aldık, gereğini yapa-
cağız. Mankurt sayısının 103 olarak 
belirlenmiş olmasındaki; 15 Tem-
muz’da FETÖ İhanetini sonrası ilk 
tutuklanan 103 Telaviv-Pensilvanya 
kontrollü mankurt olmasını ve açık-
lamanın 15 Temmuz’a 103 gün kala 
yapılmasını da ayrıca not ettik. 

Sonuç olarak; darbe hastalığına 
yakalanan bu zevatın darbe çağrısı 
yapamayacağı tecrit mekanizmaları 
kurulmalıdır. Küresel oligarşi ile ile-
tişim kanalları tıkanmalıdır. Yarayış-
lı aparat vasfı kaybettirilmelidir. Bu 
amaçla toplumla iletişimine engel 

olan askeri sosyal tesisler, tatil köy-
leri, orduevleri, askeri lojmanlar der-
hal sivil kullanıma açılmalıdır. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığının, 103 darbe tetikçisi, amiral 
eskisi ve açıklamaları hakkında so-
ruşturma başlatmış olmasını doğru 
buluyoruz. Bu kararın faillerle bir-
likte iştirakçilerin ve azmettiricilerin 
hesap vermesini sağlayacak  süreç 
üretmesini temenni ediyoruz, bek-
liyoruz. Türkiye’nin varlığının, beka-
sının teminatı millettir. 15 Temmuz 
gecesindeki azim ve kararlılığımızla 
yalnız sizi değil tüm ağababalarınızı 
da bekliyoruz. Cesaretimizden bir 
şey kaybetmedik” diyerek sözlerini 
tamamladı. n  HABER MERKEZİ

‘Darbe bildirisinin hedefi bağımsız Türkiye’dir’
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Selçuklu Belediyespor’dan Judo’da gururlandıran başarı
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Milli Sporcusu Bayram Kandemir, An-
talya’da düzenlenen Judo Grand Slam 
müsabakalarında 73 kiloda gümüş 
madalya kazandı. Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü Milli Sporcusu Bayram 
Kandemir, Antalya’da düzenlenen 
Judo Grand Slam müsabakalarında 
73 kiloda gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Judo Federasyonu 
(IJF) tarafından Antalya Spor Salo-
nu’nda düzenlenen, Tokyo Olimpiyat-
ları’na puan ve kota kazandıran Grand 
Slam müsabakalarına 92 ülkeden 
169’u kadın 436 sporcu katılım sağ-
ladı. 

Milli Takım adına 73 kiloda mü-
cadele eden Selçuklu Belediyespor 
Kulübü sporcusu Bayram Kandemir, 
ülkemizi gümüş madalya kazandırdı. 
Turnuvanın ikinci gününde erkekler 
73 kiloda tatamiye çıkan Bayram 

Kandemir, 2. turda Gambiyalı rakibi 
Faye Njie’yi, 3. turda Kanadalı spor-
cu Antoine Bouchard’ı yendi. Çeyrek 
finalde İsveçli Tommy Macias’i, yarı 
finalde ise Polonyalı Adam Stodols-
ki’yi mağlup eden milli sporcu, final-
de son olimpiyat şampiyonu İtalyan 

Fabio Basile ile karşılaştı. Müsabaka 
boyunca çok iyi mücadele eden milli 
sporcumuz rakibine waza-ari puanıyla 
mağlup olarak gümüş madalyanın sa-
hibi oldu. Kandemir’in güçlü rakibine 
karşı gösterdiği performans alkış aldı. 
Türkiye Judo Milli Takımı, toplamda 

kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz 
madalya ile Antalya Grand Slam mü-
sabakalarını 4.sırada tamamladı. 

COŞKUN: KANDEMİR’DEN
 OLAĞANÜSTÜ BİR 

PERFORMANS İZLEDİK
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Judo Başantrenörü Abdülkadir Coş-
kun, Grand Slam müsabakalarında 
gümüş madalya kazanan sporcu 
Bayram Kandemir’in olağanüstü bir 
performans gösterdiğini belirtti. 

Coşkun, “Pandemi döneminde 
Bayram Kandemir ve diğer sporcu-

larımız çalışmalarına ara vermeden 
devam ettiler. 

Dünya’nın en büyük organizas-
yonlarından birinde böylesine güçlü 
rakiplerle mücadele ederek madal-
ya kazanmak gerçekten kolay değil. 
Sporcumuz Bayram Kandemir ola-
ğanüstü performansıyla bizleri çok 
mutlu etti.

 Final maçında son olimpiyat 
şampiyonuna karşıda iyi bir perfor-
mans gösterdi hatta galip gelen ta-
raf bile olabilirdik. Ben sporcumuza 
kulübümüzü, şehrimizi ve ülkemizi 
en güzel şekilde temsil ettiği için te-
şekkür etmek istiyorum” ifadelerini 
kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı da müsabakaların 
ardından Bayram Kandemir’i tebrik 
ederek başarılarının devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Te-
nis Federasyonu tarafından 1-4 Nisan 
tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi 
Tenis Kortunda düzenlenen ‘Hafta Sonu 
Senyör Turnuvası’nda dereceye giren 
sporcular ödüllendirildi. Türkiye ge-
nelinden ilgi gören turnuvaya Kocaeli, 
İstanbul, Mersin gibi illerden katılım 
oldu. Turnuvada 28 kadın ve 56 erkek 
sporcu 12 kategoride şampiyonluk mü-
cadelesi verdi. Türkiye’nin en modern 
tenis kortları arasında yer alan Selçuk-
lu Belediyesi Tenis Kortundan oynanan 
müsabakalar,4 açık ve 2 kapalı kort ol-
mak üzere toplam 6 kortta 4 gün boyun-
ca devam etti.

Final maçlarının ardından düzen-
lenen ödül törenine Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrah-
man Şahin, Selçuklu Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa 
Yavuz Tezcan, Kulüp Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mustafa Uysal, Muhammed 
Eken, Cem Hayırlıoğlu, Mehmet Ali Ko-
lay ve Konya Tenis Federasyonu İl Tem-
silcisi Ulaş Coşkun katıldı. 

SPORUN TAM DESTEKÇİSİYİZ
Selçuklu Belediyesi olarak spora 

ve sporcuya her fırsatta destek olmaya 
devam ettiklerini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Her zaman söylediğimiz gibi Selçuk-
lu sporun merkezi ve bundan sonra da 
merkezi olmaya devam edecek. Biz 
spora her yaştan ilgiyi bu şekilde gör-
dükçe çok çok mutlu oluyoruz.  Sizin ilgi 
ve alakanız bizi motive ediyor. İnşallah 
bundan sonraki süreçte pandemiyi de 
atlatarak daha sağlıklı daha rahat or-
tamlarda bu turnuvaları hep birlikte ger-
çekleştirme imkanımız olacak. “ dedi.

SPORCU SEÇME VE 
YETİŞTİRME MERKEZİMİZİN 

İHALESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Selçuklu Belediyesi olarak spo-

ra büyük yatırımlar yaptıklarını ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı,” İnşallah 
önümüzdeki günlerde yer teslimini ya-
pıp temelini atacağımız ve Türkiye’de 
tek olacak Sporcu Seçme ve Yetiştir-
me Merkezi’nin de buradan ben tekrar 
müjdesini vermek istiyorum. Bu hafta 

ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah sü-
reçte herhangi bir aksama olmazsa bir 
ay içerisinde yer teslimini yapıp inşaata 
başlamayı planlıyoruz. Bu merkez bizim 
için çok önemli. Çünkü Selçuklu’da yeni 
bir hedef koyduk ortaya. Artık Selçuk-
lu’dan olimpiyatlara sporcu yetiştire-

ceğiz dedik ve bu hedefi gerçekleştirme 
anlamında da bu yeni yapacağımız tesis 
inşallah hem gençlerimizin yetenekleri-
ni keşfetme hem de bu keşfettiğimiz ye-
tenekleri olimpiyatlara taşıma doğrultu-
sunda bizim için çok önemli bir merkez 
olacak. “ şeklinde konuştu. 

SELÇUKLU’YA YENİ BİR TENİS 
KORTU DAHA KAZANDIRACAĞIZ 
Konuşmasının son bölümünde tenis 

severlere yeni bir müjde veren Başkan 
Pekyatırmacı,” İnşallah Selçuklu böl-
gemize yeni bir tenis kortunun daha 
yapımını başlatıyoruz. Buradaki teniz 
kortumuza çok büyük bir ilgi ve alaka 
var. Neredeyse yer bulmak için herkes 
birbiriyle yarışıyor. Bunun farkındayız. 
İnşallah yeni yapacağımız tesiste çok 
daha geniş imkanlarla tenis severler 
tenisle buluşmuş olacaklar. 

Bunun da müjdesini buradan vermiş 
olalım. Buradan bütün katılımcılara,bü-
tün sporseverlere de ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Burada ödül almak, kupa 
almak önemli ama asıl önemli olan 
her zaman söylediğimiz gibi bu tür mü-
sabakalara katılmak. Yine turnuvanın 
düzenlenmesinde emeği geçen   başta 
spor kulübü başkanımız olmak üzere 
yönetimine, Selçuklu Belediyesi Spor 
Müdürlüğümüze ve çalışan arkadaşları-
mıza, Federasyonumuza, Gençlik Spor 
İl Müdürlüğümüze ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Yeni turnuvalarda buluşmayı 
temenni ediyorum” diye konuştu.  
n SPOR SERVİSİ

Senyör Turnuvası’nda
sporcular ödüllendirildi
Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Selçuklu Tenis Kortunda düzenlenen ‘Hafta Sonu 
Senyör Tenis Turnuvası’nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Selçuklu Belediye 

Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’ya yeni bir tenis kortu daha kazandırılacağının müjdesini verdi
Konya BŞB sezonu

 6.sırada tamamlandı

Atıcılık müsabakaları
Konya’da gerçekleştirildi

Sarayönü Belediyespor
Mehmet Özen ile anlaştı

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi A Grubunda mü-
cadele veren Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voley-
bol Takımı, Jeopark Kula Belediyespor’u 3-0 mağlup ede-
rek ligi 6. sırada tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nden 
yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu 
Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda normal sezonun hafta sonu oy-
nanan maçların ardından tamamlandığı belirtildi.

Kenti 1. Ligde temsil eden Konya Büyükşehir Beledi-
yespor’in, ligin 22. hafta maçında sahasında Jeopark Kula 
Belediyespor ile karşı karşıya geldiği bildirildi. Büyükşehir 
Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde oynandığı bildirilen 
müsabakayla ilgili şunlar kaydedildi: “Müsabakada tem-
silcimiz, üç seti de 25-20’lik skorlarla kazanarak salondan 
3-0 galip ayrıldı. Sarı mavili temsilcimiz bu sonuçla Türkiye 
Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunu topladığı 
36 puanla 6’ıncı sırada tamamlamış oldu.”  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 
2021 yılı faaliyet programında yer alan “Trap Federasyon 
Kupası” 02-04 Nisan 2021 tarihleri arasında Konya’da ya-
pıldı. Saraçoğlu Spor Tesisleri Atış Poligonunda yapılan 
oldukça heyecanlı ve birbirinden çekişmeli geçen müsaba-
kalara 17 kulüpten 174 sporcu katıldı.

Trap müsabakalarında dereceye giren sporcular şu şe-
kilde oluştu;

Büyük Erkekler; 1. Oğuzhan Tüzün (K. Maraş), 2. Servet 
Sivrikaya (Düzce) 3. Murat İlbilgi (Kocaeli)

Veteran Erkekler; 1. Tahir Arslan (Manisa), 2. Cumali 
Aslan (Adana), 3. Mehmet Şahan (Osmaniye)

Genç Erkekler; 1. Mehmet Özer (Aydın), 2. Erdoğan Ak-
kaya (Kocaeli), 3. Vekil Ege Keten (Konya)

Yıldız Erkekler; 1. Ahmet Çiftçioğlu (Tekirdağ), 2. Yasin 
Efe Kesim (Kocaeli), 3. Abdulkadir Topçuoğlu (K. Maraş)

Büyük Bayanlar; 1. Nihan Gürer (Bursa), 2. Rümeysa 
Pelin Kaya (K. Maraş), 3. Dilara Bedia Kızılsu (Bursa)

Genç Bayanlar; 1. Ezgi Çukur (İstanbul), 2. Göksu Yıldız 
(İstanbul), 3. Nurgül Canbolat (K. Maraş)

Yıldız Bayanlar; 1. Fadimenur Çetinkaya (Manisa), 2. 
Tuğba Tatlı (K. Maraş), 3. Esma Samira Kaya (K. Maraş)
 n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör lig’de 
mücadele edecek olan 
Sarayönü Belediyespor, 
transferlerine devam edi-
yor. Yeşil-Siyahlı ekip, 
tecrübeli futbolcu, Mehmet 
Özen’i kadrosuna kattı. 

Konuyla ilgili bir açık-
lama yayımlayan Sarayö-
nü Belediyespor, “Orta Sa-
hanın Dinamosu Bölgesel 
Amatör Ligi’nin tecrübeli 
oyuncusu Mehmet Özen, 
Sarayönü Belediyespor’da. Bölgesel Amatör Ligi’nde 174 
maçta 6 golü bulunan oyuncumuz Alaşehir Belediyespor 
ile futbol hayatına başladı. Beşiktaş, Denizlispor altyapısın-
da yetişen Menemenspor ile Profesyonelliğe geçiş yapan 
oyuncumuz sırasıyla Emirdağspor, Sarayönü Belediyespor, 
Ç. Çumra Belediyespor, Çiğli Belediyespor, Bornovaspor, 
Somaspor, Salihli Belediyespor ve son olarak Ereğli Bele-
diyespor Formaları giydi.” n SPOR SERVİSİ
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MUZAFFER TULUKÇU’NUN 
KALEMİNDEN:

NİZAMETTİN YETİŞEN 
(1946-2021)

1946 yılında Konya Topraklı 
Mahallesi’nde doğdu. Baba Mustafa 
Hayrettin Konya’nın yerişi, anne Ce-
mile Hanım ise Bozkır Karacaardıçlı.

Akçeşme İlkokulu sonrası, Kar-
ma Ortaokulu 2. Sınıfta okurken Be-
den Eğitimi Öğretmeni (Boyacı) Cev-
det Şenyurt’un teşviki ile basketbol ile 
spor hayatı başlayan Nizamettin Yeti-
şen, 14 yıl spor yaptı. 2000’li yılların 
başına kadar da hakem, basın muha-
biri, yönetici, il temsilcisi ve sporla 
ilgili değişik görevlerde bulundu.

Ana spor dalı basketbol dışında 
atletizm, voleybol ve futbol ile ilgilen-
di.

Babası Mustafa Hayrettin’in İd-
manyurdu’nda faal görevleri olunca 
Nizamettin’in spor hayatı boyunca 
hep İdmanyurdu’nun yeşil-beyaz for-
masını giydi.

Spor adamı Yetişen, Konya Be-
den Terbiyesi Bölge Müdürlüğü’nde 
göreve başladı. Uzun yıllar sicil lisans 
şefi olarak çalıştı. 1980 yılı Mart ayın-
da Türkiye’mizin o yıllardaki çalkantı-
larından etkilendi ve Kayseri’ye tayini 
çıkınca Nizamettin Yetişen kurum 
değiştirdi ve 2 yıl kadar Sosyal Si-
gortalar Kurumu Hastanesi’nde me-
murluğa devam etti. 1982 Eylül’ün-
de Ticaret Odası’na geçti ve Basın 
Müşaviri olarak 1996 yılı Mart ayına 
kadar çalıştı ve emekli oldu. Emeklilik 
döneminde ufak tefek ticaret ile uğ-
raştı. 

1974 yılında Zuhal Hanımla ev-
lenen Nizamettin Yetişen 2020 yılın-
da amansız bir hastalığa yakalandı. 
Uzun bir tedavi döneminden sonra 
31 Mart 2021 Çarşamba günü sabah 
saatlerinde vefat etti. 

Rahmetlinin cenazesi aynı gün 
ikindi saatlerinde Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi. 75 yaşında aramızdan ay-
rılan Nizamettin Yetişen ’in Figen Ak-
yüz ve Çiğdem Gülşen adında iki kızı 
ve torunu var. Sevgili kardeşim Ni-
zamettin Yetişen’e Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyorum. Mekânı Cennet 
olsun.

NAİL BÜLBÜL’ÜN KALEMİNDEN:
Bizim “Eski dostlar” grubundan 

birisini daha Dar-ı Bekâ’ya uğurla-
dık. Kerim Sargın, Nuh Kılıç, Hasan 

Kayımkaya ve Abdullah Gencer’den 
sonra grubun ismini koyan Niza-
mettin Yetişen de aramızdan ayrıldı. 

Ayda bir yemekli sohbetleri organize 
ederek, hastaların ziyareti ve vefat 
edenlerimiz için hatim inilmesine ve-

sile olup, İmam Hatip Lisesi emekli 
öğretmeni Abdurrahman Çınar’ın du-
asını yapmasını sağlamıştı.

Grubumuzun sohbetleri Konya 
dışına taşmıştı, Canavar lakabıyla 
tanınan Ahmet Bilgin Almanya’dan, 
Mahmut Horasan Ankara’dan, Ah-
met Keten İstanbul’dan, hatta Ergun 
Öz ve ünlü basketbol hakemi Erol 
Erol bile Ankara’dan geliyordu. Son 
olarak; Çarşamba çayının kaynağının 
çıktığı “Aygır Deresi’ni ziyaret edip, 
birkaç defa yemek yedikten sonra, 
milletvekili eski voleybolcu Abdullah 
Gencer’in vefatında ancak bir araya 
gelebildik. 

Nizamettin, hastalanıp, yatağa 
düştü, hastanede tedavi altına alındı. 
Araya krona virüs girince sadece tele-
fonla görüşebildik. 

Sonunda takdir-i ilâhi tecelli etti 
ve 1 Nisan’da definlere kapatılan Üç-
ler Mezarlığı’nda 31 Mart 2021 Çar-
şamba günü ikindi namazından son-
ra toprağa verildi. Böylece; geçen yıl 
hasta yatağında ziyaret ettiğimiz Nail 
Yüzbaşıoğulları’ndan sonra Mazhar 
Vardar, Hasan Ün ve Hasan İlday’ın 
yer aldığı İdmanyurdu’nun meşhur 
beşlisinden Nizamettin Yetişen de 
eksildi.

1946 doğumlu Nizamettin Ye-
tişen; Karma Ortaokul’da “Boyacı” 
lakaplı Beden Eğitimi öğretmeni 
Cevdet Şenyurt gözetiminde basket-
bol oynamaya başladı. İdmanyurdu 
futbol genç takımında oynarken, 
basketbol çalışmalarına da katılarak 
yıllarca ilk 5’te yer aldı. Askerliğini 
yaparken Ankara Jandarmagücü for-
masını da giydi. 

Basketbolun yanında Yeni Me-
ram ve Yeni Konya Gazetelerinde 
kalemi ile spora hizmet etti. Beden 
Terbiyesi sicil lisans servisi ve Ticaret 
Odası basın bürosunda görev yaptı. 
Bu arada Cumhuriyet gazetesi Konya 
muhabirliğini üstlendi. Türkiye bas-
ketbol 1. Ligi’nde milli hakem olarak 
yıllarca müsabaka yönetti. 

İdmanyurdu üyesi olan babası 
Hayrettin Yetişen de genel kurul top-
lantılarında divan kâtipliği ve yöne-
timde görev yapmıştı. 

Bu vesile ile sevgili kardeşim Ni-
zamettin Yetişen’e Cenab-ı Allah’tan 
rahmet diliyorum. Mekânı Cennet 
olsun. Ruhu için el fatiha. 
n SPOR SERVİSİ

Spordan kopmayan adam: 
İdmanyurtlu Nizamettin Yetişen
Konya, spor camiasının tanınan ismi Nizamettin yetişen hayata gözlerini yumdu. 14 yıllık spor kariyerinde önemli başarılara imza atan 

merhum Yetişen, spor kariyerini noktaladıktan sonra yine de spordan kopmadı. Son olarak gazetemizde yayınlanan Konya’nın Ata 
Sporu Bisiklet Tarihi’nin yazarı İdmanyurtlu Nizamettin Yetişen’i dönemin tanıkları ve arkadaşları Muzaffer Tulukçu ve Nail Bülbül anlattı 

Nizamettin Yetişen askerlik görevini Nizamettin Yetişen askerlik görevini 
Ankara Jandarmagücü’nde tamamlamıştı.Ankara Jandarmagücü’nde tamamlamıştı.

Nizamettin Yetişen kendine özel Nizamettin Yetişen kendine özel 
makas stili ile yüksek atlarken.makas stili ile yüksek atlarken. Nizamettin YetişenNizamettin Yetişen

1967 Konya İdmanyurdu Basketbol takımı 1967 Konya İdmanyurdu Basketbol takımı 
Ayaktakiler; Nail Yüzbaşıoğlu, Nizamettin Yetişen, Ayaktakiler; Nail Yüzbaşıoğlu, Nizamettin Yetişen, 

Mazhar Vardar. Oturanlar; Hasan Ün ve Hasan İdikut.Mazhar Vardar. Oturanlar; Hasan Ün ve Hasan İdikut.

Bisiklet Hakemi Nizamettin Yetişen Konya Veledrumu’nda startta.Bisiklet Hakemi Nizamettin Yetişen Konya Veledrumu’nda startta.

Nizamettin Yetişen memuriyete o günkü adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürülüğü’nde Nizamettin Yetişen memuriyete o günkü adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürülüğü’nde 
başladığı dönemde Askeri ilgililer ve dönemin Müdür Yardımcısı Zeki Ülker ile.başladığı dönemde Askeri ilgililer ve dönemin Müdür Yardımcısı Zeki Ülker ile.

Uzun yıllar spor muhabiri olarak hizmetlerde bulunan Nizamettin Yetişen Uzun yıllar spor muhabiri olarak hizmetlerde bulunan Nizamettin Yetişen 
Yeni Meram Gazetesi’nde beraber çalıştığı arkadaşları ile.Yeni Meram Gazetesi’nde beraber çalıştığı arkadaşları ile.

Nizamettin Yetişen Konya Basketbolu adlı kitabını Nizamettin Yetişen Konya Basketbolu adlı kitabını 
1980 yılında yayın hayatına kazandırmıştı.1980 yılında yayın hayatına kazandırmıştı. Nizamettin Yetişen şampiyonluk Kupası ileNizamettin Yetişen şampiyonluk Kupası ile

Basketbol hakemi Nizamettin Yetişen beraber görev yaptıkları arkadaşları ileBasketbol hakemi Nizamettin Yetişen beraber görev yaptıkları arkadaşları ile

Nizamettin Yetişen Özkaymak döneminde Ticaret Odası’nda görev yapmıştı.Nizamettin Yetişen Özkaymak döneminde Ticaret Odası’nda görev yapmıştı.
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Milli ara dönüşü oynanan karşılaş-
malar hep sıkıntılı geçmiştir. 8 oyun-
cusunu milli takımlara gönderen Kon-
yaspor’un lige nasıl döneceği merakla 
beklenirken, bu süreç takıma oldukça 
yaramış görünüyor. 2-1 kazanılan Er-
zurumspor maçının özellikle ilk yarısın-
da harikalar yaratan Konyaspor, ikinci 
yarıda ise skoru koruma psikolojisine 
girince sıkıntılı bir maçı daha geride 
bıraktı. İlk yarıda maçı koparma şansını 
elde eden Konyaspor, Cikalleshi ile altın 
tepside gelen bu fırsatı cömertçe elinin 
tersiyle harcasa da kazanmasını bildi. 
İlhan Palut’un sabırlı oyun tercihi takı-
ma olumlu yansırken, oynanan oyun 
ve alınan skorlar hak edilen bir galibi-

yeti daha Yeşil-Beyazlıların hanesine 
yazdırdı.  

***
Konyaspor için Erzurumspor maçı 

sıradan kazanılmış bir maç değil. Oyun-
cuların bireysel performanslarının yanı 
sıra takım oyunu, birbiri için mücadele 
eden oyuncu topluluğu ve kazanılan bir 
3 puandan daha fazlası. Milosevic’in 
Erzurumspor karşısındaki performansı 
geçmiş sezonlardan kesitler sunarken, 
savunma hattının performansı geçmiş 
haftalara nazaran biraz aksadı. İlk yarı-
da Erzurumspor stoperi Da Costa’nın 
3 kez duran toplarda kafa vuruşlarını 
rahatça vurması adam paylaşımı konu-
sunda ikilemde bıraktı ve sonucunda 

birinde de golü attı. Akan 
oyunda neredeyse hatasız 
oynayan Konyaspor sa-
vunması duran toplarda 
düşündürdü. Orta alanda 
Oğuz Kağan ortalama bir 
performans sergilerken, 
Jevtovic’in savunma ar-
kasına attığı toplar tehlike 
yarattı. Bytyqi, her geçen 
hafta takıma daha da ısı-
nırken, Sekidika geçen 
haftaları aratmadı. Cikalleshi ise savun-
mayı zorlayan mücadelesiyle bir asist 

yaparken, gol atmamak 
için ayağına gelen penaltı 
fırsatında topu adeta sta-
dın dışına vurdu. Genel 
anlamda bireysel per-
formansları bir kenara 
bırakırsak İlhan Palut’un 
oyun sistemi oyuncuları 
değerli hale getirdi.   

***
Birkaç kelam da 

hakeme edelim. Malum 
Yeni Malatyaspor maçının stajyer 
hakemi Sarper Barış Saka. Maça iyi 

başlayan Sarper Barış Saka, Kon-
yaspor’un Erzurumspor karşısındaki 
baskısını görünce maçın erkenden 
kopmaması adına takdir haklarını 

Erzurum’da yana kullanmaya başladı. 
Bytyqi’nin ceza alanında kaleci ile kar-
şı karşıya pozisyonunda önce devam 
diyen sonrasında ise VAR’dan gelen 
uyarı ile izlemeye giden Saka, penaltıyı 
vermesine verdi ama sarı kart ile pozis-
yonu örtbas etti. 

24.dakika 10 kişi kalması gereken 
Erzurumspor maçı 11 kişi tamam-
larken hakem Saka, eyyama eyyam-
la karşılık vererek Konyaspor adına 
Jevtovic’in pozisyonunu nitekim es 
geçti. Son dakikalarda ise tereddütsüz 

Erzurumspor lehine penaltı noktasını 
gösteren maçın hakemi, yine VAR’dan 
döndü. Adil’in Erzurumspor oyuncu-
suna müdahalesi olmamasına rağmen 
penaltı veren Saka’yı VAR hakemi 
Serkan Tokat kararından vazgeçirdi. 
Maçın beraberlikle sonuçlanması adı-
na elinden geleni yapan Sarper Barış 
Saka, Bytyqi’nin pozisyonun etkisi al-
tında kalarak maç boyu ne çaldığının 
farkında değildi. Bu arada son dakika-
da Jevtovic’in eline gelen topa penaltı 
diyenler olabilir ancak top, Marko’nun 
eline çarpıyor ve çarpar çarpmaz elini 
geri çekiyor. Ayriyeten el de doğal ko-
numda.

Saygılarımla… Kalın sağlıcakla… 

SISTEM OYUNCUYU DEĞERLI HALE GETIRIR

spor@konyayenigun.com
ILHAN ATLI

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 30 20 4 6 63 31 32 64
2.GALATASARAY 31 19 4 8 61 30 31 61
3.FENERBAHÇE 30 18 5 7 54 31 23 59
4.TRABZONSPOR 31 16 8 7 39 30 9 56
5.ALANYASPOR 31 14 7 10 49 31 18 49
6.HATAYSPOR 30 14 7 9 51 36 15 49
7.GAZİANTEP FK 30 12 11 7 44 34 10 47
8.KARAGÜMRÜK 31 12 9 10 46 38 8 45
9.SİVASSPOR 30 9 14 7 37 35 2 41
10.GÖZTEPE 31 10 10 11 44 42 2 40
11.IH KONYASPOR 30 10 9 11 37 36 1 39
12. ANTALYASPOR 31 8 15 8 29 37 -8 39
13.RİZESPOR 30 8 11 11 36 47 -11 35
14.KASIMPAŞA 31 9 7 15 34 47 -13 34
15.BAŞAKŞEHİR 31 8 9 14 35 49 -14 33
16.MALATYASPOR 30 7 11 12 38 44 -6 32
17.ANKARAGÜCÜ 30 9 5 16 36 49 -13 32
18.KAYSERİSPOR 30 8 8 14 23 39 -16 32
19.GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 6 16 28 52 -24 30
20.ERZURUMSPOR 31 6 9 16 29 51 -22 27
21.DENİZLİSPOR 29 6 7 16 26 50 -24 25

SÜPER LIG  2020-2021
PUAN DURUMU

Teknik direktör Ismail Kartal’ın ardın-
dan görevi devralan Ilhan Palut’la Süper 
Lig’deki çıkışını sürdüren Ittifak Holding 
Konyaspor’da yüzler gülüyor. Süper 
Lig’in 24. haftasında teknik direktör Is-
mail Kartal ile yollarını ayıran yeşil-be-
yazlı kulüp, ligin 25. haftasında takımın 
başına getirdiği teknik direktör Ilhan Pa-
lut ile çıktığı 8 karşılaşmada hanesine 15 
puan daha ekleyerek 39 puanla ligde 11. 
sıraya yükseldi.

Palut yönetimindeki yeşil-beyazlı 
takım, 8 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik 
ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu performans-
la küme düşme hattında derin bir nefes 
alan Konya ekibi, gelecek haftalara 
umutla bakıyor.

Konyaspor Sportif Direktörü Adnan 
Erkan, son iki haftada alınan 6 puanın 
takıma öz güven getirdiğini söyledi. 
Deplasmanda oynadıkları Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor maçını 2-1 kazan-
manın mutluluğu ve rahatlığı içerisinde 
olduklarının altını çizen Erkan, bu hafta 
oynayacakları MKE Ankaragücü maçına 
da değinerek, “Bizim için çok önemli bir 
maç olacak. Çıkışta olan bir takıma karşı 
oynayacağız. Karşımızda hızlı ve coş-
kulu bir takım var. Biz de topa iyi sahip 
olan, topu iyi kullanan ve doğru ataklar 
yapabilen bir takımız. Yani kendi adımıza 
baktığımızda Ankaragücü maçı bizim için 
ligin bitimine 9-10 maç kala çok ciddi 
rahatlayacağımız bir maç olacak.” diye 
konuştu.

Erkan, gelecek sezonun hesap ve 
planlarını daha iyi yapabilmek için ligi iyi 
bir yerde bitirmek istediklerini kaydede-
rek, geçen sene son haftalarda yaşanan 
sendromun tekrar yaşanmaması adına 
futbolcuların moral ve motivasyonunu 
yüksek tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu hafta ligin alt kısmında oynanan 
maçların da çok “kritik” geçtiğini hatır-
latan Erkan, “Kasımpaşa, Gençlerbirliği, 
Ankaragücü ve Medipol Başakşehir’in 
kazanmaları altta bir hareketlilik meyda-
na getirdi. Bu da bize 32-33 puanların ne 
kadar risk altında olduğunu gösterdi. Biz 
bu maçlardan sonra bugün aldığımız ga-
libiyetin anlamını daha iyi anladık. Ciddi 
bir rakibimizi zor duruma düşürdük ve iyi 

bir avantaj kazandık. Aslında bu seneyi 
ilk 10 içerisinde bitirmek bile bizim için 
iyi olacaktır, diye düşünüyorum. Ankara-
gücü maçı bu hedefte belirleyici olacak-

tır.” değerlendirmesinde bulundu.
ILHAN HOCANIN TAKIMA BIR FARK 

KATTIĞININ BILINCINDEYIZ
Ilhan Palut’un takıma yeni bir sinerji 

getirdiğini vurgulayan Erkan, şu ifadeleri 
kullandı:

“Ilhan hocaya, teklif götürdüğümüz-
de 2-3 sıcak teklifi reddettiğini ancak 
Konyaspor’un onun kafasındaki takıma 
en yakın ekip olduğunu, büyük başarılara 
imza atıp kendini gösterebileceği bir ku-
lüp olduğunu söyledi. Bir insanın bir yere 
kendi istek ve arzusuyla gelmesi ve ken-
dini oraya ait hissetmesi çok önemlidir. 

Ilhan hoca takımın başına gelir gel-
mez çalışmalarıyla, iletişimi ve enerji-
siyle takıma büyük bir güven verdi. Bu 
güven dışarıya yansıdı. 

Taraftarlar ve kamuoyu da hocayı 
çok çabuk kabullendi. Demek ki iyi ba-
kıldığında iyi sonuçlar alınıyormuş. Il-
han hocamız geldikten sonraki 8 maçlık 
periyotta 15 puan aldık. Bu da hem hoca 
değişikliğinin ne kadar yerinde olduğu-
nu hem de hocanın enerjisini bu oyuncu 
kadrosuna en iyi şekilde verdiğinin gös-
tergesidir. Ilhan hocanın takıma bir fark 
kattığının bilincindeyiz ve kendisinden de 
son derece memnunuz.”

Adnan Erkan, milli takıma çağrılan 
Abdülkerim Bardakçı’nın da kendilerini 
gururlandırdığını sözlerine ekledi. n AA

‘Hocamız’dan son
derece memnunuz’
Konyaspor’da Ilhan Palut’la ortaya konulan performans yüzleri güldürdü. Sportif direktör Adnan 
Erkan, “Ilhan hoca takımın başına gelir gelmez çalışmalarıyla, iletişimi ve enerjisiyle takıma 

büyük bir güven verdi. Ilhan hocamız geldikten sonraki 8 maçlık periyotta 15 puan aldık. Hoca-
mızın takıma bir fark kattığının bilincindeyiz ve kendisinden de son derece memnunuz” dedi

Anadolu Kartalı’nın 
maçına Kardeşler atandı

Rakip Ankaragücü 
çıkışını sürdürdü

Süper Lig’de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler 
belli oldu. Temsilcimiz Ittifak Holding Konyaspor’un yarın 
sahasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasını 
hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılık-
larını Volkan Ahmet Narinç ve Özgür Ertem yaparken, kar-
şılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy 
olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya 
göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayars-
lan
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Yarın:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 
Suat Arslanboğa
16.00 Ittifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü: Arda 
Kardeşler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Öz-
gür Yankaya
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper lig temsilcimiz Ittifak Holding Konyaspor’un 
33.haftadaki rakibi MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 32. haf-
tasında sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 1-0 yenerek 
çıkışını sürdürdü. Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman’ın 
gelmesiyle önemli bir çıkış yakalayan ancak son maçında 
Trabzonspor’a kaybeden MKE Ankaragücü, sahasında ağır-
ladığı Fraport TAV Antalyaspor’u 1-0’la geçti. Son 5 maçın-
da 4 galibiyet çıkaran ve puanını 32’ye çıkaran sarı-lacivert-
liler, averajla düşme hattının üstünde 17. sırada yer aldı. 
Başkent temsilcisi ligde kalma mücadelesi verirken, yarın 
temsilcimiz Konyaspor’a konuk olacak. n SPOR SERVİSİ

Adnan Erkan Adnan Erkan 




