
n HABERİ SAYFA 11’DE

BİRLİKTELİĞİMİZ 
BİZE GÜÇ VERİYOR

Emektar mimarlar onurlandırıldı

Mimarlar Odası Konya Şubesi tarafından meslekte 
25, 40 ve 50. yılını dolduran üyeleri onurlandırmak 
adına plaket töreni düzenlendi. Oda Başkanı Ar-
mağan Güleç Korkmaz, “Zor zamandan geçiyoruz 
ancak gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz” dedi.

İnşaat sektörü iş bırakıyor!Hizmet kalitesi eğitimle artıyor
Kurulduğu günden bu 
yana Konya’da sektöründe 
adından söz ettiren Erkan 
Başar Gayrimenkul, personel 
eğitimlerine aralıksız bir 
şekilde devam ediyor. Erkan 
Başar Gayrimenkul aylık 
olarak düzenlediği eğitimler 
ile müşterilerine verdiği 
hizmeti gün geçtikçe daha iyi 
noktada taşıyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

İnşaat Müteahhitleri 
Konfederasyonu (İMKON) Genel 
Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento 
fiyatındaki zamlara tepki olarak 
üyelerine 9 Eylül'den itibaren 
15 günlük iş bırakma çağrısı 
yaptı. Çimento sektöründen bu 
çağrılarına kulak vermelerini 
beklediklerini dile getiren 
Tellioğlu, yetkililerden destek 
beklediklerini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 12’DE

İmfa Tech 
Sunix Konya’da 
büyüyor
n HABERİ SAYFA 2'DE

‘Stres, korku 
ve endişe 
öldürüyor’
n HABERİ SAYFA 4'TE

Asansörde 
sıkışan işçi 
hayatın kaybetti
n HABERİ SAYFA 6'DA

40 yıl sonra 
köye döndü, 
kolları sıvadı
n HABERİ SAYFA 5'TE
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‘Konya basını 
örnek oluyor’

Temel hedef 
gençleri korumak

Çumra’da asfalt 
atağı sürüyor

Konya Gazeteciler Cemiyeti’ne 
hayırlı olsun ziyaretinde bulu-
nan AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, “Şehrin hukukunu koru-
mak ve gelişimini sağlamak 
hepimizin görevi. Konya basını, 
tarihten bu yana hakikaten 
örnek teşkil ediyor” dedi.
n HABERİ SAYFA 7'DE

Karatay’da düzenlenen ‘Ba-
ğımlılıkla Mücadelede Basının 
Rolü’ konulu söyleşide gençleri 
zararlı alışkanlıklardan koru-
mada ve toplumsal bilincin 
oluşmasında basının önemli rol 
oynadığı vurgulandı.
 n HABERİ SAYFA 7'DE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri, Çumra’nın önemli 
caddelerinden Menekşe 
Caddesi’nde asfalt çalışma-
sına başladı. Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan, des-
teklerinden dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı U. İbrahim 
Altay’a teşekkür etti.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti

Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi ile 
Rauf Denktaş Caddesi’nin kesiştiği kavşakta iddiaya 
göre kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

n HABERİ SAYFA 6'DA

Faturası ağır olacak!
Yenigün Gazetesi’nin 
birçok kez gündeme 

getirdiği Melikşah Mahal-
lesi’nde korkulan oldu. 

Kafe işgalindeki mahalle-
de olaysız gün geçmez-
ken, silahlı kavgalar da 

başladı. Önlem alınmazsa 
bölgedeki olayların fatu-

rası ağır olacak

ÖNLEM ALINMAZSA 
ÖLÜM YAŞANABİLİR!

Bir zamanlar Konya’nın en 
nezih ve en sakin mahalle-
lerinden olan Melikşah Ma-
hallesi’nin kafeler tarafından 
işgal edilmesiyle mahalle-
nin huzuru bozulmuş du-
rumda. Neredeyse her gün 
olay yaşayan mahallede 
artık silahlar da konuşmaya 
başladı. Önlem alınmazsa, 
mahalle ölümlü birçok olaya 
gebe gibi görünüyor.

YENİGÜN BİRÇOK 
KEZ UYARDI!

Bölgede yaşanan olumsuzluğu 
birçok kez dile getiren Yenigün 
Gazetesi, yetkililerin bölgede 
önlem almasını istemişti. Ancak 
geçen zamana rağmen gerek 
emniyet güçleri gerek yerel yö-
netimlerden bölgeyle ilgili bir 
girişim olmayınca, mahalledeki 
olaylar artarak devam ediyor. 
Mahalle sakinlerinin tedirginli-
ği ise günden güne büyüyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Melikşah Mahallesi Konya’nın ‘Teksas’ı olma yolunda hızla ilerliyor. 
Tüm uyarılara rağmen yetkililerin bölgeye ilgisizliğine ise anlam verilemiyor. 

Suğla Gölü kuruyor! 
Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü’nde kuraklığa bağlı olarak sula-
rın büyük oranda çekilmesi, hem doğaseverleri hem de balıkçılık 
yaparak geçimlerini gölden sağlayan çevre halkını endişelen-
diriyor. Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, “Göl, artık 

suyunu neredeyse tamamen kaybetmiş, lokal su birikintilerinin gö-
rüldüğü bir alan durumuna gelmiştir. Beyşehir Gölü'nden yeterince 
beslenemez ve yağışlar da artmazsa, eski haline dönmesi oldukça 
zor görünüyor." dedi.
n HABERİ SAYFA 12’DE



2 4 EYLÜL 2021HABER

Yenigün Gazetesi’nin birçok kez gündeme getirdiği Melikşah Mahallesi’nde korkulan oldu. Kafe işgalindeki 
mahallede olaysız gün geçmezken, silahlı kavgalar da başladı. Önlem alınmazsa bölgedeki olayların faturası ağır olacak

Bu vebalin altından 
kimse kalkamayacak!

Bir zamanlar Konya’nın en nezih 
ve en sakin mahallelerinden olan 
Melikşah Mahallesi’nin kafeler tara-
fından işgal edilmesiyle mahallenin 
huzuru bozulmuş durumda. Ne-
redeyse her gün olay yaşayan ma-
hallede artık silahlar da konuşmaya 
başladı. Önlem alınmazsa, mahalle 
ölümlü birçok olaya gebe gibi görü-
nüyor.

Konya’nın en nezih ve huzurlu 
mahalleleri arasında gösterilen Me-
ram İlçesi’ndeki Melikşah Mahallesi, 
bugünlerde hiç olmadığı kadar hu-
zursuzluk yaşıyor. 

Yerel yönetimlerin yanlış po-
litikaları kapsamında verilen kafe 
ruhsatlarıyla açılan onlarca kafe, böl-
genin huzurunu bozmuş durumda. 
Kafeler nedeniyle bölgede yaşanan 
trafik ve insan yoğunluğu olumsuz-
lukları da beraberinde getiriyor. Böl-
ge halkı kendi evlerinin önüne araç 
koyamazken, neredeyse her gün 
mahallede olay oluyor. 

YENİGÜN BİRÇOK KEZ UYARDI!
Bölgede yaşanan olumsuzluğu 

birçok kez dile getiren Yenigün Ga-
zetesi, yetkililerin bölgede önlem 
almasını istemişti. Ancak geçen za-
mana rağmen gerek emniyet güçleri 
gerek yerel yönetimlerden bölgeyle 
ilgili bir girişim olmayınca, mahal-
ledeki olaylar artarak devam ediyor. 

Geçtiğimiz gün bölgede yaşanan 
bir kavgada 1 kişinin silahla yara-
lanması, mahallede yakın zamanda 
ölümlü bir olayın da habercisi duru-
munda.

 Tüm bu yaşananlardan dolayı 
mahallelinin tedirginliği artarken, 

yetkililerin bu duruma kayıtsız kal-
ması ise tepkiyle karşılanıyor. 

MAHALLELİ TAŞINIYOR! 
Yaşanan kavgalardan, trafik so-

runundan ve gürültü kirliliğinden 
rahatsız olan mahallelinin yaşam 
alanı kısıtlanmış durumda. Özellikle 
akşam saatlerinde dışarıya dahi çı-
kamayan mahalle sakinleri, mahal-
lelerini terk etmeye başladı. 

Bölgede yaşananlardan rahatsız 
olan mahalleli yetkililerden umudu 
kesince, yıllarca yaşadığı, anılar bi-
riktirdiği mahallelerinden taşınmaya 
başladı. Bu durumdan duydukları 
üzüntüyü dile getiren mahalle sa-
kinleri, yetkililerin bu vebalin altın-
dan kalkamayacağını belirtiyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya’da cep telefonu aksesuar malzemeleri satan İmfa Tech Sunix’in 
ikinci mağazası Şemsi Tebriz’i Mahallesinde düzenlenen törenle açıldı 

Erkan Başar Gayrimenkul aylık olarak düzenlediği eğitimler ile 
müşterilerine verdiği hizmeti gün geçtikçe daha iyi noktada taşıyor

İmfa Tech Sunix Konya’da 
büyümeye devam ediyor

Düzenli eğitimle daha
iyi hizmet veriyorlar

Konya’da cep telefonu aksesuar 
malzemeleri satan İmfa Tech Su-
nix’in ikinci mağazası Şemsi Tebriz’i 
Mahallesinde düzenlenen törenle 
açıldı. Düzenlenen açılışa Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ile 
Sunix Cep Telefon Aksesuar Mağa-
zası Sahipleri Fatih Onur ve Mustafa 
Öğüt çok sayıda davetli katıldı.  Ger-
çekleştiren açılışta konuşan işletme 
ortaklarından Mustafa Ögüt, “2008 
yılında kurulan sunix markası Tür-
kiye'nin en büyük cep telefonu ak-
sesuarı ithalatçısıdır. 2008 yılından 
bugüne gelene kadar, profesyonel-
leşme, kurumsallaşma adımlarını 
tamamlamış bir marka olmuştur. 
Sunix olarak misyonumuz, doğaya 
ve insana saygılı olarak en kaliteli 
aksesuarları tüketiciyle buluştur-
mak.  Vizyonumuz ise ülkemize de-
ğer katan markamızı dünya çapında 
bir marka yaparak ülkemize değer 
katmak.  Şu an Türkiye çapında 22 
sunix markasının bayiliği var. Biz-
lerde Konya’da merkez şubemizin 
yanında Konya’mıza bugün ikinci 
şubemizi açıyoruz. 

Ana merkezimiz Medaş Sokağı 
içerisinde. Teknolojinin hızla gelişti-
ği bu zamanda teknolojiye farklı bir 
yön vermeyi düşünüyoruz. Bütün 
şarj aletleri kulaklıkların hepsi yer-
li üretim Antep’te bulunan üretim 
tesisimizde gerçekleştiriyoruz ma-
ğazamızda Cep telefonu aksesuarla-
rının yüzlerce çeşidini bulabilirsiniz 

Cep telefonu aksesuar ürünlerini 
Konya Bölgesi’nin tamamına dağıtı-
yoruz” ifadelerini kullandı.  Açılışta 
konuşan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Her açılan iş yeri is-
tihdama katkı sağlaması açısında 
önemli pandemi şartlarında esnaf-

larımızda zor günler geçiriyor. Bizde 
esnaflarımıza destek olmaya çalış-
tık. İnşallah bu işyeri de istihdama 
katkı sağlayacaktır firma sahiplerini 
tebrik ediyorum hayırlı uğurlu ol-
sun” dedi
n SİBEL CANDAN

Kurulduğu günden bu yana 
Konya’da sektöründe adından söz 
ettiren Erkan Başar Gayrimenkul, 
personel eğitimlerine aralıksız bir 
şekilde devam ediyor. Erkan Başar 
Gayrimenkul aylık olarak düzenle-
diği eğitimler ile müşterilerine ver-
diği hizmeti gün geçtikçe daha iyi 
noktada taşıyor. Bu kapsamda firma 
tarafından personele Selçuk Üni-
versitesi Turizm Fakültesi Öğretim 
Görevlilerinden Prof. Dr. Mete Sez-
gin tarafından eğitim verildi. Dü-
zenlenen eğitim programı hakkında 
konuşan Erkan Başar Gayrimenkul 
Sahibi Erkan Başar, “Sektörümüzde 
7 yıldan bu yana profesyonel şekilde 
hizmeti sürdürüyoruz. Erkan Başar 
Gayrimenkul olarak amacımız gü-
ven ve müşteri memnuniyeti. Bu 
kapsamda şirketimiz bünyesinde 
hizmet veren personellerimizin eği-
timlerini ve birbirleri ile kaynaşma-
sını önemsiyoruz. Şirketimiz bün-
yesinde çalışan personellerimize 
her ay düzenli bir şekilde alanında 
uzman kişiler tarafından mesleki 
konular başta olmak üzere çeşitli 
alanlarda eğitimler veriyoruz. Ver-
diğimiz eğitimler ile müşterileri-
mize verdiğimiz hizmeti her geçen 
gün artırıyoruz. Erkan Başar Gay-
rimenkul olarak personellerimizin 
eğitimlerini önemsiyoruz. Konya’da 
müşterilerimize verdiğimiz hizmet 
ile adımızdan söz ettiriyoruz. Müşte-
rimizin bizlerden aldıkları hizmetle-

rin ardından güzel dönüşleri bizlerin 
çalışma azmini ve gayretimizi artı-
rıyor.  Konya’da emlak sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar içerisinde 
personellerine eğitimler gerçekleş-
tiren ender firmalarındanız. Erkan 
Başar Gayrimenkul olarak eğitim-
lerimizi aralıksız bir şekilde sürdü-

receğiz. Kıymetli hocamız Selçuk 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğre-
tim Görevlilerinden Prof. Dr. Mete 
Sezgin’e de personellerimize verdi-
ği güzel bilgiler için teşekkür eder, 
çalışmalarında başarılar dilerim” 
ifadelerini kullandı.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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      Gece Gündüz
Konya                  20 °C    28°C

Karaman            18 °C 32°C 

Aksaray              17 °C      28°C
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TÜBİTAK’tan KTÜN’e proje desteği Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’ya gelecek
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN) öğrencilerinin, TÜBİTAK 
Bilim İnsanı Destek Programları 
Başkanlığı tarafından yürütülen, 
“2209-B - Üniversite Öğrencileri 
Sanayiye Yönelik Araştırma Pro-
jeleri Desteği Programı” 2021 yılı 
1.dönemi kapsamında yürütecek-
leri ve üniversite ile sanayiden 
atanan danışmanları ile gerçekleş-
tirecekleri projeleri TÜBİTAK tara-
fından destek aldı. Projeler, Konya 
Teknik Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Akif Durdu 
danışmanlığında Furkan Enes Ko-
cak, Ahmet Bilal Karakuş tarafın-
dan “Agv Robotlarda Kontrol Kartı 
ve Batarya Yönetim Sistemi” adlı 
proje ile yine Doç Dr. Akif Durdu 
Danışmanlığında Kevser Düzyol, 
Gamze Öztürk, Mahmut Karaas-
lan’ın “Hedef Optimum Kavşak” 

RACLAB projeleri ile Mühendislik 
Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ma-
kine Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mehmet Bağcı danışman-
lığında Fatma Gökçen Göktaş’ın 
“Hidrodinamik Yağlamalı Yatak-
lama Özelliğine Sahip Taşlama 
Tezgahlarında İşletme Şartlarında 
Oluşan Sürtünmenin Azaltılma 
Yöntemlerinin İncelenmesi” pro-
jeleri sanayi ile ortak yürütülecek.

TÜBİTAK tarafından üniver-
sitelerde öğrenim görmekte olan 
lisans öğrencilerini sanayiye yöne-
lik projeler yoluyla araştırma yap-
maya teşvik etmek amacıyla ger-
çekleştirilen programa ön linsans 
öğrencileri de dahil edilerek 2. ve 
3. dönem çağrılar önümüzdeki 
süreçte farklı alanlarda başvuruya 
açık hale gelecek.
n HABER MERKEZİ

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cum-
huriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar, yarın Türkiye’yi ziya-
ret edecek. KKTC Cumhurbaşka-
nı Ersin Tatar, 3-7 Eylül tarihleri 
arasında Ankara, Konya ve Kütah-
ya’da düzenlenecek olan etkinlik-
lere katılacak. Cumhurbaşkanı Ta-
tar, Ankara’ya varışının ardından 
Kastamonu’ya hareket ederek, sel 
afetinin yaşandığı bölgede halk ile 
bir araya gelecek. Tatar, 4 Eylül’de 
ise Ankara’da Türkiye Barolar Bir-
liği tarafından sunulacak Kıbrıs 
konulu brifinge katılacak ve Kıbrıs 
konusuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunacak. 

Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Ey-
lül’de ise Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesinde “Geçmişten Gü-
nümüze Kıbrıs Türkü’nün Ada-
daki Varoluş Mücadelesi” konulu 
konferans verecek ve Kütahya 
Kıbrıs gazileri ile bir araya gele-

cek. Akşehir’deki etkinliklere de 
katılacak olan Tatar, daha sonra 
Konya’yı ziyaret edecek. Tatar, 7 
Eylül’de Konya’da bulunan İstiklal 

Harbi Şehitliği’ni ziyaret edecek, 
Konya Kıbrıs Gazileri ve Konya Ti-
caret Odası yetkilileriyle bir araya 
gelecek. n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi; 9, 
10, 11, 12. sınıf, açık lisede eğitim 
alan öğrencilere ve mezunlara yöne-
lik başlatmış olduğu Lise Medeniyet 
Akademisi projesi kapsamında kayıt 
alımlarına başladı. Projeye katılmak 
isteyen öğrenciler, 12 Eylül tarihine 
kadar “atabeygenclik.konya.bel.tr” 
adresinden kayıtlarını yaptırabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
lise ve açık lisede eğitim alan öğ-
rencilere ve mezun gruplara yönelik 
hayata geçirmiş olduğu Lise Mede-
niyet Akademisi projesi kapsamında 
kayıt alımlarına başladı. 

Lise Medeniyet Akademisi’n-
de eğitimlerin yüz yüze olacağını 
belirten Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

eğitim alacak öğrencilere başarılar 
ve öğretmenlere kolaylıklar diledi. 
Başkan Altay, Türkiye’nin 2023 viz-
yonunda gençlere önemli görevler 
düştüğünü, bu doğrultuda Konya 

Büyükşehir Belediyesi olarak her za-
man gençlerin yanında olduklarını 
ifade ederek, “Hedefleri ve hayalleri 
doğrultusunda hem şehrimize ha-
yırlı hem de ülkemize faydalı genç 

nesiller yetiştirmek için Büyükşehir 
Belediyesi olarak projeler üretiyoruz. 

Bu doğrultuda hayata geçirdi-
ğimiz Lise Medeniyet Akademisi 
projemizle 9, 10, 11, 12. sınıf, açık 
lisede eğitim alan öğrencilerimize ve 
mezunlara; milli ve manevi eğitim-
ler, ders ve sınav destek programla-
rı, atölyeler ile çeşitli etkinlikler dü-
zenleyeceğiz. Hafta içi ve hafta sonu 
olacak eğitimlere katılacak tüm öğ-
retmen ve öğrencilerimize yeni dö-
nemin hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Lise Medeniyet Akademisi kayıtları; 
“atabeygenclik.konya.bel.tr” adre-
sinden 12 Eylül tarihine kadar de-
vam edecek.
n HABER MERKEZİ

Lise Medeniyet Akademisi kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çumra’nın önemli caddelerinden Menekşe Caddesi’nde asfalt çalışmasına başladı. 
Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay’a teşekkür etti

Çumra’da Menekşe 
Caddesi asfaltlanıyor

Çumra Menekşe Caddesi'n-
de sıcak asfalt çalışmaları Konya 
Büyükşehir Belediyesi ekiplerin-
ce başlatıldı.  Çumra Belediyesi ve 
KOSKİ tarafından tamamlanan alt-
yapı çalışmalarının ardından sıcak 
asfalt seriminin de başlamasıyla 
prestij caddeye dönüşecek Menek-
şe Caddesi’nin kısa sürede hizmete 
açılacağını belirten Çumra Belediye 
Başkanı Av.Recep Candan, destek-
lerinden dolayı Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay'a teşekkür etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen 
Çumra Belediye Başkanı Av.Recep 
Candan; “Menekşe Caddesi'nde, 
sıcak asfalt çalışması öncesinde 
Belediyemiz tarafından kilitli par-
ke taşlarının sökülmesi ve KOSKİ 
ekiplerince su şebekesinin tamir ve 
ıslahı ile ilgili çalışmaları tamamladı. 
Titizlikle sürdürülen çalışmaların so-
nunda sağlam altyapısı ve sıcak as-
faltı ile Çumra’mız bir prestij cadde 
daha kazanacak. 

Asfalt sezonu içerisinde Büyük-
şehir Belediyemiz ile sağladığımız 
koordinasyon ile birlikte ortaya çıkan 
hizmet verimliliği ilçemizin ihtiyaç 
duyulan her yoluna yansıdı. Gayret-
le Çumra'mızın ulaşım standartlarını 
yükseltmek için yaptığımız çalış-
malarda desteklerini bizden esirge-

meyen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Al-
tay ve ekibine hemşehrilerim adına 

bir kez daha teşekkür ediyorum. Sı-
cak asfalt çalışması sonucu yeni bir 
yüze ve kaliteye sahip olacak olan bu 

yolumuzun ilçemize hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Sosyal medyada İslam’a 
hakaret engellenmeli

Üzerinde müzakereleri yapılan 
ve yakında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) gündemine gel-
mesi öngörülen ‘yeni sosyal medya 
kanunu’, sosyal medyada

işlenecek suçlara hapis cezası-
nı öngörüyor. Manevi İlkeli Liya-
katli Diyanet ve Vakıf Çalışanları 
Sendikası (Mil-Diyanet Sen) Genel 
Başkanı Celaleddin Gül, konuya 
ilişkin bir açıklama yaptı. Gül, ‘Dini 
Değerlere Hakaret ve Aşağılama’ 
suçunun Sosyal Medya Kanunu 
kapsamına alınmasını önerdi. 

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı 
Celaleddin Gül, yaptığı açıklama-
da, yeni sosyal medya kanununun 
vatandaşlara sosyal medya kulla-
nımları nedeniyle hapis cezasına 
çarptırılabileceklerini öngördüğün 
anımsattı. İlgili kanunla birlikte 
bir sosyal medya kullanıcısının, 
hakaret suçundan hapisle yargıla-
nabileceğini belirten Gül, sözlerine 
şöyle devam etti, “Bu hapis cezası 
süresi, 3 aydan 2 yıla kadar ola-
bilecek. Sosyal medya hakkında 
bir yasa düzenlemesi yapılması 
ve sosyal medya kullanıcılarının 
bu yasaya göre hareket etmesini 
planlanıyor. Basına yansıdığı şek-
liyle hükümet yetkilileri, "Sosyal 
Medya Başkanlığı" adı altında yeni 
bir oluşum kurulmasını hedefliyor. 
Bu oluşumun Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) ya da 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK)’te kurulmasını planlayan 
hükümet, bu sayede sosyal med-
yada işlenen suçları denetim altına 
alacak. Kanun, yalan habere yöne-
lik de hapis cezası getirecek. Yalan 
haberi yapan ve bu haberi yayan 
kullanıcılar, 1 yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezası ile yargılanacak. Özel-
likle son yıllarda tek merkezden 
organizeli ve sistematik bir şekilde 
sosyal medya mecralarında dine, 

Peygambere ve dini değerlerimize 
hakaret içerikli, alenen aşağılayıcı, 
tahkir ve tezyif edici itibar suikas-
tını

amaçlayan paylaşımlar yapıl-
maktadır. Diyanet hizmet kolunda 
kurulmuş, Önce Ahlak ve Mane-
viyat ilkesini benimseyen Sosyal 
medya mecralarında dine ve dini 
değerlerimize hakaret edilmesi-
nin önüne ancak bu kanun ile en-
gel olunabileceğini düşünüyoruz. 
Diyanet RTÜK’te temsil edilmeli 
RTÜK’E verilen 9 üyeden birinin 
Diyanet kontenjanı olarak tahsis 
edilmesini ve RTÜK bünyesinde 
‘Ahlak Denetim Kurulu’ şeklinde 
yeni bir birimin oluşturulmasını, 
bu birimin başına Diyanet’ten ve-
rilecek üyenin başkanlık yapması, 
RTÜK’ün daha aktif ve etkin ça-
lışmasını sağlayacaktır. Mil-Diya-
net Sen olarak manevi tahribatı 
önlemeye yönelik daha önce ka-
muoyu ile paylaştığımız çözüm 
önerilerinin hayata geçirilmesi 
artık elzem hale gelmiştir. Başta 
eş cinsel LGBT dernekleri olmak 
üzere sapık ve sapkın derneklerin 
kapatılarak yıkıcı faaliyetlerinin 
yasaklanması, RTÜK içinde Ahlak 
denetim kurulunun kurulması, Di-
yanet’in RTÜK’te temsili, Aile Ba-
kanlığı’nın ilgili kurumlarla işbirliği 
ve aktif çözüm paketleri, aile kuru-
munu dinamitleyen ve aile haysi-
yetini ayaklar altına alan televizyon 
dizi ve programlarına daha ciddi 
yaptırımların uygulanması gibi 
önerilerin hayata geçirilmesi gere-
kiyor. Bu bağlamda; ‘Dini değerle-
re hakaret ve aşağılama’ suçunun 
önümüzdeki haftalarda TBMM’de 
kanunlaşacak ‘yeni sosyal medya 
kanunu’ kapsamına alınmasını ta-
lep ettiğimizi kamuoyuna saygıla-
rımızla arz ederiz.”
n EMİNE ÖZDEMİR
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Konya Aydınlar Ocağı’nda hipnozu anlatan Prof. Dr. Yalçın Kaya, “Başımızın belâsı koronavirüs hasta-
lığından ölüm sebeplerinin stresten, korku ve endişeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum” dedi

Kaya: Stres, korku 
ve endişe öldürüyor

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
Prof. Dr. Yalçın Kaya hipnozu, kale-
me aldığı ve İngilizce çevirisinin da 
yapıldığı “İnanıyorsanız üstünsü-
nüz” kitabından özetleyerek anlattı.

STRES, KORKU VE 
ENDİŞEYE DİKKAT

Psikoloji üzerine çalışmalar 
yaparken psikolojik olarak çok sı-
kıntılar çektiğini ve bu sıkıntıları 
atlatırken ağır travmalar yaşadığını 
ifade ederek konuşmasına başlayan 
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fak. Beden Eğitimi ve Sporda Psi-
kososyal Alanlar Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya, 
Kur’an’da bize haber verilen Al-
lah’ın emir ve yasaklarını hayatın 
her alanına alındığı zaman ancak 
rahat edeceğimizi belirterek “Bü-
tün hastalıkların sebebi stres değil 
mi?” sorusunu sordu ve “Başımızın 
belası olan Koronavirüs (Kovid-19) 
ölüm sebeplerinin büyük bir çoğun-
luğunun stresten ve korkudan ol-
duğunu düşünüyorum” iddiasında 
bulundu.

Allah’ın Kur’an’da daha çok ira-
de, infak ve cennet hayatı üzerinde 
durduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, 
dünyanın infakın peşinde olduğunu 
söyledi. Psikolojiye bireysel ve top-
lumsal olarak Kur’an’da buyurulan 
irade boyutu, cennet boyutu ve in-
fak (iyilik) boyutundan bakan Prof. 
Yalçın, Allah’ın izni olmadan yapra-
ğın bile kımıldamayacağı Kur’an’da 
ifade edildiğini ve her ayetin de 
yeniden o ayetleri okuyanın kalbi-
ne nazil olduğuna işaret etti. Profe-
sör Kaya, Hucûrat Suresi 14. Âyeti 
meâlen şöyle hatırlattı: “Bedeviler 
‘inandık’ dediler. De ki: Siz iman 
etmediniz ama ‘İslâm olduk’ deyin. 
Henüz iman kalplerinize inmedi. 
Eğer Allah’a ve Resulüne itaat eder-

seniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi 
eksiltmez.”

İmanın kalbe inmesi durumun-
da insanların mü’min ve muttaki 
olacaklarını ve o vakit mutlu üstün 
bir insan modeline ulaşabilecekle-
rini dile getiren Prof. Kaya, “O’nun 
bilgisi olmadan bir yaprak bile kı-

mıldamaz” ayetine dikkati çekerek 
“Kâinattaki her şey Allah’ın tasav-
vurundadır. Buna inanan ve inan-
dığını kalbine indiren müttakiler, 
Allah’ın işine karışmadıkları, kafa 
tutmadıkları, Allah’ın kanun ve ya-
saklarına uydukları zaman stresten, 
korkudan, kaygıdan, tasadan, bir-

takım çıkarlardan ve endişelerden 
uzak bir hayat yaşarlar” dedi.

ALLAH DOSTLARINA 
KORKU YOKTUR

 “Allah dostlarına asla korku 
yoktur, onlar hüzün de çekmeye-
cekler” şeklinde Yunus Suresinin 
62. Âyetini hatırlatan Kaya, buna 
birbirlerini himaye, yardım ve iyi-
lik yapmada zenginler ile fakirlerin 
paylaşımlarını örnek göstererek 
“Allah’a iman eden, yukardaki aye-
ti kalbine indiren, takvâ ve Allah’a 
saygı bilinciyle yaşayan müminlerin 
hayatlarında korku, hüzün, keder, 
tasa, kaygı ve endişeye gerek ol-
maz” dedi.

Sohbetin sonunda Konya Ay-
dınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü, şair-yazar Mustafa 
Remzi Samancı’yla birlikte Prof. Dr. 
Yalçın Kaya’ya, “Büyük Selçuklu 
Mimarı” adlı ciltli kitabı hediye etti. 
Sohbet, şair Hasan Ukdem’in oku-
duğu güzel bir şiir ve toplu hatıra 
fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘Adamına göre değil, 
hukuka göre adalet!’ 

Gelecek Partisi Konya İl Başka-
nı Hasan Ekici, yeni adli yılın açılışı 
ile birlikte yaşanan, Adalet Bakan-
lığı’nın 2021 yılı Görevde Yüksel-
me Sınav sonuçları ve “Liyakatsiz 
Mülakat” ile ilgili bir basın açıkla-
ması yaptı. İl Başkanı Ekici, “Bu-
gün sizlere Adalet Bakanlığı’nın 
kendi bünyesinde çalışan persone-
line uyguladığı liyakatsiz atamalar-
dan bahsetmek istiyorum. Adalet 
Bakanlığı’nın 2021 yılı Görevde 
Yükselme Sınav sonuçları nihayet 
açıklandı.

Konya Adliyesinin kazanan-
lar listesinden ise liyakatsizlik ve 
hüsran çıktı. Atama sonuçlarının 
açıklanma süresinin oldukça uza-
ması akıllarda yeterince soru işare-
ti bırakmıştı bırakmasına da siyasi 
torpilin bu denli umursamaz bir 
şekilde göze sokulması başta ad-
liye çalışanları olmak üzere birçok 
kişiyi şok etti.

Görevde yükselme sınavları 
Adliyelerde 6 yılını kâtip kadrosun-
da çalışarak tamamlamış olan me-
murların başvurabildiği biri yazılı 
diğeri mülakat olmak üzere iki aşa-
madan oluşan, sınav sonrası başa-
rılı olanların kâtiplik kadrosundan 
yazı işleri müdürlüğü kadrosuna 
yükselmeye hak kazandığı sınav-
dır. Tüm Türkiye çapında yapılan 
bu sınava Konya Adliyesinde açı-
lan 24 yazı işleri müdürü kadrosu 
için yine Konya Adliyesi çalışanla-
rından 350’den fazla kâtip başvur-
du. Yapılan yazılı sınav sonrasın-
da en yüksek sınav sonucundan 
başlamak üzere kadro sayısının 
4 katına tekabül eden ilk 106 kişi 
mülakata girmeye hak kazandı. Bu 
konuyu biraz daha açmak isterim. 
Bahsi geçen yazılı sınavda Konya 
Adliyesi katiplerinden en yüksek 
puanı (95) alan kişi ile birlikte ilk 
106 kişi (son puan 81) Ankara’da 
yapılan mülakat sınavına katıldı. 
Merak edenler için mülakat adı ve-
rilen bu sözlü sınavda ki biz buna 
torpil savaşları adını verdik; aday-
ların müdür olabilme, yöneticilik 
yapabilme kabiliyetlerini sorgula-
yacak tek bir soru bile sorulmadığı 
görüldü. Hadi canım olur mu öyle 

şey diyenler için birkaç mülakat so-
rusu örneğini buraya bırakıyorum.

*Yeniçeri Ocağını kaldıran pa-
dişah kimdir?

*İlk dünya haritasını kim çiz-
miştir?

*Ağacın içinde gizlendiği esna-
da şehit edilen peygamber kimdir?

*Filistin Kurtuluş Örgütünün 
Kurucusu kimdir?

*Bayrak şiirinin yazarı kimdir?
*Sertap Erener’in Eurovision 

şarkı yarışmasına katıldığı İngilizce 
şarkının Türkçe meali nedir?

Soru örneklerinin sizdeki etkisi 
ne oldu bilmem ama ben epeyce 
güldüm bu ağlanacak hale. As-
lında çok zor şartlarda iki kuruş 
maaşla zar zor geçinen tüm adliye 
çalışanlarının bu tür genel kültür 
sorularına eğilimlerini artırmaları 
gerekir ki bilgi yarışmalarına katı-
lıp ek gelir kazansınlar. Demem o 
ki yazılı sınav sonrasında mülakata 
girmeye yeter bir puan alındıktan 
sonra (en yüksek, en düşük olma-
sı hiç önemli değil ki ekteki listeyi 
incelerseniz ne demek istediğimi 
gözlerinizle göreceksiniz) müdür 
olabilmek için gerekli tek şey si-
yasi torpil. Yazılı sınava gecesini 
gündüzüne katarak çalışıp yüksek 
puan almanın, çalışkan ve azimli 
olmanın hiç ama hiçbir önemi yok. 
En kötüsü de bu durumun tüm 
çalışanlar tarafından kanıksanmış 
olması. Tabiri caizse dayısı olan 
müdür oluyor. Seçilmiş son başba-
kan olan Genel Başkanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun da dediği 
gibi adalet görkemli binalarda de-
ğil, vicdanlarda tecelli eder” diye 
konuştu.  n HABER MERKEZİ

Deniz- Muhammed Koçyiğit çiftinin oğulları Emir, düzenlenen tören ile sünnet oldu. 
Koçyiğit ailesini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı            

Koçyiğit ailesinin 
sünnet mutluluğu

Koçyiğit ailesi, evlatlarının sün-
net ettirmenin mutluluğunu yaşa-
dı. Deniz – Muhammed Koçyiğit 
çiftinin oğulları Emir, düzenlenen 
tören ile sünnet oldu. Koçyiğit aile-
si evlatlarının bu mutlu günlerinde 
misafirlerini Diltaş Düğün ve Kong-
re Merkezi’nde ağırladı. Düzenle-
nen sünnet merasimine Koçyiğit 
ailesinin sevenleri ve yakınları ile 
çok sayıda davetli katıldı. Deniz ve 
Muhammed Koçyiğit çifti, misafir-
lerini kapıda tek tek karşılayarak 
davetlilerin tebrikleri kabul etti. 
Gerçekleştiren sünnette misafirlere 
geleneksel Konya düğün pilavı ik-
ram edildi. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Emir’e   geçmiş olsun diyor, 
Deniz ve Muhammed Koçyiğit çifti 
başta olmak üzere Koçyiğit ailesini 
de tebrik ediyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akotom Makine sahibi Haydar Akgün’ün oğlu Melih Akgün’ü evlendirmenin mutluluğunu 
yaşadı. Gerçekleştiren düğünde misafirlere geleneksel Konya Pilavı ikram edildi

Altıparmak ve Akgün 
ailelerinin mutlu günü

Akotom Makine sahibi Haydar 
Akgün’ün oğlu Melih Akgün’ü ev-
lendirmenin mutluluğunu yaşadı. 
Filiz -Hüseyin Altıparmak çiftinin 
kızı Ayliz ile Aysel-Haydar Akgün 
çiftinin oğlu Melih, Saltanat Düğün 
tesislerinden düzenlenen düğün 
töreni ile hayatlarını birleştirdi. Ak-
gün ve Altıparmak ailelerini mutlu 
günlerinde sevenlerinin ve yakınla-
rının yanı sıra AK Parti Konya Mil-
letvekili Gülay Samancı ve Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 
yalnız bırakmadı. Akgün ve Altıpar-
mak aileleri misafirleri kapıda tek 
tek karşılayarak tebrikleri kabul etti. 
Gerçekleştiren düğünde misafirlere 
geleneksel Konya Pilavı ikram edildi. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak Ayliz 
ile Melih’e bir ömür boyu mutluluk-
lar dilerken Altıparmak ve Akgün ai-
lelerini tebrik ederiz. n SİBEL CANDAN
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Kalbin hastalıklardan temizlene-
bilmesi için ibaetleri huşu ile yapmaya 
gayret etmek icab eder. Zira Cenabı 
Hak huşu¬suz bir ibadeti istememekte 
ve şöyle buyurmaktadır: Vay o namaz 
kılanların haline ki onlar namazlarından 
gafildirler. (el-Maun, 4-5) Müfessir El-
malılı Hamdi Yazır, bu ayetin tefsirin-
de şöyle demektedir: Onlar namazın 
ehemmiyetinden gaflet edip, onu ge-
reği gibi ciddi bir vazife olarak yapmaz-
lar, Kılınıp kılınmadığına aldırmazlar, 
Vaktine dikkat etmezler, vaktin geçip 
geçmediğine aldırmayıp tehir ederler, 
Namazın terkinden müteessir olmaz-
lar, Kıldıkları vakit de, Allah için halis 
niyetle kılmayıp dünyevi birtakım mak-
satlar için kılarlar, İnsanlarla beraber 
bulunduklarında namaz kıldıkları hal-

de, yalnız kaldıklarında kılmazlar; kılsa-
lar bile Hakk’ın huzurunda imiş gibi bir 
huşu ve tazim içinde değil, gösterişle 
kılarlar.” (Hak Dini Kuran Dili, IX, 6168) 
Müminun Suresi’nde de: Muhakkak ki 
(şu) mü’minler felah bulmuştur: On-
lar, namazlarında huşû içindedirler.” 
(el-Mü’minûn, 1-2) buyrulmaktadır. 
Diğer bir ayeti kerimede ise namazı 
huşû ile kılmanın nasıl mümkün ola-
bileceği şöyle izah edilmektedir: Sabır 
ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. 
Şüphesiz ki o, huşu sahibi olanlardan 
başkasına elbette ağır gelir. Onlar ki 
kendilerinin hakikaten Rablerine kavu-
şacaklarına ve O’na rücu edeceklerine 
inanırlar.” (el-Bakara, 45-46)

Huşuu, bazıları korku, çekingen-
lik gibi kalbi fiillerden biri olarak tarif 

etmiş; bazıları da onu, 
gereksiz hareketleri terk 
etmek ve sükunet içinde 
olmak gibi azalara ait fiil-
lerden göstermiştir. Doğ-
rusu huşu, aslı kalbde, 
tezahürü bedende olmak 
üzere ikisini de içinde bu-
lundurur. 

Kalbe ait tarafı, Rab-
bin azamet ve celali kar-
şısında kendi hiçliğini 
görerek, nefsi, Hakk’ın emrine baş 
eğdirmek, son derece yüksek bir edeb, 
tazim ve saygı hissi duymaktır. Dış gö-
rünüşle alakalı yönü de, vücut organ-

larında bu duygunun 
zuhuruyla bir sakinlik 
meydana gelmesi, na-
mazda gözlerin etrafa 
değil, önüne ve secde 
mahalline bakmasıdır. 
Dikkat edilecek olursa 
ayeti kerimede, namazı 
huşu ile kılabilmek için 
kişinin, Allaha kavuşu-
yormuşçasına ve O’na 
dönüyormuşçasına 

bir haleti ruhiye içinde bulunmasının 
lüzumu açıkça belirtilmektedir. Yani 
namazın beden ve kalb ahengi içinde 
kılınması zaruridir. Ancak böyle bir 

namaz mü’mini fahşa ve münkerden 
koruyabilir.

Bahaeddin Nakşibend kuddise 
sirruha sordular: Bir kul, namazda 

nasıl huşua erer? O da cevaben: Dört 
şeyle.” buyurdular: Helal lokma, Ab-
dest sırasında gafletten uzak durmak, 
İlk tekbiri alırken kendini huzuri ilahi’de 
bilmek, Namaz dışında da Cenabı 
Hakk’ı asla unutmamak.

Nitekim ayet-i kerimede şöyle 
buyrulur: Onlar namazlarında devam-
lıdırlar. (el-Mearic, 23) İbadetlerde hu-
şuu yakalayabilmek ve ibadet haricin-
de de sanki namazdaymış gibi manevî 
bir halet-i ruhiye içinde olabilmek için 
diri bir kalble fuzuli söz ve davranış-
lardan azami derecede uzak durmak 
gerekmektedir. Ayet-i kerimede şöyle 

buyrulur: Onlar ki, boş ve faydasız şey-
lerden yüz çevirirler. (el-Mü’minûn, 3) 
Diğer ibadetler de böyledir. Bu hususta 
Cenab-ı Hak şöyle buyurur: O mü’min-
ler ki, verdikleri (hayır ve sadakaları), 
kalbleri her an Rab’lerine dönüyor 
olmanın haşyetiyle ürpererek verirler. 
(Diğer bir kıraata göre ise): Yaptıkları 
her işi bu haşyet, korku ve ürperme 
hissiyatı içinde yaparlar. (el-Mü’minûn, 
60) Şüphesiz ki Allah, kullarının (sami-
mi) tevbesini kabul eder ve (gönülden 
verdikleri) sadakaları alır!.. (et-Tevbe, 
104) Ayette sadakanın, yani infakın da, 
namaz gibi riyadan uzak ve huşu için-
de verilmesi istenmektedir. Bu incelik, 
hadis-i şerifte “sağ elin verdiğinden 
sol elin haberdar olmaması” (Buhari, 
Ezan, 36) şeklinde ifade buyrulmuştur.

HUŞU NEDİR?

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar 
ve Emirgazi ilçelerine bağlı mahal-
lelerde vatandaşlarla ve esnafla bir 
araya geldi. Başkan Altay, “Ziyaret-
lerimizde hemşehrilerimizin teklif 
ve fikirlerini dinledik, dualarını aldık. 
Allah birliğimizi daim etsin.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Emirgazi 
ve Karapınar’a bağlı mahallelerde 
vatandaşla ve esnafla buluştu. Ma-
halle ziyaretleri kapsamında, ilk ola-
rak AK Parti Karapınar İlçe Başkanı 
Yusuf Zengin ile birlikte Karapınar 
ilçesine bağlı; Hotamış, ıslık, Ye-
şilyurt ve Kayalı mahallelerindeki 
vatandaşlarla buluşan Başkan Al-

tay, daha sonra Emirgazi Belediye 
Başkanı Nurişen Koçak ve AK Parti 
Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanak-

çı ile birlikte ilçeye bağlı Işıklar ve 
Demirci mahallerinde vatandaşlar-
la ve muhtarlarla görüştü. Ziyaret 

ettiği mahallelerde esnaflara hayırlı 
işler temennisinde bulunan Başkan 
Altay, çocuklarla da yakından ilgile-
nerek hediyeler verdi. Vatandaşların 
talep ve görüşlerini dinleyerek has-
bıhâl ettiklerini ifade eden Başkan 
Altay, “Hemşehrilerimizin görüşleri 
bizim için çok değerli. Ziyaretleri-
mizde teklif ve fikirlerini dinledik, 
dualarını aldık. Konya, çok büyük bir 
coğrafyaya yayılan bir şehir. Biz de 
her bölgemize ihtiyaç duyulan hiz-
metleri götürmek için gece gündüz 
demeden gayret ediyoruz. Allah, 
birliğimizi daim etsin. Vatandaşları-
mızın da desteğiyle şehrimizi yarın-
lara daha güçlü taşıyacağız inşallah.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

‘Şehrimizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız’

Küçük yaşlarda çalışmak için ailesiyle Konya’ya taşınarak 40 yıl boyunca inşaat işinde çalışan Mehmet Akbu-
lut, 4 ay önce köyüne geri dönüş yaparak kendi evini yapıp, bahçesinde çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı

40 yıl uğramadığı
köyüne geri döndü

Bozkır ilçesi Hamzalar Mahal-
lesi'nden 1978 yılında çalışmak için 
Konya’ya gelen Mehmet Akbulut, 
marangozlar sanayinde işe başladı. 
Askerlik yılına kadar burada çalışan 
Akbulut, askerden geldikten sonra 
inşaat işine yöneldi. 

Yaklaşık 10 yıl boyunca bir fir-
mada işçi olarak çalışan Mehmet 
Akbulut, daha sonra kendi işini 
yapmaya karar vererek Konya ve 
çevre ilçelerinde inşaat üzerine çe-
şitli çalışmaların ardından yap sat 
ve anahtar teslimatlı işlere yöneldi. 
57 yaşındaki Mehmet Akbulut, ço-
cuklarını da kendi işini öğrettikten 
sonra şehir hayatından uzaklaşma-
ya karar verdi. 

Doğduğu memleketi olan Boz-
kır ilçesi Hamzalar Mahallesi'ne 
geri dönen Mehmet Akbulut, bu-
rada arsasını aldı. Arsa üzerine ilk 
olarak evini yapan Akbulut, daha 
sonra kendi tüketeceği ürünlerin 
ekimini yaptı.

‘BEN BURAYA YAKLAŞIK 
40 YILDIR GELMİYORUM’

Yoğun çalışma hayatının ardın-
dan böyle bir karar aldığını anlatan 
Akbulut, “Konya’da yıllardır inşa-

atla uğraşıyorum. Çocuklar anne-
leriyle beni buraya gönderdi. Git 

köye dediler ben de geldim. Tarla 
aldım bahçeye bir şeyler yetiştir-

meye çalışıyorum. Burada doğup 
büyüdüğüm için ziraat işlerine yö-
neldim. Bağ bahçe işlerini de sevi-
yorum bunun için buraya gelerek 
kendim üretim yapacağım. Biraz 
arazi aldım ev yaptım bahçe yaptım 
burada çilek yetiştirmeye çalışıyo-
rum. Ben buraya yaklaşık 40 yıldır 
gelmiyorum. Burada çok değişiklik 
olmuş” dedi.

‘KENDİ ÜRÜNÜNÜ 
EKİP YETİŞTİRMEK 

HERKESE NASİP OLMAZ’
Kentten köylerine dönmek is-

teyen başta gençler olmak üzere 
gençlere seslenen Mehmet Akbu-
lut, “Ben burada genel olarak 1-2 
saat kadar inşaatla uğraşıyorum 
daha sonra bağ giderim bahçeye 
çıkarım burada ne yetiştiririm eke-
rim diye buradaki komşularla isti-
şare ederiz. 

Dönüş yapmak isteyenlerin 
hepsine destek olmaya çalışayım. 
Ben bu kişilerin dönmelerini is-
terim. Kendi ürününü ekip yetiş-
tirmek herkese nasip olmaz. Yani 
bir şeyi yetiştirir emeğin olduğu 
zaman o senin için daha kıymetli 
olur” şeklinde konuştu. n İHA

Konya, ihracatta tüm 
zamanların rekorunu kırdı

Uğur İbrahim Altay,
Niğde’yi ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından açıklanan 2021 yılı 
Ağustos ayı İhracat rakamlarını 
değerlendirdi. 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
M. Hilmi Kağnıcı, “TİM’in açıkla-
mış olduğu verilere göre Türkiye 
ihracatı, Ağustos ayında yüzde 
51.8'lik artışla 18.91 milyar dolara 
ulaşmıştır. Yıllık bazda 207 milyar 
dolar ile tüm zamanların en yük-
sek ihracat rakamı olarak kayıtlara 
geçmiştir. 

Konya, 2021 yılının ilk sekiz 
ayında 2.500’ün üzerinde ihracatçı 
firması ile yüzde 46,51 oranında, 
Ağustos ayında ise yüzde 64.98’lik 
artışla ihracatta tüm zamanların 

rekorunu kırmıştır. Türkiye’nin yıl-
lık ihracat rakamından aldığı payı 
yüzde 1,49 oranında yükselterek, 
1 milyar 943 milyon dolar ihra-
cat rakamı ile yıllık bazda en çok 
ihracat yapan iller sıralamasında 
10’uncu sıraya yükselmiştir.

Ülkemiz ve şehrimiz, 2021 yılı-
nın geri kalanında daha da hızlı bir 
ivme yakalayarak, İhracat artışını 
sürdürecek ve ekonomimiz daha 
da canlanacaktır. Her yıl ülke eko-
nomisine ciddi katkı veren Konya, 
iller arasındaki sıralamasında ilk 
5’e girecektir.  Bunun için ülkesi 
ve şehri için canını dişine takarak 
durmadan ve yorulmadan çalışan, 
tüm sanayicilerimizi, iş adamları-
mızı ve çalışanlarını tebrik ediyo-
rum.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
ekip arkadaşları, Niğde Belediye 
Başkanı Emrah Özdemir’in misa-
firi oldu. 

Ziyarette Başkan Özdemir, 
devam eden çalışmaları ve ger-
çekleştirmeyi planladıkları projeler 
hakkında bilgiler verdi. Belediye-
cilik alanında yapılan çalışmaların 
masaya yatırıldığı görüşmede her 
iki başkan da her zaman iş birliğine 
hazır olduklarını ifade ederek, be-
lediyecilikte tecrübe paylaşımının 
önemine vurgu yaptı. 

Çalışma ofisinde gerçekleşen 
görüşmeden sonra Kale bölgesine 
ve Gümüşler Manastırı’na kısa bir 

ziyaret gerçekleştiren Başkan Al-
tay, Kale Dönüşüm Projesini yerin-
de inceleyerek tecrübe paylaşımın-
da bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan Niğde Belediye Başkanı Em-
rah Özdemir; “Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’ı Niğde'mizde ağırladık. 

Başkanımızı belediyemizde 
ağırladıktan sonra Kale Bölgemiz 
ve Gümüşler Manastırında kısa bir 
gezinti yaptık. Karşılıklı deneyimle-
ri paylaşmak adına oldukça verimli 
bir gün geçirdik. Başkanımıza ziya-
retleri için çok teşekkür ediyorum” 
dedi.
n İHA

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER
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Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 200 bin lirayı çaldılar

Konya’da 2 şüphelinin araç-
larıyla takip ettikleri otomobilin 
camını kırıp içerisinde 200 bin lira 
olan çantayı çaldığı anlar bir iş ye-
rinin güvenlik kamerası tarafından 
saniye saniye görüntülendi.

Olay, Karatay ilçesi Fevzi Çak-
mak Mahallesi Büsan Sanayi bölge-
sinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, sahte plakalı bir otomobil 

içerisindeki henüz isimleri belir-
lenemeyen 2 kişi, içerisinde 200 
bin lira olan çantayı çalmak için bir 
otomobili takibe aldı. Takibe aldık-
ları araç sanayi bölgesindeki bir iş 
yerinin önüne durdu ve sürücüsü 
ve yanındaki bir kişi çantayı araba-
da bırakarak araçtan ayrıldı.  Bu du-
rumu fırsat bilen şüphelilerden biri 
geldikleri araçtan inerek otomobi-

lin camını patlattıktan sonra para 
dolu çantayı aldı. Şüpheliler, daha 
sonra geldikleri araçla olay yerin-
den kaçtı. Araçlarının yanına gelen 
otomobil sahibi, paranın çalındığını 
fark edince durumu polis ekipleri-
ne bildirdi. Olay yerine ulaşan polis 
ekipleri, yaptıkları incelemelerin 
ardından şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. Çevredeki gü-

venlik kameraları incelemeye alan 
polis, görüntülerden şüphelileri ve 
geldikleri aracı tespit etti. Şüphe-
lilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anı 
bir iş yerinin güvenlik kamerası ta-
rafından saniye saniye kaydedildi. 
Olayın ardından polis ekipleri, hır-
sızlık şüphelilerini yakalamak için 
çalışma başlattı.
n İHA

Konya’da bir otelin asansör ba-
kımını yaparken elektrik panosuna 
parça kaynak yapan ve bu sırada 
asansöre sıkışan 2 kişiden biri olay 
yerinde hayatını kaybederken, diğer 
işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçi-
nin hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, merkez Karatay ilçesi Azi-
ziye Mahallesi Ayanbey Sokak üze-
rinde bulunan bir otelde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan 
Üzgü ile Ahmet Mutlu otelin asan-
sör bakımını yapmak için bakım pa-
nosuna girdi. Panoya parça takmak 
isteyen çalışanlar, parçayı kaynak 
yaptıkları sırada bir anda yangın 
çıktı. Hareket eden asansöre sıkışan 

Berkan Üzgü ile Ahmet Mutlu'yu 
fark edenler durumu sağlık, itfaiye 

ve polis ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine ulaşan itfaiye ekipleri olaya mü-

dahale ederken, Berkan Üzgü’nün 
hayatını kaybettiği belirlendi. 

Diğer işçi Ahmet Mutlu ise it-
faiye ekipleri tarafından sıkıştığı 
yerden kurtarıldı. Sağlık görevlileri-
nin müdahalesinin ardından Konya 
Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet 
Mutlu’nun hastanede tedavisinin 
sürdüğü bildirildi. Berkan Üzgü'nün 
asansörde sıkışan cenazesi, itfaiye 
ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis 
ekiplerinin incelemesinin ardından 
Üzgü’nün cansız bedeni otopsi ya-
pılmak üzere Konya Şehir Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor.
n İHA

Asansörde sıkışan 2 işçiden biri öldü

Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi’nin kesiştiği kavşakta iddiaya 
göre kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şehrin göbeğinde feci 
kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 
2 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.00 
sıralarında merkez Selçuklu ilçe-
si Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi ile 
Rauf Denktaş Caddesi'nin birleştiği 
kavşakta meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Süleyman 
Ç. idaresindeki 42 AFV 255 plakalı 
otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği ileri 
sürülen Tekin Özen idaresindeki 34 
YR 9895 plakalı otomobille çarpış-
tı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 
araçlar refüjdeki elektrik direğine 
çarparak durabildi. Kazanın ardın-
dan olay yerine ambulans, itfaiye 
ve polis ekipleri sevk edildi. Yapı-
lan kontrolde sürücülerden Tekin 
Özen'in olay yerinde hayatını kay-

bettiği belirlendi. Yaralanan diğer 
araç sürücüsü Süleyman Ç. ile Cela-

lettin Ö. yapılan ilk müdahalenin ar-
dından hastaneye kaldırılarak tedavi 

altına alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Yakıtı azalan tek motorlu 
uçak tarlaya zorunlu indi

Kaçak avlanan 83 kişiye 
273 bin 448 lira ceza

Zirai ilaçlama yapan tek motor-
lu uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle 
tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. 

Alınan bilgiye göre, pilot Ah-
met A. yönetimindeki tek motorlu 
uçağın Sarayönü ilçesi Ladik Ma-
hallesi'nde zirai ilaçlama yaparken 

yakıtı azaldı. Uçak, Büyükzengi 
mevkisindeki tarlaya zorunlu iniş 
yaptı. Uçağın, herhangi bir kaza 
kırıma uğramadığı, yakıt ikmalin-
den sonra tekrar uçuşa geçeceği 
öğrenildi.
n AA

Karaman’da kaçak av yapar-
ken yakalanan 83 kişiye 273 bin 
448 lira para cezası kesildi. 

Edinilen bilgiye göre, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Karaman 
Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınır-
ları içerisinde av koruma kontrol 
faaliyeti yaptı. Ekipler, kırsal alan-

larda avlandığını tespit ettiği 83 
kişiyi yakaladı. Bu kişilere izinsiz 
ve kaçak avlandıkları gerekçesiyle 
273 bin 448 lira idari para cezası 
uygulandı. Ekipler, ayrıca av sıra-
sında kullanılan 5 araca ile 6 tüfeğe 
de el koydu.
n İHA
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‘Konya’nın kıymetini bilmek hepimizin görevi’

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, İl Başkan Yardımcıları 
Gökhan Taşkıran, Osman Nail Kav-
ruk, Adnan Bahçeci ve İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri Bilal Ukdem, Rıfat 
Çenesiz ve Yusuf Ziya Kıymet ile 
birlikte Konya Gazeteciler Cemiye-
ti’ne nezaket ziyaretinde bulundu. 
Heyeti Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir ve yönetim 
kurulu üyeleri karşıladı. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
“AK Parti Konya İl Başkanı Sayın 
Hasan Angı’nın hem il başkanlığı 

hem de öncesindeki siyasi görevle-
rinin yanı sıra STK başkanlığı yaptı-
ğı dönemlerde de büyük destekleri-
ni gördük. Kendisi Konya basınıyla 
her zaman samimi ve sıcak ilişkiler 
kurmaktan yana tavır aldı. Sorun-
larımızı ve sıkıntılarımızı kendisi-
ne ilettiğimizde aynı samimiyetle 
dinleyip çözüm üretme çabası içe-
risinde oldu.  Tabi içinde bulundu-
ğumuz süreç Anadolu basını açı-
sından da dönüşüm ve değişimin 
yaşandığı bir süreç. Bu dönüşüm 
ve değişim süreci içerisinde biz is-
tiyoruz ki Anadolu basınının sahip 
olduğu haklar sadece korunmak-

la kalmasın, geliştirilsin. Anadolu 
basınının gelirlerinin artırılması 
sağlansın. Meclis’in tatil sürecinin 
ardından yeniden yoğun bir döne-
me gireceği bu günlerde Anadolu 
basınının sorunlarının da Anadolu 
basınını temsil eden isimler tara-
fından doğrudan muhatap alınarak 
aktarılması gerekiyordu. Biz sorun-
larımızın, taleplerimizin ve çözüm 
önerilerimizin olduğu dosyayı şim-
dilerde hazırlama aşamasındayız. 
İnşallah en kısa zamanda hem ken-
dilerine, hem de Ankara’daki işin 
muhataplarına ulaştıracağız” dedi. 

Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin 

son genel kurulun ardından daha 
kucaklayıcı ve kapsayıcı bir hal aldı-
ğını dile getiren Başkan Sefa Özde-
mir, “Geçmişteki gücümüze bu dö-
nemde daha çok güç katmış olduk. 
Konya basını olarak her zaman mil-
li ve manevi değerlerine sadık bir 
yapımız vardı, bu yapıyı bozmadık, 
bozulmasına da müsaade etmeyiz. 
Bu geçiş sürecinin sancılarını en 
aza indirgemek adına desteklerini-
zin olacağını umut ediyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

‘SORUNLAR ORTAK AKILLA 
BERTARAF EDİLEBİLİR’

Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin 

yeni yönetiminin hayırlı olmasını 
dileyerek sözlerine başlayan AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
da, “Basına emek veren tüm ar-
kadaşlarımızın temel amacının bu 
şehre hizmet etmek olduğunu bi-
liyoruz. 

Şehrin hukukunu korumak ve 
gelişimini sağlamak hepimizin gö-
revi. Konya basını, tarihten bu yana 
hakikaten örnek teşkil ediyor. Tabi 
zaman zaman her sektörde olduğu 
gibi medya sektöründe de zorluklar 
yaşanabiliyor. 

Bunların tarafların tamamının 
dinlenmesiyle oluşacak ortak akıl 

neticesinde bertaraf edilebilece-
ğine inanıyorum. Maksat üzüm 
yemek olursa netice alınır. Ben 
zor dönemdeki gayretlerinizden 
ve başarılı hizmetlerinizden dolayı 
sizlerin nezdinde tüm meslek men-
suplarını takdir ediyorum. Ayrıca 
birlik ve beraberliğin sağlanması 
adına fedakarlık yapan herkese 
de şükranlarımı sunuyorum. Kon-
ya’nın kıymetini bilmek, bu şehre 
sahip çıkmak hepimizin görevidir 
diye düşünüyorum” dedi. Ziyaret, 
günün anısına çekilen fotoğraflarla 
son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Karatay’da düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadelede Basının Rolü’ konulu söyleşide gençleri zararlı 
alışkanlıklardan korumada ve toplumsal bilincin oluşmasında basının önemli rol oynadığı vurgulandı

Temel hedef gençleri
bağımlılıktan korumak

Karatay Belediyesi, Karatay 
Kent Konseyi ve Konya Bağımlı-
lıkla Mücadele Derneği iş birliğiyle 
“Bağımlılıkla Mücadelede Basının 
Rolü” konulu bir söyleşi programı 
gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Hilmi 
Çetin’in konuşmacı katıldığı prog-
ramda Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, belediye olarak genç-
leri zararlı alışkanlıklardan koruyan 
etkinliklerin yanı sıra bağımlılıkla 
mücadele eden vatandaşları toplu-
ma yeniden entegre edecek pek çok 
projeyi de hayata geçirdiklerini söy-
ledi. Konya Bağımlılıkla Mücadele 
Derneği Başkanı Mehmet Demirel 
bağımlılıkla mücadelede basına yö-
nelik yeni kriterlerin belirlenmesi 
gerektiğine vurgu yaptı. Doç. Dr. 
Fatih Hilmi Çetin ise, “Bağımlılıkla 
mücadelede medyanın haber dili-
ne, yayınlarına ve içeriklerine çok 
dikkat etmesi gerekiyor” dedi.  Ka-
ratay Belediyesi, Karatay Kent Kon-
seyi ile Konya Bağımlılıkla Mücadele 
Derneği işbirliğiyle “Bağımlılıkla 
Mücadelede Basının Rolü” adlı bir 
söyleşi programı düzenlendi. Sel-
çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı 
Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin’in konuş-
macı olduğu ve Karatay Belediyesi 
Aziziye Kültür Merkezi’nde yapılan 
programa Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca, Konya Bağımlılıkla 
Mücadele Derneği Başkanı Mehmet 
Demirel, Karatay Kent Konseyi Baş-
kanı Abdurrahim Arslan, Karatay 
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Baş-
kanı Ahmet Babuccu ile Konya’da 
faaliyet gösteren basın-yayın kuru-
luşlarının temsilcileri katıldı. 

‘GENÇLERİMİZİ ZARARLI 
ALIŞKANLIKLARDAN KORUYACACAK 

BİRÇOK PROJE YÜRÜTÜYORUZ’
Programın açılışında konuşan 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, bağımlılıkla mücadele ve bu 
süreçten olumsuz etkilenen vatan-
daşların toplumsal hayata uyumu 
noktasında Karatay Belediyesi ola-
rak gerek üniversiteler gerekse de 
birçok kamu kurum ve kuruluşlar-
la ortak protokoller hazırladıkları-
nı vurguladı. Başkan Hasan Kılca, 

“Bağımlılık, sadece Türkiye’nin 
veya şehrimizin değil tüm dünyanın 
genel bir masala ve bütün insanlı-
ğın geleceğini tehdit eden ciddi bir 
problem. Karatay Belediyesi olarak 
bizler de özellikle sivil toplum kuru-
luşlarıyla hareket ederek bu müca-
delenin gerek kültürel gerek sosyal 
gerekse de ekonomik ayağını kap-
sayan birçok çalışma yürütüyoruz. 
Okullarımızda öğrencilerimizi spora 
yönlendirecek projeler yürütüyoruz. 
Yaz Spor Okulları programları yapı-
yoruz, bütün okullarımıza halı saha-
lar kazandırıyoruz, yazın çocukları-
mız için kamplar düzenliyoruz. Yine 
Kent Konseyimiz gençlerimize yö-
nelik birçok program yapıyor. Yine 
belediye olarak KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi ve İŞKUR işbirliğiyle kültürü-
müzde yüzlerce yıllık geçmişe sahip 
olan hasır ve sepet dokumacılığı 
sanatını Karatay’daki bir mahalle-
mizde yeniden canlandırdık. Sadece 
bu projemiz bile aslında bağımlılıkla 
mücadelede bizler için önemli bir 
başarı hikayesi olarak görülebilir. 
Bağımlılıkla mücadele eden genç-
lerimiz ve vatandaşlarımıza yönelik 
olarak verdiğimiz kurslar neticesin-
de üretilen sepetler birçok yerden 
talep gördü ve şu an bu taleplere 
yetişemiyoruz. Bu vatandaşlarımız 
para kazanınca başka yerlere sap-
mıyorlar. Ancak öncelikle bağımlılığı 
önleyici tedbirlere önem vermeliyiz. 
Çünkü bir insanın bağımlı olmasın-
dan sonra bu yolda verilen müca-
dele çok daha zor oluyor. Onun için 
eğitim ve gençlerimizin geleceğini 

olumlu etkileyecek çalışmalarla bu 
mücadeleye katkı verebiliriz diye 
düşünüyorum. Bu konuda eğitim 
camiamıza, anne ve babalara da bü-
yük görevler düşüyor” dedi. 

‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE
 MEDYADA BAZI KRİTERLERİN 

OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ’
Konya Bağımlılıkla Mücadele 

Derneği Başkanı Mehmet Demirel 
de programın düzenlenmesinde 
emekleri bulunan Karatay Beledi-
yesi’ne teşekkür ederek programın 
verimli geçmesi temennisinde bu-
lundu. Mehmet Demirel, şunları 
kaydetti: “Günümüzde gençlerimiz 
ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Bu 
bağlamda basının yaptığı haberleri 
ve yayınları çok önemsiyoruz. Ya-
pılan haberler, kullanılan dil ve ya-
yınlarda hassas davranmak ve bu 
kapsamda bazı kriterlerin olması ge-
rektiğine inanıyoruz. Bizler de Kon-
ya Bağımlılıkla Mücadele Derneği 
olarak şehrimizde önemli bir gay-
retin içerisindeyiz. Mesele Karatay 
olunca hep birlikte hareket ediyoruz. 
Bu vesileyle bu programda ve mü-
cadelemizde her zaman yanımızda 
olan Karatay Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür edi-
yorum.”

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE
 TOPLUMSAL BİLİNCİN OLUŞMASI 

ADINA MEDYAYA BÜYÜK 
SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Fatih Hilmi Çetin, bağımlılığın ge-

nel anlamda özenti, çevre veya ha-
yatındaki psikolojik nedenlerle baş-
ladığına vurgu yaptı.  Bağımlılığın 
önüne geçmek ve bu mücadelede 
toplumsal bir bilincin oluşabilmesi 
için medyaya büyük görevler düş-
tüğüne vurgu yapan Fatih Hilmi Çe-
tin, “Basının bu konudaki en önemli 
rolü, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili 
toplumsal algıyı yeniden topluma 
iletmektir. Ama bundan da önemlisi 
basının inşa etme rolü var. Toplu-
mun bir konuyu nasıl algılayacağına 
dair basın ve diğer ilişkili kurumlar 
bu inşayı yapabiliyor. Bağımlılık-
ta bu konu çok daha önemli çünkü 
toplum, bağımlı bireyi dışlayabilir, 
ötekileştirebilir veya kendi sorunu 
değilmiş gibi davranabilir ama basın 
bu konuda üzerine düşeni yaparsa 
toplum bu bağımlılığı bir hastalık 
olarak görüp bu hastalığın atlatıla-
bilmesi için mücadele eder veya bu 
mücadele katkı verir. Bu konuda 
ortak bir dil oluşturmak gerekiyor. 
Bağımlılıkla mücadeleden başarıyla 
çıkmış gençlerin hayat hikayelerine 
yer vermek, bu mücadeleye devam 
eden gençlerimiz için de umut ışığı 
olacaktır. Yine bu mücadeleyi veren 
kişilerin isimleri veya yüzleri medya-
da neredeyse hiç gizlenmeden veri-
liyor. Bu kişilerin gelecekteki hayatı-
nı da olumsuz etkiliyor. Tabii sadece 
medya değil, toplumun önünde olan 
insanların özellikle de sanatçıların 
da bağımlılık yapan maddelerle ilgili 
söylemlerinde, eylemlerinde ve or-
taya çıkardığı eserlerinde çok dikkat-
li olması gerekiyor. Yine ana haber 
bültenlerinde yakalanan maddenin 
piyasa değerinden söz edilmeme-
si gerekiyor veya bu kişilerle ilgili 
haberlerde lüks ve macera dolu bir 
hayatının olduğu ile ilgilenilmemeli 
diye düşünüyorum. 

Dolayısıyla gençlerimizin dik-
katini çekecek veya özendirecek bu 
tür bilgilerden kaçınılmalıdır” şek-
linde konuştu. Doç. Dr. Fatih Hil-
mi Çetin’in sunumunun ardından 
programa katılan basın-yayın kuru-
luşlarının temsilcileri, merak ettiği 
konularda Çetin’e sorular sorarak 
fikir alışverişinde bulundu. 
n HABER MERKEZİ

Karaömerler’de çok sayıda
çoban köpeği zehirlendi!

Hava sıcaklığı hissedilir
derecede azalıyor

Selçuklu’nun merkezden uzak 
mahallelerinden Karaömerler’de 
koyun sürülerine bekçilik yapan 
çok sayıda çoban köpeği aniden 
ölmeye başladı. Yaklaşık 50 hanesi 
bulunan ve her evde koyun sürüsü 
olan mahalledeki çoban köpekleri-
nin ani ölümü üzerine Karaömerler 
Mahalle Muhtarı Mustafa Açıkgöz, 
olayı ilgili birimlere bildirdi. Jan-
darmanın inceleme ve soruşturma 
başlattığı, Tarım İl Müdürlüğü’nün 
ise zehirlendiği şüphesi üzerinde 
durulan köpeklerden aldıkları do-
nelerle analiz yapıp kesin sonucu 
bildirecekleri öğrenildi. 

‘HEM SÜRÜLERİMİZİ, HEM DE 
MAHALLEMİZİ KORUYORLAR’
Mahalle halkı olarak 2 gün 

önce başlarına gelen olayın şaşkın-
lığı içerisinde olduklarını dile geti-
ren Karaömerler Mahalle Muhtarı 
Mustafa Açıkgöz, “Mahallemizde 
yaklaşık 50 hane bulunuyor. He-
men hemen hanede de koyun 
sürüsü var. Bu koyun sürüleri me-
raya, dağa yayılmaya gittiğinde 
çoban köpekleri de onlarla birlik-
te gidip, koyun sürülerini kurt ve 
benzeri yırtıcı hayvanlardan ko-
ruyor. Çoban köpeklerimiz sadece 

koyunları değil, İstanbul yoluna 
yakın bir konumda bulunan ma-
hallemizi de koruyor, adeta bekçi-
lik görevi yapıyor. Mahallemizdeki 
her evde 4-5 tane köpek bulunur. 
Bunlar bizim bekçilerimizdir. Nasıl 
oldu, niye bu hayvanlar zehirlendi, 
anlamadık” diye konuştu. 

‘JANDARMA, 
DAHA SIK DEVRİYE ATMALI’
Mahallede yaklaşık 10 çoban 

köpeğinin zehirlenerek öldüğünü 
tespit ettiklerini dile getiren Muh-
tar Mustafa Açıkgöz, “Mahalle-
mizde bu köpeklerden çekinen ya 
da rahatsız olan kimse yok. Çünkü 
herkesin koruyucusu bu köpekler. 
Aynı zamanda herkesin koyunu 
kuzusu var. Koyunun kuzunun ol-
duğu yerde çoban köpeği de olmak 
zorunda. Birilerinin kasıtlı olarak 
köpekleri zehirlediğini düşünmü-
yorum. Netice itibariyle merakla 
bekliyoruz. İnşallah en kısa zaman-
da neticelenir. Diğer yandan ma-
hallemizde herhangi bir olumsuz-
luk yaşanmaması için, jandarma 
ekiplerimizin devriyelerini daha da 
sıklaştırmasını talep ediyoruz” diye 
konuştu. 
n MEVLÜT EGİN

Konya, Karaman, Niğde ve 
Aksaray'da hava sıcaklıklarının 
hissedilir derecede azalacağı bildi-
rildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
8. Bölge Müdürlüğünden yapılan 
yazılı açıklamaya göre, bugün böl-
ge genelinde havanın az bulutlu 
olması, rüzgarın genellikle kuzey 

yönden orta, güney ve doğu ke-
simlerde yer yer kuvvetli esmesi 
bekleniyor. Bugün ve hafta sonu 
sıcaklığın önceki günlere göre his-
sedilir derecede azalarak mevsim 
normallerinin 4 ila 7 derece altına 
ineceği tahmin ediliyor.
n AA

Hasan Kılca Mehmet Demirel Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin



8 4 EYLÜL 2021İLAN

FABRİKAMIZIN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
VARDİYA SİSTEMİNDE ÇALIŞACAK;

BUĞDAY ÖĞÜTME MAKİNASI (VALS) 
OPERATÖRÜ ALINACAKTIR.

TEL : 0332 - 342 00 77
ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH. ANKARA CAD.NO:182 KARATAY/KONYA

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize 
İnsan Kaynakları birimine yapılacaktır

3MESLEK LİSESİ VEYA MESLEK YÜKSEK  
   OKULLARININ UN VE UNLU MAMÜLLER   
   TEKNOLOJİSİ, DEĞİRMENCİLİK BÖLÜMÜ    
   VEYA DEĞİRMEN MAKİNALARI VEYA MAKİNA 
   BÖLÜMÜ MEZUNU YA DA MESLEĞİNDE   
   KENDİSİNİ YETİŞTİRMİŞ VE TECRÜBELİ,

3SORUMLULUK ÜSTLENEBİLEN

3DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA, İLETİŞİM BECERİSİ       
    VE İNSAN İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ, 
    TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN

3ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ     
    OLMASI GEREKMEKTEDİR.

ARANAN NİTELİKLER :

20-30 YAŞ ARALIĞINDA;  
BAY ÇAYCI

VE

KAPORTA 
USTASI 

ALINACAKTIR...

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ATSANLAR MOTORLU 
ARAÇLAR SAN.TIC.LTD.ŞTI.

Fevziçakmak, 10753. Sk. No:14, Karatay/Konya

TEL: (0332) 346 10 01

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
Selçuklu Müftülüğü'ne bağlı 

Meydanlı Yatılı Kız Kur'an Kursu'muzda 
** Kur'an-ı Kerimi Yüzünden Okuma, 

** Hafızlık ve Ahlaki değerleri geliştirme; 
** Yine Hafızlık İmam Hatip proje sınıflarımızla 

gündüzlü ve yatılı olmak üzere eğitim vermekteyiz.

Nitelikli fiziki şartlarımız ve alanında uzman eğitimci kadromuzla siz 
değerli Ku'an dostlarını kursumuza bekliyoruz.

Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021Kayıtlar: 13 Eylül 2021-20 Eylül 2021
Tarihleri Arasında Yapılacaktır! Tarihleri Arasında Yapılacaktır! 
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

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

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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Yunak'ta Salgın Hastalık 
Psikoeğitim semineri veriliyor

Kovid-19 salgınının etkilerinin 
azaltılması amacıyla Yunak'ta, okul 
rehberlik ve psikolojik danışma ser-
vislerince öğretmenlere yönelik se-
minerler düzenleniyor.  

2021- 2022 eğitim öğretim yı-
lının başlamasıyla birlikte, Yunak'ta 
rehber öğretmenler tarafından, 
okullarda görev yapan öğretmenlere 
yönelik olarak "Salgın Hastalık Son-
rası Öğrencilerin Okula Uyumunu 
Desteklemek" ve okullar açıldığın-
da öğrencilere uygulanacak "Salgın 
Hastalık Psikoeğitim Programlarının 
Uygulanması" konulu seminerler 
veriliyor. "Salgın Hastalık Psikoeği-
tim Programları" hakkında bilgiler 
aktaran rehber öğretmenler, okul-
ların açılmasıyla birlikte salgınla 
mücadelede öğretmenlerin rolü ve 
öğrencilere verecekleri bilgi ve ka-
zanımlar anlatılıyor. İlçede bulunan 
tüm okullara görevlendirilen rehber 
öğretmenlerce verilen eğitimlerin 
ardından ikinci aşamada öğretmen-
ler aracılığıyla öğrencilere eğitim 
verilecek.

Böylece okullar yüz yüze eğiti-
me açıldığında rehber öğretmen ve 
psikolojik danışmanların koordine-
sinde, öğretmenler aracılığıyla tüm 
öğrencilere "Salgın Hastalık Psikoe-
ğitim Programı" uygulanmış olacak.
n HABER MERKEZİ

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 

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KİŞİ)

TELEFON NUMARALARINDAN İLETİŞİM SAĞLANABİLİR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.Sanayi Sit 65/H Karatay/Konya

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KİŞİ)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• 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;
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T.C. 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1442061

İLİ İLÇESİ MAHALLE 
KÖY PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ "MUHAMMEN  

BEDELİ"
"GEÇİCİ  

TEMİNAT"
"İHALE  
TARİHİ"

"İHALE  
SAATİ"

AFYONKARAHİSAR Merkez Işıklar Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Işıklar Kasabası 'nda bulunan 
551 parsel nolu 5.984,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı Tarla 5.984,00 m2 83.776,00 TL 2.513,28 TL 16.09.2021 10:00

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.  
2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA adresinde İhale Salonunda yapılacaktır.   
3. İhaleye ait satış şartnamesi ve ekleri Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi No:151 Selçuklu/KONYA İhaleler Başmühendisliği  adresinde ücretsiz görülebilir, 300 
(üçyüz) TL karşılığında satın alınabilir.         
4. İhaleye katılabilmek için teklife uygun olarak aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.         
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekir.)         
b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi,        
c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını ve 
adresini bildirir belge , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler.         
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi      
e) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim 
beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.)         
f) Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)         
5. Teklifler, ihale  tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmayan 
teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması 
şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.         
6. İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.         
7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.         
8. Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz, ve Lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m2), İmar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler v.b. 
durumlarını ) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.     
9. İLAN OLUNUR.

Kadınhanı ilçesinde camilerde 
30’a yakın imam, müezzin yok. 
Camiler bos önüne gelen namaz 
kıldırıyor. Ortada 3 beş imam var 
onlarda cami cami dolaştırılıyor. 
Birde imam hatip liselerinden 
mezun yetkisi olmayan çocuk-
ları camilerde görev yaptırılıyor. 
Hoca olmayınca camiye de gelen 
yok zaten. Camiye gelen Cemaat 
da caminin bahçesinde oturup 
dedikodu yapıyor ne den hoca 
vermiyorlar diye. Diyanet de bu 
Müslümanları dedikoduya itiyor. 
Günaha sokuyor. Camilere bakan 
yok, ibadet yapılıyor mu diye soran 
yok, imam müezzin var mı yok mu 
soran yok.  Diyanet ne is yapıyor 
buna bir bakalım siyaset yapma-
dan. Her hafta şuraya cami, şuraya 
kuran kursu   devlet cami yardımı 
diye yardım toplanıyor. Âmâ ca-
milerden haberi yok. Diyanet İşleri 
Ülkemizde Dinden sorumlu kurum 
mu, Yoksa Kuran kursları camiler 
yaptırma ve yasatma derneğimi 
buna karar verilmesi lazım. Her 
ülkede ve insanların yaşamında 
Din çok önemli ama ne kerametse 
ülkemiz de Allah’ın gönderdiği bu 
kutsal   din kusursuz din birilerinin 
elinde oyuncak gibi kullanılıyor. 
Okumuş profesör olmuş kocaman 
hocaların birinin haram dediğine 
biri helal diyecek kadar ufaldılar ve 
İslam dinini Allah’ın o güzel kitabını 
oyuncak ettiler. Bu da gösteriyor ki 
ortada Diyanet İşleri diye bir ku-
rum yok sadece Diyanet İsleri Baş-
kanlığı diye bir levha var herhalde. 
Bas bas bağırıyorlar cemaatle na-
maz kılın diye Camide Hoca yok 
ne olacak nasıl kılınacak cemaatle 
namaz. Bir yıldır camiler hocasız, 
müezzinsiz bu açıkları kimler kapa-
tıyor biliyor musunuz CEMAAAAA-
ATLAAAAAR…

 Neyse bizden söyleyelim de. 
Zaten camilerimizin birçok giderini 
vatandaşımız ödüyor çekin elinizi 
camilerden İmamın maaşını da 
halk öder ne olacak sanki.

KADINHANI 
MALİYESİNDE MEMUR YOK 
Senelerdir ilçe Mal Müdürlü-

ğünde memur eksikliğinde isler 
zor yürüyor edindiğimiz bilgilere 
göre üç beş memurla iş yürütül-
meye çalışılıyor. Defalarca memur 
açığı dile getirilmiş istenmiş ama 
nafile   dahası çevre ilçelere Kadın-
hanı’ndan geçici memur gönderil-
miş. Müdür bile makamında otu-
ramıyor bir gün tahsilatta. Diğer 
gün Muhasebede, başka bir gün 
vergide açıp kapatıyor. Yetkililere 
duyurulur.

DİYANET İŞLERİ– MALİYE

Mimarlar Odası Konya Şubesi tarafından meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyeleri onurlandırmak adına plaket töreni dü-
zenlendi. Oda Başkanı Armağan Güleç Korkmaz, “Zor zamandan geçiyoruz ancak gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz” dedi

Mimarlar Odası emektar
mimarları onurlandırdı

Mimarlar Odası Konya Şubesi 
tarafından gerçekleştirilen ve gele-
neksel hale gelen, meslekte 25, 40 
ve 50. yılını dolduran üyeleri onur-
landırmak amacıyla plaket takdim 
töreni gerçekleştirildi. Dedeman 
Otel’de düzenlenen programa Mi-
marlar Odası Konya Şube Başkanı 
Dr. Öğretim Üyesi Armağan Güleç 
Korumaz, Mimarlar Odası Kon-
ya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile çok sayıda mimar katıldı. Ger-
çekleştiren programda konuşan 
Mimarlar Odası Konya Şube Baş-
kanı Dr. Öğretim Üyesi Armağan 
Güleç Korumaz, Mimarlar olarak 
pandemi ile mücadelenin yanında 
mesleki sorunlar ile uğraştıklarına 
dikkat çekerek, “İki yıldır bu mes-
leğe emek vermiş, gönül vermiş, 
bu meslekte belirli yerlere gelmiş 
ve gerçekten emeğini esirgeme-
den çalışan kıymetli üyelerimizin 
ve bu meslekte 25,40 ve 50. Yıl-
larını dolduran üyelerimizin pla-

ket töreni için bir araya geldik. 
Üyelerimizle bir araya gelebilmek 
için bu programı vesile kıldık. Zor 

günler geçirdik yakınlarımızı kay-
bettik. Üzüntülerimiz ve kaygıları-
mız oldu. Bizler de Mimarlar Odası 

Konya Şubesi Yönetim Kurulu ola-
rak üyelerimiz ile bir araya gelebil-
mek ve mesleğimiz ile ilgili prob-

lemleri çözebilmek için çok sayıda 
plan ve program yaptık ama hep 
bir tarafımız eksik kaldı. Siz üyele-
rimizin olmadığı organizasyonların 
tadı yok.  Bizler gücümüzü sizler-
den alıyoruz. 

Üyelerimizin varlığı ile yolu-
muza devam edebiliyoruz. Pande-
minin yanı sıra mesleğimizin de 
ciddi sorunları ve sıkıntıları var. 
Üyelerimiz ile görüşemediğimiz 
sürede hem genel merkezimiz-
le hem de Mimarlar Odası Konya 
Şubesi Yönetim Kurulu nezdinde 
online toplantılarımız ile süreci 
yönetmeye devam ettik. Mesleği-
mizin sorunları ve problemlerini 
çözümü için gayret göstermeye 
devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. Konuşmalarının ardından 
mimarlık mesleğinde 25,40 ve 50. 
Yılını dolduran üyelere plaket tak-
dim edildi. Program Aşure ikramı 
ile son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ

Mimarlar Odası Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen, meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran üyeleri onurlandırmak amacıyla plaket takdim töreni gerçekleştirildi.
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Suğla Gölü’nün kurtulma şansı her geçen gün azalıyor!
Seydişehir ilçesinde, mevsim-

sel kuraklığın etkisiyle Suğla Gö-
lü'nde sular önemli oranda çekildi. 
Konya'ya 130 kilometre uzaklıkta 
bulunan ve ilçenin kuzeybatısında 
yer alan ve birçok kuş türüne ev 
sahipliği yapan Suğla Gölü, doğal 
güzellikleriyle dört mevsim ziya-
retçilerini ağırlıyor. Çevresindeki 
4 mahallede yaşayan birçok aileye 
de balıkçılık yaparak geçimlerini 
sağlamalarına imkan sunan gölde, 
aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su ke-
fali, gümüş, kadife balığı ve tatlı su 
ıstakozu avlanıyor. Gölde kuraklığa 
bağlı olarak suların büyük oranda 
çekilmesi, hem doğaseverleri hem 
de balıkçılık yaparak geçimlerini 
gölden sağlayan çevre halkını endi-
şelendiriyor.

‘GÖLÜN ESKİ 
HALİNE DÖNMESİ ZOR’

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir 
Nalbantçılar, Suğla Gölü'nün özel-

likle Toros Dağları'ndan ve etrafın-
daki havzadan beslenmesiyle oluş-
tuğunu söyledi.

Yağışların ve iklim şartlarının 
normal olduğu dönemlerde gö-
lün, sulamaya destek olan bir su 
depolama gölü olduğunu ifade 
eden Nalbantçılar, "Gölü besleyen 
önemli kaynaklardan biri de Beyşe-

hir Gölü. Ancak bu göl de kuraklık 
nedeniyle can çekişiyor. Dolayısıyla 
Suğla Gölü'nü besleyememektedir. 
Yağışların da az olması nedeniyle 
göl, hidrojeolojik beslenme kaynak-
larını kaybetmiş durumda." diye 
konuştu.

Nalbantçılar, Suğla Gölü'nün 
topyekun suyla takviye edilmesi 

gereken bir göl durumuna geldi-
ğini anlattı. Kendisi can çekişen bir 
gölün, başka bir havzaya faydası-
nın olmayacağını dile getiren Nal-
bantçılar, "Suğla Gölü'nün, Konya 
Ovası'na faydasının olamayacağı 
ortadadır. Göl, artık suyunu nere-
deyse tamamen kaybetmiş, lokal 
su birikintilerinin görüldüğü bir 

alan durumuna gelmiştir. Beyşehir 
Gölü'nden yeterince beslenemez 
ve yağışlar da artmazsa, eski haline 
dönmesi oldukça zor görünüyor." 
dedi.

‘BÖYLE DEVAM EDERSE BALIK 
ÖLÜMLERİ DE YAŞANACAKTIR’
Seydişehir Sportif Olta Balıkçı-

ları ve Doğal Hayatı Koruma Der-

neği Başkanı İhsan Taş ise çevre 
ilçelerdeki tarım faaliyetleri için 
sağlanan su miktarının fazla olma-
sının, gölün kurumasında etken ol-
duğunu belirtti.

Bölgede çiftçilik yapan vatan-
daşların, arazilerini bilinçsiz şekilde 
sulamaması gerektiğini ifade eden 
Taş, "Çiftçilere, yetkililer tarafından 
eğitim verilerek, vahşi sulamanın 
önüne geçilmesi gerekiyor. Ayrı-
ca balık avlayan vatandaşların da 
vicdanıyla hareket ederek avlan-
mayı yürütmesi lazım. Suların çe-
kilmesi nedeniyle göl aşırı şekilde 
otlandığından, oksijen oranı azaldı. 
Bu şekilde devam ederse ilerleyen 
günlerde balık ölümleri de yaşana-
caktır." diye konuştu. Taş, dernek 
olarak bölgedeki tabiatın dengede 
kalmasını sağlayabilmek için bir-
takım çalışmalar yürüttüklerini, bu 
çerçevede gölün çevresindeki nem 
oranını arttırmak için ağaçlandırma 
projesini hayata geçirmeyi planla-
dıklarını dile getirdi. n AA

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento fiya-
tındaki zamlara tepki olarak üyelerine 9 Eylül'den itibaren 15 günlük iş bırakma çağrısı yaptı

9 Eylül’den itibaren
inşaatlar duracak!

İnşaat Müteahhitleri Konfede-
rasyonu (İMKON) Genel Başkanı 
Tahir Tellioğlu, çimento fiyatındaki 
zamlara tepki olarak üyelerine 9 Ey-
lül'den itibaren 15 günlük iş bırak-
ma çağrısı yaptı. Tellioğlu, İMKON 
Genel Merkezi'nde düzenlenen 
basın toplantısında, artan çimento 
fiyatlarına karşı aldıkları kararı açık-
ladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı 
yaşandığını anımsatan Tellioğlu, 
bundan dolayı meydana gelen fiyat 
artışını anlayışla karşılayabilecekle-
rini ancak yapılan zamların geçen 
yıla göre yaklaşık yüzde 200 oldu-
ğunu söyledi. Konuyu geçen aylarda 
Ticaret Bakanlığına dosya halinde 
sunduklarını ve sonuç bekledikleri-
ni belirten Tellioğlu, şöyle konuştu: 
"Üretim kapasitesi 115 milyon ton. 
80 milyon tonluk üretim var. Ba-
zıları yurt dışına sattığımızdan do-
layı tedarik sorunu yaşıyoruz diye 
açıklama yapıyorlar. Bu, yurt dışına 
sattığın için tedarik sorunu değildir, 
bu içeride üretimi kısıtlayarak fiya-
tı artırma politikasıdır. Bunu doğru 
bulmuyoruz. Bu durumda çimento-
nun kayda değer mamul statüsüne 
alınmasını talep ediyoruz, ayrıca 
şu anda 4-5 büyük yatırımcının il-
gili bakanlıklara çimento fabrikası 
kurmak için müracaatı olduğunu 
biliyoruz. Dolayısıyla içeride çimen-
to üretimini karşılamada kapasite 
sıkıntısı varsa bu yatırımcılara izin 
verilerek çimento sektörünün daha 
da büyütülmesine tarafız. Gerekirse 
de çağrımız karşılık bulmazsa biz 
de çimento fabrikaları kurma giri-
şimine başlayabiliriz." Bu nedenle 9 
Eylül'de iş bırakma kararı aldıklarını 
ifade eden Tellioğlu, şunları kay-

detti: "Kararımız Anadolu'nun bize 
bağlı yaklaşık 40 derneğinde uygun 
gören meslektaşlarımızın aynı anda 
tek tip afiş asılması suretiyle başla-
yacak. Bu bir tavsiye niteliğindedir, 
kimse buna mecbur değildir. 15 
gün süreyle bu afişler asılacaktır. İş 
güvenliği tehlikesi olan yerler, söz-
leşmeyle kısa süre içinde işini teslim 
etmek durumunda olan yerler gibi 
yerler hariç tüm özel sektörün ta-
mamını kapsayan kesime, iş bırak-
ma boykot çağrısı yapıyoruz." Telli-

oğlu, çimento fiyatlarındaki artışın 
konut fiyatlarına da yansıyacağını, 
kentsel dönüşümü yavaşlatacağını, 
lokomotif sektör olan inşaatın taşı-
dığı 250 alt sektörün ve bundan va-
tandaşın da zararlı çıkacağını anlat-
tı. Bazen pandemiye bağlı ihracata 
kayma, maliyet girdilerinin artması 
veya tedarik sorunlarına dayalı fiyat 
artışları olsa da çimento da ki fahiş 
fiyat artışlarının yüzde 200 oranla-
rına ulaşması hiç biriyle izah edile-
mez. Üretim kapasiteleri kendi açık-
lamalarında 115 milyon ton, ihracat 
35-40 milyon ton, iç tüketim de 35 
milyon ton civarı kadar çimento 
üreticilerine sorulduğunda ihracat 
diye gösterip iç piyasayı gerip fiyat 
yükseltiyorlar, halbuki arada 40 
milyon ton daha eksik kalan üretim 
kapasiteleri vardır. Çimento dünya-
da nakliyesi açısında kayda değer 
bir ihraç ürünü değildir. Bunların 
da iç piyasaya kartelleşme yaparak 
verdikleri zarar yararlarının 40 katı 
büyüklüğündedir. Bütün ihracatları 
1 milyar dolar olduğu görülmek-

tedir. Üstelik ihracat yapmaları, iç 
piyasaya engel değildir, bu bahane 
ile üretimi kısıp fiyatları yükseltme-
meliler. Geçen yıl 4-7 ay arası ton 
fiyatı 135 TL iken bugün yon fiyatı 
420 TL’dir. Bu durum başta inşaat 
sektörünün yanında birçok mal-
zeme girdisinin de etkilediğinden 
ciddi maliyet artışlarına bu da konut 
fiyatlarının yükselmesine vatanda-
şımızın başta konuta erişimi zor-
laştırmak üzere kentsel dönüşümü 
yavaşlatmak inşaattan beslenen 
250 alt sektörü sekteye uğratmak 
gibi birçok alanda zarar vermekte-
dir. Çimento sektörünün fahiş ve 
tekelci fiyat artışlarına karşı Reka-
bet kurumunun seyirci kalmaması 
gerektiğini, bir an önce etkin müda-
hale etmesi gerektiğini söyledi.  Çi-
mento sektöründen bu çağrılarına 
kulak vermelerini beklediklerini dile 
getiren Tellioğlu, "Cumhurbaşkanı-
mızdan, Ticaret Bakanımızdan bu 
manada sektöre ve bize kulak ver-
melerini talep ediyoruz." dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi öğrencileri 
kampüslerini müzikle tanıtıyor

Seydişehir'de okula başlayan
miniklere fidan hediye edildi

Selçuk Üniversitesi öğrencile-
ri, hazırladıkları müzikli videolarla 
hem kampüsleri Alaeddin Keyku-
bat'ı tanıtıyor hem de salgın dolayı-
sıyla veya mezun olarak kampüs-
ten uzak kalan öğrencilere anılarını 
tazeleme fırsatı sunuyor.

Selçuk Üniversitesi Radyo Te-
levizyon Uygulama biriminde staj 
yapan öğrenciler tarafından hazır-
lanan "Kampüsten Sesler" videola-
rında, enstrümanlardan çıkan ses-
lere geniş sosyal olanaklara sahip 
Alaeddin Keykubat Kampüsü'nden 
görüntüler eşlik ediyor.

Dilek Sabancı Devlet Konser-
vatuvarı öğrencilerinin icra ettiği 
eserlerle çekilen mini kliplerde, 
beğenilen şarkı ve türküler seslen-
diriliyor.

Programın amacını anlatan 

Selçuk Üniversitesi öğrencisi ve 
program yapımcısı Esra Neşeli, 
"Bu videoları hazırlarken Selçuk 
Üniversitesine yeni kayıt yaptıran 
öğrenci arkadaşlarımıza üniversi-
temizin kampüsünü göstermek is-
tedik. Bunun yanında mezun olan 
öğrenci arkadaşlar ya da uzaktan 
eğitim dolayısıyla kampüsü özle-
yenler için de müzik eşliğinde anı-
larını tazelemeyi hedefledik." diye 
konuştu.

Öğrencilerce hazırlanan, "Uzun 
İnce Bir Yoldayım" eserinin ses-
lendirildiği klipte, Konya kent 
merkezinden yaklaşık 20 kilomet-
relik hatla kampüse ulaşan tram-
vaydan, öğrencilerin vakit geçirip 
sosyalleştikleri alanlara çok sayıda 
görüntü yer alıyor.
n AA

Seydişehir ilçesinde okul ön-
cesi ve birinci sınıfa başlayan 280 
minik öğrenciye, okul idaresi Sey-
dişehir Orman İşletme Şefliği ta-
rafından fidan hediye edildi. Milli 
Eğitim Bakanlığını uyum eğitim 
kapsamında Merkez İlköğretim 
Okulu'na kaydını yaptıran 280 öğ-
renci, hediye fidanlarını istedikleri 
yerde yetiştirebilecek.

Merkez İlkokulu Müdürü Ya-
sin Öşekci projeyi, son günlerde 
yaşanan orman yangıları sonrası 
çocuklara çevre bilincini aşılamak 
için hayat geçirdiklerini söyledi. 

Okul olarak farkındalık yaratmak 
amacı ile bu tür etkinliklere devam 
edeceklerini dile getiren Öşekci, 
"Eğitim-öğretime yeni başlayan 
280 öğrencimizde orman sevgisini 
oluşturmak adına ilk gün hediye-
si olarak birer fidan hediye ettik. 
Çocuklarımız büyüdükçe, fidanla-
rımız da büyüsün istedik. Öğrenci-
lerimiz ve velileri bu fidanları kendi 
istedikleri bir yerde büyütecekler. 
Bu etkinlikte bizlere destek veren 
Orman İşletme Müdürlüğü ekiple-
rine ve öğretmenlerimize teşekkür 
ediyorum." diye konuştu. n AA

Tahir Tellioğlu
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Muhterem okurlarım. 20. yüzyılın 
başlangıcından bu yana Konya’mızın 
dağ köyleri Kilistra, Botsa, Evliya tek-
ke,  İlyasbaba Tekke, Kayalı (Tulassa), 
İnlice, Hasanşeyh (Hasanışık) ve daha 
birçok benzeri yurt köşemizde anlatıl-
maya değer yaşanmış enteresan olayları 
araştırmak için gösterdiğim onca çabaya 
rağmen ne yazık ki çoğu zaman sınıfta 
kalıyorum.

Neden mi böyle diyorum; gençli-
ğimde, hatta 1945-55 arası çocukluk 
yıllarımda büyüklerimden dinlediğim, 
kulaktan kulağa yayılan yaşanmış 
önemli olayların adını vererek bilen var 
mı? Yöremizde bir hikâyeyi dediğimde 
‘filan köyde bir bilen var bu olayı’ deniyor. 
Tam gidip bu adamla görüşüp olayın 
kahramanını ve olayın aslını derlemeye 
hazırlarken, birde duyuyorum o adam 
ya rahmeti rahmana kavuşmuş oluyor 
ya da çok ihtiyarlığından dolayı dili söyle-
yemeyecek duruma gelmiş. Unutkanlığa 
düçar olup hatırlayamayanlar da cabası.

Bir de ‘başıma bir iş gelir korkusu 
ile’ konuşmak istemeyenler oluyor. 
Bundan dolayı işte bu önemli, enteresan 
yaşanmış olaylar da tarihin derinliklerin-
de ölenlerle beraber kaybolup gidiyor. 
Benim bir zamandır bütün çabam da 
çocukluğumdan beri yöremizde anlatı-
lan meşhur Akterlik olayının iç yüzünü 
meydana çıkarıp gelecek kuşaklarımıza 
anlatabilmekti. Bu işe daha bir sıkı sarılıp 
netice almaya çalıştım.

Bunun için hafızası sağlam, eskileri 
çok iyi hatırlayan, o günlerde de ha-
len dinç olan bilge insan 75 yaşındaki 
Mehmet Kayabaşı’nı (merhum) Evliya 
Tekke Köyündeki evinde 2015 yılında 
ziyaret ettim. Hem eski dostlukları yâd 
ettik hem geçmişte yaşadığımız hatıraları 
hayalimizde canlandırdık. Çünkü onunla 
hukukumuzun yanında ailece dostluğu-
muz da vardı. 

1970’li yıllarda ben Kilistra köyü 
muhtarlığının kâtipliğini yaparken Meh-
met ağabey de Evliya tekke köyünün 
muhtarı idi. Onunda yıllık hesap işleri-
ni ve köy bütçesini ben yapıyordum. 
Dostluğumuz ve hukukumuz buradan 
geliyordu.

Bizim çok merak edip peşine düş-
tüğümüz Akterlik olayını Mehmet Kaya-
başı büyüklerinden çok dinlemiş.Şahsın 
vurularak öldürülmesi üzerine dolayı 
anacığının yaktığı ağıtları bile bize aktar-
dı. Yaşanmış olan bu enteresan hikâyeyi 
zevkle okumanız için sizlere sunuyorum. 
Bu hikâyeden kendilerine pay çıkaracak 
kişiler de olabilir. Ama şu bir gerçek ki 
bizim kimseye karşı bir hasımlığımız ve 
ya bir başkalarını deşifre etmek gibi bir 
fikrimiz olamaz. Muradımız 80-90-100 
yıl kadar önce yaşanmış olayları gelecek 
kuşaklara aktarmaktan başka bir şey 
değildir; buda bir araştırmacı ve gazeteci 
aşkıdır.

***
Adı Mustafa, namı Akterlik, aslı Yö-

rük. Kimilerine göre bir eşkıya, kimilerine 
göre ise bir halk kahramanı.

Doğumu Tahmini olarak Miladi 
1899-1900 (1315 Rumi). Ülkemizin 
var veya yok olmak için birçok düşman 
devlete karşı malıyla canıyla, çoban-
değneği, çiftçi üvendiresi ile mücadele 
ettiği 1920’li Hüküm sürdüğü yıllardan 
itibaren olaylar cereyan eder. Doğanların 
doğduğuna, yaşayanların yaşadığına 
pişman olduğu yıllar…

Cihan İmparatorluğu olmakla nam 
salmış Osmanlı’nın düştüğü kaosla yok 
oluşa doğru sürüklendiği, yeni bir diriliş 
için Kurtuluş Savaşına karar verildiği, her 
ferdin bütün yokluklara rağmen canını 
dişine taktığı çetin yıllar…

Dağların, ovaların, her vatan köşe-
sinin vatan haini ve başıboş aşiretler, 
göçer gibi eşkıyaların, asker kaçaklarının 
köylülere kan kusturduğu, malına, canı-
na kast ettiği acı dolu yıllar…

Konya’nın kırsal dağ köylerinden bi-
rine Antalya taraflarından gelip bir başına 
kırda bir çadır kuran Akterlik Mustafa’nın 
buralara geliş sırrına kimse erememiş. 
Diyor ki Mehmet ağaya anlatan;

Ne bilelim; belki yöresinde bir adam 

öldürdü. Yahut obasında bir kızı sevdi 
de vermediler. Belki de babasının bir ha-
sımlıkla öldürülmesinden sonra obasın-
da tutunamadı da kaçıp geldi. Hasımları 
vardır.

Ardı sıra Mehmet ağa kendi sözlerini 
konduruyor;

Buralara neden geldi bilemem İs-
mail’im. Yalnız anlattıklarına bakınca, 
çevik, cesur, vurduğu vurduk, kimseden 
çekinmeyen, üstelik de çok keskin nişan-
cı bir delikanlıymış. Buraya da bir heybe 
dolusu gümüş lira para ile geldiğini söy-
lerlerdi.

Bir yıl kadar bizim köy civarında 
çadır kurup göçebe olarak kalan meç-
hul adam civar köylerden de dostlar 
edinmiş. Hatta bizim köyün sığırlarına 
da, köylümüz Bayram Çakıcı merhum 
ile bir-iki yıl ücreti karşılığı çobanlık da 
yapmış. Eskiler, bu şahısta asla ırz ek-
sikliği olmadığını, kimsenin namusuna 
yan bakmadığını, mazlumları koruyup 
kolladığını, köylülerin başına bela olan 
eşkıyaya ve serkeşlerle mücadele ettiğin 
şu gerçeği üstüne basa basa söylerlerdi. 
Hatta başkalarının belasını da kendi üze-
rine alırmış. Öylede bir keskin nişancıy-
mış ki attığı hiçbir mermiyi de boşa git-
mezmiş. Bundan dolayı yörede sevilmiş 
sayılmış. 

İlk gelişinde yanında anası da var-
mış ve bizim dağlarda bir çadır kurup 
iki üç yıl kadar hayat sürmüş. Mem-
leketinden getirdiği bir heybe gümüş 
parayı da dağlarda, çadırda muhafaza 
edemeyeceğinden endişelenip yöredeki 
köylerden edindiği güvenilir bir arkadaşı-
nın evine emanet bırakmış. Emaneti de 
köyden birkaç kişinin yanında vermiş ki 
onlarında haberdar olmasını sağlamış.

Fakat günlerden bir gün aniden 
yanında bulundurduğu katırına yükünü 
sarıp geldiği yöne, Antalya-Alanya taraf-
larına doğru gitmiş. Fakat dostlarına da 
“Gidiyorum ama tez zamanda dönerim” 
demeyi de ihmal etmemiş.Emanet-
çilerini“Parama iyi sahip olun,zamanı 
geldiğinde bana çok lazım olacak” diye 
tembih etmiş.

Nereye gittiğini kimse bilmese de bir 
yıl sonra Akterlik bizim yöreye dönüp ça-
dırını kurmuş. Halk bu gidişi “Herhalde 
obasında-yöresinde yarım kalan işleri 
vardı, bunları halledip döndü” şeklinde 
olmuş. 

Akterlik’in bu gelişi daha bir farklı 
olmuş. Daha cesur, atılgan ve dağlara 
hükmeder kendine güveni tam bir görü-
nüm sergiliyormuş.

O yıllarda bu yörelerden birçok adı 
sanı bilinmedik göçerler kimi atlar ile 
kimi develer ile gelip geçermiş. Bazıla-
rının ellerinde ayı ve maymun olurmuş. 
Hatta aslan, kaplan, yılan gibi tehlikeli 
fakat ehlileştirilmiş hayvanları kafeslerde 
at arabası ile taşıyarak köy kent gezip 
panayırcılık yaparak batıya doğru göçen 
aşiretler de olurmuş.

Zamanla anlaşılmış ki Akterlik’in 
bunlarla bir alıp veremediği varmış. Çün-
kü onlara karşı çok kin beslediği fark edil-
miş. Onların geçtiği yerlere pusu kurup 
onca silah ve imkâna sahip göçerlere 
adeta kan kusturup mal ve can zayiatı 
verdirmeye başlamış. Zamanın köylüleri 
bunların Akterlik’e ailecek büyük bir zarar 
vermiş olduğuna inanır olmuş.

Bu konargöçerlerden bazıları bizim 
yörelerde kalıcı olur, kışları sahile inme-
den, civarlardaki ya dağlarda, kışlaklarda 
dururmuş. Ya bir mazbut ağılda ya da 
yörede çokça bulunan, kışları sıcak yaz-
ları ise serin olan geniş mağaraları yahut 
kışın boş olan yayla evlerinde kışlayıp, 
hayvanının, çoluk çocuğunu köylülerin 
sırtından besleyip yaşamlarını idame 
ettirirlermiş.

Bazı göçerlere hiç zararı dokunma-
yan Akterlik’in bu kadar zulmünü de yöre 
halkı da, civarda barınan abdallar da hoş 
görürmüş. Çünkü onları da mallarını da 
dağdaki eşkıyalardan, çapulculardan, 
her türlü yaban tehlikesinden Akterlik ko-
ruyormuş. Akterlik Mustafa artık yörede 
öyle nam salmış ki, adı her yerde anılır, 
herkes onun yaptıklarını cesaretini, efeli-
ğini konuşur olmuş.

Peki, Akterlik Mustafa 
ne iş tutarmış?Neden Ak-
terlik denmiş?

Rivayet edilir ki üstüne 
başına doğru düzgün gi-
yecek bulamayan zamanın 
insanları ayaklarına çoğun-
lukla çarık giyerken Yörük 
Mustafa çadırına gelen 
misafirleri deriden yapılmış 
Nalin benzeri beyaz hafif 
bir terlik cinsi ayakkabıyla 
karşılar, sıklıkla da bu şekilde gezer dola-
şırmış. Yöre insanı da ayağındaki beyaz 
papucundan ötürü Mustafa’ya Akterlik 
demiş. Oda bu adı benimseyip sevmiş.

Mustafa’nın zamanla çoğaldıkça 
çoğalıp dağları tutan davar-sığır-deve 
sürüleri Konya dağ köylerinden Kilistra, 
Evliya tekke, Botsa köylerinin arazilerin-
de yayılır olmuş. Bu kadar sürü de ço-
bansız olmaz; ücretle tuttuğu çobanları 
da varmış.

***
Akterlik toparlanıp mal mülk edin-

dikten sonra yörede sevilmeye de başla-
yınca artık buraları yurt edinmeye karar 
verir. Ve günün birinde varır parasını bı-
raktığı emanetçinin kapsına “Bir zaman-
lar sana emanet ettiğim gümüş paraları 
vermenin zamanı geldi” der. Gel gör ki, 
köylü gümüş paraları vermek istemez. 
Başını öne eğip:

-Ağam biz o paralara sahip olama-
yıp, çaldırdık ama sana diyemedik, der.

Akterlik inanmak istemeyince köylü 
onu ikna edecek gerekçelerini sıralama-
ya başlar:

-Bana inanmıyorsan, işte şu 70 ya-
şında anamda çalındığına şahittir. Parayı 
da filan kişinin çaldığından şüpheliyiz 
ama bütün zorlamama rağmen çaldığını 
kabul etmedi, diyerek köyde azılı namlı 
bir adamın da ismi sürer ortaya.

Akterlik zeki adamdır, bunların ken-
dini oyuna getirmek için düzmece bir 
plan olduğuna kanaat getirir.

-Bakın, der. Beni çileden çıkarma-
yın. Ya para dolu heybemi bulur verirsin 
ya da senin gövdenin üzerindeki kara 
kelleni alır, bu tatlı ocağına Arpa da eke-
rim diye bir tehdit savurur.

Bu sözler yörede sert bir rüzgâr gibi 
eser. Akterlik gibi bir gözü kara bu ke-
lamları etmişse yaklaşmakta olan tehlike 
büyüktür.

Artık Mustafa o yöre halkından biri 
gibidir ve ondan gelecek zuhur edecek 
yardımı da belayı da herkes iyi bilmek-
tedir. 

Üstelik öyle aktiftir ki, Akterlik; çadı-
rında durmaz,nerede olduğu nu da kim-
se bilmez. Her an her yerde görülebilen, 
bir dalda durmayan bir şahbaz olmuş-
tur. Bazen bir köyde arkadaş bildiğinin 
evinde, bazen de bir yayladadır. Dışarı-
dan gelip buradaki köylülere musallat 
olan eşkıya ile savaşmaktan da asla geri 
durmazmış.

Gel gör ki heybeyi bıraktığı emanet-
çinin tavrı hem Akterlik’i hem de yöre 
halkını huzursuz etmiştir. Mesele evden 
eve, köyden köye yayılmış, ölüm ve da-
yak korkusu ev halkının hepsini sarmış-
tır. Hatta emanetçinin, bazı yakınlarıyla 
‘parayı çaldı’ diye suçladığı adamın da, 
ardından ettikleri lüzumsuz laflar gelir 
Akterlik’in kulağına. Bir gün köyün ten-
hasında yolları kesişir ve Akterlik pestilini 
çıkarıncaya kadar döver denilen o ada-
mı. Köylük yerdir, vukuat tez duyulur, 
Akterlik’in attığı dayak cümle alemin 
diline düşer.

Dayağı yiyen Memili ve hırsız zannı 
ile takipte olan Yusuf ölüm korkusuna 
kapılıp Akterlik’e karşı iş birliği yapar. 
Plan bellidir; bu kez onlar Yörük Mus-
tafa’yı gafil aylayıp pusuya düşürecek 
ve öldüreceklerdir. (Kimsenin aklı bulan-
masın yazıdaki; isimler farazidir)

Akterlik’i öldürecekler ama nasıl?
O yıllarda artık Akterlik’in namı yü-

rümüş civar köylerin adeta koruyucu 
meleği durumundadır. Tabii köylülerden 
başka göçer olarak hayatını kazanmaya 

çalışan sepetçiler, kalbur 
gözericiler de Akterlik’in 
himayesindedir. Ahali 
bir de vardıkları yerlerde 
huzur bozanlık edip köy-
lülere zarar veren, hatta 
gelip geçtikleri yerlerdeki 
ekini bostanı hasat edip, 
hayvan yemleyen talancı 
göçerler den muzdariptir. 
Köylüye ücret ödemek bir 
yana tarlasındaki ürünü 

ziyan edip kışlık ürünlerini ziyan eden bu 
başıbozukların da tek korkulu rüyasıdır 
Akterlik Mustafa. Yöre halkı Kazancı-
lar ya da Drabazancılar gibi korkutucu 
isimlerle andıkları bu göçerleri arazile-
rine sokmamak için ne kadar uğraşsa 
da onlar bir yolunu bulur, tarlaya tapana 
bozgun verirlermiş. Civar köylüler bir-
birlerine ulaklar vasıtasıyla, Kazancıların 
geldiğini haber vererek tedbir almaya 
çalışırmış.

Bir zaman yine başıbozuk göçerler 
bostan ekili sulak bir köyün arazisine 
girerler ki patateslerin tam da döküm 
zamanıdır. Domatesler, salatalıklar, so-
ğanların hasat edilmeyi beklediği gün-
lerdir. Bostanları söküp yağmalamakla 
yetinmezler ve köylülerin dağlarda ot-
lamaya bıraktıkları beygir ve sığırları da, 
kafeslerinde gösteri için taşıdıkları yırtıcı 
hayvanlara yem etmek üzere sürülerine 
katarlar. 

Köylüler silahlı aşiretlerin bu zul-
münden, kanun devlet tanımazlığından 
bizar hale düşüp, ehveni şer olarak bil-
dikleri Yörük Akterlik’ten yardım isterler.

Çevreye zarar veren göçerleri çok 
iyi bilen ve geliş gidişlerini takip eden 
Akterlik tek başına bu aşiretleri takip 
eder, geceledikleri yerlerde çadırlarını 
kurşun yağmuruna tutarak mallarına, 
canlarına zarar verir ve “Bir daha burala-
ra gelmeyin. Şayet gelirseniz birinizi sağ 
koymam, buraları size mezar ederim” 
diye tehdit savurup gecenin karanlığında 
kaçarmış. Arazi yapısını iyi bilen Akterlik, 
kayalardan aşar, ağaçlarda saklanır kim-
seye izini belli etmezmiş. Aşiret reisleri 
de köylerde her ne kadar yaşadıkları bas-
kının failini arasalar da bir emareye rast-
layamaz,  bir tek bilgi edinemezlermiş.

Hatta dağda hayvan otlatan çoban-
ları, tarla süren çiftçileri bile döverek bilgi 

Almak istedikleri de olmuş. Fakat 
kimse Akterlik’in korkusundan ağzını 
açamazmış.

Bunu duyan Akterlik çobanlara, 
çiftçilere “Çekinmeyin, onlara benim adı-
mı vermekten korkmayın. O bir Yörük 
beyidir, aşiret reisidir kimseden kork-
maz. Yılmaz bir efedir, deyin. Yerimi de 
söyleyin de yanıma gelsinler. Gelsinler 
ki onları bir kazığa oturtayım da dağda 
kıza, kızana, çobana, çoluğa nasıl zarar 
verilirmiş, nasıl elindeki mallar gasp edi-
lirmiş, hırsızlık ve eşkıyalık hangi insanlık 
töresinde varmış, gelsinler de kozlarımızı 
paylaşalım. Onlar çok büyük yanlış yap-
tılar, kurtuluşları yok artık, onların sonları 
ölümdür. Yaşamak istiyorlarsa bir daha 
bu dağlara ayak basmayacaklar. Onların 
ölüm fermanını verdim” der.

Yöredeki köylerden kendi mizacı-
na uygun cesur arkadaşlar da edinen 
Mustafa panayırcı göçerlerin geçişleri 
sırasında ortalardan kaybolur. Kimse 
nerde olduğunu bilmez. Oysa Akterlik 
İlyasbaba tekke köyündedir. Arkadaşı 
Çakıcı Mehmet’in evinde sohbet ve isti-
rahat ederken bir gece,yöreyi dolaşarak 
sünnetçilik yapan, düğünlerde elinde 
kemanı ile çalgı çalan Konyalı Abdal Dat-
lı’nın oğlu Abdal Ali yanına çıkar gelir. Ali 
sülalesi de göçerlerdenmiş ama panayır-
cılardan epey zarar gördükleri için uzak 
durur, sevmezlermiş. Akterlik’in orada 
olduğunu görünce zararlı göçerleri Ka-
radiğin köyü ile Kilistra köyü arasındaki 
Döllük, Çileder, Circir, Ardıçlı çal, mev-
kilerinde gördüğünü, köylülerden çal-
dıkları beygir  ve sığır sürülerini geceleri 
gizlice başka yerlere kaçırdıklarını anlatır. 
Akterlik ve orda bulunanlar anlatılanları 

dikkatle dinler. Fakat Akterlik biraz bu 
işlerle ilgisiz görünür.

Ahali odadan dağılıp vakit gece ya-
rısını geçtiğinde Akterlik ev sahibine,“-

Haydi silahlan, filanca köye varıp falanca 
kişiyi, filan köyden de falanı alıp bu işi 
bugün sabaha bitireceğiz. Bu günden 
sonra bu yörede hırsız göçer koymaya-
cağız, bunların kökünü keseceğiz” der. 
Yola düşüp, Akterlik’in adamlarını birer 
ikişer yanlarına alarak Abdal Ali’nin söy-
lediği mevkiye varırlar. Çok geçmeden 
de çalıntı malların saklandığı ağılı bulup 
çevresini sararlar. 

Aslında panayırcı hırsız göçerlerde 
çok kalabalıktır ama arazinin yabancısı 
da olduklarından pusuya düşerler. Bü-
yükler anlatır ki, o gece Akterlik ve adam-
ları tam 40 kişiyi acımadan kurşuna dizer 
ve çalıntı malları da ağıldan çıkarıp köy-
lerine doğru salıverir. Hayvanlar zaten 
köylerinin, ahırlarının yolunu bilmektedir 
ne de olsa. Sonra da gecenin karanlığın-
da Akterlik ve adamları süzülür giderler.

O gece yapılan vuruşma da bir ço-
cuk çığlığı duyulur ve bir anda silahlar 
susar, ortalık dinginleşir. Ardından bir 
ses dağları inletir adeta: Cemilemmm, 
diye. Canhıraş koşarken onunda boğa-
zını yırtar feryadı, Baaa… diyecek ama 
yarım kalır. Babasına varamadan koluna 
isabet eden kurşunla, korkusu şiddetli 
bir acıya dönüşür.

Cemile babasına varamayacağını 
anlayıp dağlara doğru koşar. Çatışma 
alanından uzaklaştığı da gittikçe alçalan 
sesinden anlaşılır. Yanındaki arkadaşı 
Akterlik’e ‘Usta kız çocuğu kaçıyor, yeti-
şip vuralım mı?’ deyince ondan azarı işi-
tir: “Yuh sana, der. Ne vurması ulan pis 
namert herif! Çocuğa kurşun mu atılır?” 
diye kükrer Mustafa. Adamının telaşı 
kendi canıdır,“Ağa çocuk şahitlik eder 
de bizi yakalarlarsa ne yaparız?” der. Ak-
terlik,“Ufacık çocuk Allah bilir, aklını zayi 
etmiştir. Şahitlik yapacak kılığımı kalmış, 
koy ver gitsin. Biz işimize bakalım” der.

Dedikodulara göre çocuk hakikaten 
lal olmuş. Yarası öldürücü değilmiş ve 
çadırlarına varabilmiş ama ufacık kalbi 
katliama dayanamamış, dili tutulmuş, 
hiç konuşmamış.

Akterlik’in baskın verdiği olay zama-
nımızda Belbaşı ve Hacı Ali Çeşmesi gibi 
adlarla anılan yöredeki dağda yaşanmış. 

Yörede Jeolojik patlama ile oluştuğu 
tahmin edilen ve ucu bucağı belli olma-
yan, derinliği bilinmeyen, civar köylerin 
halkı tarafından ‘Yel deliği’ diye adlandırı-
lan birkaç tane kayadan kuyu vardır. İçle-
rinde su filan bulunmaz hatta bazılarının 
dipleri görünür ama kimilerinin tabanı 
hiç görünmez. Kuyuya atılan taşların 
sesi uzun zaman sonra ‘tak tuk diye’ yan-
kılanır ki, derinliği ölçmek için başka bir 
yöntem de şu ana kadar denenmemiş. 

Kuyuların ağzından kışın kar yağdı-
ğında adeta duman çıkarırcasına buhar 
salgılarken yaz aylarında ise derinlik-
lerinden serin hava gelir. Nakledenler, 
Akterlik ve arkadaşlarının o baskında 
öldürdükleri 40 insanın cesedini bu ku-
yulara atarak yok ettiklerini anlatır. Zaten 
azgının alızı yani güçlünün zayıfı yendiği, 
devletin halkına sahip çıkmakta zorlan-
dığı, dış düşmanlar ile başının belada 
olduğu fetret yıllarıdır. Bu olayın arkasını 
arayan soran olduysa da kimseler sırrı 
çözemez,hadise kapanır gider.

Köylerin yaşlıları benim çocuklu-
ğumda bu olayı masal gibi anlatırdı. 
Hatta benim yeni yetiştiğim yıllarda 
köyümüz ve civar köylerden Akterliğin 
arkadaşı diye bizlere söylenen kişilere 
bu konuda bir soru sorduğum zaman, 
adamlar hemen “Eskici Ali gibi orayı bu-
rayı karıştırıp durma, sen ne biliyorsun” 
diye ters cevap verip azarlayıverirlerdi.

KALLEŞÇE VURURLAR AKTERLİK’İ 
Verdiği son baskınla namı gittikçe 

yayılan ve çevrede daha çok itibar görüp 
sevilmeye başlayan Akterlik düşmanla-
rına da korku salmaktadır. Daha evvel 
dost iken kendilerine bırakılan bir heybe 
gümüş parayı çaldırdıklarını söyleyip 
Akterlik’le araları açılan ve düşmanlığını 
kazanan evine parayı bıraktığı ev sahibi 
Efrayım ile Deli Yusuf ve Sarı Memili’de 

Akterlik’i ortadan kaldırmak için plan 
kurmaya başlarlar.Fakat öyle bir plan 
yapmalılar ki, mutlak başarılı olsunlar; 
aksi halde Akterlik’in kendilerini sağ bı-
rakmayacağını çok iyi biliyorlar.

Evliya tekke dağlarında çadırında 
anası ile yaşamını sürdüren Akterlik bir 
kurban bayramı sabahı, bayram namazı 
için köylerden birine gelir.Hasım olanlar 
bayram sabahını fırsat bilirler.Bir ten-
hada buluşup ‘Akterlik’i cami çıkışında 
çadırına doğru giderken köyün çıkışın-
da vurmak için’ sözleşirler. Silahını alan 
köyün dışında, Akterlik’in yoluna pusuya 
yatar.

Namazdan sonra köylüler ile bay-
ramlaşan Akterlik Mustafa yalnız başına 
anasının yanına dönmek üzere yola ko-
yulduğunda pusunun farkında değildir. 
Mustafa aralarına düştüğünde üçü bir-
den aynı anda silahlarını ateşleyip civan-
mert Akterlik’i orada öldürürler. Köylüler 
silah esini duydukları yöne geldiklerinde 
Yörük Mustafa’yı kanlar içinde canını 
teslim etmiş olarak bulurlar. Fakat orta-
dan faillerin izi yoktur, cinayet meçhul 
kalır.Aslına bakarsanız köyde pek çokları 
aslında Akterlik’i kimlerin vurduğunu iyi 
bilmektedir. Ama hiç biri korkusundan 
şahitlik etmez. Eskilerin deyimiyle su tes-
tisi suyolunda kırılmıştır.

Hem kocadan hem de oğuldan olan 
Akterlik’in garip anacığı ise oğluna ait 
onca malı mülkü, köylülerin tabiriyle bir 
avuç üzüme satıp savdıktan sonra diline 
bir ağıt dolayarak oraları terk eder. Yüre-
ği yaralı kadıncağızın, Antalya taraflarına 
gittiği, hatta bazılarının da sonraları onu 
Antalya da gördüğü söylenir.

Yukarıda hikâyesini yazdığımız Ak-
terlik’in Antalya yörelerinden kalkıp niçin 
ta Anadolu’nun ücra dağ köylerine gelip 
yerleştiği pek bilinemese de, anacığının 
onun ardından yaktığı şu ağıtında ki ifa-
deler zannederim ipucu veriyor: 
Dölümdür tarlası bir kara dölüm, (dö-
nüm)
Gafil geldi guzum sana bu ölüm,
Baban bayram günü bir yiğit yemişti, 
İşte senin acını bana bayramda çektir-
di guzum.

Ak gerdanın açılmış ya şu selvi boyun,
Vurulmuş yiğidim yatıyor upuzun,
Sana nasıl kıydı bu zalim düşmanlar,
Yüzüne bakmaya kıyamadığım gu-
zum.

Evliyadan köselere doğru yol gider,
Yediğim yağlı kurşun ciğerin zedeler,
Gayri bizim ocağımıza baykuşlar tü-
ner,
Ölümün bile gökyüzüne gülüyor gu-
zum.

Akterlik deyi dünyada namın kalacak,
Sana kurşun atanlara bir ahım olacak,
Onlarda hak yanında belasın bulacak,
Mazlumun ahı hiç yerde kalmazmış 
guzum.

Bakın hele vurulmuş bir gara Yörük,
Başındaki al fesinde yeşilden sarık,
Üzümü tatlı olur ama acıdır koruk,
Senin koruğun bile bana tatlıydı gu-
zum.

Düşmanı pusu kurmuş teltiği çeker,
Anası çadırda oğlunun yolunu bekler,
Hocalar toplanmış kefenini biçer,
Ana ciğeri buna nasıl dayansın guzum.

Haram oldu bize buraların dağları,
Eridi galmadı yüreğimin yağları,
Yetişin ölümüme Ey Yörük beyleri,
Senin sesini kimseler duymayyor gu-
zum.

Ağıtın daha başka mısraları da var-
mış ama o günden bu güne aktarılanlar 
ancak bu kadar akıllarda kalmış. Bunları 
aktaran Merhum Mehmet Kayabaşı 
ağabeyime ve kıymetli hanımı Kezban 
ablama çok teşekkür eder hayırlı sağlıklı 
ömürler dilerim.

.(Mehmet Kayabaşı Ağabeyim 2019 
yılı Ekim ayında rahmanı rahmete kavuş-
tu Allah gani gani rahmet eylesin mekanı 
cennet olsun)

BİR YÖRÜK EFENİN ADIDIR AK TERLİK

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ

BEM BİR-SEN Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Büyükaslan, Zabıta 
Teşkilatı’nın kuruluşunun 195. yılı 
ve Zabıta Haftası dolayısı ile bir 
kutlama mesajı yayımladı. Zabıta 
teşkilatının halkın huzur, sağlık ve 
güveninin sağlanmasının önemli 
teminatlarından biri olduğuna dik-
kat çeken Büyükaslan, şunları söy-
ledi, ‘‘İyiliği emretmek, Kötülüğü 
men etmek’’ gibi mukaddes bir ga-
yeyi hayat düsturu olarak yaşayan, 
asaletini tarihten alan bu teşkilat 
sağlık, huzur ve güvenin teminatı 
için her daim görev başındadır. Son 
zamanlarda Dünyada ve Ülkemizde 
yaşanan Covid-19 salgın hastalığı 
ile başlayan çalışmalarda ‘‘Zabıta 

her daim Devletinin ve Milletinin 
yanındadır’’ sözü ile ailelerinden 
ve sevenlerinden fedakârlık yapa-
rak 7/24 esasına göre cansiperane 
verilen talimatları aynı heyecan ile 
yerine getirmiş ve getirmeye de-
vam etmektedir. Belediyelerimizin 
gören gözü ve işiten kulağı olan Za-
bıta Teşkilatlarımız aynı zamanda 
Belediyelerimiz ile vatandaşlarımız 
arasında köprü vazifesi görerek her 
zaman vatandaşlarımızın yanın-
da ve hizmetinde olmaya devam 
etmektedir. Bu çerçevede Bem-
Bir-Sen olarak 1. Dönem Toplu 
Sözleşme Döneminden itibaren 
Zabıta Memurlarımızın sorunlarını 
masada gündeme getirerek 6 Dö-

nem Toplu Sözleşmenin tamamın-
da yetkili sendika olarak kazanıma 
dönüştürdük. Son olarak 6. Dönem 
Toplu Sözleşme masasında Zabı-
ta Memurlarımız taleplerini dile 
getirerek masada şu kazanımları 
elde ettik; Sosyal Denge Tazmi-
natı Tavan Tutarını %20 artırarak 
2.152,17 TL (Enflasyon farkı %5 
olduğu takdirde 2.259,76 TL ola-
caktır) yükseldi. Sözleşmeli perso-
nelin ek ödemelerde tavan tutarın 
verilmesi sağlandı. Büyükşehir Be-
lediyelerinde Ocak 2022 itibariye 
11,327 TL olan performans ikra-
miyesini 13.592 TL’ye çıkarıldı. Be-
lediye ve İl Özel İdarelere ise Ocak 
2022 itibariye 7.551TL olan per-

formans ikramiyesini 9.439 TL’ye 
çıkarıldı. İkramiye verilen personel 
sayısı yüzde 50 oranında artırıldı. 
Zabıta ve İtfaiye Memurlarının ma-
aşlarında aylık ilave 179,35 TL ar-
tış sağlandı. Zabıta ve İtfaiyecilerin 
yan ödeme zamları %50 oranında 
artırılarak, aylık ilave İtfaiyecile-
re 20,90 TL, Zabıtalarda 20,21 TL 
artış sağlandı. Engelli çocuğu olan 
kamu görevlilerine 188,78 TL ço-
cuk yardımı ödenmesini sağlandı. 
Eşi çalışmayan kamu görevlilerine 
ödenen aile yardımı 429,11 TL’ye 
yükseltildi.  Emekli olan kamu gö-
revlisine ödenen 2.437,68 TL taz-
minat tutarının 2.559,70 TL’ye 
yükseltilmesi sağlandı. Toplu söz-

leşme ikramiyesi 134,84 TL iken 
toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yük-
seltildi. Sosyal Denge Sözleşmesini 
2024’e Kadar Uzattık Büyükşehir-
lerdeki personele ulaşım yardımı 
sağlandı. Yiyecek yardımından ya-
rarlanamayan personele kumanya 
yardımı sağlandı. İtfaiye ve zabıta 
personelinin yemek yardım hakları 
genişletildi. 24 saat ve ‘insanı yaşat 
ki devlet yaşasın’ düsturuna göre 
görev yapan Zabıta Memurlarımı-
zın mesleğini icra etmeye çalışırken 
yaşadığı sorunlar çözülmeli, ma-
ruz kaldıkları şiddet olaylarına son 
verilmeli ve yaşanan sorunları çö-
züme kavuşturacak adımlar biran 
önce atılmalıdır.” n HABER MERKEZİ

Zabıtaların sorunları biran önce çözüme kavuşturulmalı

Mehmet Büyükarslan
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Ligin en değerli kalecisi Uğurcan Çakır 
A Milli Futbol Takımı'nın ve Trab-

zonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan 
Çakır, Süper Lig'in en değerli kalecisi 
unvanını korurken, Beşiktaş'ın yeni trans-
feri Miralem Pjanic'in ardından ise ligin 
en değerli ikinci oyuncusu oldu. Trab-
zonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, 
Süper Lig'in en değerli kalecisi olma un-
vanını 2021-2022 sezonunda da koruyor. 
Bordo-mavililerin 25 yaşındaki file bekçi-
si, Beşiktaşlı futbolcu Miralem Pjanic'in 
ardından ise ligde en değerli oyuncu oldu.

50 BİN EURO'DAN 19 MİLYON 
EURO'YA

Bordo-mavili takımın altyapısından 
yetişen ve bu sezon transferi çok konuşu-
lan başarılı eldiven, 2014 yılında 50 bin 

Euro olan değerini, 2021 yılında ise 19 
Milyon Euro'ya yükseltti. Transfermarkt 
verilerine göre oyuncu, geçtiğimiz sezon 
16 Milyon Euro'luk değeri ile Süper Lig'in 
en değerli kalecisi ve futbolcusu olurken, 
bu sezon söz konusu rakamı 19 Milyon 
Euro'ya yükseltti.

İLK SIRAYI MİRALEM PJANİC ALDI
Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem 

Pjanic, 20 milyon Euro ile Süper Lig'in en 
değerli oyuncusu oldu. 

Yıldız futbolcuyu, 19 milyon Euro'yla 
Uğurcan Çakır izledi. Avrupa piyasasında 
da en değerli 21 kaleci arasında yer alan 
Çakır'ı, Fenerbahçe'nin sol kanat oyun-
cusu Diego Rossi ise 18 Milyon Euro'luk 
değeriyle takip etti. n İHA

Medipol Başakşehir'in 2021-2022 
sezonunda giyeceği alternatif forma 
su altında tanıtıldı. Medipol Başakşe-
hir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın 
da yer aldığı organizasyonda İstanbul 
Boğazı'nda dalış gerçekleştiren Şahi-
ka Ercümen, turuncu-lacivertli takımın 
alternatif formasıyla su altında görüntü 
verdi. Organizasyonda konuşan Göksel 
Gümüşdağ, dünyada ilk kez bir kulübün 
su altında forma tanıtımı yaptığını belir-
terek, "Bugün burada yeni sezon forma-
mızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bizim 
için çok farklı ve anlamlı bir gün. Bizim 
için büyük bir gurur olan milli sporcumuz 
Şahika Hanım'ı burada izleyince daha 
büyük heyecan duyduk. Şahika Hanım'a 
bize bu organizasyonda destek verdiği 
için teşekkür ediyorum. İlk kez bir kulü-
bün su altında forma tanıtımı yapılıyor. 
Dünyada bunun bir örneği de olmamış." 
ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, geçen sezon "doğa" 
temasıyla yola çıktıklarını ve alternatif 
formalarının yeşil olduğunu hatırlata-
rak, "Bu sene de temamız su. Amacımız 
üçüncü formamızla suya dikkati çekmek. 
Dünyada suyun önemi gün geçtikçe artı-
yor. Kuraklığın hızla arttığı bu dönemde 
suyun önemine forma üzerinde detayla-
rıyla dikkati çekmek istedik. Geçen yıl 
yeşil formamızla uluslararası ekoturizm 
ödülünü almıştık. Ayrıca Avrupa Kulüp-
ler Birliğinde de finale kaldık. Sanırım 7 
Eylül'de de onu olacağız." diye konuştu.

Türkiye'de büyük bir kuraklık yaşan-
dığına dikkati çeken Gümüşdağ, şunları 
kaydetti:

"Raporlara göre ülkemizin neredey-
se yarısı olağanüstü kurak. Kuraklığı 
engellemenin en önemli yolu suyun is-
rafını önlemektir. Dolayısıyla kuraklık 
artarak devam ederse su kesintilerini 
daha çok yaşayacağız. Sel, hortum, fırtı-
na gibi olayların ana nedeni de kuraklık. 
Örneklerine baktığımızda son 60 yılda 
70'e yakın göl kurumuş. Daha net ifade 
etmem gerekirse kuruyan göllerin top-
lam büyüklüğü Marmara Denizi'nin yüz 

ölçümünden daha büyük. Çok tehlikeli 
bir şey. Türkiye'nin kuruyan göllerine, 

kuraklığa, su tasarrufuna dikkati çekmek 
için takımımız bu sezon su temalı forma-

sıyla sahada olacak."
Şahika Ercümen de organizasyonu 

çok anlamlı bulduğunu vurgulayarak, 
"Aslında dünya şampiyonasına hazırla-
nıyorum. Önce Türkiye Şampiyonası, 
ardından da dünya şampiyonamız var. 
Bugün buraya gelme sebebim çok özel 
bir etkinlik olması. Bir futbol kulübünün 
sudaki yaşama, suya dikkat çekmesi çok 
çok anlamlı. En büyük amacı suları, su-
daki canlıları, doğayı korumak olan milli 
sporcu olarak böyle bir etkinliğin yüzü 
olmak, böyle bir etkinlikte buluşmak 
benim için ayrı bir gurur. Böyle güzel bir 
formanın tüm sezon boyunca bu amaçla-
ra dikkati çekecek olması çok çok anlam-
lı." değerlendirmesinde bulundu. n AA

Başakşehir'in forması
 su altında tanıtıldı

Medipol Başakşehir'in 2021-2022 sezonunda giyeceği alternatif forma su altında tanıtıldı. Ortaköy Meydanı'nda gerçekleştirilen ve İs-
tanbul Başakşehir Futbol Kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı organizasyonda, turuncu-lacivertli 

takımın "su" temalı turkuaz renkli yeni sezon formaları, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in üzerinde görücüye çıktı
Çağlar ve Ozan
kampa katıldı

Malatyaspor’da 7
oyuncu kiralandı

Hatayspor’dan 
kaleye takviye

İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcular 
Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın 
kampına katıldı. İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbir-
leri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı 
mücadelede yer alamayan futbolcular Çağlar Söyüncü ve 
Ozan Kabak, ay-yıldızlı ekibin İspanya'da konakladığı otele 
geldi. Aday kadroda yer alan iki futbolcu, 2022 FIFA Dünya 
Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda 
Cebelitarık ile yapılacak karşılaşma öncesi kampa dahil 
oldu.

Geçen ay İngiltere'nin Watford takımına transfer olan 
milli futbolcu Ozan Tufan'ın ise oturum izinleriyle ilgili iş-
lerini halledememesi nedeniyle kampa katılamadığı bildi-
rildi. n AA

Yeni Malatyaspor’da 7 genç futbolcu alt liglere kira-
landı. Transfer sezonunu yoğun geçiren Yeni Malatyaspor, 
gelecek vadeden birçok genç futbolcuyu kadrosunu katmış-
tı. Sarı-siyahlılar, 11’de forma şansı bulmakta zorlanacak 
gençleri alt liglerde mücadele eden ekiplere kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçici transferler 
hakkında bilgilendirme. Profesyonel futbolcularımız, 
Erşan Yaşa Fatsa Belediyespor’a, Ferhat Canlı Batman 
Petrolspor’a, Cengizhan Akgün Adıyaman 1954 SK’ya, 
Muhammed Enes Salik, Fatih Gürden, Buğrahan Kavaklı 
ve Alperen Arslan Yeşilyurt Belediyespor’a 1 yıllığına kira-
lanmıştır” ifadelerine yer verildi. n İHA

Hatayspor, Beşiktaş alt yapısında yetişen kaleci Gökde-
niz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’de oynadığı üç maçta 4 puan toplayarak 9. 
S"sırada yer alan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam 
ediyor. Yaptığı toplam 17 transferin ardından çalışmalarını 
sürdüren bordo-beyazlı ekip son olarak Beşiktaş alt yapısın-
da yetişen kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme 
imzaladı. 19 yaşında ki futbolcu ile yapılan imza törenine 
Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama da “Beşiktaş 
altyapısından yetişen genç kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 
5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Başkan Vekilimiz 
Prof. Dr. Mustafa Özat katıldı. Gökdeniz'e ve kulübümüze 
hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. n İHA

Rossi: Motivasyonum çok yüksek Galatasaray’ın Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin yeni transferi 

Diego Rossi, sarı-lacivertli kulübe 
imza atarak büyük bir adım attığını 
söyledi. ABD'nin Los Angeles ta-
kımından satın alma opsiyonuyla 
2021-2022 sezonu sonuna kadar 
kiralık olarak kadroya dahil edilen 
23 yaşındaki futbolcu, Fenerbah-
çe Can Bartu Tesisleri'nde basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı-lacivertli takıma katılmak-
tan duyduğu mutluluğu dile getiren 
Rossi, "Motivasyonum çok yüksek. 
Fenerbahçe çok büyük bir takım ve 
kaliteli oyunculara sahip. Burada 
kupalar kazanmak istiyorum. Fe-
nerbahçe gibi bir takıma gelmek 
benim için büyük bir adım." ifade-
lerini kullandı.

Transfer sürecinde Fenerbah-
çe'nin eski futbolcusu vatandaşı 
Diego Lugano ile ortak tanıdığı 
aracılığıyla görüştüğünü aktaran 
Diego Rossi, "Fenerbahçe'nin tek-
lifini duyunca çok mutlu oldum. 
Transferimde Lugano çok önemli 
bir referans oldu. Fenerbahçe'nin 
çok büyük bir kulüp olduğunu söy-
ledi. Benim için çok iyi bir meydan 
okuma olacağını düşündüm." diye 

konuştu.
ABD'de forma giydiği süreçte 

önemli deneyimler kazandığını 
vurgulayan 23 yaşındaki forvet, 
"ABD'de çok iyi yıllar geçirdim 
ve iyi bir performans sergiledim. 
Kariyerimde adım adım gitmek 

istiyorum. Umarım Fenerbahçe'de 
çok fazla gol atarım. Önemli olan 
takımıma yardımcı olmak. Goller 
zaten gelecektir, umarım taraftar-
larımızın beklentilerini karşılaya-
rak onları mutlu ederim." değer-
lendirmesinde bulundu. n AA

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'n-
de mücadele edecek olan Galata-
saray, UEFA'ya bildirdiği kadroyu 
açıkladı. Kadroda Emre Akbaba, 
Oğulcan Çağlayan ve Yunus Akgün 
yer almadı.

Galatasaray, 2021-2022 se-
zonu UEFA Avrupa Ligi grup aşa-
masında oynayacağı müsabakalar 
öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan 
oluşan A Listesi’ni UEFA’ya bil-
dirdi. UEFA’nın kadro kuralları ge-
reği; altyapı eğitimini Türkiye’de 
alan oyuncular için belirlenen 
kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem 
Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış 
Alper Yılmaz’dan yana kullanıldı. 
Altyapı eğitimini Galatasaray’da 
alan ve 15-21 yaş arasında en az 
üç yıl kulüp bünyesinde bulunan 
oyuncu kontenjanı için ise İsmail 
Çipe, Berk Balaban, Atalay Baba-
can ve Arda Turan’ın isimleri UE-
FA’ya bildirildi.

Süper Lig’de yabancı kontenja-
nında olan Fernando Muslera, De-
Andre Yedlin, Patrick van Aanholt, 
Ryan Babel, Mostafa Mohamed, 
Olimpiu Moruan, Victor Nelsson, 
Christian Luyindama, Alexandru 

Cicaldau, Marcao Teixeira, Sofi-
ane Feghouli, Mbaye Diagne ve 
Sacha Boey’in yanı sıra altyapı 
eğitimlerini Türkiye dışında alan 
Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, 
Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu 
da UEFA’nın belirlediği “serbest 
oyuncu” statüsü ile A Listesi’nde 
kendilerine yer buldu.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa 
Ligi A Listesi’nde bulunan oyuncu-
larının isim listesi şu şekilde:

"Fernando Muslera, Christi-

an Luyindama, DeAndre Yedlin, 
Atalay Babacan, Taylan Antalya-
lı, Alexandru Cicaldau, Alpaslan 
Öztürk, Marcao Teixeira, Patrick 
van Aanholt, Barış Alper Yılmaz, 
Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, 
Ryan Babel, Arda Turan, Mostafa 
Mohamed, Halil Dervişoğlu, İsma-
il Çipe, Sofiane Feghouli, Ömer 
Bayram, Mbaye Diagne, Olimpiu 
Moruan, Sacha Boey, Berkan Kut-
lu, Berk Balaban, Victor Nelsson."
n İHA
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Yavru Kartal’ın konuğu Tarsus
TFF 2. Lig Beyaz 

Grup’ta mücadele edecek 
Karatay Termal 1922 

Konyaspor, yeni sezo-
nun ilk maçına çıkıyor. 
Yeşil-Beyazlılar yarın 
saat 16.00’de Selçuk 
Üniversitesi 15 Tem-
muz Stadyumu’nda 
Tarsus İdman Yur-
du’nu konuk edecek. 

Karşılaşmayı hakem 
Ahmet Ecevit yönetecek. 

Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’da heyecanlı bekleyiş. 3 
etaplı bir kamp dönemi geçiren ve 

yaklaşık 1,5 aydır aralıksız çalışma-
larını sürdüren Yavru Kartal’ı lig he-

yecanı sardı. TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 
mücadele edecek olan Yeşil-Beyaz-
lılar, ligin ilk haftasının perdesini 
Konya’da açacak. 1922 Konyaspor, 
sahasında ligin güçlü ekiplerinden 
Tarsus İdman Yurdu’nu konuk ede-
cek. Saat 16.00’da başlayacak olan 
müsabaka Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz Stadyumu’nda oynanacak 
ve hakem Ahmet Ecevit tarafından yö-
netilecek. Ecevit’in yardımcılıklarını 
Emre Alagöz ve Oğuzhan Kocaçoban 

yaparken, müsabakanın dördüncü 
hakemliğini Celal Bayraklı yapacak. 
Lige 3 puanla başlangıç yapmak iste-
yen Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
evinde ağırlayacağı rakibine yenerek 
lige güçlü bir başlangıç yapmak isti-
yor. Bu sezon iddialı bir kadro kuran 
rakip Tarsus İdman Yurdu ise zorlu 
Konya deplasmanından galibiyetle 
ayrılmanın planlarını yapıyor.

SON 10 MAÇTA 
YAVRU KARTAL ÜSTÜN

Karatay Termal 1922 Konyaspor 
ile Tarsus İdman Yurdu arasında 
oynanacak olan ligin ilk karşılaş-
masında geride kalan son 10 maçta 
Yeşil-Beyazlı temsilcimizin üstünlüğü 
bulunuyor. Söz konusu 10 müsabaka-
da rakibini 5 kez mağlup eden Yavru 
Kartal, 3 kez de sahadan mağlubi-
yetle ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle 
sonuçlandı. 1922 Konyaspor bu maç-
larda rakip filelere 20 gol bırakırken, 
kalesinde ise 9 gole engel olamadı. 
Geçen sezonda aynı grupta yer alan 
iki ekibin mücadelesinde Konya’da 
oynana maçı Tarsus İdman Yurdu 2-1 
kazanırken, Tarsus’ta oynanan maç 
2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. 
n SPOR SERVİSİ

‘Yüreğini ortaya koyan maçı kazanacak’
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

başarılı futbolcusu Güray Gazioğlu, yarın 
oynanacak Tarsus İdman Yurdu maçı ön-
cesinde açıklamalarda bulundu. Hazırlık 
kampını ce transfer sürecini de açıklayan 
Güray, Tarsus İdman Yurdu maçına hazır 
olduklarını belirtti. 

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un ye-
tenekli futbolcusu Güray Gazioğlu, hazırlık 

sürecini ve Tarsus İdman Yurdu maçına 
yönelik açıklamalarda bulundu.

 Güray, “Uzun ve iyi bir kamp 
dönemi geçirdik. Çok iyi antren-
manlar yaptık, antrenmanla iyi 
geçtiği için yeni sezona hazır 
olduğumuzu düşünüyorum.

 Pazar günü Tarsus İdman 
Yurdu maçımız var. Sahada 
iyi olan, iyi mücadele eden ve 
yüreğini ortaya koyan maçı 
kazanacak.” ifadelerini kul-
landı. 

İÇİMDE UKDE VARDI
Transfer sürecini anlatan 

Güray Gazioğlu, “Buradaki 
insanlarla iyi ilişkilerim var. 

İçimde bir ukde vardı. Bana 
geleceksin dediler. Bende seve 
seve kabul ettim.” şeklinde ko-

nuştu. 
ANA MEVKİİM

 10 NUMARA
En verimli bölgenin kendisi 

adına 10 numara pozisyonu oldu-
ğunu söyleyen Güray, “Hocalarımız 
hücum bölgesinde nerede görevlendi-
rirse orada oynayabiliyorum. Ana mev-
kiim forvet arkası ancak yeri geldiğinde 
merkez orta saha, sağ ve sol kanatta da 
forma giydim. Kendimi 10 numara pozis-
yonunda daha verimli olarak görüyorum.” 
dedi.

SAHADA PARA OYNAMIYOR
Bu sezon Beyaz Grup’ta mücadele 

edecek 1922 Konyaspor’un 26 yaşındaki 
10 numarası Güray Gazioğlu, grubu değer-
lendirdi. Başarılı isim, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Kırmızı Grup’a göre daha kolay 
bir grupta olduğumuz söyleniyor. 

İsim isim olarak baktığımızda her iki 
grupta da ciddi paralar harcamış ta-
kımlar var. Sahada para oynamıyor 
ve yüreğini ortaya koyan taraf oy-
nuyor ve kazanıyor. O yüzden 
sorun yok biz çıkıp oyunu-
muzu oynayacağız.” 
n SPOR 
SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’da Tarsus İdman Yurdu 
maçının hazırlıklarında sona geli-
nirken, takım kaptanı Ahmet Önay, 
Saraçoğlu Tesisleri’nde yeni sezon 
öncesi açıklamalarda bulundu. 1922 
Konyaspor’da 14.yılını geçirecek 
olan kaptan Önay, yeni sezona hazır 
olduklarını ve ligin ilk haftasında ya-
rın oynanacak Tarsus İdman Yurdu 
karşılaşmasından galibiyetle ayrıla-
caklarını belirtti. 

GÖZDE BÜYÜTMEMEK 
GEREKİYOR

Hazırlık kampını ve yarın oyna-
nacak Tarsus İdman Yurdu maçını 
değerlendiren Ahmet Önay, “İyi bir 
kamp dönemi geçirdik artık maç haf-
tasına da geldik. Yaklaşık 45 günlük 
kamp sürecinin ardından takımımıza 
katılan yeni arkadaşlarımız oldu. Ve-
rimli bir kamp dönemi geçirdik. Tar-
sus İdman Yurdu maçına hazırız. Lige 
iyi başlayıp iyi devam ettirmek istiyo-
ruz. Biz iyi bir takımız, ligde güçlü ta-
kımların olması bizi ilgilendirmiyor. 
Tarsus İdman Yurdu şu an için favori 
gözüküyor. Maçlar sahada kazanılı-
yor, iyi mücadele eden, iyi konsantre 
olan maçı kazanmasını biliyor. Tar-
sus İdman Yurdu’nda birçok isimle 
oynamışlığım var. Çok fazla gözde 
büyütmemek gerekiyor. Günümüzde 
olursak Tarsus İdman Yurdu’nu yene-
ceğimize inanıyorum.” dedi 

ORTAYA KARAKTER 
KOYDUM

Uzun süredir takımda olan ve za-
man zaman eleştirilen Ahmet Önay, 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu se-

zon 14.yılımı oynayacağım. 7 senedir 
de takım kaptanlığını yapıyorum. Bu 
kulüpte bu kadar uzun yıllar kalabil-
meniz için ortaya bir karakter koyabil-
meniz gerekiyor. Ben de o karakteri 
koyduğumu düşünüyorum. Herkes 
bir şey söylüyor ve ben eleştirilere 
açık biriyim. Bu kulüple bütünleştim 
ve burası artık kendi kulübüm gibi 
görüyorum. Malzemecisinden, sa-
hada yer alan sürece kadar kendimi 
buraya ait hissediyorum. İyi ve kötü 
eleştiriler oluyor ama ben bu takımın 
altyapısından çıktım. Şu an 30 yaşın-
dayım yaş olarak bu takımda büyük 
gözüksem de bu takıma kaptanlık, 
ağabeylik ve sahada oyunculuk ya-

pıyorum. O yüzden eleştiriler olur, 
buna da açığım.” 

1922 KONYASPOR’U 
BENİMSEDİM

Zaman zaman ciddi tekliflerin 
geldiğini ancak 1922 Konyaspor’u 
benimsediği için ayrılmak istemedi-
ğini ifade eden 30 yaşındaki futbol-
cu, “1922 Konyaspor’dan ayrılmak 
istesem ciddi teklifler oldu ayrılabi-
lirdim. Gerek TFF 1.Lig’den gerekse 
de 2.Ligden iyi teklifler geldi. Ancak 
benim her zaman önceliğim 1922 
Konyaspor oldu. Bu takımdan ayrıl-
mayı, başka takıma gitmeyi hiçbir 
zaman düşünmedim. Burada çok 
mutluyum ve burayı benimsedim. Ai-

lem de Konya’dan ayrılmak istemiyor 
bu işler biraz da nasip, kısmet işleri. 
Az önce de dediğim gibi ben buraya 
bir karakter koydum ve bundan sonra 
da bundan taviz vermeyerek devam 
edeceğim. Önümüzdeki sezonlar bize 
ne gösterecek bilmiyorum ama ben 
burada görev aldığım sürece elimden 
gelenin fazlasını yapmaya çalışaca-
ğım. Kimsenin şüphesi olmasın. Yıl-
lardır bu kulüpteyim oynadığım maç 
sayısı 20’nin altına düşmedi. Hep 
birileri geldi ben her zaman çalışma-
ya devam ederek hiç pes etmedim. 
Bu sezonda Allah izin verirse iyi bir 
sezon geçirip önümüzde bakacağız.” 
ifadelerini kullandı. 

GRUBU ÇOK ÖNEMSEMİYORUM
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup hak-

kında düşüncelerini aktaran 1922 
Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu 
Ahmet Önay, “Kırmızı Grup’un daha 
zor olduğunu söylüyorlar ama bak-
tığımız zaman bizim grupta da zorlu 
ekipler var. 2.Lig’de kötü takım yok. 
Kim maçı istiyorsa o kazanıyor. Sa-
hada isimler oynamıyor yüreğini 
ortaya koyan maçı kazanıyor. Grubu 
çok önemsemiyorum. Tarsus İdman 
Yurdu’nu yeneceğimizi düşünüyo-
rum. Böyle isim yapmış takımlara 
oyuncular daha motive çıkar. Bizde 
iyi hazırlandık maçı kazanmak için 
elimizden geleni yapacağız.” şeklin-

de görüş belirtti. 
HER YERDE 

OYNAYABİLİRİM
Ana mevkiisinin stoper olduğunu 

ancak nerede görev verilirse oyna-
yabileceğini söyleyen Ahmet Önay, 
“Orjin mevkim stoper. Bu mevkiide 
kendimi daha rahat hissediyorum. 
Yeri geldiğinde sol bek, orta sahada 
da oynayabiliyorum. Geçen sezon 
bu pozisyonlarda oynadım. Sahada 
olduğum sürece her mevkiide oynar 
ve elimden geleni yaparım. O yüzden 
mevkii çok önemli değil. Faydalana-
caksam benlik bir sorun yok her yerde 
oynayabilirim.” dedi.
n İLHAN ATLI

Ahmet Önay: Tarsus’u Ahmet Önay: Tarsus’u 
yeneceğimize inanıyorumyeneceğimize inanıyorum
1922 Konyaspor’un tecrübeli kaptanı Ahmet Önay, Saraçoğlu Tesisleri’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp dönemi geçir-
diklerini ifade eden kaptan Ahmet, “1922 Konyaspor’da ortaya bir karakter koydum ve bu sezon burada 14. yılımı geçireceğim. 7 yıldır da takımın 

kaptanlığını yapıyorum. Eleştiriler olacaktır ve ben buna açığım. Tarsus İdman Yurdu’nu yeneceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı



Anadolu Kartalı’nın 13 haftalık maç programı açıklandı
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor’un 13 haftalık maç programı 
açıklandı. Ligin ilk 3 haftasında sırasıy-
la Sivasspor, Başakşehir ve Adana De-
mirspor ile karşılaşan Anadolu Kartalı, 
bu süreçte 2 galibiyet ve 1 beraberlik 
alarak 7 puanı hanesine yazdırmıştı. Mil-
li araya moralli giren Anadolu Kartalı’nın 
4.haftada oynayacağı Altay maçının 
programı ve 16.haftaya kadar oynanacak 
maçların programı açıklandı. 

Altay maçıyla zorlu periyodu aça-
cak olan Anadolu Kartalı, sırasıyla Gi-
resunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, 
Alanyaspor, Galatasaray, Kayserispor, 
Fenerbahçe, Göztepe, ÇAykur Rizespor, 
Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Ka-
ragümrük ile kozlarını paylaşacak. Bu 
süreçte 7 kez iç sahada maça çıkacak 
Yeşil-Beyazlılar, 6 kez de deplasmana 
gidecek.

Konyaspor’un açıklanan ilk 13 haf-
talık periyodunda iç sahada oynyacağı 
maçlar şu şekilde: Altay, Trabzonspor, 
Alanyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, 
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor

Yeşil-Beyazlıların dış sahada oyna-
yacağı maçlar ise, Giresunspor, Kasım-
paşa, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep 
FK ve Karagümrük olarak açıklandı.

MAÇ SAATLERİNE VE 
GÜNLERİNE TEPKİ

İttifak Holding Konyaspor’un 13 
haftalık programının açıklanmasından 
sonra maç saatlerinin mesai saatlerine 

gelmesi taraftarları öfkelendirdi. Ağırlıklı 
olarak maçlarını 13.30 ile 17.00 arasında 
oynayacak Konyaspor’da taraftarlar maç 
saatlerine yetişmekte zorlanacaklarını ve 
bu durumun değiştirilmesini istedi.

Yeşil-Beyazlı temsilcimiz söz konusu 
karşılaşmaların sadece 3’ünde akşam 
oynayacak. Konyaspor’un akşam saa-
tinde maç oynayacağı karşılaşmalar ise 

Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Yeni Malat-
yaspor maçları olarak açıklandı.

Anadolu Kartalı, 5 maçını Cumartesi 
günü oynarken, 5 maçını Pazar günü, 2 
maçını pazartesi ve 1 maçını da 6.hafta-
da hafta içi oynanacak karşılaşmalardan 
ötürü Perşembe günü Trabzonspor oyna-
yacak.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Pa-
lut, Kayacık Tesisleri’nde gündeme dair 
açıklamalarda bulundu. Ligin ilk 3 hafta-
sında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 
puanı hanesine yazdıran Anadolu Kartalı, 
milli araya mağlubiyetsiz ve moralli bir 
şekilde girmişti. Bu bağlamda milli takı-
ma İbrahim Sehic, Abdülkerim Bardak-
cı, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, 
Zymer Bytyqi ve Sokol Cikalleshi gibi 
isimleri milli takıma gönderen Yeşil-Be-
yazlılar, eksik bir şekilde çalışmalarını 
sürdürürken, Teknik Direktör İlhan Palut 
ve yeni transfer Konrad Michalak Kayacık 
Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantı-
sında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“TRANSFERLERİ 
BENDE BEKLİYORUM”

Yeşil-Beyazlı ekibin teknik patronu, 
yapılacak olan transferleri kendisinin de 
beklediğini söyledi. En kısa sürde trans-
ferlerin bitirilmesinin gerektiğini kayde-
den Palut “Ben de transfer bekliyorum. 
En az 1, ideal olarak 2 oyuncu almak 
istiyoruz. Anlaşmaya yakın olduğumuz 
oyuncular var. Transfer döneminin biti-
mine kadar sonuçlanacağını düşünüyo-
rum” dedi.

“ÇOK ÇEKİŞMELİ MAÇ OLACAK”
Ligin 4.haftasında oynayacakları 

Altay maçının çok çekişmeli geçeceğini 
kaydeden Teknik direktörü İlhan Palut “ 
Rakibimiz Altay’ın ligde çok iyi mücadele 

ettiğini çok net bir şekilde görebiliriz. Fe-
nerbahçe maçını saymazsak iyi bir baş-
langıç yaptılar. Her iki takım içinde çok 
çekişmeli bir maç olacak. 

Sahamızda taraftarımızın desteği ile 
kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak isti-
yoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyo-
rum” diye konuştu. Taraftara da Başak-
şehir maçındaki sevgisine teşekkür eden 
Palut “ Başakşehir maçının ardından 
taraftarımız teveccüh gösterdi. Tribüne 
çağırdı. Hepsine tek tek teşekkür ediyo-
rum. Taraftarımız, takımını yüksekte gör-
mek istiyor, biz de iddialı olmayı seven 
insanlarız” dedi.

BEKLEDİĞİMİZ BİR BAŞLANGIÇTI
Konyaspor’un Polonyalı kanat oyun-

cusu Konrad Michalak ilk 3 haftayı de-
ğerlendirdi. Michalak, “Sezona 7 puanla 
başladık. Beklediğimiz bir başlangıçtı. 
Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bunun 
için de en iyi şekilde çalışıyoruz. Milli 
maç arası iyi bir fırsat ve sıkı çalışıyoruz. 
Altay maçına 3 puan için çıkacağız.” dedi 

Takıma uyum sağladığını ifade eden 
başarılı oyuncu, “Herkes bana kucak 
açtı. Güzel bir atmosfer var. Hocalarımız 
çok iyi. Takım arkadaşlığı harikulade. Bu 
da sonuçlara yansıyor. Kendime güve-
niyorum. Sezon boyunca sıkı çalışmaya 
devam edeceğim ve şans buldukça en 
iyi performansımı sergilemeye çalışaca-
ğım” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Palut: Karakterli 
oyuncularla çalışıyorum

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Altay maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Genç 
teknik adam, karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştığını belirterek “Çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Forma rekabeti olmasına 
rağmen birbirlerini destekliyorlar. Oynayan arkadaşlarının moral olarak pozitif olmasını sağlıyorlar. Bu da takım için önemli” diye konuştu

Konyaspor hazırlık 
maçında sahaya çıkıyor

Matt Morgan 
imzaladı

Cüneyt Erden 
Dev Kartallar’da

Süper Lig’de 3 hafta geride kalırken Milli maçlar nede-
niyle lige ara verilmişti. Konyaspor, arayı değerlendirmek 
için TFF 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Konya’da ha-
zırlık maçı oynayacak. Pazar günü saat 17:00’de Konya Bü-
yükşehir Belediye Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile hazırlık 
maçında karşılaşacak olan Yeşil-Beyazlı takım, bu hazırlık 
maçıyla birlikte Altay maçının da provasını yapmış olacak. 
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Liginde mücadelen eden 
Beysu Konyaspor Basket 1997 doğumlu olan 1.88 m boyun-
daki Amerikalı oyun kurucu ile resmî sözleşme imzaladı. 
Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu 
Üyesi Sami Pirinç ve Genel Menajer Yaşar Berber katıldı.

Cornell Üniversitesi mezunu olan Matt Morgan 2019-
2020 ve 2020-2021 sezonlarında Toronto Raptors takımı ile 
NBA G League’nde mücadele etti. Bu sezon ilk kez Avrupa 
deneyimi edinecek olan genç oyun kurucu 20-21 sezonunda 
22.2 sayı ve %43.3 üçlük ortalaması ile oynadı.
n SPOR SERVİSİ

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beysu Konyaspor 
Basket, basketbolun önemli isimlerinden Cüneyt Erden ile 
yardımcı antrenör olarak anlaşma sağladı. Kulüp idari bi-
namızda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Yaşar 
Berber katıldı.

Tecrübeli basketbol adamı oyunculuk döneminde TO-
FAŞ, Türk Telekom, Karşıyaka, Darüşşafala, Ülkerspor, 
Anadolu Efes, Galatasaray, Bornova Belediyespor ve Beşik-
taş formalarını giydi. n SPOR SERVİSİ

‘Yatırımımız Konya’ya ve bölgemize değer katacak’
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi 
tarafından Konya’ya kazandırılacak 
olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme 
Merkezi inşaat alanında inceleme-
lerde bulundu. Gençlerin yetenekle-
rini keşfetmelerine imkan sağlayacak 
olan merkezin olimpiyatlara sporcu 
yetiştireceğini ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, “Yatırımımız Konya’ya 
ve bölgemize değer katacak” dedi.

Selçuklu Belediyesi ülkemizin 
spor altyapısına katkı sunacak Kon-
ya’nın ilk, Türkiye’nin de en kapsamlı 
spor tesislerinden biri olacak Spor-
cu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni 
Konya’ya kazandırıyor. Sancak Ma-
hallesi’nde yapımına başlanan tesis 
2022 yılında tamamlanarak hizmete 
açılacak. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, kendi enerjisinin 
yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan 

GES ile güneşten temin edecek olan 
Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) 
sporcu yetiştirme merkezi inşaatın-
da incelemelerde bulundu. İnşaat 
alanını gezen Başkan Pekyatırmacı 

sürdürülen çalışmalar hakkında yetki-
lilerden bilgi aldı.

 “HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARA 
SPORCU YETİŞTİRMEK”

Türkiye’nin en büyük sporcu 

merkezlerinden birinin yatırımına 
başladıklarını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “Yaklaşık 45 bin m² alan 
üzerinde 23 bin 500 m² toplam 

kapalı alanı olan, 18 branşta aynı 
anda sporcuların burada hem eğitim 
faaliyetlerini hem de spor faaliyet-
lerini yürütebilecekleri Türkiye’nin 
en büyük en kapsamlı sporcu mer-

kezlerinden birinin yatırımını şu an 
da Konya’mızda yapıyoruz. İnşallah 
2022 yılı içerisinde bu yatırımımızı 
tamamlayıp Konyalıların hizmetine 
sunmak istiyoruz. 

Burada yaptığımız yatırım sa-
dece Selçuklu ilçemize değil bütün 
Konya’ya hatta bölgemize değer ka-
tacak bir yatırım olacak. 

Çünkü burada hem gençleri-
mizin yeteneklerini, kabiliyetlerini 
keşfedeceğiz hem de hedefimiz 
olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bu 
manada Selçuklu Belediyesi Spor 
Kulübümüz bu zamana kadar yaptı-
ğı faaliyetler ve elde ettiği başarılar 
buradaki yapacağımız yatırımın altı-
nı dolduruyor. İnşallah önümüzdeki 
süreçte hedefimiz tüm gençlerimizin 
burada yapacağımız tesiste yetenek-
lerini kabiliyetlerini, özel usullerle, 
özel bilimsel yöntemlerle keşfet-
mek” dedi. n SPOR SERVİSİ
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