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Faruk Özçelik Bakan 
Yardımcısı oldu

Meram Bağları 
hayat buluyor

Özel Yiğit Polikliniği 
Selçuklu Şubesi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
imzasıyla Resmi Gazete'de 
yayınlanan atama kararına göre 
Konya’nın başarılı bürokratla-
rından Faruk Özçelik, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Yardımcılığı’na getirildi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

18 bin metrekarelik araziye 
üzüm bağı ve meyve bahçesi 
kazandırmak için çalıştıklarını 
dile getiren Başkan Kavuş, 
Meram Bağları’nın ilçenin yeşil 
dokusuna ve tarihi misyonuna 
katkı sunacağını söyledi.
 n HABERİ SAYFA 4'TE

18 yıldır İstanbul Caddesi’nde 
faaliyet gösteren Diş Hekimi 
İlker Yiğit’e ait Özel Yiğit Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin 
Selçuklu Şubesi düzenlenen 
tören ile dualarla hizmete 
açıldı. İlker Yiğit, amaçlarının 
daha kaliteli hizmet sunmak 
olduğunu söyledi. 
 n HABERİ SAYFA 3'TE

‘Karavan bir 
hayat tarzıdır’

Koronavirüs salgının etkili olması ile birlikte özel 
yapım olan karavanlara da ilgi arttı. Araçları bir eve 
dönüştürerek satışını gerçekleştiren Konyalı girişim-
ci Büyükgökmen kardeşler, karavanın bir hayat tarzı 

olduğuna dikkat çektiler. n HABERİ SAYFA 15'TE

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ, 
BOSNA’YA YAKIŞACAK

‘TEK HEDEFİMİZ
LAYIKIYLA HİZMET’

Saha çalışmalarını inceleyen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, “Emeğimiz ve hizmet aşkımızla ilçemizde-
ki herkesin yaşamaktan büyük keyif alacağı bir Karatay 

için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4'TE

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahalle-
si’ne kazandırılacak olan Selçuklu Şehir Kütüphanesi 
farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet 

alabileceği yapısıyla öne çıkacak. n HABERİ SAYFA 4'TE

Ahilik, kardeşliktir!
Ahiliğin kardeşlik, esna-

fın ise kardeşliğin çi-
mentosu olduğunu söy-
leyen KONESOB Başkanı 

Muharrem Karabacak, 
“Bu kardeşlik hukukunu 

hatırlatmak adına Ahi-
lik Haftası etkinliklerini 

önemsiyoruz” dedi

ESNAFIN BAYRAM GÜNÜ
Bugün başlayan ve 19 Eylül tarihinde 
sona erecek olan Ahilik Haftası etkin-
likleriyle ilgili Yenigün’e özel açıkla-
malarda bulunan KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, ahiliğin milletin 
birliği ve bütünlüğünü sağlayan kar-
deşliğin çimentosu olduğunu söyledi. 
Karabacak, yapılan tüm etkinliklerde 
ahilik kültürünün yaşatılması için çaba 
harcandığını, bu etkinliklerle esnafın 
da kendine ait bir bayramı olduğunu 
hatırladığını söyledi.

ZOR GÜNLERİN ADAMIYIZ
Konya esnafının en zor zamanlardan ge-
çerken, en zor badireleri atlatırken bile 
özünden ve kimliğinden taviz verme-
diğini dile getiren Başkan Karabacak, 
“Pandemi sürecinin getirdiği zorlukları 
en derin yaşayanlar şüphesiz ki esnaf-
larımızdı. Ama esnafımız yaşadığı onca 
zor günlere rağmen görevini yapmaktan 
asla vazgeçmedi. Kardeşlik hukukun 
gereklerini yerine getirdi. Bu da ahilik 
kültürünün bir gereğiydi” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya'ya şehit ateşi düştü
Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde terörist-
lerin hain saldırısı sonucu yaralanan Konyalı 
Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem şehit 
oldu. Şehit Erdem’in Konya’nın Akşehir ilçesi 
Adsız Mahallesindeki evine acı haber ilçe 
protokolü tarafından verildi. 

Şehit Er Ömer Faruk Erdem’in babası Metin ve 
annesi Nesibe Erdem’in vefat ettiği, Şehit Er-
dem’in babaannesi Döndü Erdem ile yaşadığı 
ve Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime isminde 4 
kardeşinin bulunduğu öğrenildi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE
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Kentpar yönetiminden iddialara açıklama geldi
Konya’da yedek parça üretimi 

yapan Kentpar Otomotiv Yöneti-
mi, 3 gündür bazı işçiler ve sendi-
kanın haklarında çıkardığı iddialar 
ile ilgili kamuoyuna açıklamalarda 
bulundu. Bugüne kadar hiçbir iş-
çilerini mağdur etmediklerini dile 
getiren Kentpar Yönetimi, işçilerin 
anlaşılmaz şekilde yanlış yönlen-
dirildiğini ve yönlendiren kişilerin 
hatalarını fark ettiklerinde geç ol-
duğunu, sonrasında ise hatalarını 
kapatmak için şirketimizi haksız 
bir şekilde karalayarak Konya’nın 
da isminin karalanmaya çalışıl-
dığını iddia etti. İlgili süreçte hu-
kuki hakların kullanılması dışında 
hiçbir şey yapmadıklarını, işi bı-
raktıkları için işten çıkarılan işçi-
lerin yargı kararıyla fabrika dışına 
çıkarıldığını, ayrıca hukuka aykırı 
şekilde işi bırakan işçilerin davra-
nışlarının mahkeme aracılığı ile 
de tespitinin yapıldığını belirten 
Kentpar Yöneticileri açıklamada, 
şu ifadelere yer verdi: “3 gündür 
sosyal medyada ve diğer internet 
mecralarında şirketimiz hakkın-
da yapılan iftira içeren hukuka ve 
gerçeğe aykırı, alçakça, haince ve 
ahlaksızca paylaşım yapan kişi ve 
örgütlere yönelik olarak tüm hu-
kuki ve cezai süreçler başlatılmış 
olup konu ile ilgili gerçekleri öğ-

renmek isteyenlerin kamuoyu du-
yurumuzu okuması yeterli olacak-
tır. Şirketimiz ürettiği ürünlerin 
yüzde 97’sini ihraç eden ve çalışan 
ortalamasını her zaman 250’nin 
üstünde tutmaya çalışan, kurul-
duğu günden itibaren de tüm ça-
lışanlarının haklarını bir gün dahi 
geciktirmeden ödeyen bir şirkettir. 
Hem vergi yükümlülükleri hem de 
çalışana yapılan ödemeler yüzde 
100 kayıtlı şekilde yapılan şirke-
timizde çalışanların tüm hakları 
banka aracılığı ile ödendiği gibi 
kamusal yükümlülüklere ilişkin 
de çok hassas davranılmaktadır. 
Bu açıklama yaklaşık 3 gündür 
kamuoyunu meşgul eden ve sos-
yal medyada haksızca, ahlaksızca 
ve gerçek dışı paylaşımlarda bu-
lunulması üzerine zorunlu olarak 
yapılmıştır. Konuya ilişkin tüm 
gerçekler şirketimizden öğrene-
bileceği için iftira dolu diğer pay-
laşımların hiçbir anlamının olma-
dığını bildirmek isteriz. Şöyle ki; 
şirketimizde toplu iş sözleşmesi 
görüşmesi gibi bir süreç söz konu-
su değildir. 08.09.2021 tarihinde 
tamamen kanuna aykırı bir şekilde 
topluca işi bırakan ve söz konusu 
fiilini yaklaşık 5 saat sürdüren 75 
işçinin iş sözleşmesi 6356 sayılı 
Kanunun 70. maddesi ve 4857 

sayılı Kanunun m.25/II hükümleri 
çerçevesinde feshedilmiştir. Söz 
konusu maddeler incelendiğinde 
haklı nedenle fesih nedeniyle işten 
çıkarılmış olan kişilerin herhangi 
bir alacağı olmadığı gibi işin dur-
masından kaynaklanan zararların 
ilgili fiile katılanlar ile çalışanları 
yönlendirenlerden tahsil edilebi-
leceği hususları açıkça görülecek-
tir. 09.09.2021 tarihli gündüz ve 
gece vardiyasında da iş bırakma 
fiilini gerçekleştiren işçilerin iş 
sözleşmesi de yukarıda belirtilen 
hükümler ve gerekçelerle feshe-
dilmiştir. Aynı hukuki sonuçlar söz 
konusu işçiler için de uygulana-
caktır. Şirketimiz tarafından tüm 
fesihler haklı nedenle yapılmış 

olup ayrıca hukuka aykırı iş bırak-
ma nedeniyle şirketimizi zarara 
uğratan tüm kişilere ve ilgili ör-
gütü yönetenlere karşı da zararın 
tazminine yönelik hukuki süreç 
başlatılmıştır.

İş sözleşmesi haklı nedenle 
feshedilen işçiler hukuka aykırı bir 
şekilde işyerinden çıkmamakta ıs-
rar ettiği için 5237 sayılı Kanunun 
m.116 ve 117 hükümleri çerçe-
vesinde suçişlemişlerdir. Konu ile 
ilgili olarak suç duyurularında bu-
lunulduktan sonra yargı kararı ile 
ilgili suça karışanlar işyerinden çı-
karılmıştır. İlgili süreçte işten çıka-
rılan ve hakların suç duyurusunda 
bulunulan kişiler kanuna aykırı şe-
kilde uzun süreli olarak işi bırakan 

ve iş bıraktığı için iş sözleşmeleri 
feshedildiği halde işyerinden çık-
mayacağını belirtilen kişilerdir. 

Yukarıda belirtilen süreçler ya-
şanırken sosyal medyada ve diğer 
mecralarda işçi örgütü olduğunu 
iddia eden ve işçileri mağdur ede-
cek şekilde yönlendiren hatta işçi-
leri suç işlemeye teşvik eden ku-
ruluşların paylaşımlarını üzülerek 
görmekteyiz. Paylaşımlarda hiçbir 
doğruluk payı olmadığı gibi ilgili 
örgüt tarafından hukuka aykırı ve 
suç olduğu bilindiği halde eski işçi-
lerimizin mağduriyetini artırmaya 
yönelik yönlendirmelerin devam 
ettiğini görüyoruz. Aynı örgütün 
yönlendirmesi ile işyerinde çalış-
maya çalışan ve doğruyu gören, 
eski işçilerin yaptıklarının yanlış 
olduğunu gören diğer çalışanların 
da engellendiğini ve tehdit edildi-
ğini görmekteyiz. İşçilerimizi ha-
talı şekilde yönlendirerek onların 
mağdur olmalarına neden olan, 
onları suç işlemeye zorlayan kişi 
ve örgüt hem hatalı yönlendirdiği 
işçilere hem de ilgili sürede ciddi 
üretim kaybı yaşayan şirketimize 
zarar vermiştir. Konuyla ilgili sos-
yal medya ve diğer internet mec-
ralarındaki paylaşımlar dikkate 
alındığında tamamen gerçek dışı 
paylaşım yapılarak ihracatta rekor 

üstüne rekor kıran Konya’da üre-
timinin yüzde 97’sini ihraç eden 
Kentpar üzerinden kaos ortamı 
oluşturmanın amaçlandığı, söz 
konusu karalama ve haksız itham-
ların üretim yapan diğer firma-
larımıza da zarar verdiği açıktır. 
Burada tüm kamu ve özel sektör 
yöneticilerimizi hassasiyet göster-
meye davet ediyoruz. Süreç ayrın-
tılı incelendiğinde ortada bir hak 
mücadelesinin olmadığını açıktır. 
Eski işçilerimizi yönlendirenlerin 
hangi mücadelenin içinde olduk-
larının takdirini kamuoyuna bıra-
kıyoruz. KENTPAR olarak açıkça 
ifade ediyoruz ki, şirketimizde 
çalıştığı süre boyunca bir kuruş 
hakkını alamadığını veya geç aldı-
ğını iddia eden bir kişi var ise tüm 
söylediklerimizi geri almaya hazı-
rız. Buna göre yukarıda belirtilen 
şekilde hukuka ve ahlaka aykırı 
hareket eden kötü niyetli kişile-
rin yönlendirmeleri ile işi bırakan, 
sonrasında açıkça suç oluşturan fi-
illeri işlemekte ısrar eden herkesin 
söz konusu tercihlerinin sonuçla-
rına katlanacağını hatırlatmak is-
teriz. Biz haklıyız ve haklı olduğu 
yolda hukuki olarak muhatabımız 
olmayan örgütlerin yönlendirme-
leri ile karar vermeyeceğiz.”
n HABER MERKEZİ

34. Ahilik Haftası kutlamaları hakkında bilgi veren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Ahilik kardeş-
liktir. Biz, esnaflar olarak milletin birliğini, vatanın bütünlüğünü sağlayan kardeşliğin özü, çimentosuyuz” dedi

Kardeşliğin çimentosuyuz
34. Ahilik Haftası Kutlamaları 

Konya’da 13-19 Eylül tarihleri ara-
sında düzenlenecek programlar ile 
dolu dolu geçecek. 34. Ahilik Haftası 
Kutlamaları Konya’da Konya Valili-
ği, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği, Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, Konya Ticaret İl Müdürlüğü, 
Selçuklu Belediyesi, Karatay Beledi-
yesi, Meram Belediyesi, Konya Ti-
caret Odası, Konya Ticaret Borsası, 
Konya Sanayi Odası, Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Selçuk Üniversi-
tesi, Necmettin Erbakan Üniversite-
si, KTO Karatay Üniversitesi, Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Konya 
Teknik Üniversite’sinin destekleri ile 
13 -19 Eylül tarihleri arasında Ahilik 
Haftası kutlama programı gerçek-
leştirecek.

‘AHİLİK KONYA İÇİN ÖNEMLİ’
Ahilik Haftası programı hakkın-

da bilgi veren Konya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, Ahi-
liğin Konya için önemli olduğunu 
ifade ederek, “Ahilik Konya’mız için 
önemli. Bu öneme de vurgu yap-
mak adına 2018 yılından bu yana 
Ahilik Haftası kutlamalarını esnafı-
mızın içerisinde tarihe yolculuk ya-
parak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 
Alâeddin Tepesi’nden Saray’dan 
Tarihi Konya Bedesten Çarşısı içe-
risine Kapu Camii civarındaki tören 
alanımıza bir esnaf yürüyüşümüz 
gerçekleştiriyoruz 2018 yılından bu 
yana. Bu geleneği de biz ortaya koy-
duk. Yürüyüşümüz oldukça coşkulu 
bir şekilde gerçekleşiyor. Esnaf ve 
sanatkarımız bu organizasyonları-
mız ile kendi bayramının olduğu-
na farkına varmış oldu. Dolayısıyla 
2018 yılında yakmış olduğumuz 
meşalenin bundan sonra bu şekli ile 
devam etmesi önemli gözüküyor. 
Ahiliğe verdiğimiz önem hayatın 
içerisinde kardeşliğe önem vermek 

gerekiyor. Biz esnaf ve sanatkarlar 
olarak her zaman kardeşliğe önem 
verdik. Ahiliğin açılımı da kardeş-
lik. Kardeşliğin yanında iş ahlakı da 
oldukça önemli. İş ahlakını edinmiş 
olan esnaf ve sanatkarlarımız ki çok 
zorlu bir süreci pandemi döneminde 
geçirdi. Ne kadar kardeş olunabile-
ceğini ne kadar vatansever oluna-
bileceğini ne kadar devlet ve millet 
bütünleşmesinin çimentosu olabile-
ceğini göstermiş oldu. 2021 yılı da 
bütünüyle ahilik yılı olarak Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından ilan edildi. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana Ahiliğe 
önem vererek çeşitli etkinlik gerçek-
leştirdik ve gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 
Konya’mıza vermiş olduğu yetki ile 
birlikte Uluslararası Ahilik Fuarı ve 
İş Ahlakı Zirvesini Konya’da gerçek-
leştirdik. Uluslararası Ahilik Fuarı ve 
İş Ahlakı Zirvesinde Konya farklı bir 
dört gün yaşadı. Bu fuarın ilki Kon-
ya’da yapıldı. İnşallah bundan sonra 
da uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ah-
lakı Zirvesi Cumhurbaşkanlığımızın 
bizlere verdiği yetki belgesi ile Kon-
ya’mızda yapılmaya devam edecek. 
Daha önce üst üste yapılan ahilik 

kutlamalarında Konya’mız hiçbir 
ödül almamıştı. 2018 yılından itiba-
ren 2018,2019 ve 2020 yıllarının yı-
lın Ahileri ödülleri de Konyalı esna-
fımız ve sanatkarımızın kardeşliğine 
vurgu yapmak anlamında Konya’ya 
geldi. Bu durum da bizler için önem-
liydi. Çünkü Konya tanıtımı Konyalı 
esnaf ve sanatkarın ne denli ahilik 
kültürü ile yoğurulduğunu göster-
miş oldu. 13-19 Eylül 2021 tarihleri 
arasında tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Konya’mızda da 34. Ahilik Haftası 
Kutlamalarını gerçekleştireceğiz. 
Pandemi nedeniyle Ahilik Haftası 
Kutlamaları kapsamında düzenle-
diğimiz bazı programları kimselere 
hiçbir zarar vermemek adına iptal 
ettik. Konya’da Ahilik Haftası kutla-
maları dolu dolu geçecek. Salı günü 
saat 11:00 da Kapı Cami civarında 
düzenleyeceğimiz programımızda 
şed kuşatma vb. birçok programı-
mızı gerçekleştireceğiz. Bereket 
duamızı, Kuranı Kerim tilaveti ve 
protokol konuşmalarını gerçekleşti-
receğiz.” İfadelerini kullandı.

‘AHİLİK 13. YÜZYILDA 
ANADOLU TOPRAKLARINDA 

YEŞERMEYE BAŞLADI’
Ahiliğin 13. Yüzyılda Anadolu 

topraklarında yeşermeye başladığını 

ifade eden KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak, “Türk İslam an-
layışının bir diriliş şifresi olan Ahilik, 
13 yüzyılın ilk başından beri Ana-
dolu’da yeşermeye başlamış, daha 
sonra Türk milletinin hâkim olduğu 
coğrafyalarda devlet ve millet bü-
tünlüğünü sağlamış önemli bir teş-
kilattır. İlhamını medeniyetimizden 
alan ‘Sanat altın bileziktir’ anlayışıy-
la halkımızın meslek sahibi olmasını 
öğütleyen ahilik, sevgili peygambe-
rimizin Veren el alan elden üstün-
dür ideliyle bütünleşmiştir. Harama 
bakma, haram yeme, haram içme. 
Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan 
söyleme. Kimseyi kandırma. Kana-
atkâr ol. Dünya malına tamah etme. 
Yanlış ölçme. Eksik tartma. Ahinin 
eli kapısı sofrası açık olmalı. Gözü, 
beli, dili kapalı olmalı. Gelen gelsin 
saadetle. Giden gitsen selametle. 
Söylemleriyle barışın, huzurun ve 
erdemli toplumun oluşturmanın 
formülünü veren ahiliğin kurucusu 
pirimiz Ahi Evran’dır. 

Toplumun önderi ve ileri gele-
ni bugünün manasıyla aydını olan 
ahilerin davranışları ahlak ve adap 
üzerinedir. Yemek yerken, su içer-
ken, üretirken, ürününü satarken, 
gündelik hayatın her halinde ahiler 
hep bu ahlak ve adaba uygun hare-
ket etmişlerdir. 

Her daim hakka ve hakikate ta-
nıklık eden ve daima iyiliğin gören 
gözü, tutan eli olan bir geleneğin 
takipçileri olarak Ahiliği yaşatan 
ve yaşatılması için gayret gösteren 
herkese şükranlarımı sunuyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle emek ve 
alın terini vatanseverlik duygularıyla 
birleştiren bugünün ahileri esnaf ve 
sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı 
kutluyor, birlik ve beraberlik duy-
gusunun gelişerek devam etmesini 
içtenlikle temenni ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özel Yiğit Polikliniği 
Selçuklu Şubesi hizmette

18 yıldır Konya’da İstanbul 
Caddesi’nde faaliyet gösteren Diş 
Hekimi İlker Yiğit’e ait Özel Yiğit 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin 
Selçuklu Şubesi düzenlenen tören 
ile dualarla hizmete açıldı. Uzman 
kadro, son teknolojik cihazlar ve 
pandemi riskini sıfıra indiren te-
davi olanakları ile Özel Ağış ve Diş 
Sağlığı Polikliniği Selçuklu Şubesi, 
Kılınçarslan Mahallesi Şair Sey-
fi Sokak’ta hizmet verecek. Özel 
Yiğit Ağız ve Diş Sağlığı Polikli-
niği’nin Selçuklu Şubesi açılışına 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Gelecek Partisi Konya İl 
Başkanı Hasan Ekici ile çok sayıda 
davetli katıldı.

 ‘AMACIMIZ KALİTELİ 
HİZMET VERMEK’

Özel Yiğit Ağız ve Diş Sağlığı 
Polikliniği’nin Selçuklu Şubesi açı-
lışında konuşan Diş Hekimi İlker 
Yiğit, “2005 yılından 2011 yılına 
kadar muayenecilik yaptım. Daha 
sonra 2011 yılında İstanbul Cadde-
sinde bulunan muayenimizi polik-
linik halini getirdim. 2016 yılında 
Meram Yeni Yol’da Meram şube-
mizi açtık. Daha sonra Uzman kad-
romuzun fazlalaşmasından sonra 
daha geniş ve ferah bir yer aradık 
ve açılışını yaptığımız Selçuklu 
şubemizi geldik. Bu tür donanım-
lı polikliniklerin artması rekabeti 
artıracaktır. Rekabet ile halkımı-
za daha iyi hizmetin verilmesini 
sağlayacaktır. Oluşan rekabet or-

tamı ile halkımıza daha iyi hizmet 
sağlayacağız. Halka hizmet hakka 
hizmettir prensibi ile çıktığımız bu 
yolda, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediği gibi ‘Vatanını en çok seven 
görevini en iyi yapandır’ prensibi 
ile Özel Yiğit Ağız ve Diş Sağlığı 
Polikliniği olarak vatandaşlarımıza 
hizmet vereceğiz. Özel Yiğit Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak bi-
rinci görevimiz hijyenik temiz bir 
ortamda ağrısız bir tedavi, kaliteli 
hizmet ve günümüzün teknoloji-
sine uygun bir şekilde tedavi plan-
laması yapmaktır. Polikliniğimizde 
diş ve diş hekimliği ile ilgili her tür-
lü işlem yapılmaktadır. Özel Yiğit 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sel-
çuklu Şubemizin uzman kadrosu 
şu isimlerden oluşuyor: Diş ve Diş 
Eti Uzmanı Dr. Burcu Yiğit, Çocuk 
Diş Hekimi Uzmanı Dr. Begüm 
Öztürk, Mesul Müdürümüz Diş 
Hekimi Dt. Zuhal Karataş, Diş He-
kimi Arif Emre Yücel, Diş Hekimi 
Mustafa Ulusoy, Diş Hekimi Mer-
ve Ertaş, Diş Teknisyeni Mustafa 
Yiğit” ifadelerini kullandı. Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’ta 
Özel Yiğit Ağız ve Diş Sağlığı Polik-
liniği’nin Selçuklu Şubesi’nin ha-
yırlı olmasını dileyerek Diş Hekimi 
İlker Yiğit ve çalışma arkadaşları-
na çalışmalarında başarılar diledi. 
Konuşmaların ardından Özel Yiğit 
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin 
Selçuklu Şubesi dualarla hizmete 
açıldı. n EMİNE ÖZDEMİR

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ahilik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.
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Selçuklu Şehir Kütüphanesi, Bosna’ya çok yakışacak
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Bosna Hersek Mahallesi’ne ka-
zandırılacak olan Selçuklu Şehir 
Kütüphanesi farklı yaş grupların-
daki öğrencilerin aynı anda hizmet 
alabileceği yapısıyla öne çıkacak. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı kütüphane binasında 
incelemelerde bulunarak yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ülkemizin en genç nüfus ora-
nına sahip merkez ilçelerden biri 
olan Selçuklu’da üniversite öğren-
cilerinin milli ve manevi değerlere 
bağlı bir şekilde geleceğe hazırlan-
maları adına eğitim ve gençlik fa-
aliyetlerine büyük önem veriliyor. 
Selçuklu’ya 90 adet kütüphane ka-
zandıran Selçuklu Belediyesi, Sel-
çuklu Şehir Kütüphanesiyle örnek 
çalışmalarını taçlandırmaya devam 
ediyor. Bosna Hersek Mahallesi’n-
de yapımı devam eden kütüphane 
farklı yaş gruplarındaki öğrencilere 

hitap edecek.
Öğrencilerin sosyal, kültürel, 

eğitim programlarının yanı sıra ka-
riyer yaşamlarına da destek olarak 
onları geleceğe en iyi şekilde hazır-
lama noktasında önemli bir boşluğu 
dolduracak olan Selçuklu Şehir Kü-

tüphanesi, 4400 metrekare alanda 
bodrum, zemin ve 3 kattan oluşa-
cak. Konya’da ilk olacak uygulama 
kapsamında kütüphane içerisinde 
çocuk kütüphanesi, çalışma alan-
ları, konferans salonu, etüt salonu, 
öğrencilerin keyifli zaman geçirme-

lerini sağlayacak oyun salonu gibi 
donatılar yer alacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Bosna Hersek 
Mahallesinde yapımı devam eden 
Selçuklu Şehir Kütüphanesinde in-
celemelerde bulundu. Sürdürülen 

çalışmalar hakkında yetkililerden 
bilgiler alan Başkan Ahmet Pek-
yatırmacı, Şehir Kütüphanesinin 
tamamlanması ile bugüne kadar 
ilçeye kazandırılan kütüphane ya-
tırımlarını taçlandıracaklarını ifade 
etti.

‘GENÇLERİMİZE 
ÖZEL BİR ORTAM HAZIRLIYORUZ’

90 kütüphane ile eğitime des-
teklerini sürdürdüklerini belirten 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi 
olarak her zaman önceliğimiz eği-
tim. Eğitim anlamındaki yatırım-
larımıza devam ediyoruz. Selçuklu 
ilçemizde 90 adet kütüphaneyle en 
çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. 
Bugün burada yeni nesil kütüpha-
nemizin yapımını da devam ettiri-
yoruz. Gençlerimizin 24 saat hizmet 
alabilecekleri, burada hem çalışma-
larını yapabilecekleri hem de iste-
dikleri kitaba ulaşabilecekleri özel 
bir ortamı gençlerimiz için hazırlı-
yoruz. İnşallah 2021 yıl içerisinde 
Aralık ayında kütüphanemizin in-
şaat faaliyetlerini tamamlayıp 2022 
yılının başında da gençlerimizin 
hizmetine sunmayı hedefliyoruz.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

18 bin metrekarelik araziye üzüm bağı ve meyve bahçesi kazandırmak için çalıştıklarını dile getiren 
Başkan Kavuş, Meram Bağları’nın ilçenin yeşil dokusuna ve tarihi misyonuna katkı sunacağını söyledi

Tarihi Meram Bağları 
yeniden hayat buluyor

Saha çalışmalarını inceleyen Başkan Kılca, “Emeğimiz ve hizmet aşkımızla ilçemizdeki herkesin 
yaşamaktan büyük keyif alacağı bir Karatay için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi

‘Tek hedefimiz bu aziz
millete layıkıyla hizmet’

Karatay Belediyesi, ‘ilçe mer-
kezinde ne varsa merkeze en uzak 
mahallede de aynı kalitede hizmet 
olacak’ hedefiyle çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. Bu yıl 
merkez ve merkeze uzak bütün 
mahallelere yönelik olarak 1 milyon 
200 bin metrekare parke döşeme 
hedefi koyan Karatay Belediyesi, 
tüm ekipleriyle sahada yoğun bir ça-
lışma içerisinde.Bu kapsamda ekip-
ler, ilçenin dört bir tarafında asfalt 
çalışmalarının yarı sıra, alt yapısı ta-
mamlanan yolları kilitli parke taşıyla 
döşeyerek hizmet ağını her geçen 
gün artırıyor. Vatandaşların yaşam 
kalitesini yükseltmek adına bu yıl 
merkez ve merkeze uzak mahalle-
lerde 1 milyon 200 bin metrekare 
kilitli parke taşı döşeme hedefi ko-
yan Karatay Belediyesi, “Karatay’ın 
ilçe merkezinde ne varsa bütün ma-
hallelerde de o olacak” anlayışıyla 
hareket ediyor.

1 MİLYON 200 BİN METREKARE 
PARKE HEDEFİMİZ KARATAY’I 

ÇOK DEĞİŞTİRECEK
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, belediye olarak vatandaşlara 
verdikleri sözleri bir bir yerine getir-
diklerini belirterek sözlerin de üze-
rine çıkarak Karatay’a estetik doku-
nuşlar yapmak için tüm ekipleriyle 
çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Hasan Kılca, “Tek bir 
derdimiz var; ilçemize ve bu aziz 
millete hizmet etmek. Hemşehrile-
rimizin derdine derman olup, istek-
lerini yerine getirmek için büyük bir 
gayretle çalışmaya devam ediyoruz. 
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü-
müze tüm bağlı ekiplerimiz, vatan-
daşlarımızın ayağının yazın toza, kı-
şın ise çamura değmemesi için ilçe 
genelinde gerek yol açma gerekse 
de altyapısı tamamlanmış yerlerde 
kilitli parke yol çalışmalarını tüm hı-
zıyla sürdürüyor. Dolayısıyla olduk-

ça yoğun bir çalışma içindeyiz. Kış 
ayları gelmeden hemşehrilerimize 
rahat bir mevsim geçirme gayretin-
deyiz. Vatandaşlarımız da bu çalış-
malarımızdan oldukça memnun. Bu 
yıl hedeflediğimiz 1 milyon 200 bin 
parke taşı döşeme hedefimizi ger-

çekleştirmek için gayret ediyoruz. 
Bu hedefe ulaşmak hatta bu hedefi 
aşmak, bizim için de ayrı bir moti-
vasyon kaynağı ve bu çalışmamız, 
Karatay’ımızı ve mahallelerimizi çok 
değiştirecek” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Evliya Çelebi’nin Se-
yahatnamesi’nde övgüyle söz et-
tiği Bağ-ı Meram’ın yeniden hayat 
bulması adına başlattıkları ‘Meram 
Bağları Projesi’ni inceleyerek çalış-
malar hakkında bilgi aldı. Başkan 
Kavuş, Meram Bağları’nın ilçenin 
yeşil dokusuna, tarihi misyonuna, 
sosyal hayatına ve şehrin turizmine 
önemli katkı sunacağını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş’un girişimleriyle Meram 
Bağları yeniden hayat buluyor. Yeni 
Meram Caddesi ve Yaka Cadde-
si’nin kesişiminde yer alan 18 bin 
metrekarelik araziye, üzüm bağı ve 
meyve bahçesi kazandırılıyor. Baş-
kan Kavuş’un da katılımıyla proje-
nin ilk etabı, üzüm bağları ve fidan-
ların dikilmesiyle tamamlandı.

18 BİN METREKARELİK 
ALANA SAHİP

Çalışmanın ilk etabının ta-
mamen totalin ise yüzde 50’sinin 
tamamlandığını belirten Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Meramlı ve Konyalı hemşehrileri-
mizle dışarıdan gelen misafirlerimi-
zin hep bir ‘Meram Bağları’ arayışı 
vardı. Aslında Meram Bağı deyince 
Konya’da bağlık bahçelik yerler an-
laşılır, onlar da Meram’ın genelinde 
her zaman vardır. Ama bu arayışı 
nihayetlendirmek adına Meram son 
durağa yaklaşırken Meram Yeni Yol 
ve Yaka Meram’ın kesiştiği yerde 
bulunan boş arsalarımızı bunun 
için tahsis ettik. 18 bin metrekarelik 
bu alana bine yakın üzüm asması 
ve yaklaşık 400 adet meyve fidesi 
dikerek Meram Bağları’nı yeniden 
canlandırıyoruz. Projenin 8 bin 500 
metrekarelik ilk etabı tamamlandı. 
Toplam projenin de yarısını bitir-
miş durumdayız. Tamamı bittiğinde 
hem Konyalı hemşehrilerimiz hem 
de dışarıdan gelen turistler ve mi-

safirlerimiz burada aileleriyle, dost-
larıyla güzel vakit geçirebilecekler” 
diye konuştu.

YETİŞEN ÜRÜNLER 
ZİYARETÇİLERE İKRAM EDİLECEK

Fidanların dikilir dikilmez bölge-
nin çehresini bir anda değiştirdiğine 
vurgu yapan Başkan Kavuş, sözle-
rini şöyle sürdürdü; “Asmalarımız 
ve fidanlarımız büyüyünce bölge-
nin çehresi çok daha güzelleşecek, 
yemyeşil bir bölge olacak, mükem-
mel görüntüsüyle hemşehrilerimi-
ze adeta bir görsel şölen sunacak. 
Asmalarımız üzüm, fidanlarımız 

meyve vermeye başlayınca gelecek 
misafirlerimizle bölge hareketlilik 
kazanacak. Hemşehrilerimiz, mah-
sül zamanına yetişirlerse de doğal 
üzümlerin ve meyvelerin tadına 
bakabilecekler. Yemyeşil bir do-
ğanın içinde pelit, söğüt, kavak ve 
meyve ağaçlarının arasında ‘Tarihi 
Meram Bağları’ huzurunun yeniden 
yaşanacağı bir ortam oluşturuyo-
ruz. Tüm bu özellikleriyle ‘Meram 
Bağları’nı yeniden canlandırma pro-
jemizin tüm Konya’ya ve Meram’a 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı
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Faruk Özçelik’e Bakan Yardımcılığı görevi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın im-

zasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan 
atama kararına göre Konya’nın ba-
şarılı bürokratlarından Faruk Özçe-
lik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan Yardımcılığı’na getirildi. Faruk 
Özçelik’in Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan Yardımcılığına atan-
masının ardından Konya Protokolü 
sosyal medya adreslerinden Özçe-
lik’i tebrik mesajı yayınladı. Sosyal 
medya adresinden açıklamalarda 
bulunan Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensip-

leriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bakan Yardımcılığı gö-
revine atanmış bulunmaktayım. 
Şahsıma bu görevi layık gören Sn 
Cumhurbaşkanımız ile Sn Bakanı-
mız Vedat Bilgin’e şükranlarımı arz 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

FARUK ÖZÇELİK KİMDİR?
1968 yılında Konya İli Hadim 

İlçesi'nde dünyaya gelen Faruk Öz-
çelik, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İşletme bölümün-
den mezun olmuştur. Selçuk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Uluslararası İlişkiler bölümünde 
yüksek lisans yapmıştır. Ayrıca 

Anadolu Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi Kamu Yönetimi, Bankacılık 
ve Sigortacılık ile Hukuk Fakültesi 
Adalet bölümlerini bitiren Özçelik, 
meslek hayatına T.C. Başbakanlık 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Mü-
fettiş Yardımcısı olarak başlamış-
tır. Aynı kurumda ve Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve 
Başmüfettişlik görevlerinde bulun-
muştur.2003-2009 yıllarında T.C. 
Başbakanlık Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğünde Genel Mü-
dür Yardımcısı olarak görev alan 
Özçelik, 2009-2014 yıllarında T.C. 
Başbakanlık Personel ve Prensipler 

Genel Müdürü olarak görev yap-
mıştır. Ayrıca Doğal Afet Sigortala-
rı Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye 
ve Orta Doğu Amme İdaresi Ens-
titüsü (TODAİE) Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 
Futbol, voleybol ve atletizm spor-
ları ile ilgilenen Özçelik, Fransızca, 
Arapça ve İngilizce bilmektedir. 
26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak 
atanan Özçelik, evli ve iki çocuk ba-
basıdır.
n SİBEL CANDAN

Ilgın’da 1576 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Lala Mustafa Paşa Külliyesi, 
günümüzde alışveriş merkezi gibi hizmet vermeye devam ediyor. Külliye, geçmişin izlerini yansıtıyor

Mimar Sinan’ın şaheseri
külliye dimdik ayakta

Ilgın ilçesinde Lala Mustafa Paşa 
tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 
Lala Mustafa Paşa Külliyesinde es-
naflar faaliyetlerine devam ediyor. 
Bünyesinde 2 arasta, 2 han, aşevi, 
sıbyan okulu, cami ve kütüphanesi 
bulunan külliyedeki esnaflar, tarih 
kokan mekanda işlerini sürdürüyor.

Lala Mustafa Paşa tarafından 
1576 yılında Mimar Sinan'a yap-
tırılan Lala Mustafa Paşa Külliye-
si, İstanbul-Mekke güzergahında, 
Eskişehir-Konya arasında önemli 
bir menzil konumunda yer alıyor. 
Yapımında ticari yapılar ön plana 
çıkartılan külliye, Osmanlı Devleti 
döneminde bölgenin ticari merkezi 
olarak görülüyor. Birbirine bitişik iki 
büyük han, açık ve kapalı bölüm-
lerden oluşan külliye, Mimar Sinan 
tarafından 1576 yılında yapıldı. 
445 yıla rağmen hiç hasar almayan 
külliye, 2012 yılında restorasyon 
çalışması yapılarak vatandaşların 
hizmetine sunuldu. Külliye içerisin-
de kafe, kuyumcu, oyuncakçı, hazır 
giyim gibi çeşitli alanlardan esnaflar 
bulunuyor.

LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ 
BİR MİMAR SİNAN ŞAHESERİ

 OLARAK BURADA KURULMUŞTUR’
Lala Mustafa Paşa Menzil Kül-

liyesi ile ilgili bilgi veren Ilgın Bele-
diye Başkanı Yalçın Ertaş, külliyenin 
ilerleyen dönemde yapılacak çalış-
malarla daha çok hizmet vereceği-
ni ifade ederek, "Ilgın, İç Anadolu 
Bölgesinin tarih ve ticaret yolları 
üzerine kurulmuş çok farklı mede-
niyetlerin, tarihi eserlerin, termal 
kaynakların ve güzel kültürlerin bu-

luştuğu bir şehrimizdir. 
Ilgın antik dönemde Tyriaeum 

diye anılmış, Selçuklu döneminde 
yerin altından çıkan sudan dola-
yı Ab-ı Germ (Kaplıca) denilmiştir. 

Osmanlı Devleti döneminde ise İs-
tanbul’dan Mekke’ye bağlanan yol 
üzerinde Lala Mustafa Paşa Külliyesi 
bir Mimar Sinan şaheseri olarak bu-
rada kurulmuştur. Zamanın hacıları, 

yolda kalanlar ve seferlerine çıkmış 
olanlar Ilgın'da bir menzil külliye-
si olarak burada konaklamışlar ve 
burada zamanlarını geçirmişlerdir” 
dedi.

1576 yılında yapımına başlanan 
külliyenin 1584’de tamamlandığını 
aktaran Başkan Ertaş, "Mimar Si-
nan'ın Eskişehir’den başlayıp Kon-
ya’ya kadar devam eden bir yer-
de eseri mevcut değildir. Sadece 
Ilgın’da mevcuttur. Lala Mustafa 
Paşa Külliyesi 2 açık ve kapalı arasta-
dan, sıbyan okulundan, kütüphane-
sinden, aşevinden ve ibadethanesin-
den mevcut bir menzil külliyesidir. 
2012 yılında Vakıflar Müdürlüğü 
tarafından restore edildi" ifadeleri-
ni kullandı. Ertaş, belediye olarak 
külliyede bulunan hanın birisini 1 
milyon 200 bin liralık bir yatırımla 
konferans salonu ve kütüphane aynı 
zamanda okuma salonu olarak tefriş 
ederek burayı gençlere mekan hali-
ne getirmeyi hedeflediklerini, burayı 
modern bir AVM’ye dönüştürmeye 
çalıştıklarını kaydetti.

Külliye içerisinde 10 yıldır kafe 
işletmeciliği yapan Fatih Turgut da, 
450 yıllık bir eser olduğu için bura-
da mümkün olduğunca tarihi göze-
terek işlerini yapmaya çalıştıklarını 
söyledi.

Yıllardır külliye çarşısında esnaf 
olan Osman Ergin, “Kuyumcula-
rımız, oyuncakçılarımız, kundura-
cılarımız ve çay ocağı gibi bir çok 
işletmemiz var. Böyle tarih kokan 
bir ortamda yıllardır ekmeğimiz için 
çalışıyoruz” dedi.
n İHA

Hasan Angı: Darbe 
yandaşlarına geçit vermeyiz

Mali Müşavirler yüzyüze
seminerde buluşuyor

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
hızla gelişim gösterdiğini vurgu-
layan AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, “Ülkemizi çağdaş uy-
garlık seviyesinden uzaklaştırmak 
isteyenlere asla geçit vermeyiz” 
dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, 12 Eylül 1980 askeri 
darbesinin 41’inci yılı dolayısıyla 
açıklamalarda bulundu. Hain dar-
be girişimi sonrası yaklaşık 300 
kişinin hayatını kaybettiğini hatır-
latan Angı, 12 Eylül’ün tarihin kara 
bir lekesi olarak kayıtlara geçtiğini 
vurguladı. Angı, mesajında, "27 
Mayıs 1960 darbesi gibi 12 Eylül 
1980 darbesi de tarihimizin kara 
bir lekesidir. Türkiye’de 27 Mayıs 
1960 ile başlayan darbeler döne-
mi artık bir daha açılmamak üzere 
kapanmıştır. Demokrasi ve milli 
idarenin hâkim olduğu ülkelerde 
sorunları da demokratik yollarla 

milletin seçtiği idareciler ve hukuk 
aracılığıyla çözüme kavuşturmak 
mümkündür. Şunu açıkça ifade 
etmek gerekir ki halkımızın gü-
cünün üstünde bir güç yoktur. 19 
yıldır iktidarda olan AK Parti ile 
milletimizin idaresine göz diken-
lerin dönemi sona ermiştir. Çok 
şükür, AK Parti ile birlikte darbeler 
ve askeri vesayet dönemleri geride 
kalmıştır. Halkımızın varlığını yok 
sayarak zorla ve kanlı bir şekilde 
yönetimlere el koyma girişimleri-
ne geçmişte olduğu gibi bundan 
sonra da müsaade etmeyiz. Ül-
kemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
tarımda, sanayide, ticarette, eko-
nomi ve turizmde hızla gelişim 
göstermektedir. Darbe yandaşları 
ve heveslileri şunu hiçbir zaman 
unutmasınlar. Ülkemizi çağdaş uy-
garlık seviyesinden uzaklaştırmak 
isteyenlere asla geçit vermeyiz” 
ifadelerine yer verdi. n İHA

Konya SMMMO’da Covid-19 
tedbirleri kapsamında 2020 Mart 
ayında ara verilen yüz yüze semi-
nerler yeniden başlıyor. Uzun ara-
dan sonra ilk yüz yüze seminer, 14 
Eylül Salı günü, “Düşünce Tarihi 
Işığında Muhasebe Felsefesi” ko-
nusuyla gerçekleştirilecek. 

Konya SMMMO, Covid-19 
tedbirleri kapsamında 2020 Mart 
ayında yüz yüze seminerlere ara 
vermiş, seminerler online yapıl-
maya başlanmıştı. Ülke genelinde 
aşılamanın hızlanması ve hükü-
metin attığı normalleşme adım-
larıyla birlikte Konya SMMMO’da 
da yüz yüze seminerlerin yeniden 
başlatılması kararı alındı. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan Kon-
ya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, 
2020 Mart ayından itibaren yetkili 
kurumların Covid-19 kapsamında 
aldıkları tedbirler kapsamında, yüz 
yüze seminerler yapamadıkları-
nı anımsattı. Seminerlerin online 
devam ettiğini dile getiren Başkan 
Erdal, “Artık ülkenin normalleşme 
sürecine girmesiyle, üyelerimizle 
özlem giderip kucaklaşacağız. Bu 
kapsamda da yüz yüze eğitim se-
miner programlarına ağırlık ver-
dik, eğitim seminerlerimiz aralıksız 
devam edecek” dedi.

Uzun bir aradan sonra ilk yüz 
yüze seminerin 14 Eylül Salı günü 
yapılacağını bildiren Başkan Erdal, 
“Oda Seminer Salonu’nda Eği-
timci-Yazar Mali Müşavir Dursun 
Ali Yaz’ın sunumlarıyla “Düşünce 
Tarihi Işığında Muhasebe Felsefe-
si” konulu seminerde meslektaş-
larımızla uzun bir aradan sonra 
tekrar bir araya gelerek, özlem 
gidereceğiz. Seminerin sonun-
da ise, Odanın giriş katında Mali 
Müşavir Nevzat Yeğin’in Resim 
sergisi, Mali Müşavir Kadir Murat 
Soydan’ın Ebru Sergisi ve Yazar, 

Mali Müşavir Mehmet Çiçekdağ’ın 
kitap tanıtımı olacaktır. Tüm mes-
lektaşlarımızı ve stajyerlerimizi da-
vet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdal, Covid-19 sal-
gınının etkisinin halen sürdüğü-
nü, birçok meslektaşlarını da bu 
hastalık nedeniyle kaybettiklerini 
belirtti. Hayatını kaybeden mes-
lektaşlarını bir kez daha rahmet-
le andıklarını dile getiren Başkan 
Erdal, şu bilgileri paylaştı, “Co-
vid-19’a rağmen yoğun iş tem-
posu devam ediyor. İş hayatının 
stresinden bir nebze uzaklaşmak 
adına, oda yönetimi olarak eğitim 
faaliyetlerinin yanında Sosyal et-
kinliklerine de önem veriyoruz. 
Bu çerçevede, 3-6 Ekim’de An-
talya Titanic Otel’de 20. Anadolu 
Odaları Eğitim Semineri düzenle-
necek. Seminerde güncel konular 
ele alınacak. Bunun yanında, Ekim 
ayı içinde üyelerimizin ve stajyer-
lerimizin özlemle beklediği Futbol 
turnuvasının planlamaları yapıp 
takımları oluşturacağız. Kasım 
ayından itibaren ise maçları baş-
latacağız. Maçlar geçen yılki gibi 
halı sahalarda oynanacak ve yine 
geçen yılda olduğu gibi formalar 
da oda tarafından bastırılacak. Di-
ğer sosyal aktivitelerimiz de yine 
devam edecek.” n HABER MERKEZİ

Yalçın Ertaş
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Konya’da kendini polis olarak tanıtan, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 7 aranması, 6 firar dosyası 
bulunan şüpheli, polisin sıkı takibiyle yakalandı. Yakalanan şahsın kovid-19 testi de pozitif çıktı

Polisim dese de
polisten kaçamadı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şa-
hıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan 
şahısların yakalanmasına yönelik 
yaptığı çalışmalarda dolandırıcılık 
ve resmi belgede sahtecilik suçla-
rından aranan H.S’nin (41) Konya 
plakalı bir araçla Otogar civarında 
görülmesi üzerine harekete geçti. 
Merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar 
Mahallesi Dışkapı Sokak’ta aracı bu-
lan ekipler, 15 saat boyunca şüphe-
linin araca binmesini bekledi. Ekip-
ler, öğle saatlerinde aracına binen 
şüpheli H.S’yi takibe başladı. Yolda 
takip edildiğini anlayan şüpheli. ara-
cını terk edip yaya olarak kaçmaya 
çalıştı. Kaçış istikametleri kapatılan 
şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüphelinin üzerinde yapılan arama-
da cüzdan içerisinde iki adet polis 
rozeti ele geçirildi. Daha önce şahsın 
kendini polis olarak tanıttığı, bu sa-
yede uygulama noktalarından polis 
rozeti göstererek sorgulama yaptır-
madan geçtiği tespit edildi.
10 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI, 7 
ARANMA VE 6 FİRAR DOSYASI VAR

Şüpheli H.S. hakkında kendini 
polis olarak tanıtarak 2 kişiden, ken-

disini kamu görevlisi veya banka, 
sigorta, kredi kurumlarının çalışanı 
olarak tanıtması veya bu kurumlarla 
ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle 
dolandırıcılık, 2 adet bilişim sistem-
leri banka veya kredi kurumlarının 
araç olarak kullanılması suretiyle 
dolandırıcılık, 1 resmi belgede sah-

tecilik, 1 tehdit ve 1 hakaret suçun-
dan toplam 7 aranması ile 6 firar 
dosyası bulunduğu öğrenildi

ŞÜPHELİNİN COVİD-19 TESTİ 
POZİTİF ÇIKTI

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş 
hapis cezası ve 10 bin TL adli para 
cezası bulunan H.S’nin emniyetteki 

işlemlerinin ardından yapılan Co-
vid-19 test sonucu da pozitif çıktı. 
Beyhekim Devlet Hastanesi mah-
kum koğuşuna teslim edilen H.S., 
karantina süreci bitiminde tutukla-
narak Konya Kapalı Cezaevine tes-
lim edilecek.
n İHA

Silahlı kavgada 
4 yaralı, 11 gözaltı

Ereğli ilçesinde, iki grup ara-
sında çıkan silahlı kavgada 4 kişi 
yaralanırken, 11 kişi gözaltına 
alındı. Olay, akşam saatlerinde 
Doğualagözlü Mahallesi Kuran 
Kursu Caddesi üzerinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, 
husumetli olduğu öğrenilen iki 
grup arasında çıkan tartışma si-
lahlı kavgaya dönüştü. Olayda av 
tüfeği ile 4 kişi vücutlarının çe-
şitli yerlerinden yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiple-
rinin ilk müdahalesinin ardından 

yaralılar ambulansla Ereğli Dev-
let Hastanesine kaldırıldı. Bura-
da tedavi altına alınan 4 kişinin 
hayati tehlikesinin bulunmadığı 
öğrenildi. Polis ekipleri tarafından 
olaya karıştığı tespit edilen 11 kişi 
ve olayda kullanılan av tüfeği ele 
geçirildi. Polis ekipleri tarafından 
gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri 
alınmak üzere emniyete götürül-
dü. Öte yandan olay yerinde ince-
leme yapan polis ekipleri 10 adet 
boş kartuş bulunurken, olayla ilgi-
li başlatılan soruşturma sürüyor.
n İHA

Kaçırıp dövdükleri 
şahsı hastanelik ettiler

Konya’da bir kişi kaçırıldık-
tan sonra darp edilerek işkenceye 
maruz kalmış vaziyette polis tara-
fından bulundu. Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan şahıs tedavi 
altında alınırken, olayla ilgili şah-
sın eski nişanlısının yakını olan 2 
kişi tutuklandı. Olay, geçtiğimiz 
perşembe gece saatlerinde merkez 
Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi 
Mahallesi civarında meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil 
Çağrı Merkezine gelen bir kişinin 
arabayla kaçırıldığı ihbarı üzerine 
polis ekipleri harekete geçti. Poli-
sin araştırmasında Nurullah O'nun 
(29) kaçırıldığı aracın, eski nişanlısı 
S.U'nun kuzeni Hüseyin U. (28) ile 
arkadaşı İlyas T'ye (28) ait olduğu-
nu belirlendi. Kaçırılan şahsın bu-
lunması için geniş çaplı araştırma 
başlatan ekipler, Nurullah O'yu 500 
Evler Mahallesi civarında boş arazi-
de darp edilerek işkenceye maruz 

kalmış vaziyette ağır yaralı olarak 
buldu. Nurullah O. adrese çağrılan 
ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı.

Olayın ardından Konya Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri tarafından şüpheliler Hüse-
yin U. ile arkadaşı İlyas T. yakalan-
dı. Şahıslardan 1 adet tabanca ele 
geçirilirken, Asayiş Şube Müdürlü-
ğünde işlemleri tamamlanan şüp-
heliler adliyeye sevk edildi. Hüseyin 
U. ile arkadaşı İlyas T. çıkarıldıkları 
mahkemece “Nitelikli kasten adam 
yaralama", "Nitelikli cinsel saldırı" 
ve "Nitelikli yağma” suçundan tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. 
Nurullah O'nun eski nişanlısı S.U. 
ile barışmak için yakınlarını sürekli 
aradığı, kaçıran şahısların ise yakın-
larını sürekli rahatsız ettiği için şah-
sı kaçırıp darp ettiklerini söylediği 
iddia edildi. n İHA

Bisiklet hırsızı polisin 
takibi sonunda yakalandı
Konya’da artan bisiklet hırsız-

lığının ardından çalışma başlatan 
polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini 
yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen 
bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçe-
sinde son 10 gün içerisinde artan 
bisiklet hırsızlığı olayını değerlen-
diren İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı ekipleri, şüpheliyi belirlemek 
için geniş kapsamlı çalışma başlattı. 
Çok sayıda güvenlik kamerası gö-
rüntüsünü inceleyen polis ekipleri, 
hırsızlık şüphelisini tespit etti. Bir 
binanın güvenlik kamerasına yansı-
yan görüntülerde, şüphelinin bisik-
let parkının yanına geldikten sonra 
bir süre çevreyi gözlediği ardından 

araçların arasında gezdikten sonra 
parkta bulunan bir bisikleti alarak 
olay yerinden kaçtığı görülüyor. Gö-
rüntülerden yola çıkan polis yapılan 
teknik ve fiziki takibin ardından 
şüphelinin S.U., olduğunu belirledi. 
Polis ekipleri tarafından belirlenen 
şüpheli, Karatay İlçesi Sedirler Cad-
desi üzerinde yakalanarak gözaltına 
alındı. İfadesi için emniyete götürü-
len şüphelinin “Çaldığı bisikletleri 
tanımadığı kişilere sattığını” söy-
lediği öğrenildi. Hırsızlık şüphelisi 
S.U.’nun emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edileceği 
öğrenildi.
n İHA

Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi öğrencisi olan Filistin uyruklu 
gençten 3 Eylül Cuma gününden 
beri haber alınamıyor. Olay, 3 Ey-
lül Cuma öğle saatlerinde mer-
kez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek 
Mahallesi Turgut Reis Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fi-
listin uyruklu Muhammed Salhab 
(24), çalıştığı Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesinden evi-
ne geldi. Öğle saatlerinde tekrar 
evden çıkan Salhab'ın arkadaşları 
kendinden haber alamayınca du-
rumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, 
Muhammed Salhab’ın gidebileceği 
yerleri kontrol ederek geniş çaplı 

bir araştırma başlattı. Yapılan ara-
ma sonrasında çevredeki görgü 
tanıklarının ilk ifadesinde Salhab'ın 
Turgut Reis Caddesi üzerinde zorla 
bir araca bindirilerek olay yerinden 
kaçtıkları yönünde oldu. İfadeler 
doğrultusunda çalışmaları hızlandı-
ran ekiplerin Konya ve çevresinde 
arama çalışmalarının devam ettiği 
öğrenildi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğrencisi Filistin uy-
ruklu Muhammed Salhab'ın okul 
arkadaşı Filistinli Halit O., “Mu-
hammed ile en son perşembe günü 
mesai bitiminde saat beş gibi karşı-
laştık, hastanenin önünde oturduk 
biraz muhabbet ettik. Ondan sonra 
ben eve geçtim. Kendisi ise nöbet-
çiydi çocuk acilde, devir almaya 

geçti. O gün mesaiyi bitirmiş, sa-
bah haberi geldi Muhammed’den 
haber alamıyoruz diye. Cuma günü 
Cuma namazına yakın bir saatlerde 
kaçırılmış. Bize gelen bilgiye göre, 

gri bir araç gelmiş içerisinden dört 
kişi inmiş zorla arabaya bindirmeye 
çalışmışlar. Daha sonra araç biraz 
daha ilerlemiş ve ilerinden araca 
iki kişi daha binmiş ve araç Ankara 
yoluna doğru devam etmiş” dedi.

Halit O., “Muhammed kardeşi-
miz çok iyi bir insandı. Kendisi dört 
dörtlük bir insandı diyebilirim. Hiç 
kimse ile bir husumeti veya sorunu 
yoktu bizim bildiğimiz. Hükümet 
yetkililerinden bir ricamız Muham-
med bize en kısa zamanda sağ 
salim bir şekilde dönsün. Muham-
med kardeşimizi gören ya da duyan 
olursa bütün vatandaşlarımızdan 
bir tek isteğimiz bu durumu yetki-
lilere bildirsinler” şeklinde çağrıda 
bulundu.
n İHA

Muhammed Salhab
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Konya'ya şehit ateşi düştü
Pençe-Şimşek Harekat bölge-

sinde teröristlerin hain saldırısı so-
nucu yaralanan Konyalı Piyade Söz-
leşmeli Er Ömer Faruk Erdem şehit 
oldu. Şehit Erdem’in Konya’nın 
Akşehir ilçesi Adsız Mahallesindeki 
evine acı haber ilçe protokolü tara-
fından verildi. Ilgın kaymakamı ve 
Akşehir Kaymakam Vekili Aytekin 
Yılmaz, Akşehir Garnizon Komu-
tanı Akbay Tolga Yuvalı ve Akşe-
hir Belediye Bakanı Salih Akkaya 
tarafından verilen şehit haberinin 
ardından yakınları gözyaşlarına 
boğuldu. Şehit Er Ömer Faruk Er-
dem’in babası Metin ve annesi 
Nesibe Erdem’in vefat ettiği, Şehit 
Erdem’in babaannesi Döndü Er-
dem ile yaşadığı ve Tuğba, Navruz, 
Sevgi ve Fadime isminde 4 karde-

şinin bulunduğu öğrenildi. 1998 
doğumlu olan Şehit Er Ömer Faruk 
Erdem’in 1 yıldır görev yaptığı ve 
ilk görev yerinin Şırnak Gülyazı ol-
duğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin 10 

gün öncede Adsız’daki evine izne 
geldiği öğrenildi. Şehit haberi son-
rasında vatandaşlar şehidin evinin 
önüne gelirken, Akşehir Belediye-
si ekipleri tarafından da sokak ve 

şehidin evi bayraklarla donatıldı. 
Şehidin Babaannesi Döndü Erdem, 
“Ben bu dünyaya kazık mıyım? Ne 
acılar gördüm ben. Bu kaçıncı acı? 
Ben niye hala buradayım?” diye-

rek gözyaşına hakim olamadı. 
Şehidin cenazesi bugün öğle na-
mazını müteakip kılınacak cenaze 
namazının ardından Akşehir Şehit-
liği’nde toprağa verilecek. n İHA

Akvaryumlar evleri-
mizin içinde camdan ya-
pılmış süs balığı yaşama 
alanları.

Onları süs balığı 
haline getirenler bizle-
riz. Dünyanın herhangi 
bir yerinde, göl, deniz, 
akarsu gibi doğal yaşam 
alanlarında şu an var 
olan popülasyonlarından 
onları ticarileştirerek su 
dolu cam kutulara koyan bizleriz.

Evimizin dekoru, zaman zaman 
sıkıldığımızda hoş vakit geçirdiğimiz 
hatta terapi bile olduğumuz bir köşe.

Aslında çok güzeller. Keşke doğal 
ortamlarını bozmadan onları izleyebil-
sek. Ama zor hatta büyük bir çoğunluk 
için imkânsız.

Deniz, göl ve ırmak kenarında 
yaşayıp da Akvaryum sahibi olanları 
anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü 
Onların balıkların doğal ortamına bir 
gözlük ve şnorkelle (nefes alma aracı) 
dalarak çok daha iyi manzaralarla bulu-
şabiliriz. Hatta ucunda cam ile kaplı bir 
geniş bir soba borusu ile çok daha fazla 
balık ortamı seyredebiliriz.

Zaten evde akvaryum için yaptık-
larımız da belli bir zamandan sonra sı-
radanlaşıyor, hatta bakımını ihmal edi-
yoruz, suyu kirleniyor, havalandırma 
cihazı çalışmıyor ya da yemini düzenli 
veremiyoruz.

Elbette bu işi hayatının bir parçası 
gibi takip eden akvaryum severleri ten-
zih ediyoruz. Öyle insanlar tanıyorum ki 
akvaryumun bakımı ve ona gösterdiği 
ilgi kendisinden fazla.

Yine de akvaryumlar varsa bakı-
mını yapalım. İlgilenelim. O balıklara 
empati yapalım.

Hadi hep beraber akvaryuma bir 
empati dalışı yapalım. Uzaktan da olsa 
ruhen akvaryuma dalalım.

Akvaryumdan dışarı bakınca çev-
redeki ışıklar ne kadar da çok güneş 
doğup batıyormuş gibi olur.

Akvaryumun bir ucundan öbür 
ucu, öyle güzel dizayn edilmiş ki; balık-
ların doğal ortamlarını andırıyor. Tıpkı 
oradaki ağaç yaprakları, girintili çıkıntılı 
kayalıklar, taşlıklar, altında kumsallar. 
Hava temizleme motorundan çıkan 
kabarcıklar dalga köpükleri gibi.

Renkler, ışıklar ve camın yapısı ak-
varyuma derin ve sonsuz bir su havası 
vermiş. Bir ucundan diğeri okyanus 
gibi…

Balıkların acıkma zamanına göre 
düzenlenmiş yemleme zamanları ön-
cesi balıklarda bir huysuzluk, akvaryu-
ma düşen herhangi bir parça balıkların 
birbirini hırpalamasına sebep oluyor. 
Ortamı bir stres kaplıyor.

Bazı balıklar çok sakin kendi halin-
de, o çoktan akvaryumu kanıksamış. 
Ha göl ha akvaryum.

Bazı balıklar Beta balığı gibi kendi 
türüne ve benzerlerine bile katlanamı-
yor..

Arı Prenses barışçıldır, her türlü 
balıklarla geçinebilir.

Bazı balıklar Astronot balığı gibi 
başka bir balığı yutuverir.

Bazı balıkların konumu, kendine ait 
köşesini kimseyle paylaşmıyor.

Birçok balık rengârenk koca bir 
mahalleyi andırır. Kimse kimseye do-
kunmaz. Sadece yem zamanı biraz 
gerginlik o kadar.

Bazı iri akvaryum balıkları koca-
man, salına salına gezer ya onlara 
çok üzülürüm.  Dünyayı ben yarattım 
havasındadır. Büyüklüğü azameti ile 
endamını gösterirken akvaryumda ol-
duğunu çoktan unutmuştur.

Bazen karnı doyan balık saatlerce 
inzivaya çekilmiş gibi sonraki yem za-
manına kadar hiç kıpırdamaz. Sanırsın 

ayin içinde.
Her bir balık kendi 

fıtratının yüklediği alış-
kanlıkları ile küçücük 
akvaryum dünyasında 
kendi alanının kıralı sanki.

Genelde Akvaryum-
ların sahipleri anlaşa-
mayacak balıkları aynı 
akvaryuma koymazlar.

Her akvaryumun 
bir sahibi vardır. Onlara 

balıkların dünyasından bakarsan ak-
varyumun ilahları gibidir. Hiç olmazsa 
balıklar onları her şeyi olarak görürler. 
Yemini veren, suyunu veren, sahip-
lenen odur. Onlara akvaryumu doğal 
ortamı gibi hazırlayan da odur. Ama 
balık hiçbir zaman aldatıldığını düşün-
mez. Düşünemez.  Balıklar o geldiğinde 
karınlarının doyacaklarını düşünür. Ya-
radılış gereği açlık güdüleri olmasa o da 
olmayacak ama iyi ki o var.

Bazı balıkların doyma duyusu yok 
ne verirsen ne kadar verirsen yer onun 
beslenmesini de akvaryum sahibi ayar-
lar.

Akvaryumda yaşayan balıkların 
kendi doğal ortamlarına dönme niyet-
leri yoktur. Çünkü onlar balıktır. İrade-
leri yoktur.

Ya iradesi olan bizler; akvaryum-
daki bu ruhla bir de onlara baksak;

Yani akvaryumda yaşayan balık 
gibi dünyası olanlar;

Mesela partilerin üyeleri ve taraf-
tarları. Onların acaba iradelerinin balık-
ların yaşamından farkı ne kadardır.

Ya bir aşiretin üyeleri,
Bir şehrin üyeleri,
Bir ailenin üyeleri,
Bir toplumun, grubun, mahallenin,
Şirketlerin çalışanları,
Ya kendimiz?
Akvaryumdaki balıkların yaşamına 

var olan irademizle ne gibi farklı davra-
nışlar ekleyebiliyoruz?

Mesela yardım paketleri dağıtılan 
durumlarda bütün dünyada olmak 
üzere insan davranışı olarak balıkların 
yemlere saldırısından farkımız ne ka-
dar?

Birbirimizi kırarken, kendi pozisyo-
numuz için başkalarını ezerken acaba 
akvaryumdaki balıktan ne kadar farkı-
mız var? 

Adaleti, vicdanı, ilkeleri balıklardan 
daha farklı nasıl yaşıyoruz?

Ya bir ömür aynı alışkanlıklar, 
benzer cümleler, aynı bakış açıları, ile 
kullanılmaz haline getirdiğimiz iradele-
rimizi düşündüğümüzde acaba kendi 
akvaryumumuzda hangi sahibimizin 
projesinin bir parçası oluyoruz?

İnsanlar doğal hayata ülke sınırı 
çizerken, bahçe duvarları tarla çitleri ile 
inşa ettiğimiz sınırlarla yok olan doğal 
yaşam, doğal davranışlar ve kaybettiği-
miz insani davranışlarımızla hangi me-
kanizmanın bir parçası haline geliyoruz.

Kendi mallarımız!  Evlerimiz yani 
apartmanlarımız, işyeri ve makamları-
mızı düşündüğümüzde akvaryumdaki 
bir balıktan farkımız var mı?

Belki bu yazı ile akvaryumdan dı-
şarı nasıl çıkabiliriz? Denizler, ırmaklar 
göller ile akvaryum arasındaki farkı 
görebilir miyiz düşüncesi ile daldığımız 
akvaryumdan dışarı fırlayıverdik. 

Balıktan farklı zenginliğimiz ira-
demizi farz edelim ki bir an kullandık; 
acaba hangi nehrin, denizin okyanusun 
bir parçası olduğumuzu görebilecek 
miyiz?

Yoksa yazılmış, çizilmiş projelen-
dirilmiş haytaları sahneleyen yönet-
menlerin figüranı mı olacağız, yani ak-
varyum sahibinin terapi figüranı, rahat 
yaşam malzemesi, ya da çevresindeki 
insancıklar olarak yaşamaya devam 
mı?

AKVARYUMA EMPATI DALIŞI

Dünyaya 24 haftalıkken gelen ve solunum sıkıntısı yaşayan, gözlerindeki sorun nedeniyle de lazer ve enjek-
siyonla operasyon geçiren Ahsen Buğlem bebek, kuvözde kaldığı 4 aylık sürecin ardından taburcu edildi

570 gram doğan Ahsen
bebek hayata tutundu
Gebeliğin 24. haftasında 570 

gram olarak dünyaya gelen Ahsen 
Buğlem bebek, kuvözde geçirdiği 4 
aylık tedavi süreci sonunda ailesine 
kavuştu. Anne Havva Adıyaman 
(38), AA muhabirine, hamileliğinin 
ilk haftalarında normal bir gebelik 
yaşadığını fakat Kovid-19'a yakalan-
dığını anlattı.

Kovid-19 tedavisi sürecinde 
başlayan baş ağrılarının hastalığı 
atlattıktan sonra da devam ettiğini 
belirten Adıyaman, "Baş ağrılarım 
geçmeyince hastaneye başvurduk. 
Gebelik zehirlenmesi geçiriyormu-
şum. Çocuğun hareket etmediğini 
fark ettim. Çocuğun sıvısının bit-
tiğini söylediler. Çocuk da ben de 
hayatımı kaybedebilirmişim. 'Acil 
almamız gerekiyor. Çocuk yaşamaz' 
dediler. Çok şükür yaşıyor." dedi.

Doğumdan sonra 3. gün kendi-
sinin taburcu edildiğini fakat Ahsen 
Buğlem'in yoğun bakımda tedaviye 
alındığını dile getiren Adıyaman, 
Buğlem'e anne sütü getirmek için 2 
günde bir hastaneye gittiklerini ifa-
de etti.

Adıyaman, bebeğinin 570 gram 
dünyaya geldiğini vurgulayarak, 
"Ben 'Kucağıma alamam' dedim 
ama aldıktan sonra alıştım, bu defa 
ayrılmak istemedim. Burada bırakıp 
giderken de aklım kalıyordu. Ahsen 
Buğlem göz ameliyatı olduğunda 
çok üzüldük, ağladık ama dua da et-
tik. Rabb'im sağ salim bize bağışladı 

çok şükür." diye konuştu.
Baba Fatih Adıyaman (41) ise 

hastaneye başvurduklarında kendi-
lerine eşinin "acil doğuma alınması 
gerektiği"nin söylendiğini anlattı.

Bebeğin doğumdan sonra yoğun 
bakıma alındığını ifade eden baba 
Adıyaman, "Bu süreç çok zordu. 4 
aylık tedavi sürecinin sonunda çok 
şükür kızımız sağlıklı bir şekilde ta-
burcu edildi. Herkese çok teşekkür 
ederim." ifadelerini kullandı.

‘70 GÜN SOLUNUM
 CIHAZINA BAĞLI KALDI’

Medova Hastanesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu 
Prof. Dr. Rahmi Örs de erken baş-
lamış bir doğum eylemiyle hastanın 

kendilerine başvurduğunu anlattı. 
Örs, bebeğin 24 haftalık gebelik 
haftasıyla uyumlu 570 gram olarak 
dünyaya geldiğini dile getirerek, 
"Gebelik haftasının çok erken olması 
hem de doğum kilosu nedeniyle di-
rekt yoğun bakıma kabul ettik. Anne 
doğumdan kısa süre sonra taburcu 
oldu, bebeğine anne sütü getirmeye 
devam etti. Bu tür bebeklerin anne-
yi direkt emerek beslenme yetene-
ğini kazanması çok güç. Bebekler 
34. hafta gibi bir gebelik haftasında 
ancak emme yeteneğini kazanabili-
yorlar. Bebeğimizi hem damar yo-
lundan özel hazırlanmış beslenme 
sıvılarıyla hem de sondayla besle-
meye devam ettik." dedi.

Ahsen Buğlem'in tedavi süreci 
sonunda 2 kilo 40 grama ulaştığı-
nı ifade eden Örs, erken doğumun 
getirdiği bazı sorunları hem erken 
dönemde hem de uzun vadede ya-
şayabileceğini söyledi.

Örs, bu kadar erken doğumun 
getirdiği en büyük problemin solu-
num sıkıntısı olduğunu vurgulaya-
rak, şunları kaydetti: "Bebek 70 gün 
kadar solunum cihazında takip edil-
di. Oksijen ihtiyacı da yaklaşık 3 ay 
devam etti. Şu anda oksijen ihtiyacı 
kalmadı ve anneden besleniyor. 570 
gram dünyaya gelen bebek şu an 2 
bin 40 gram. Bu kadar küçük bebek 
olduğu için birtakım sorunlar yaşan-
dı. Özellikle erken doğan bebeklerde 
gördüğümüz retinopati dediğimiz 
göz problemiyle karşı karşıya kaldık. 
Bir enjeksiyon bir de lazer tedavi ol-
mak üzere 2 gözüne de müdahale 
yapıldı. Erken doğan bebeklerde göz 
damarlarının anormal gelişmesini 
etkileyen 'anti vegf' denen bir teda-
vi var, bu teknik uygulandı. Yapılan 
enjeksiyonla göz damarlarının anor-
mal gelişimini bir noktada bloke et-
meyi amaçlayan bir tedavi bu. Buna 
rağmen süreç devam ettiği için bu 
bebeğe lazer tedavisi de uygulandı."

Örs, Ahsen Buğlem'in ciddi 
nörolojik sorunlar yaşamadığını an-
cak prematüre bir bebek olduğu için 
gelişiminin takip edileceğini söyledi.
n AA

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK
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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! 

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

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)

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.
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 KIŞI)

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



İLAN9 13 EYLÜL 2021

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.

3AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ
3GÜVENLIK GÖREVLISI 
3VASATÖR
3PAKETLEME
3ELEKÇI
3GIDA TEKNIKERI
3VASIFSIZ ELEMAN

ERKEK PERSONEL 
ALINACAKTIR

Fevziçakmak Çakmak Mahallesi, 
10437. Sk. No:19, Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen adrese yapılacaktır.

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
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Konya Milletvekili Hacı Ahmet 
Özdemir, Beyşehir'i ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, Beyşehir ilçesini 
ziyaret etti. Özdemir, AK Parti İlçe 
Başkanı Recep Elkin, İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Hançerli ile 
Beyşehir ile ilgili istişarelerde bu-
lundu. Milletvekili Özdemir, daha 
sonra Huğlu ve Üzümlü mahalle-
lerinde av tüfeği üretimi ve ihracatı 
gerçekleştiren firmaları ziyaret etti. 
Özdemir, burada sohbet ettiği firma 
sahibi ve yöneticilerinden sektörle 
ilgili yürüttükleri faaliyetler hakkın-
da bilgi aldı.
n AA

Beyşehir’de her yıl düzenlenen Geleneksel Akçabelen Çetmi Fasulye Festivalinin bu yıl 7.'si gerçekleştiriliyor. Akçabelen Mahallesi 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, “Fasulyemiz yüzyıllardır atalarımızdan kalma tohumlardan üretiyoruz

Ata tohumuyla üretiliyor,
marka değerini koruyor
Beyşehir’in Akçabelen Ma-

hallesi’nde, Akçabelen Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi ve Akçabe-
len Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde 
düzenlenen Geleneksel Akçabelen 
Çetmi Fasulye Festivali renkli gö-
rüntüler oluşturdu. Festivalde, yöre 
halkı tarafından en güzel fasulye 
pişirme yarışması düzenlenirken, 
dereceye girenlere ödül verildi. Fes-
tivale katılan tüm davetlilere ise Ak-
çabelen’in meşhur şeker fasulyesi 
ikram edildi.

Düzenlenen festivale, Beyşe-
hir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İyi 
Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş, Siyasi Parti temsilcileri, Ku-
rum amirleri, Akçabelen Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin 
Ünüvar, muhtarlar ve davetliler ka-
tıldı.

ASIL TANITIMI GEMBOS 
YOLU AÇILDIĞINDA YAPACAĞIZ
Festivalde konuşan Beyşe-

hir Belediye Başkanı Adil Bayındır 
Gembos yolunun önemine dikkat 
çekerek, yöre ürünlerini ve şehrin 
tanıtımını Gembos yolunun açılışı ile 
yapacaklarını söyledi.

Başkan Bayındır, “Akçabelen 
mahallemiz 2019 yılında coğrafi işa-
reti aldıktan sonra çok iyi ivme ya-
kaladı. Birçok alışveriş merkezlerin-
de Akçabelen’in markasını görmek 
bizi gururlandırıyor. 2022 sonu ya 
da ortası Gembos yolu açılmasıyla 
bu güzergâhta olan tüm bölgelerde 
yöremizde olan tüm ürünleri Türki-
ye’ye tanıtacağız. Üstünler rampası-
na gelen herkesin o mas mavi göle 
hayranlıkla baktığı o günleri bu gün-
den görebiliyorum. Dilay’la rampası 
dediğimiz yerden itibaren gelen mi-
safirler cennete geldim diyecek. Bize 
büyük görev düşüyor Beyşehir ola-
rak, bu güzergâhta hazırlıksız yaka-
lanmamalıyız. Bunu tek başına Bey-
şehir belediyesi olarak değil Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanıyla da 
görüşüyorum. Büyükşehir Beledi-
yesinin de çalışmaları var; Karabu-
run’dan itibaren öğretmenevine 

kadar olan bölümü mutlaka devreye 
sokulup bir gün oradan buraya raylı 
sistemlerle gelinebilmenin hesabını 
yapıyorum. Ufuk koyuyorum. Görev 
dönemim yeter yetmez bilmiyorum. 
Ama burada bu sözleri tarihe bırakı-
yorum. Benden sonra bu şehrin gö-
revine kim talip olursa, buna hazır 
olsunlar! Yürekleri yetsin! Bu toprak 
ne yaparsanız hak eder” dedi.

BU FASULYENİN ÖZELLİĞİ 
BEYŞEHİR’İN HAVASINDAN VE 

TOPRAĞINDANDIR
Akçabelen Çetmi şeker fasulye-

sinin özelliği Beyşehir’in havasından 
ve toprağından olduğunu dile geti-
ren İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir 
şu açıklamalarda bulundu. Özdemir, 

“Hepimizin de bildiği gibi kuru fa-
sulyenin Türkiye’nin hemen hemen 
her yerinde üretimi yapılmaktadır. 
Ancak Akçabelen Çetmi şeker fasul-
yesinin özelliği buranın havasından 
ve toprağından aldığı lezzetle, özel 
bir nitelik kazanmıştır. Bu niteliğiyle 
de coğrafi tescili yapılmıştır. Coğrafi 
tescilimizle beraber diğer fasulye-
lerden ayrıldığımız noktalar ortaya 
konmuş ve yapılan diğer çalışmalar 
sonucu da tescillenmiştir” ifadeleri-
ne yer verdi. 

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SAĞLIKLI 
ÜRÜNLER YETİŞTİRMELİYİZ

Açılışta konuşan İyi Parti Kon-
ya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise, 
“Akçabelen Mahallemizin şeker 

fasulyesinin coğrafi işareti alması 
tarımda önemlidir. Ben biliyorum 
ki, geçen yıl ürettiğimiz fasulyelerle 
ilgili piyasa sıkıntısı çektik. Üreten 
ellere değer verilip baş tacı edilmesi 
gerekir. Üretim olmazsa ekmek ol-
maz. Ekmek olmazsa yaşam olmaz. 
Üretim olmazsa kalkınma da olmaz. 
Bu anlayış ile yerli üretime ata to-
humlarına dönme zamanlarımız 
gelmiştir. Çünkü sağlıklı nesiller için 
sağlıklı ürünler yetiştirmeliyiz” dedi.

FASULYELERİMİZİ 
ATALARIMIZDAN KALMA 

TOHUMLARDAN ÜRETTİYORUZ
Akçabelen Mahallesi Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin 
Ünüvar da, “Fasulyemiz yüzyıllardır 
atalarımızdan kalma tohumlardan 
üretiyoruz. Gelenek halinde herkes 
ekmiş olduğu fasulyeyi kendi tohu-
munu ile ertesi yıla hazırlık yapar. 
Biz Çetmi şeker fasulyesine 2019 yı-
lında coğrafi işaret belgesi aldık. Pa-
zarlamayla ilgili çalışmalarımız var, 
geçtiğimiz yıl Almanya’ya 2 defa 
ihracat yaptık. Norveç’e ise 1 defa 
yaptık. Fasulyenin devamlı tüketildi-
ği İtalya’ya da ise bu yıl ihracatımızı 
gerçekleştireceğiz. Üreticilerimizle 
bir araya gelip bu kooperatifi kurduk 
fasulyemizi bir dünya markası hali-
ne getirdik. n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de iki 
anlamlı açılış yapıldı

Beyşehir’in Akçabelen Mahal-
lesi'nde Şehitler ve Gaziler Parkı ile 
Şehit Baba Oğul Anıtının açılışları 
gerçekleştirildi. Çetmili Kara Ali 
Çavuş destanının simgesi olan şe-
hit baba ve oğul anıtının Kütahya 
Dumlupınar Şehitliğinde yer alan 
bir benzeri, yapımı tamamlandık-
tan sonra doğduğu topraklar olan 
Akçabelen (Çetmi) Mahallesi'nde 
hayata geçirilen Şehitler ve Gaziler 
Parkı'nda açıldı.

Açılışa, Beyşehir Belediye Baş-
kanı Adil Bayındır, İlçe Kaymaka-
mı Yusuf Özdemir, İyi Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş, Şehit 
Kara Ali Çavuş'un Akçabelen Ma-
hallesi'nde yaşayan ailesi, torunları 
ve davetliler katıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, konuşmasında, "Duy-
gulanmamak, insanın içinin titre-
memesi mümkün değil" şeklinde 
konuşarak, “Biz Kara Ali Çavuş ve 
Mehmet Onbaşıyı hangi cümleler-
le hangi mısralarla anlatsak yete-
meyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 
silah arkadaşları ve bizim “Ben 
bu vatan için doğdum, bu vatan 
için ölürüm!” diyen Kara Ali Ça-
vuşumuz ve Mehmet Onbaşımız 
sayesinde bugün buradayız. Şuan 
ayırdığımız zaman ve harcadığımız 
emek konuşulmaya bile değmez. 
Önce bu önemli ailemizi tebrik 
ediyorum. Bir düşünün babasınız 
11 yıl cepheden cepheye koşmuş 
sonra ben ölürüm ama benden 
sonrakiler hür ve özgür olsun diye-
rek oraya katılmışsınız. Bir aile dü-
şünün 9 gün arayla bu vatan için 2 
şehit veriyor. Elleri öpülesi Çetmili 
Hatça anamız ve Abdullah enişte-
miz Türk boyudur.

Bugün bu anıtımızı yüzyıl son-
rada olsa Kara Ali Çavuşun torunu 
Mehmet’in vasiyetini yerine ge-
tirmiş olmanın huzuru içindeyiz. 
Beyşehir’in köyleri soylarla, boylar-
la yerleşen Süleyman Şahtan itiba-
ren Anadolu’ya yayılan muhteris 
yerlerde köyler kuran bir sürü bo-
yuyla meşhurdur. Çetmi boyunu 
ben hep yaşayanlardanım. Çet-
mi’nin değeri benim için çok fark-
lıdır. Hepinizle olduğu gibi onlarla 
da soylardan gelen kan bağımız 
vardır. O nedenle ben hepinizi say-

gıyla selamlıyor baba ve oğul anı-
tının önünde saygı ile eğiliyorum. 
Ne mutlu Türküm diyene!” dedi.

Ailesi ve torunları adına konuş-
ma yapan Yüksel Ünüvar, “Yüzyıl 
önce doğduğu topraklardan vatan 
savunması için ayrılarak ve şehit 
düşen dünya tarihinde eşi benzeri 
görülmemiş bir destanın kahra-
manlarının torunları olarak Ata'mı-
za şükran borcumuzu ödemek 
üzere bugün burada toplanmış 
bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldi-
niz sefalar getirdiniz. Bugün yüzyıl 
sonra bu anıtı Kara Ali Çavuşun 
torunları olarak köyümüze doğ-
duğu topraklara getirmek bizlere 
torunlarına kısmet oldu. Bu Şehit-
ler ve Gaziler Parkının yapımı ve 
düzenlenmesinde büyük emekleri 
olan Akçabelen sevdalısı Beyşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Adil 
Bayındır ve ekibine çok teşekkür 
ederim.” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir de Kara Ali Çavuş'un 
1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Sava-
şı'nda katıldığı cephelere anlatır-
ken, yazdıkları destanın hikayesini 
aktardı, " Çetmili Kara Ali Çavuş ve 
oğlu Onbaşı Mehmet’in anıtının 
açılışında bulunmaktan mutluluk 
duydum. Şehit Kara Ali Çavuş ve 
oğlu Onbaşı Mehmet ile tüm şe-
hitlerimize ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü minnet ve şükran borç-
luyuz" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Der-
neği Beyşehir Temsilcisi Gazi 
Mehmet Gümüşkan ise, “Rahmetli 
Mehmet amcamız vardı. Mehmet 
Onbaşının yeğeni oğlum Mehmet 
benim vebalim senin üzerine ben 
yaptırmak istedim belki ömrüm 
yetmez sen dedi köye bir anıt yap-
tır. Rahmetli 2 gün sonra vefat etti. 
Benim de üzerime yük oldu. Bu 
anıtın yapılmasında emeği geçen 
aile büyükleri ve Adil başkanımızın 
da katkılarıyla Mehmet amcamızın 
da ahdi vefası yerine gelmiş oldu” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oku-
nan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua 
sonrası şehit baba ve oğul anıtının 
açılışı üzerindeki Türk bayrağının 
kaldırılmasıyla birlikte yapıldı.
n HABER MERKEZİ
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Nostaljik Tramvay Kafe zamanda yolculuğa çıkarıyor

1990'larda şehir içi trafiği ra-
hatlatmak amacıyla Büyükşehir Be-
lediyesinin ulaşım filosuna kazan-
dırılan tramvay, kullanım ömrünü 
tamamlanmasının ardından Kültür 
Park'ta "Tramvay kafe" olarak hiz-
met vermeye başladı.

Kafenin İşletme Şefi Hakan Er-
dem, Konya Büyükşehir Belediye-
sine ait işletme bünyesinde faaliyet 
gösteren nostaljik kafenin, iç ve dış 
mekan kapasitesinin 96 kişiden 
oluştuğunu söyledi.

Müşterilerden çok güzel tepki-
ler aldıklarını dile getiren Erdem, 
gelenlerin kafenin nostaljik hava-
sının kendilerini geçmişe götürdü-

ğünü paylaştıklarını belirtti. Erdem, 
sıcak ve soğuk içecek sevisi bulu-
nan kafede müşterilerin, bol bol anı 
fotoğrafı çektiğini belirterek, şunları 
belirtti: "Gelen vatandaşımız, nos-
taljiyi yaşattıkları için belediyemize 
ayrıca teşekkür ediyor. Çünkü gelen 
misafirlerimiz, 20 yıl öncesini hatır-
ladığı için memnun oluyor. Misafir-
lerimiz hatıra fotoğrafı çektirerek, 
bu ziyaretlerini kayıt altına alıyor. 
İçeceklerimizden tadıp ikramları-
mızdan alarak buradan memnun 
bir şekilde ayrılıyorlar."

Müşterilerin, en çok kafede içe-
cek dışında satış yapılıp yapılmaya-
cağını sorduklarını aktaran Erdem, 

"Müşterilerimiz, başka hangi menü-
lerin yer alacağını çok soruyor. Biz 
konseptimizi gelen misafirlerimize 
bildiriyoruz. Burada sıcak ve soğuk 
içecekler üzerine hizmet veriyoruz. 
Tramvayımızın özüne çok dokun-
madan, orijinalliğini korumak iste-
diğimiz için böyle bir konsept hazır-
ladık." dedi.

Erdem, vatandaşların buna 
benzer kafeleri başka meydanlar-
da da görmek istediğini söylediği-
ni kaydetti. Kafe müşterilerinden 
Şerife Tekdamar ise uzun süredir 
Kültür Park'ta duran nostaljik tram-
vayın nasıl kullanılacağını merak 
ettiğini, o nedenle ziyarete geldiğini 

belirtti.
Tekdamar, eski tramvayların bu 

şekilde bir çalışmayla değerlendiril-
mesinin hoşuna gittiğini vurgulaya-
rak, şunları söyledi: "Merkezle son 
durak birbirine çok uzak. Bu uzun 
yolculuklarda tramvayda yaşanan 
anıların, yol boyunca tramvaya inip 
binen farklı insanların olduğunu bil-
mek çok güzel. O insanların anıları 
geldi aklıma hayliyle. Çok güzel bir 
yer olmuş. Farklı yerlerde de böyle 
tramvay kafelerin açılmasını iste-
rim. Farklılık her zaman iyidir. Sıra-
dan bir kafe yerine böyle farklı ola-
ğan dışı kafelerin açılması daha iyi 
olur tabi. İçtiğin bir bardak çay daha 

güzel geliyor."
Mehmet Emin Nalvuran da 

kafeyi çok beğendiğini paylaşarak, 
"Nostaljik tramvaylar, ilk olarak bi-
siklet tramvayı şeklinde değerlen-
dirilmişti. Boş duracağına değer-
lendirilmiş, güzel renkli bir mekan 
olmuş. Ben ilk önce tatlı siparişi 
vermek istemiştim. Sadece içecek 
hizmeti varmış, farklılıklar da olsa 
iyi olur. Şuan için yeterli ama iler-
leyen zamanda ilgi yoğunlaşırsa va-
gon sayısının da artması gerekiyor." 
dedi.

Şükran Susam ise arkadaşının 
isteğiyle kafeye geldiklerini, lise za-
manlarında birlikte bu tramvayları 

çok kullandıklarını ifade etti.
Susam, arkadaşının o zamanlar, 

"Tramvaylarda bir yemek ya da kafe 
konsepti olsa merkezden Selçuk 
Üniversitesi'ne yaptığımız bir saatlik 
yolculuğu en azından daha keyifli 
geçirmiş oluruz." dediğini anlattı.

Kızı ve eşiyle tramvayı merak 
edip görmeye gelen Süleyman Ço-
lak da anılarını tazelemek istediğini 
kaydetti. Çolak, "Lise yıllarımda, 10 
yıl öncesi kadar bu tramvaya çok 
bindim. Tramvayın açıldığını gö-
rünce, eski günleri yad etmek için 
eşimle çocuğumla hem içini de bir 
görelim, menülere bakalım diye 
geldik." diye konuştu. n AA

"Ülkücünün, ülküsü 
ile münasebeti, hakikî 
bir aşkta sevenle sev-
gilinin münasebetine 
benzer. Hep verir, hiç 
almaz. Sevgili nazlıdır, 
sitemi eksik etmez, 
incinmeğe de hiç gele-
mez. Diğer sahalarda 
umumiyetle dikkatsiz 
hareket eden Ülkücü, 
sevgili bahis konusu 
oldu mu baştanbaşa hassasiyet ke-
silir. Şahsına fenalık yapanlara pek 
aldırmaz ama ülküsüne yan gözle 
bakanlara tahammülü yoktur. Sada-
kati için karşılık beklemez, mükâfat 
istemez, bir garip kişidir... Ülküsüne 
hizmet edenlere son derece hürmet-
kârdır. Gerçek âşıklar gibidir; kıskan-
maz. Sevgilinin sevildikçe güzelleşe-
ceğini bilir. Sevmenin gururu yegâne 
süsüdür.

Ülkücünün en çok dinlediği, 
"nasihat"dir. "Yapma!" derler, "Ha-
yatını heba etme!" derler, "Gününü 
gün et!" derler. O kadar çok şey 
söylerler ki, hiç bitmez. O hepsini 
dinler, ama hiçbirini tutmaz, gene 
bildiği gibi yaşar."

Bu sözler dava ve ülkü adamı, Ül-
kücünün Çilesini yazan Galip Erdem 
abiye ait.

Peki, kimdir Galip Erdem?   
Galip Erdem, 10 Mart 1930 yılın-

da Rize'nin Fındıklı ilçesinde dünyaya 
gelmiştir. İlkokulu Fındıklı'da bitiren 
yazar, babasının memuriyetinden 
dolayı ortaokulu Bitlis ve Siirt'te, liseyi 
Erzurum'da bitirmiştir.

A.Ü. Hukuk Fakültesini 1959 yı-
lında bitirmiştir. 1953 yılında PTT'nin 
Yenişehir şubesinde çalışma hayatına 
başlamıştır. 1959 yılında kısa süreli 
Bayındırlık Bakanlığında Tevfik İle-
ri'nin müşaviri olmuştur.

Galip Erdem, 1963 yılında İz-
mir'de Avukatlık stajını tamamlamış-
tır. 1966 yılından bu yana da Milli 
Eğitim Bakanlığında, Başbakanlıkta, 
Turizm Bakanlığında müşavirliklerde 
bulunmuştur. 1982 yılında emekliye 
ayrılmış ve emekli ikramiyesini 12 Ey-
lül Darbesi ile hapse atılan ülkücülere 
dağıtmıştır.

Emekliliğinden sonra avukatlık 
yapan Galip Erdem, MHP ve Ülkücü 
Kuruluşlar Davasının avukatlığını üst-
lenmiştir. Renkli bir kişilik olan yazar 
şiir, deneme ve fıkra dalında yazılar 
yazmıştır.

Kitap haline gelmeyen yüzlerce 
yazısı bulunmaktadır. Aynı zamanda 
yayınlanmamış elliye yakında şiiri 
olan Galip Erdem, 12 Mart 1997 yılın-
da Ankara'da vefat etmiştir.

  Eserleri
- Ülkücünün Çilesi 
- Sosyalizm ve Milliyetçilik Üzeri-

ne Mektuplar 
- Suçlamalar
- Mektuplar 
- Kenan Evren'e Açık Mektup 

***
Hafta sonu bir vesile ile Ak Par-

ti Konya eski Milletvekili Mustafa 
Kabakçı beyi yeni ofisinde, Alperen 
Ocakları Konya İl Başkanı Musa 

Karaçor abi ile ziyaret 
ettik. Sohbet esnasın-
da Mustafa abi, Galip 
Erdem ağabey tarafın-
dan yazılan bir mektup 
gösterdi. Çok anlamlı 
ve özlü olduğu için 
Mustafa abinin izniyle, 
hepimize faydalı olur 
düşüncesi bu mektubu 
sizler ile paylaşıyo-
rum. 

“ Sevgili Torunum;
Günahlarımızın ağırlığı altında 

çökük omuzlarımızla yakıcı bir öz-
lemin büktüğü boyunlarımızla hu-
zurundayız.

Allah’ım hırsımızı yenmenin 
yollarını öğret bize. Birbirimizi sev-
menin yollarını öğret. Milletimize 
layık insanlar olalım. Bize “Büyük 
Cihadın”  yollarını öğret. 

Allah’ım bize acı, bizi sev. Yo-
lunda kan dökmüş bir milletiz. Uğ-
runda çelik bir iman ordusu olmuş 
cihanın üstüne yürümüşüz. Şimdi 
geriyiz yoksuluz. Düşmanlarımız 
çok, dostumuz yok. Rahmetini üze-
rimizden eksik etme.

Allah’ım, millete hizmet etme-
nin hazzını duyur bize. Nefsimizi 
cihanın sultanı sanmaktan esirge 
bizi. Menfaatlarımızın kölesi ol-
mayalım; bizi sana ulaştıracak bir 
yüce gayenin dervişleri olalım. 
Şeytana uyanları toprağınla doyur. 
Varlıklı kullarının yüreğine cömert-
lik, yoksulun yüreğine sabır ver. 
Yaşama kavgasının hiçliğini söyle 
bize Allah’ım. Tek bilici sensin, tek 
görücü sensin. Bu milletin başına 
kötülerin, yalancıların geçmesine 
fırsat v erme. Dostlarımızı çoğalt, 
düşmanlarımızı azalt. Dost görünen 
düşmanların sahtekârlığından koru 
bizi!

Allah’ım dostluğu öğret bize, 
fazileti emret, inanmanın yüceliğini 
göster, inandığımız yolda ölmenin 
mutluluğunu duyur. Yalandan, ri-
yadan, kem gözden, kötü sözden 
ırak eyle bizi. Sana kulluğumuz 
yetsin. Nefsimizin köleliğinden vaz-
geçelim. Şehvetin kulu olmayalım. 
Utancın güzelliğini, iffetin değerini 
unutmayalım.

Allah’ım kuvvet ver bize. Haddi-
mizi bilmek için muhtaç olduğumuz 
kuvvet ver. Gurur bataklığında bo-
ğulmayalım. Nefislerimize hizmeti 
marifet sanmayalım.

Allah’ım mübarek bayram 
gününün hakkı için, kâfir içinde 
kalmış, Müslüman kullarının dert-
lerine derman ol. Selamete çıkma 
azminden yoksun bırakma.

Allah’ım, günahımız çoktur bi-
zim! Huzuruna çıkmaya yüzümüz 
yoktur bizim!

Affet bizi…
Deden 
Galip Erdem”
Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığın-

da metfun buluna Galip Erdem abiye, 
cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. 
Cenabı Allah merhameti ile muamele 
eylesin. Mekânı cennet olsun. Âmin.

Baki selamlar.

SEVGİLİ TORUNUM!

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

12 Eylül Askeri darbesinin 41. 
yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
12 Eylül’de olduğu gibi, demokrasi-
mizin ağır yara almasını neden olan 
her türlü darbeleri kınadıklarını söy-
ledi.

Barış Bektaş mesajının deva-
mında her türlü darbenin karşısında 
oldukları gibi, kınadıklarını belirte-
rek, “Ülke olarak yaşadığımız bazı 
acılar hiç unutmadık. Bu acılardan 
biriside 12 Eylül 1980 Askeri dar-
besi de bu acıların en büyüklerinden 
biridir. Siyasi yaşamımızda kara bir 
leke olarak hep hatırlayıp, hiç unut-
mayacağız. 12 Eylül Askeri Darbesi 
demokrasimizin derin bir yara alma-

sına neden olduğu gibi, bu ülkenin 
yiğit çocuklarının asıldığı ve 17 ya-
şında çocuğun bile yaşını büyüterek 
asan bir zihniyettir. Sivil ve askeri 
olsun bütün darbelerin karşısında 
Türk halkı dik durmalı, demokrasi-
mizden, cumhuriyetimiz ve kaza-
nımlarımızdan asla vazgeçmemeli-
dir. Bizleri düşen en önemli görevde 
bu yarayı tekrar açmaya çalışan sivil 
darbeyi önlemektir. Demokrasi ta-
rihimize kara bir leke olarak geçen 
12 Eylül darbesinin yıldönümünde, 
darbenin her türlüsünü bir kez daha 
reddediyoruz. Ulu Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 
‘Egemenlik, kayıtsız şartsız Mille-
tindir.’ Partimiz CHP olarak, Askeri 

ya da sivil her türlü darbeye karşı 
kararlı duruşumuz devam edecek-
tir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye 
yaratmanın yolu, Cumhuriyetin 
kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler 
ayrılığına dayalı demokratik, laik, 
sosyal hukuk devleti esaslarına sarıl-
maktan ve tam bağımsız bir Türkiye 
anlayışından taviz verilmemekten 
geçiyor. Tek güvencemiz ve umu-
dumuz yine milletimizin azim ve 
kararlılığıdır. Ülkemize sahip çık-
masıdır. Demokrasiye ve halk ege-
menliğine olan inancımızla 12 Eylül 
Askeri darbeyi lanetliyoruz. Bir daha 
Türk Ulusunun bu tür darbeleri ya-
şamaması diliyoruz” dedi.
n DURAN ÇÖLCÜ

‘Demokrasimiz 12 Eylül’de derin bir yara aldı’

Akşehir Gölü havzasında kaynağından akan sularla çevredeki yerleşim yerlerinin su ihtiyacını karşılayan Akpınar'ın kuruma-
sı, mahalle sakinlerini derinden etkiliyor. Yaşanan kuraklığa bağlı olarak birçok bölgede su kaynaklarında sıkıntı yaşanıyor

Dört mahalleyi besleyen 
tatlı su kaynağı kurudu
Akşehir ilçesi Gözpınarı Mahal-

lesi'ndeki uzun yıllardır akan tatlı su 
kaynağı Akpınar, kurudu. Konya Ka-
palı Havzası'nda son yıllarda yeterli 
yağışın düşmemesi, yer altı suları-
nın çekilmesi ve iklim değişikliğinin 
etkisiyle yaşanan kuraklık sonucu 
bölgede su kaynaklarında sıkıntı ya-
şanıyor. Türkiye'nin en büyük gölleri 
arasında yer alan Akşehir Gölü'nü 
besleyen Gözpınarı Mahallesi'nde-
ki su kaynağı Akpınar da tamamen 
kurudu.

Mahalleye 2 kilometre uzaklık-
taki tepelik alanın yamacından kay-
nayan Akpınar, aktığı yerde bahçe-
leri ve dört mahallenin su ihtiyacını 
karşılıyordu. Yüzlerce yıldır suyu ek-
silmeyen pınarın kuruması, mahal-
le sakinlerini de derinden etkiliyor. 
Mahallelerde yaşanan su problemini 
çözmek için Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri de çalışma yürütüyor.

AKŞEHİR GÖLÜ'NÜ BESLEYEN 
PINARLAR DA KURUDU

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Jeoloji Mühendis-
liği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Tahir Nalbantçılar, son dönemde 
su kaynaklarının üzerinde iklimsel 
değişikliğin olumsuz etkilerinin sık-

lıkla görüldüğünü söyledi. Ülke ge-
nelinde görülen kuraklığın Konya'da 
da yoğun şekilde hissedildiğini dile 
getiren Nalbantçılar, şunları kay-
detti: "Yeterli yağış alamayan Konya 
Kapalı Havzası'nda artan sıcaklık, ik-
lim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle 
sulak alanlar da kuruyor. 

Azalan yağışların pınarları etki-
lemesi bekleniyordu. Gün geçtikçe 
pınarlar üzerinde de su azalışını gö-
rüyoruz. Pınarlar ile göl ortamları ve 
yer altı suları birbirini destekler. En 
acı durum Akşehir Gölü'nün kuru-
ması ve bunun nedeni de etrafında-
ki pınarların suyunun azalmasıdır. 
Gözpınarı Mahallesi'nde binlerce 

yıldır coşkulu akan güçlü su kaynağı 
Akpınar, bugün maalesef yok. Tarihi 
ve killi kireç taşı seviyelerinden fış-
kıran bu kaynağımızda artık su bu-
lunmuyor."

Nalbantçılar, su kaynakları üze-
rine yürüttükleri çalışma kapsamın-
da, kaynağın olduğu bölgeye gittiği-
ni belirterek, "Kadim kaynağın güçlü 
suya sahip olduğunu bilerek gittiği-
mizde böyle bir manzara ile karşıla-
şacağımızı tahmin etmiyorduk. Son 
derece üzücü bir görüntüyle karşı-
laştık." diye konuştu.

PINAR KURUDU, 
SU SIKINTISI BAŞ GÖSTERDİ
Mahallede yaşayan 76 yaşındaki 

Eyüp Karabacak da suyun tükendi-
ğini belirterek, "Bu pınar çok güçlü 
akardı. İçme suyu ve tarımsal sula-
ma ihtiyacını karşılardı. Daha önce 
kuruduğunu görmedik, duymadık. 
İçme suyumuzu oradan karşılıyor-
duk. Akşehir Gölü de bizim pına-
rımız da kurudu. Köyde sularda da 
sıkıntı var, zaman zaman kesiliyor. 
Sondaj yaptılar o da yeterli gelmi-
yor." dedi. Suyun kurumasıyla ya-
şadığı üzüntüyü dile getiren 61 ya-
şındaki Musa Köse ise suyun çıktığı 
yerin yeşiliyle bilindiğini, bölge in-
sanının çeşitli aktiviteler için buraya 
geldiğini aktardı.

‘CENAZEMİZİ YIKAYACAK SUYU 
BİLE ZOR TEDARİK EDİYORUZ’
Çevredeki köyleri besleyen su-

yun kuraklığa kurban gittiğine dik-
kati çeken Köse, "Derin kuyular arttı, 
bu su çekildi. Köyümüzün suyu bitti. 
İçme suyumuz dahi kalmadı. 

Cenazemizi yıkayacak suyu bile 
zor tedarik ediyoruz. Çok güzel suyu 
vardı, yazın buz gibi kışın da ılık 
akardı. Kuru hali üzüyor.

 Köyümüzde 30'a yakın su kay-
nağı vardı, hepsi kurudu. Köyde su 
kalmadı. Akşehir Gölü'ne su da git-
miyor. Yağmur da yağmıyor." ifade-
lerini kullandı.
n AA
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‘Türk Edebiyatı savaşların etkisiyle şekillendi’
Türkiye Yazarlar Birliği Kon-

ya Şubesi 2021 yılı etkinliklerin 
24’üncü programında Konya Bü-
yükşehir, Karatay, Selçuklu ve 
Meram Belediyelerinin katkılarıyla 
Tantavi Kültür Merkezinde çevri-
miçi düzenlenen programda “100. 
Yılında İstiklal Harbi'nin Edebiyatı-
mızda Etkileri” konuşuldu.

TYB Konya Şubesi sosyal med-
ya kanallarından yayınlanan ve 
yönetimini, TYB Konya Şubesi Yö-
netim Kurulu Üyesi eğitimci Zafer 
Karakuş’un gerçekleştirdiği prog-
ramın konuğu Dr. Sena Küçük ile 

Savaş olgusunun edebiyat ile olan 
ilişkisi ve istiklal harbinin Türk ede-
biyatına olan etkisi konuşuldu.

‘MUHAKKAK SAVAŞ OLGUSU 
EDEBİYATI ŞEKİLLENDİREN 

BİR UNSUR’
“Savaşın hayatın en büyük ger-

çeklerinden biri olduğunu, siyasal 
anlamda, toplumsal anlamda oldu-
ğu gibi edebiyat üzerinde de yön-
lendirici ve belirleyici etkisi olduğu-
nu inkâr edemeyiz kesinlikle” diyen 
Dr. Küçük sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Bu hayatın bir olgusuysa 
elbette ki edebiyata da aksedecek. 

Ya kendisi olarak ya karşıtı olarak, 
bir sıyrılma, tepki, isyan olarak mu-
hakkak savaş olgusu edebiyatı şe-
killendiren bir unsur.”

Dr. Küçük; “Milli edebiyatın en 
büyük özeliklerinden birisi, ger-
çekle çok bütünleşik olması. Milli 
mücadele ortamında milli edebiya-
tın şekillenmesi kendiliğinden var 
olan bir olgu. Milli edebiyat siyasal 
sosyal edebi sanatsal dinamikleriy-
le bir akım niteliği gösterir. Birkaç 
edebiyatçının Edebiyat adına ne ya-
pabiliriz? sorularından doğmuş bir 
edebiyat değil, toplumsal, tarihsel 

yaşayışın bir sonucu olarak ortaya 
çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Çağımız insanlarının artık mil-
li mücadele ile alakalı şeylerden 
ziyade daha global ve özgürlükçü 
yaklaşımlı bir edebiyata yöneldiğin-
den yakınan Dr. Sena Küçük, halen 
milli mücadeleyi o duyarlılıkla yaz-
maya çalışan yazarların da var ol-
duğunu belirtti. TYB Konya şubesi-
nin 25. hafta etkinliği ise “Ötekinin 
gözünden haçlı seferleri” başlığı ile 
Prof. Dr. Aydın Usta’nın katılımıyla 
18 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.
n HABER MERKEZİ

12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılı 
münasebetiyle bir açıklama yapan 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun 12 Eylül darbesini öncesi ve 
sonrasıyla değerlendirmek gerekti-
ğini söyledi.

Milletvekili Sorgun açıklamasın-
da, “12 Eylül tek başına bir darbe 
değil, bir darbeler serisinin ara du-
rağıdır. Biz de darbeler tarihi nere-
deyse 150 yılı bulur. Geçmişi 1876 
Abdülaziz'in hallinden başlar. Hatır-
larsınız, Padişah Abdülaziz iki bileği 
kesilerek intihar etti, süsü verilir; 
ama bir insanın iki bileğini kendisi-
nin nasıl kestiği asla o günden bu-
güne kadar izah edilememiştir. Bu 
birinci darbedir.

İkinci darbe 1909'da bizim 31 
Mart Vak’ası dediğimiz darbedir. 
Sonra Cumhuriyet döneminin ilk 
darbesi, 27 Mayıs 1960 Darbesi, 
arkasından 12 Mart 1971 Darbe-
si geliyor. Yine akabinde 12 Eylül 
1980 Darbesi ki; Bugün 41. Yılıdır.. 
1980’den sonra 28 Şubat Postmo-
dern Darbesi ve nihayet hepsinin 
üzerine tuz biber eken 15 Temmuz 
2016 Darbe kalkışmasıdır. Gördü-
ğünüz gibi bunlar bizim ülkemizde 
serinin birer parçasıdır” dedi.

Darbelerin hepsinin ortak bir 
özelliği olduğuna işaret eden Ahmet 
Sorgun, “Bütün darbeler millet ira-
desine karşı yapılmıştır. Darbeciler; 
küresel emperyalizm bir ülkeyi, bir 
toplumu, bir milleti, nerede görmek 
istiyorsa, nasıl görmek istiyorsa, ko-
numlandırdıkları bir yer vardır, ora-
ya çekmek isterler. Bütün darbeler, 
bir dış destek olmadan asla yapıla-
maz. Tarih boyunca görülmemiş ve 
duyulmamıştır. Darbeden önce kaos 

ortamı oluşturulur ki; darbeye hazır-
lık olsun, toplum darbeyi benimse-
sin” diye konuştu. 

15 TEMMUZ’UN 
KAZANANI MİLLETTİR

Her darbenin bir kazananı, bir 
de kaybedeni olduğunu söyleyen 
Sorgun, “Ancak burada bir nokta, 
bir ayrıcalık var; bütün darbelerin 
bugüne kadar hep kazananları belli 
kesim olmuştur, kaybedeni ise mil-
let olmuştur. Ama 15 Temmuz ki, 

ben 15 Temmuz'a bir darbe demi-
yorum; bir işgal girişimiydi, darbe 
girişimi değildi ve 15 Temmuz’un 
kazananı millet olmuştur. Kaybe-
deni ise darbeciler ve darbecilerin 
arkasındaki emperyalist güçler ol-
muştur. 15 Temmuz’un böyle bir 
farkı vardır. Darbenin iyisi kötüsü 
olmaz. Darbenin meşrusu olmaz. !2 
Eylül Darbesinin sonuçlarına baktı-
ğımız zaman 650 bin kişi gözaltına 
alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 
50 kişi idam edildi, 171 kişinin ‘iş-
kenceden öldüğü’ belgelendi. Açılan 
210 bin davada 230 bin kişi yargı-
landı. 30 bin kişi siyasal sığınmacı 
olarak yurt dışına kaçmak zorunda 
kaldı. 388 bin kişiye pasaport veril-
medi. Yargılanan gazeteciler toplam 
3 bin 315 yıl 6 ay hapse mahkûm 
oldu. 300 gazeteci saldırıya uğrar-
ken, 3 gazeteci silahla öldürüldü. 12 
Eylül 1980-6 Kasım 1983 arasında 
gözaltında veya cezaevinde ölenle-
rin sayısı 183, Siyasi sonuçları kadar 
ekonomik sonuçlarıyla da Türkiye’yi 
kaosa sürükleyen darbeler ‘e 15 
Temmuz’da 2016 milletimiz son 
noktayı koymuştur” diyerek sözleri-
ni tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

‘12 Eylül darbeler serisinin ara durağıdır’

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Millî Görüş'ün kimseyi ötekileştirmemek, dışlamamak ve herkesi kucaklamak 
olduğunu, Millî Görüş siyasetinin ise siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapmak demek olduğunu söyledi

‘Siyaseti ticaret için değil, 
ibadet için yapıyoruz’

Yeniden Refah Partisi lideri Dr. 
Fatih Erbakan, ‘Anadolu Buluşma-
ları’ kapsamında Konya'nın Akşehir 
ve Ilgın ilçelerini ziyaret edip esnafla 
buluştu. Esnafın sorunlarını dinle-
yen Erbakan daha sonra partisinin 
ilçe binalarının açılışını gerçekleş-
tirdi.

Akşehir ve Ilgın ziyaretlerinin 
ardından Konya merkeze gelen Er-
bakan, beraberindeki partililerin 
oluşturduğu konvoyla birlikte şehir 
turu yapıp halkı selamladı. Anadolu 
Buluşmaları kapsamında 3 gün sü-
recek Konya programının ilk günü-
nün sonunda Selçuklu ilçesi Sızma 
Mahallesinde düzenlenen program-
da coşkulu bir kalabalıkla buluşan 
Erbakan burada halka hitap etti.  

MİLLÎ GÖRÜŞ 50 SENE ÖNCE 
NE DEDİYSE BUGÜN DE 
AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR   

Genel Başkan Erbakan Millî 
Görüş’ün yaptığı efsane hizmetler-
de Millî Görüş’ün kalesi Konya’nın 
önemine değinerek şöyle konuştu: 
"Bundan 52 yıl sene evvel 1969 
yılında Erbakan Hocamızın Kon-
ya´dan bağımsız milletvekili adayı 
olmasıyla burada meşale yakıldı 
ve burası baba ocağımızın merke-
zi olarak bu unvana hak kazandı. 
Baba ocağımız dediğimiz, Millî Gö-
rüş; önce maneviyat demektir, önce 

millet demektir, bedel ödemek pa-
hasına da olsa hakkın yanında saf 
tutmak demektir. Millet için ülke 
için İslam Alemi için bedel ödeme-
yi fedakârlık yapmayı gözünü kırp-
madan göze almak demektir. Millî 
Görüş kimseyi ötekileştirmemek, 
kimseyi dışlamamak ve herkesi ku-
caklamak demektir. 

Millî Görüş siyaseti ticaret olarak 
yapmak değil, siyaseti ibadet olarak 
yapmak demektir. Millî Görüş de-

mek, 1969 yılında burada Konya ilk 
çıktığı gün ne dediyse, 50 sene son-
ra aynı şeyleri söylemek açılarından 
istikametinden bir derece ödün ver-
memek demektir. 

Başta Kuzey Kıbrıs Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar olmak üzere sokak-
taki vatandaş Erbakan Hocamıza 
dua ediyor, neden? 1974 t́e Kıbrıs 
harekatının emrini verdi. Burada 
akan kadın ve çocuk kanı durmuş 
oldu. O günden bugüne 47 senedir 

burada bir tane Kıbrıs Türkü´nün 
burnu dahi kanamıyor. Millî Görüş 
birinci 40 yılda gelip bir senede 70 
milyar dolarlık kaynak oluşturup faiz 
rantiyecilerinin hortumunu kesti 
şimdi de Yeniden Refah Partisi ile 
beraber ikinci 40 yılda gelip haksız 
kazanç hortumlarını kesecek 150 
milyarlık dolarlık kaynak oluştura-
cak ve paylaşımda adaleti tesis ede-
cek.”
n HABER MERKEZİ

Mehmet Baybağan oy 
birliğiyle yeniden seçildi

S.S. 20. Bölge (Konya-Afyon-
karahisar-Eskişehir-Aksaray-Ka-
raman) Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birliği’nin 2018-2019-2020 yılları 
birleştirilmiş, 48.Olağan Seçimli 
Genel Kurulunda, mevcut başkan 
Mehmet Baybağan Oy birliği ile 
yeniden göreve getirildi.

Afyonkarahisar Akrones Otel 
Salonunda yapılan Genel Kurula, 
Birliğe bağlı 45 Kredi ve Kefalet 
Kooperatifinden 124 delegenin 
katıldığı toplantının. Genel Kuru-
lun Divan Başkanlığını TESKOMB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tu-
ral yaptı.

Başkan Mehmet Baybağan, 
“Millet olarak salgına karşı ulusal 
bir mücadele verirken, alınan ted-
birler kapsamında binlerce esnaf 
ve sanatkarımızın dükkanları ka-
panmış durumdadır.

 Ayakta kalabilmek adına ti-
caret yaparak idame ettiren ve 
günlük kazancıyla geçimini sağ-
lamaya çalışan esnaf ve sanatkar-
larımız çok zor günler geçirmek-
tedir. Bu zor günlerinde esnaf ve 
sanatkarımıza destek olmak ama-
cıyla Devletimiz tarafından bazı 
tedbirler alınmış ve alınmaya da 
devam ediliyor.

Üst Birlikler ve Kooperatifler 
olarak esnaf ve sanatkarlarımızın 
zor günlerinde her zaman yanla-
rında olduk. Çünkü Esnaf Kefalet 
Kooperatifçiliğimizin var oluşu-
nun sebebi esnaf ve sanatkarları-
mızdır. 

Bu zor günlerinde onlara 
destek sağlamak da bizlerin asli 
görevi olmuştur. Dolayısıyla, ya-
şadığımız bu sıkıntılı süreçte Birli-
ğimize bağlı Kooperatiflerimiz ara 
vermeden faaliyetlerine devam 
ederken, gerek Yöneticilerimiz, 
gerekse 

Personellerimiz sağlıklarını 
riske atarak ortaklarına bu zor 
günlerinde destek olmak için bü-
yük bir özveriyle çalışmalarını 
sürdürmektedirler. 

Bu nedenle siz değerli Yöne-
ticilerimize ve çalışanlarımıza yü-
rekten kurullarım adına Teşekkür 
ediyorum” dedi.

‘ESNAFIN YANINDA OLMAK 
İÇİN NE GEREKİYORSA YAPTIK’

Başkan Mehmet Baybağan, 
“Bu sıkıntılı süre içerisinde, Ko-
operatiflerimiz kredi borçlarını 
tahsil yoluna gitmediği gibi, Ko-
operatif ortaklarının takibindeki 
borçlara 2020 ve 2021 yılında 
olmak üzere, iki kez borçları yeni-
den yapılandırma imkanı sağlan-
mıştır.

 Bu süreçte hiçbir şekilde 
borcunu vadesinde ödeyemeyen 
ortaklarımıza yasal takip uygula-
ması gerçekleştirilmemiştir. Ayrı-
ca; bildiğiniz gibi vadesi gelmemiş 
borçların ertelenmesi için Merkez 
Birliği ve Üst Birliklerimizce yapı-
lan çalışma ve girişimler neticesi 
üç kez taksitlerin ertelenmesi sağ-
lanmıştır” dedi

Geride kalan 2018, 2019 ve 
2020 yılları içerisinde piyasa şart-
ları nedeniyle faizlerin inişli çıkışlı 
olmasına rağmen, daha önce yüz-
de 4.5 faiz oranıyla kullandırılan 
kredilerin faiz oranı artışından 
etkilenmemesi için yoğun çaba 
sarf edilerek esnaf ve sanatkarlara 
büyük bir yük getirecek olan faiz 
farkının hazine tarafından karşı-
lanmasının sağlandığını söyleyen 
Baybağan, “Ayrıca; 01 Aralık 
2020 Tarihinde Banka tarafından 
uygulamaya konulan Kredilerin 
yüzde 10’nun Paraf Esnaf Kar-
ta yüklenmesine de 08 Temmuz 
2021 tarihi itibariyle son verildi-
ğini hatırlatırken; bu hususlarda 
da büyük emeği geçen Genel Baş-
kanımıza burada şükranlarımı arz 
ediyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

Ahmet Sorgun
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İdmanyurdu kaptanı Ziya Gülsaçan  (baştan 5) İdmanyurdu kaptanı Ziya Gülsaçan  (baştan 5) 
sezon açılışında takımının başındasezon açılışında takımının başında

Yalçın Altınel birinci olarak ipi göğüslerken.Yalçın Altınel birinci olarak ipi göğüslerken. Hilmi Çınar Disk Atış sahasında.Hilmi Çınar Disk Atış sahasında. İdmanyurdu kaptanı Ziya Gülsaçan.İdmanyurdu kaptanı Ziya Gülsaçan.

Birinci Yalçın Altınel, Birinci Yalçın Altınel, 
İkinci Ömer Giray, İkinci Ömer Giray, 

üçüncü ? (Galatasaray üçüncü ? (Galatasaray 
lı) Federasyon Başkanı lı) Federasyon Başkanı 
Jerfi Fıratlı nın elinden Jerfi Fıratlı nın elinden 

ödül alırken.ödül alırken.

Yalçın Altınel Milli forma ile Cirit atarken.Yalçın Altınel Milli forma ile Cirit atarken.

Konya Kros Yarışı 2 göğüs numarası ile Konya Kros Yarışı 2 göğüs numarası ile 
Ziya Gülsaçan ikinci Ahmet Keten Ziya Gülsaçan ikinci Ahmet Keten 

yarışı önde götürüyor.yarışı önde götürüyor.
Elbey Daver ve Bekir Ceylan Elbey Daver ve Bekir Ceylan 

Konya yarış öncesi.Konya yarış öncesi.
Konya 4×400 m. Bayrak Yarışı Yalçın Altınel Konya 4×400 m. Bayrak Yarışı Yalçın Altınel 

Stafeti Vezir Balcıoğlu’na veriyorStafeti Vezir Balcıoğlu’na veriyor

 

KONYA ATLETİZMTARİHİ 105

MİLLÎ ATLET YALÇIN ALTINEL
1947 yılında Sivas’ta doğdu, aslen İstanbullu. 

Baba çimento fabrikalarında personel ve ticaret 
müdürlüğü yapınca İlkokulu Sivas, Bartın ve İs-
tanbul’da okuduktan sonra aile Konya’ya gelince 
Yalçın Altınel, Karma Ortaokulunda okurken be-
den eğitimi dersi öğretmeni Cevdet Şenyurt’tan 
gördüğü ilgiyle basketbol ve voleybol oynadı. 
Ortaokuldayken bir sefer İstanbul Kadıköy’de atle-
tizm takımında yer aldı.

Yıldızlar kategorisindeyken yedi yarışta 
yedi madalya kazanan Yalçın Altınel; 100 ve 
200m, cirit atma ve yüksek atlama yarışlarına 
katıldı. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda uzun at-
lamada yıldızlar kategorisinde Türkiye birincisi 
oldu. 

Erkek Sanat Enstitüsünde öğrenimini sür-
dürdüğü dönemde atletizme olan ilgisi hayli arttı. 
Beden eğitimi dersi öğretmeni Ali Esen’in de at-
letizme önem verdiği bu yıllarda Yalçın Altınel, 
İstanbul Heybeliada’da yapılan şampiyonada 
gençler disk atmada 38m’nin üzerindeki de-
receyle Türkiye birincisi oldu. Bu yarışmanın 
devamında millî formayla Bursa’da Türkiye’yi 
temsil etti. 

Büyükler Türkiye birinciliğinde 5555 puanla 
dekatlonda şampiyon oldu ve ikinci millî forma-
sını Yunanistan’da giydi. Atletizm antrenörleri 
Kolariç Marjan, Frank Medina ve Muhsin Cü-
neyt’ten yardım gördü. 1967 yılında basketbol 
oynadığı dönemde Antalya’da dekatlonda Tür-
kiye birincisi olan Yalçın Altınel, kırk iki yaşına 
kadar spor yaptı. Bu dönemde Yolspor formasını 
giydi. Atletizmden gelen bilgiyle alaylı kondisyoner 
olan Yalçın Altınel; Beşiktaş, Netaş, Kültür Koleji, 
Vefa ve Giresun’da yardımcı antrenörlük yaptı. 
1987-88-89 yıllarında Eczacıbaşı basketbol 
takımıyla Türkiye şampiyonu olma onurunu 
yaşadı.  Ayak bileklerindeki sıkıntılarla Yalçın Altı-
nel, Marmaris Orhaniye köyünde emekli hayatını 
sürdürüyor.

ELBEY DAVER
1946 İstanbul doğumlu. Ailesi Konya’dan 

Sırbistan’a (Karadağ) sonrasında Türkiye’ye 
dönmüş. Baba un fabrikaları konusunda uzman 
olunca Elbey Daver, ilkokulu farklı illerde oku-
duktan sonra ailesi Konya’ya gelince Hakimiyet-i 
Millîye İlkokulu’ndan mezun oldu.  1957-64 yılları 
arasında Konya’da olunca İlkokulun devamında 
Karma Ortaokulu’ndan, sonrasında Erkek Li-
sesi’nden mezun oldu. Lise döneminde şehir 
stadyumunda arkadaşlarıyla futbol oynarken 
dönemin atletizm antrenörü Muhsin Cüneyt’in 
ilgisini çekince onun teşvikiyle atletizmle tanıştı 
Elbey Daver. Lise öğrenimi döneminde beden 
eğitimi dersi öğretmeni Süleyman Ünver’den de 
ilgi gördü. Pistlerde 100m, 400m engelli, 4x100 
ve 4x400m bayrak yarışlarının müdavimi oldu.

Okul ve bölge yarışlarının dışında yeşil beyaz 
formasıyla Şekerspor’u temsil etti. Bu konuda 
Vezir Balcıoğlu ve Mustafa Keten’den sıcak ilgi 
gördü. Antrenmanlarını genelde bu ikili dışında 
Ahmet Keten ve Mustafa Silay ile yapardı. 

Manisa’da yapılan grup birinciliğine Kon-
ya’yı temsilen yüksek atlamada yarıştı. 1962 
Şubat ayında Antalya’da ise Mustafa Keten, 
Mustafa Silay ve Ahmet Keten ile zorlu parkurda 
kros takımında yarıştı.

Hayata erken atılıp erken evlenince spor haya-
tı lise mezuniyeti sonrası bitti. Yeni Konya ve Yeni 
Meram gazetelerinde sporla ilgili yazılar da yazan 
Elbey Daver, bazı şirketlerde ve serbest muhase-
becilik yaptı, ticaretle uğraştı. 

Emekli hayatını Çanakkale’de geçiriyor.

NEJAT SÖYLEV
Aslen Konya’nın yerlisi. Baba subay olunca 

1950 yılında Çanakkale Ezine’de doğdu. Çocuklu-
ğu ve gençliği Konya’da geçti.  Mümtaz Koru İl-
kokulu, devamında Karma Ortaokulu, sonrasında 
Erkek Lisesi’nde okudu. 1971 yılında İstanbul Hu-
kuk Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul’da 
avukatlık mesleğini sürdürüyor. 

Karma Ortaokulu’nda öğrenimini sürdürür-
ken okul müdürü Celâleddin Kişmir, ve beden 
eğitimi dersi öğretmeni Boyacı lakaplı Cevdet 
Özyurt’tan gördüğü ilgiyle okul basketbol takı-
mında oynadı, atletizm yaptı. Erkek Lisesinde 
tamamen atletizme yöneldi. Okul müdürü Nail 
Gökbudak ve özellikle Süleyman Ünver’in teş-
vikiyle cirit atma ve 400m engelli yarışlarının 
müdavimi oldu. Lise döneminde kulüp olarak 
Stadspor’un sarı kırmızı formasıyla atletizm pis-
tinde mücadelelerini sürdürdü. Özellikle bu sürede 
gönüllü fahri antrenör Mustafa Keten’in antren-
manlarına tabi oldu. 

1971 yılında İstanbul’a gidip üniversite öğre-
nimine başladığı yıl basketbolu tercih etti. Fener-
bahçe’nin sarı lacivert formasıyla mücadele 
ederken rahatsızlandı. Mide ülseri nedeniyle 

sporu fazla sürdüremeyen Nejat Söylev; Konya’da 
300m müstakil atletizm pisti ve 1 nolu sahadaki 
400m atletizm pistinde antrenmanlarını genelde 
Reha Çelen, Bülent Ayyüce, Nedim Şencan, Mu-
zaffer ve Mustafa Silay ile yaparak müsabakalara 
hazırlandı.

TUNGA DANIŞ
1944 yılında Antakya’da doğdu. Aslen Erzu-

rumlu. Baba subay olunca ilkokulu Van’da, Orta-
okulu Tekirdağ, Urfa ve Ankara’da okudu. 1961-
1965 yıllarında Konya’da bulundu. 

1962 yılında Erkek Lisesinde öğrenime başla-
dı. İlkokul ve Ortaokulda futbol merakı olan Tunga 
Danış, lise son sınıftayken beden eğitim dersinde 
kasadaki güzel hareketleri öğretmeni Sabahattin 
Şengün’ün dikkatini çekince kendini stadyumda 
buldu. Bölge müdürü Sami Yavrucak’tı. 

Antrenör Muhsin Cüneyt gözetiminde 
300m’lik müstakil atletizm pisti ve 400m’lik atle-
tizm sahasında antrenmanlara başladı. Zaman 
zaman kros antrenmanı yapsa da 110m ve 400m 
engelli yarışlarına takım arkadaşı Bekir Ceylan ile 
hazırlandı.

O yıllarda üç haftada bir Konya’ya gelen Yu-
goslav antrenör Kolariç Marjan’ın antrenman 

programlarından yararlanarak kendini geliştirdi. 
110m engellide 17.5’e, 400m engellide ise 59 
saniyeye ulaştı. Konya İdmanyurdu, Bölge ve 
Erkek Lisesi adına yarışlara katıldı. Konya dışında 
Ankara’da iki kez ve Balıkesir’de pist, bir sefer 
de Isparta’da kros yarışına katıldı.

O yıllarda atletizm camiasında olan samimi 
ortam onu mutlu etmişti. Başta Vezir Balcıoğlu, M. 
Ali Göksu, Bekir Ceylan, Mustafa Silay ve dönemin 
atletleriyle güçlü bir bağ oluştu. Lise sonrası 1965 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 
başlayan Tunga Danış, bir süre kendi çapında 
spor yapsa da yıl sonunda spor hayatı bitti. Uzun 
yıllar İstanbul Belediyesinde personel müdürlüğü 
ve müfettişlik yaptı. 2009 yılında emekli olan Tun-
ga Danış, İstanbul’da yaşıyor.

ZİYA GÜLSAÇAN
1945 Konya doğumlu. Baba tarafı Yunanistan 

Silistre’den, anne ise Akörenli. Gazi Paşa İlkokulu 
sonrası bir yıl Karma Ortaokulu’nda okudu. De-
vamında Ticaret Lisesi’nden mezun oldu (1967). 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne iki 
yıl devam etti. Siyasi çalkantılardan etkilendi Kon-
ya’ya döndü.

Ziya Gülsaçan, Ticaret Lisesi’nde öğrenim 
görürken atletizmle spora başladı. Antrenör 
Muhsin Cüneyt nezaretinde antrenmanlara ka-
tıldı. Stadyum çevresinde 1500, 3000 ve 5000m 
kros yarışlarında mücadele etti. Atletizm alt 
yapısıyla 1962 yılında yeşil sarı Konyaspor’da 
futbola başladı. Konyaspor Çimentospor ile bir-
leşince futbol hayatını İdmanyurdu genç takım-
da sürdürmeye başladı. Antrenör İsmail Doğan 
nezaretinde kendini geliştirdi. Kısa sürede A takı-
ma yükseldi. Konya İdmanyurdu’nun uzun süre 
kaptanlığını yapan Ziya Gülsaçan, 1973 yılında 
Ispartaspor’a transfer oldu. Devamında Kastamo-
nuspor ve Ceyhanspor’da top koşturduktan sonra 
1978 yılında futbola noktayı koydu.

Bir yıl Karma Ortaokulunda futbol ve basket-
bol oynayan, Ticaret Lisesindeyken üç yıl kros 
yarışlarına katılan Ziya Gülsaçan, o dönemde 
Ahmet Keten ve Ali Kuvvet başta olmak üzere 
dönem arkadaşlarıyla antrenör Muhsin Cüneyt 
nezaretinde 300m’lik müstakil atletizm sahası ve 1 
nolu sahada birçok antrenmanlara katıldı.

Muammer Bezirciler’e ait iş yerinden emekli 
olan Ziya Gülsaçan, Konya’da yaşıyor.

HİLMİ ÇINAR
1945 yılında Konya Meram Dere’de doğdu. 

İlkokula Dere’de başladı. 4. Ve 5. sınıfı Altınçeş-
me’de okudu. Ortaokula Ticaret Lisesi’nde başladı, 
liseyi de burada 1964-1965 öğretim yılında bitirdi. 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi sonrası 
piyade teğmen olarak Sarıkamış’ta vatani görevini 
tamamladı. Terhis sonrası memleketi Konya’ya 
döndü.  Uzun yıllar Makine Kimya bakiyesi Orhan 
Attar firmasında muhasebe müdürü olarak çalış-
tı. 1983 yılı sonrası kardeşiyle iki yıl Has Gıda’da, 
1985 sonrası serbest müşavirlik yaptı. 2020’de 
emekli oldu. Hilmi Çınar, Ticaret Lisesinde öğ-
renimini sürdürürken okul arkadaşı Mustafa 
Keten’in teşvikiyle atletizme başladı.  Mustafa 
Keten başta olmak üzere Tuncay Bilge, Ali Kuvvet, 
İsmail Küçüktaş ve Mehmet Demir onun antren-
man arkadaşlarıydı. 100m, cirit atma ve 4x100m 
yarışlarında Ticaret Lisesini temsil etti. Bu dö-
nemde beden eğitimi dersi öğretmeni, kendisi 
de futbol ve atletizmle meşgul olmuş Mehmet 
Ortaer’den ilgi gördü. 300m’lik müstakil atletizm 
sahası ve ve 1 nolu saha atletizm pisti onun 
meskeniydi. Hilmi Çınar mütevazı dereceler elde 
etti. Emekli Çınar, 2019 yılından beri Antalya’da 
yaşıyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

16 Mayıs 1964 Hilmi Çınar Ali Kuvvet, İsmail Küçüktaş Fevzi Özgeneller.16 Mayıs 1964 Hilmi Çınar Ali Kuvvet, İsmail Küçüktaş Fevzi Özgeneller.

1961  Ayaktakiler Arif Eseroğlu, Alişan Aksin, Yılmaz Doğaner, Ali Kuvvet oturanlar Hilmi Çınar, 1961  Ayaktakiler Arif Eseroğlu, Alişan Aksin, Yılmaz Doğaner, Ali Kuvvet oturanlar Hilmi Çınar, 
Ahmet Erus Yatan, Enver Bakan.Ahmet Erus Yatan, Enver Bakan.

Yalçın Altınel’inde katıldığı gençler ve büyükler ikili müsabaka Türk ve Yunan Bayramları ile.Yalçın Altınel’inde katıldığı gençler ve büyükler ikili müsabaka Türk ve Yunan Bayramları ile.

Nejat Söylev Engelli yarışta mücadelede.Nejat Söylev Engelli yarışta mücadelede.

Nejat Söylev Başarı Kupası ile.Nejat Söylev Başarı Kupası ile.

Nejat Söylev Cirit atarken Konya.Nejat Söylev Cirit atarken Konya.

Dekatlonda Türkiye ikincisi olan Dekatlonda Türkiye ikincisi olan 
Yalçın Altınel gazete küpüründe.Yalçın Altınel gazete küpüründe.
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Palut:Önemli bir 
galibiyet aldık

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-1 kazanılan Altay maçıyla ilgili açık-
lamalarda bulundu. Sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini belirten Palut, “Milli aradan sonra tekrar bıraktığımız 

yerden devam etmek istiyorduk. Genel anlamda oyunun hakimi bizdik ve önemli bir galibiyet aldık.” şeklinde konuştu
Mustafa Denizli: 

Konyaspor istekliydi

Altay, üst üste 
ikinci kez yenildi 

Giresunspor  
mesaisi başladı

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Konyaspor kar-
şısında aldıkları mağlubiyetin rakibin istekli oyunu ve ken-
dilerinin pas hatalarından kaynaklandığını belirterek, bu 
mağlubiyetle hedeflerinden uzaklaşmayacaklarını kaydetti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig’in 4. 
haftasında deplasmanda 3-1 mağlup oldukları maça ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Bugün ligde oynadıkları 4. maçta 
kaybettiklerini dile getiren Mustafa Denizli, çok fazla bir 
şey söylemeye gerek olmadığını ifade ederek, “Esasında 
oyunun sonucunu tayin eden hem Konyaspor'un istekli 
oyunu ve hem de bizim inanılmaz derecede yaptığımız pas 
hataları belirledi. Kısaca sezonun başında Altay için bir 
hedef belirledim. Bu hedefin dışına düşmeyeceğiz. Lige 
yeni çıkmış bir takımız. Yeni kurulmuş bir takımız. Yaklaşık 
takımın yüzde 90'ına yakın futbolcusu aramıza yeni katıldı. 
İyi bir başlangıç yaptık. Şimdiye kadar aldığımız neticelere 
bakarsak bu Süper Lig'e yeni çıkan bir takım için kötü bir 
netice değil. Ama her mağlubiyet üzücüdür. Dolayısıyla 
bugün mağlubiyete üzülüyoruz. Dolayısıyla bugünü çabuk 
unutmak mecburiyetindeyiz. Mağlubiyetler futbolda yaşa-
nan şeyler, her takım yaşar. Ama bu bizi sene başından 
koyduğumuz hedeften uzaklaştırmaz” dedi.
 n SPOR SERVİSİ

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İttifak Holding 
Konyaspor'a 3-1 mağlup olan Altay, Fenerbahçe maçının 
ardından ikinci müsabakasını da puansız geçti.

Süper Lig'e Yukatel Kayserispor (3-0) ve Aytemiz Alan-
yaspor (4-1) galibiyetleriyle başlayan Altay, ikinci haftayı 
averajla lider geçtikten sonra 3. haftada konuk ettiği Fener-
bahçe'ye 2-0, dün de İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 mağ-
lup oldu. Haftayı 6 puanla kapatan siyah-beyazlı ekip, 7 gol 
atıp, kalesinde 1 gol gördüğü ilk 2 haftanın ardından son 2 
müsabakada sadece 1 gol atıp, 5 gol yedi. Altay, gelecek 
hafta derbi mücadelesinde Göztepe ile 17 Eylül Cuma günü 
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE SARI KART 
GÖRMEYEN TAKIM KALMADI

Ligde ilk 3 haftada futbolcuları sarı kartla cezalandırıl-
mayan Altay'da dün Andre Poko ve Cesar Pinares sarı kart 
gördü. Siyah-beyazlı oyuncuların da sarı kartla cezalandı-
rılmasıyla ligde futbolcuları sarı kart görmeyen takım kal-
madı. n AA

Süper Lig’in 4.haftasını 3-1’lik Altay galibiyeti ve 10 pu-
anla geride bırakan İttifak Holding Konyaspor, ara verme-
den yaptığı antrenmanla deplasmanda GZT Giresunspor ile 
oynayacağı 5.hafta maçının hazırlıklarına başladı. Kayacık 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Altay mücade-
lesinde ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışma-
sı yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, 9’a 3 oyun ve 
topla oyun ile başlayan antrenman çift kale maç ile tamam-
ladı. n SPOR SERVİSİ

Özgökçen: Seyircimiz beklenenin altında 
Süper Lig'in 4. haftasında Altay'ı 

sahasında 3-1 yenen İttifak Holding 
Konyaspor’da Başkan Fatih Özgökçen, 
takımın oldukça iyi gittiğini ve tek ek-
siklerinin seyirci olduğunu belirtti. Öz-
gökçen, karşılaşmanın ardından yaptığı 
açıklamada, futbolcuları mücadelele-
rinden dolayı tebrik etti.

Altay'ın da Süper Lig'e çok iyi baş-
ladığını ifade eden Özgökçen, şunları 
kaydetti: "Seyircimizin önünde galip 
gelmek güzel. Ligin başından beri 
oynadığımız 4 maçta, 3 galibiyet bir 
beraberlikle lige çok iyi bir başlangıç 
yaptık. İnşallah bu temponun 38 maça 
yayılması halinde Konyaspor ligi iyi bir 
yerde tamamlar diye düşünüyorum. 
Esasında seyircimiz bugün beklentimi-
zin çok altında kaldı. Takımımız olduk-
ça iyi gidiyor. Bu iyi giden takıma eksik 
olan tek şey seyirci. Önümüzde Giresun 

deplasmanı var. Ondan sonraki hafta 
konuğumuz Trabzonspor. Malum salgın 
şartlarında statlara yüzde 50 kapasitey-
le seyirci alınıyor. Bizim stadımız 42 
bin kişilik ve 21 bin kişiyi takımımıza 
destek vermeleri için bekliyoruz. Takı-
mımız mücadele ediyor. Bu mücadele 
ruhunu sahada seyircimizin de görme-
sini istiyor ve o aldığımız güçle inanı-
yorum ki daha üst seviyelere daha üst 
futbol kalitesine yaklaşacağımızı umut 
ediyorum." 

Özgökçen, Konyaspor'un Sü-
per Lig'de ilk golünü Altay'a 11 Eylül 
1988'de attığını hatırlatarak, "Bugün 
yine bir 11 Eylül yine Altay karşılaş-
masında bu sefer 800'üncü golümüzü 
attık. Tüm futbolcularımı tebrik ediyor 
mücadelelerinden dolayı teşekkür edi-
yorum." diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Milli maç arasının ardından Süper 
Lig yeniden başladı. Süper Lig’in 4. 
Haftasında İttifak Holding Konyaspor, 
evinde Süper Lig’in yeni takımı Altay’ı 
ağırladı. Lige güzel başlayan ve iste-
diğini alan Konyaspor’un evinde oy-
nayacağı Altay karşılamaması merak 
ediliyordu.

Konyaspor, Altay karşısında oy-
nadığı futbol ile bir kez daha tarafta-
rına güven verdi. Yine Konyaspor bu 
yıl rakiplerine de Süper Lig mücadele-
sinde güçlü bir şekilde yoluna devam 

edeceğini de gösterdi. Konyaspor 
Altay maçına oldukça hırslı ve etkili 
başladı.

 İlk 20 dakikada Konyaspor bul-
duğu iki gol ile hakimiyetini gösterdi. 
30’la 45 arası Altay Konyaspor’u zor-
lasa da Konyaspor, 90 dakikanın so-
nunda gülen taraf oldu. Konyasporlu 
oyuncular Altay karşısında genel an-
lamda güzel mücadele etti.  

Özellikle sezon başından bu yana 
oynanan maçlarda Teknik Direktör 
İlhan Palut ve yardımcıların hırsı fut-

bolcuları da etkilemiş 
durumda. Konyaspor 
inşallah bu birlik ve 
beraberlik ile bu sezon 
adından söz ettirecek.  
Özellikle Konyaspor’un 
yeni transferi Ahmet 
Hassan’ın performansı 
Konyasporlu taraftar-
ları heyecanlandırdı 

ve umutlandırdı.  Kon-
yaspor yönetimi ve fut-
bolcuları üzerine düşe-
nin en iyisini yapmaya 
gayret gösterirken, Kon-
yasporlu taraftarlarda da 
büyük görevler düşüyor. 
Özellikle stadyumda se-
yirci sayısı takımımıza 
hiç yakışmıyor. Kon-

yaspor taraftarının aşılarını bir an 
önce tamamlayarak tribünde yerini 
alarak takımını güçlü bir şekilde des-
teklemesi oldukça önemli. 

Başkan Fatih Özgökçen, 3-1 ga-
lip geldiğimiz Altay karşılaşmasının 
ardından Konyaspor TV’ye yaptığı 
açıklamada, da dikkat çektiği gibi 
tek eksik taraftar. Başkan Özgökçen, 
“Malum salgın şartlarında statlara 
yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınıyor. 
Bizim stadımız 42 bin kişilik ve 21 
bin kişiyi takımımıza destek vermeleri 

için bekliyoruz. Takımımız mücadele 
ediyor. Bu mücadele ruhunu sahada 
seyircimizin de görmesini istiyor ve 
o aldığımız güçle inanıyorum ki daha 
üst seviyelere daha üst futbol kalitesi-
ne yaklaşacağımızı umut ediyorum.” 
İnşallah Konyaspor’un bundan sonra 
içerde oynayacağı maçlarda tribün-
lerde daha fazla taraftarımız yer alır. 
Böyle devam çocuklar. Konyaspor’un 
Süper Lig’in ilk yarısını güzel bir puan 
ile güzel bir sıralamada tamamlayaca-
ğına inanıyorum. Baki selamlar

BÖYLE DEVAM ÇOCUKLAR

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Süper Lig'in 4. haftasında saha-
sında Altay'ı 3- 1 yenen İttifak Holding 
Konyaspor'un teknik direktörü İlhan 
Palut, sezonu puan tablosunun en iyi 
yerinde bitirmek istediklerini belirtti. 
Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya 
Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın 
toplantısında, sezona iyi bir başlangıç 
yaptıklarını bunu da ilerleyen maçlarla 
devam ettirmek istediklerini söyledi.

Milli maç arasında da çok iyi hazır-
landıklarını vurgulayan Palut, şunları 
kaydetti: "İlk 3 maç sonrası verilen milli 
aradan sonra tekrar bıraktığımız yerden 
devam etmek istiyorduk. Takımım oyu-
na çok iyi başladı. İlk 20 dakikada zaten 
2-0'lık skora ulaştık. Ondan sonra da 
oyun hakimiyetimiz devam etti. Maçın 
30'la 45. dakika arası gerçekten sıkıntılı 
bir süreçti. Hem topu Altay'a çok kaptır-
dık hem de kalemizde pozisyonlar ver-
dik. İkinci yarı kontrolümüz altında ge-
lişti. Çok geniş alanlar yakaladık. Skoru 
artırabilirdik. Bizim için önemli olan 
bir galibiyeti almış olduk. Oyuncularım 
bugün genel manada çok iyi mücadele 
ettiler. Onları da tebrik ediyorum."

Bir gazetecinin Konyaspor'un yıl-
sonu hedefleriyle ilgili sorusunu Palut, 

şöyle yanıtladı: "Her maça ayrı ayrı ba-
karak, her maçtan puan veya puanlar 
alarak bitirebileceğimiz en yüksek yer-
de sezonu tamamlamak istiyoruz. Güzel 
bir sezon olmasını istiyoruz. Bugünden 
oyuncularıma sıralama, hedef baskısı 
oluşturmak istemiyorum. Taraftarımız, 
camiamız şunu bilsin ki; belki her maç 
kazanamayacağız, istediğimiz sonuçlar 
olmayacak ama her maç özelinde en 
iyisini yapmaya çalışan her maç müca-
dele eden bir Konyaspor izleyeceklerini 
söyleyebilirim."

Palut, Giresunspor maçı hazırlıkla-
rına iki günlük aranın ardından başlaya-
caklarını söyledi.

Öte yandan Teknik Direktör İlhan 
Palut ile sezona 3 galibiyet,1 beraberlik 
alarak başlayan Konyaspor 2.50 puan 
ortalamasını tutturarak en iyi sezon 
başlangıcını yaptı. Başarılı teknik ada-
mın göreve gelmesinden sonra mağlup 
edilmesi zor bir takıma bürünen Ana-
dolu Kartalı’nda taraftarlarda bu du-
rumdan oldukça memnun. Karşılaşma 
sonunda Yeşil-Beyazlı taraftarlar Ba-
şakşehir maçında olduğu gibi İlhan Pa-
lut’u tribünlere çağırırken, genç teknik 
adama sevgiler yağdı. n SPOR SERVİSİ
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Koronavirüs salgının etkili olması ile birlikte özel yapım olan karavanlara da ilgi arttı. Araçları bir eve dönüştürerek 
satışını gerçekleştiren Konyalı girişimci Büyükgökmen kardeşler, karavanın bir hayat tarzı olduğuna dikkat çektiler 

‘Karavan bir hayat tarzıdır’
Koronavirüs salgının etkili ol-

ması ile birlikte özel yapım olan 
karavanlara da ilgi arttı. Araçları 
bir eve dönüştürerek satışını ger-
çekleştiren Konyalı girişimci Bü-
yükgökmen kardeşler özel yapım 
karavanların ayrıntılarını   anlattı.  
Büyükgökmen Kardeşler, “Ka-
ravan bir hayat tarzıdır. Yani bir 
kaplumbağa gibi düşünürsek evi 
sırtınıza alıyorsunuz ve dilediğiniz 
yere gidiyorsunuz. Pandemi süre-
cinden önce de insanların büyük 
şehirlerden uzaklaşma arzusu var-
dı. Tabi salgının da ortaya çıkması 
karavanlara olan talebi artırdı. İn-
sanlar da şehir dışına yani kırsala 
bir araç ile çıkma arzusu fazlası 
ile çoğaldı. Yapmış olduğumuz 
karavanları Konya dışındaki iller-
den gelerek alan birçok insan var” 
dedi.

Sizleri birazcık tanıyabilir mi-
yiz?

Konya Selçuklu doğumluyum, 
Silleliyiz aslen, ilkokulu ve ortao-
kulu Konya’da okudum. 5 kardeşiz 
ama bu işi 3 kardeş yapıyoruz. Ab-
durrahman, Abdullah ve Mücahit 
Büyükgökmen… Abdurrahman 
olarak ben Üniversiteyi İstanbul'da 
okudum. Daha önce 2005 yılında 
peyzaj sektöründe faaliyete başla-
dım 2008 yılında İstanbul'a taşın-
dık. Peyzaj sektöründe 5 yıl civarı 
İstanbul'da faaliyet gösterdik, son-
ra memlekete dönme kararı aldık, 
şu anda İstanbul’da faaliyetimiz 
yok sadece Konya’da iş yapıyoruz. 
Abim ile beraber fidancılık işine 
başladık. İşlerimizi yaptık memle-
ketimize dönüş yapmayı düşün-
dük, dönüş yaptığımızda da be-
raber fidancılık işine devam ettik, 
yıllardır düşündüğüm bir proje ba-
bamın da yıllardır düşündüğü bir 
projeydi bu. Sille’de daha önce faa-
liyet gösterdiğimiz alanda yapma-
ya başlayarak hemen hemen 4-5 
sene önce işimizi geliştire geliştire 
müşterimize güzel hizmet sunarak 
BÜSAN’daki fabrikamıza taşındık 
ve orada bu işi devam ettirmek-
teyiz. Burası kapalı 500, açık alan 
250 metrekarelik bir alan. Jumper 
1 modeli karavan üretiyoruz yani 
araç için yapılan tarzda karavan. 
Bir de çekme karavan var bu araç 
için yapılan karavanlardan yani 
motokaravan jumper 1 diye geçi-
yor. 

Müşteri minibüsü getiriyor, 
siz içerisini tasarlayıp, onun içe-
risinde bir yaşam sunuyorsunuz 
değil mi?

Yani yaşanacak bir alan, bir 
yaşam alanı sunuyoruz İnsan içine 
yerleşiyor, tatil yapmak isteyenler 
tatil yapıyor. Gezmek isteyen gezi-
yor, tura çıkıyor. Hatta bazı müşte-
rilerimiz de komple ev hayatından 
vazgeçiyorlar, direkt karavanda 
yaşamaya başlıyorlar. Tuvaleti, 
suyu elektriği hatta tüm ihtiyaçları 
karavanın içinde bulunuyor. Dola-
yısıyla yaz kış fark etmeden, yaşa-
yabilecekleri araçlar imal ediyoruz.

Peki talep nasıl?
Biz bu işe başladığımızda çok 

fazla talep yoktu fakat pandemi 
başlayınca bir patlama oldu. In-
sanlar belki evde çok kaldıkları için 
bunaldı dolayısıyla apartmanlar-
dan uzak yerler tercih ettikleri için 
çok fazla talep oldu. Bu talep tatil 
için değil yani. Yeni bir yaşam tarzı 
arayanlar bize daha çok geliyorlar. 
Sadece 1 ay veya 15 gün veya 1 
hafta tatilimi yapayım diyenler de-
ğil tamamen hayatını değiştirmek 
isteyenler geliyor artık bize.

Pandemi nasıl geçti, geçiyor?
Pandemi süreci bize çok şey 

öğretti, yeni normal dedikleri şeyi 
öğrendik mesela. Komple bir ya-
şam istiyor artık insanlar, kendi 
yaşamlarından sıyrılıp farklı bir ya-

şam istiyorlar, o tür müşteriler de 
bizden yoğun talepte bulundular. 
Artık arayış içerisinde olan insan-
lar talepte bulunuyorlar. Yani bu 
sadece 15 günlük tatil için değil, 
15 günlük bir tatili geçireyim gibi 
bir kısıtlamaya tabi değil, yeni bir 
hayata giriş yapayım gibi bir dü-
şünceyi de karavan ile hayata ge-
çirebilirsiniz. İnsanlar artık ev içe-
risinde kısıtlanıyor dışarıya çıkma 
şansları yok. Böyle olunca da daha 
özgür hissedebilecekleri alanlar 
arıyorlar ve karavanda bunun için 
bire bir.

Pandemi sizi bireysel anlamda 
nasıl etkiledi?

Bireysel anlamda şöyle işliyor, 
bizim felsefemiz şu; insanlığa fay-
dalı olacağız, ülkemize faydalı ola-
cağız aynı zamanda da geçimimizi 
sağlıyoruz. Pandemi sürecinde 
sadece çalışma sistemimizi biraz 
değiştirdik, buna uyum sağlayabi-
lecek şekilde çalışmaya başladık. O 
yüzden pek olumsuz açıdan fazla 
bir etkisi olmadı. Zaten devletimiz 
“çalışıyorsan, üretiyorsan sana 
müsaade ederiz” diyor. Özel ha-
yatımız açısından ise sokağa çık-
mamız kısıtlandı, özel hayatımızın 
işleyişi birazcık değişti hepsi bu. 
Onun dışında bize iş açısından pek 
problem olmadı.

Talep genelde Konya’dan mı 
geliyor?

Konyalı da var, daha çok İzmir, 
İstanbul gibi şehirlerden müşte-
rilerimiz var yani Türkiye'nin her 
tarafından müşterilerimiz var. 
Onları yapıp gönderiyoruz. Şimdi-
lik yurtdışı çalışamıyoruz. Yurtiçi 
çalışıyoruz. Antalya Muğla İzmir, 
İstanbul, Eskişehir, Yozgat, Konya, 
Konya'nın ilçeleri. 

Peki bir karavan ne kadara 
mal oluyor?

40 bin liradan başlayıp daha 
yükseklere kadar çıkıyor, minima-
liz bir karavan yaşamı için 40 bin 
lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. 
Misal, binebileceğim bir araba 
40.000 TL ye de var, ama daha 
lüksleri 1 milyon TL ediyor. Bu da 
lüksüne içinde kullandığımız mal-
zemenin kalitesine göre değişiyor. 
Dediğim gibi, daha minimaliz bir 
yaşam isterseniz 40 bin liradan 
başlıyor. Ortalama 50-55 bin lira-
ya paketler yapıyoruz.

Aile şirketi olarak çalışıyor-
sunuz değil mi, hepinizin ustalık 

alanı farklı mı?
Evet, hepimizin ustalık alanı 

farklı. Dışarıdan ustalarımız da 
var.biz işin çoğunu kendimiz çöz-
düğümüz için dışarıya çok bağımlı 
kalmıyoruz. Çoğunu kendimiz hal-
lediyoruz. Yurtdışına araç yapmı-
yoruz ama yaptığımız araçlar yurt-
dışına çıkabiliyor.

Devletten beklentileriniz var 
mı?

Bireysel açıdan elhamdülillah 
elimiz kolumuz sağlam, çalışıyo-
ruz hatta devletimize katkı sağla-
maya da çalışıyoruz. Hamdolsun 
devletimiz de bizimle ilgili destek 
çalışmaları da yaptı, yapıyor. Bir 
de MÜSİAD Karavan Park projesi-
ne öncülük etti. Türkiye’nin 2000 
noktasına Karavan Park uygula-
ması başlattı. Şu anda bildiğim 
kadarıyla Karavan Park proje yer-
lerinin yapım aşamasında çalışma-
lar var. Onun faydalı olacağını dü-
şünüyorum. Konya'da da bir tane 
park yeri var.

Burada bir gününüz nasıl geçi-
yor, hangi günler çalışıyorsunuz? 
Hangi günler tatil yapıyorsunuz?

Normalde pazar günleri bizim 
tatil günlerimiz ama biz evde yat-
mıyoruz. Evde yatmayı hiçbirimiz 
sevmeyiz bizim peyzaj işimizde ol-
duğu için. Orada ailecek vakit ge-
çiriyoruz. Sabahleyin geliyoruz za-
ten o gün ne yapacağımız bellidir 
çünkü bir gün öncesinden bir gün 
sonrası için ne yapacağımızı planlı-
yoruz. Sabahleyin de bu plan doğ-
rultusunda çalışmaya başlıyoruz 
işte arabaya ve malzeme alınmaya 
gidilecekse oraya gidiyoruz araba-
nın eksiklerini onları belirlendiyse 
onları gidermeye başlıyoruz.

Siz karavan yapıyorsunuz, ka-
ravan ile tatil yaptınız mı?

Tabii ki yaptık. Karadeniz turu 
yaptık. Geçen sene karavan ile ai-
lecek 14 tane il gezdik 5 kişiydik 
Çok keyif aldık yani orada bizim 
karavan aşkımızda var tabii.  Zaten 
babam kendisi de karavancı. Ba-
bam için özel bir karavanımız var. 
Onunla da geziyoruz sürekli. Onun 
da bize şöyle bir katkısı oluyor. Ka-
ravan ile seyahatte ne sıkıntılar çı-
kıyor, hangi problemlerle karşıla-
şabiliriz? bunları görmüş oluyoruz. 
Mesela kullandığımız malzemeler-
den sorunlar çıkabilir. Çünkü bu 
gezen bir ev. Mesela birinci kalite 
malzeme kullanıyorsunuz o enerji 

tüketimini fazla yapıyor. Babam 
diyor ki; bunu değiştirin. 

Şu şartlarda şu enerji tüketimi 
daha uygun diyor. Şu malzemeyi 
kullanıyorum bu anlamda babam 
bize yol göstericilik yaptığı için, 
işte de önümüzü açmış oluyor. 
Hem de daha kaliteli ürünler orta-
ya çıkartmamızı sağlıyor, babamın 
gezmesi bize ar-ge olmuş oluyor. 
Zaten müşterilerimiz ile de sürek-
li irtibat halinde olduğumuz için, 
nerelerde problem çıkıyor öğrene-
biliyoruz. Sonuçta bu kul yapımı, 
tabii ki problem çıkacak. Bunlara 
çözüm bulduğum sürece müşteri-
lerimiz de daha çok bizi tercih edi-
yorlar. Yani bir nevi bir servis gö-
revi de yapıyoruz aynı zamanda. 
Bizim işimizi sürdürülebilir kılıyor.

İşiniz haricinde özel merakla-
rınız neler?

Gezi merakımız var. Yüzme 
merakımız var. Pandemiden do-
layı şu an gidemesek de. Pandemi 
süreci bizi biraz sosyal hayattan 
uzaklaştırdı ama böyle merakları-
mız var ve doğayı çok seviyoruz. 
Pandemiden dolayı kısıtlandık. 
Normalde gezmeyi severiz, oyun 
oynamayı severiz, bilgisayar işleri 
ile ilgilenmeyi severiz.

Babanız ile ilişkiniz nasıl işye-
rinde bir usta gibi mi görürsünüz?

Bir usta gibi değil ama bir 
teknik direktör gibidir. Sonuçta 
yaşanmış bir hayatı var ve bu ha-
yatından tecrübelerini bize aktar-
mayı görev addetmiş durumda.

Görev paylaşımı yaptınız mı?
Tabii kurumsallaşma anla-

mında bunları yapıyoruz, bilirsiniz 
aile şirketlerinin en büyük sıkıntısı 
budur, ufak bir problem dahi de-
vasa bir probleme dönüşebiliyor. 
Biz de bu sebeple babamızın tec-
rübelerinden faydalanarak bir iş 
paylaşımı yaptık bunun için. Mali 
işlerden birimiz, atölye işlerinden 
birimiz, müşteri ile ilişkilerde en 
küçük kardeşimiz Mücahit sorum-
ludur. Güzel bir iş paylaşımı yaptık 
aramızda.

Sanayi esnafı ile ilişkileriniz 
nasıl?

Aslında pek bir ilişki yok selam 
alıp veriyoruz çünkü sanayi alanı 
büyüdüğü zaman herkes ken-
di işine bakmak zorunda kalıyor. 
Bence bu güzel bir şey. Herkes 
kendi işinde, tabii bir problemimiz 
olduğunda birbirimize yardımcı 
oluyoruz.

Konya’da bu sektörde faaliyet 
gösteren kaç kişi var?

Sektör pandemi sürecinde 
patlama yaşadığı için yeni girenler 
oldu, bu civarda bazı karavan ya-
pan birkaç yer var.

Genç girişimcilere bir tavsiye-
niz var mı?

Sadece şunu söyleyeyim; vaz-
geçtiğinizde bu iş biter. Ülkemize, 
insanlara bir katkı sunmak için bu 
işi yaparlarsa kesinlikle verim ala-
caklardır.

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI



Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, ligin 4.haftasında sahasın-
da Altay ile karşı karşıya geldi. 

Medaş Konya Büyükşehir Stadyu-
mu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı 
başlayan Konyaspor Soner Dikmen ile 
maçın 7.dakikasında öne geçerken, 
20.dakikada ise Abdülkerim Bardakcı 
ile farkı ikiye çıkardı. 83.dakikada Amar 
Rahmanovic ile 3-0’ı bulan Yeşil-Beyaz-
lılar, 90+2.dakikada Ahmed Rayyan’ın 
golüne engel olamayınca 3-1 ile saha-
dan galip ayrılmasını bildi.

İlk 3 haftada Sivasspor ve Başak-
şehir’i mağlup eden Adana Demirspor 
ile de 1-1 berabere kalan Konyaspor, 
4.haftada Altay’ı mağlup ederek yoluna 
namağlup bir şekilde devam etti. Süper 
Lig’de mücadele ettiği 21 sezonda en iyi 
başlangıcını yapan temsilcimiz puanını 
10’a çıkarırken, oyunuyla da göz doldur-
du. 

MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 4. hafta maçında İttifak 

Holding Konyaspor, Altay karşısında ilk 
yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada ceza sahası içerisinde 
topla buluşan Kappel'in sert şutunda ka-
leci Sehic gole ezin vermedi.

7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. 
Cikalleshi'nin sol kanattan ceza saha-
sına pasına hareketlenen Soner Dik-
men'in altıpas içinden vuruşunda meşin 
yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 
ikiye çıkardı. Guilherme'nin orta sahaya 
yakın noktadan kullandığı serbest vuru-
şunda, ceza sahası içinde top yükselen 
Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda me-
şin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

38. dakikada Cebrail Karayel'in ceza 
sahası sağ çaprazından çektiği şut yan 
direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Altay atağında sağ 
kanattan yapılan ortada Murat Akça'nın 
kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

45+4. dakikada hızlı atakta Serdar 

Gürler'in pasında, kaleciyle karşı karşı-
ya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin 
yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi 
ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI 
59. dakikada Pinares'in ceza yayı 

içinden kullandığı serbest vuruşunda, 
kaleci Sehic topu güçlükle kornere çel-
di.

70. dakikada Guilherme'nin köşe 

vuruşunda topa iyi yükselen Abdülke-
rim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin 
yuvarlak, kaleci Lis'ten oyun alanına 
döndü.

76. dakikada Guilherme'nin sol 
kanattan ceza sahasına şık ortasında, 
Ahmed Hassan'ın yakın mesafeden vu-
ruşunda top yandan auta gitti.

83. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e 
çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan kul-
landığı köşe vuruşunda Ahmed Hassan 

topu kafa ile Rahmanovic'e indirdi. Bu 
oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 3-0

90+2. dakikada konuk ekip farkı 2'ye 
indirdi. Pinares'in sağ kanattan kullan-
dığı köşe atışına iyi yükselen Ahmed 
Rayan'ın kafa vuruşunda meşin yuvar-
lak ağlara gitti: 3-1

Karşılaşma, İttifak Holding Kon-
yaspor'un 3-1 üstünlüğüyle bitti.
 n SPOR SERVİSİ

Kartal, zirveye
kanat çırptı

İttifak Holding Konyaspor, ligin 4.haftasında sahasında konuk ettiği Altay’ı Soner Dikmen, Abdülkerim Bardakcı 
ve Amar Rahmanovic’in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar karşılaşma genelinde oyunun kontrolü-

nü elinde bulundururken, 4.hafta sonunda puanını 10’a çıkaran Anadolu Kartalı, zirveye kanat çırptı

800. golü
Soner attı

Rahmanovic’ten 
siftah

Ahmed Hassan
hızlı başladı 

Süper Lig’in 4.haftasında evinde İzmir ekibi Altay ile 
karşılaşan İttifak Holding Konyaspor, rakibini 3-1’lik so-
nuçla mağlup ederken, Yeşil-Beyazlılarda farklı bir heye-
can yaşandı. Karşılaşma öncesinde Süper Lig’de 799 gol 
atan Anadolu Kartalı, Altay maçının 7.dakikasında Soner 
Dikmen’in ayağından bulduğu golle 800. golünü kaydetti. 
Konyaspor’un 800 golünü bu sezon yaz transfer döneminde 
kadroya dahil edilen Soner Dikmen kaydederken, Yeşil-Be-
yazlılar, Altay karşısında bulduğu 3 golle ligdeki 802. golü-
ne ulaştı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un Altay’ı 3-1 mağlup ettiği 
karşılaşmada takımının 3.golünü kaydeden Amar Rahma-
novic, Yeşil-Beyazlı forma ile ilk kez ligde gol attı. Geride 
kalan sezonun devre arası transfer döneminde Sarejevo 
takımından transfer edilen ve 19 maçta forma giyen Rah-
manovic geçen sezon gol ya da asist katkısı yapamazken, 
bu sezona iyi başladı. Fiziksel anlamda da diri görünen 
Rahmanovic, Altay karşılaşmasının 62.dakikasında oyuna 
girerken 83.dakikada topu ağlarla buluşturmasını bildi. 
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un yeni transferi Ahmed Has-
san, Altay ile oynanan maçın 72.dakikasında oyuna girerek 
ilk kez Yeşil-Beyazlı formayı terletti. Olympiakos’tan 1 yıllı-
ğına kiralanan Mısırlı santrfor, Sokol Cikalleshi’nin yerine 
oyuna dahil olurken, 83.dakikada Amar Rahmanovic’in at-
tığı golde asist yaparak ilk maçında gole katkısını da yaptı. 
1.91’lik Ahmed Hassan, uzun boyuna rağmen gole yakın bir 
isim olarak ön plana çıkarken, 20 dakika sahada kalmasına 
karşın performansıyla alkış topladı.
n SPOR SERVİSİ

İyi maç olacağını yazmıştım…
Oldu da…
Aksiyonu bol, kulübedekileri ve 

tribündekileri hop oturtup hop kaldıran 
bir maç oldu…

İki takım tarafından üretilen pozis-
yonlar, direkten dönen toplar, kalecile-
rin heyecanlandıran atraksiyonları…

Kurt teknik direktör Mustafa Deniz-
li’nin kenardaki çaresizliği...

Konyaspor adına Soner Dikmen’in 
attığı 800. gol ve muhteşem bir galibi-
yet.

xxx
Kısa da olsa maça iyi başlayan 

Mustafa Denizli’nin takımı Altay oldu…
Hem de çok kısa…
Sonra sazı eline alan taraf ise İlhan 

Palut’un Konyaspor’u oldu…
Temsilcimizin en formda oyuncu-

su Cikalleshi’nin kendi gayretleriyle ge-
tirdiği ve sıfırdan kestiği topa süper bir 
koşu atan Soner Dikmen’in dokunuşu 

filelere giderken, kader Altay için ağla-
rını de örmeye başladı… 

Sonrasında da ikinci gol geldi…
Abdulkerim, Guilherme’nin ortası-

na iyi yükselerek vurduğu top, sağol-
sun Altay’ın kalecisi Lis’in de ikramıyla 
ikinci kez filelerle buluştu ve Kartal iyice 
rahatladı…

İlhan Hoca, bu maça da hemen 
hemen ilk üç maçta tahtaya yazdığı 
oyuncu grubuyla çıktı…

M’Poku’nun sakatlığı nedeniyle 
sağ önde Serdar Gürler’e şans verdi…

Bu oyuncunun tam hazır olmadığı 
bu maçta da görüldü…

Nitekim karşılaşmanın 62. daki-
kasında kenara alındı, yerine de yeni 
transferlerden Konrad Michalak gir-
di…

Şunu da söylemekte yarar var, 
Konrad Michalak bu görüntüsü ile 
oyundan çıkan Serdar’ı arattı…

İlerleyen haftalarda bizleri utandırır 

mı?
Kimbilir…
Yeni transferlerden 

söz açılmışken Ahmet 
Hassan, fiziği ve ceza sa-
hası içindeki aksiyonları 
ile iyi iş çıkarttı…

Özellikle zor pozis-
yonda  Rahmanoviç’e 
indirdiği top birinci sınıf 
bir top oldu ve o top da 
gol oldu…

Hoca, takım yaparken Cikalleshi ile 
Ahmet Hassan konusunda sanki biraz 
zorlanacak…

Bu iki oyuncunun birlikte, daha 
doğrusu pozisyonları gereği ve Ho-
canın sistemi nedeniyle ilk 11’de yer 
almaları zor gibi…

Tabi ki son karar İlhan Palut’un…

“İlhan Palut” demiş-
ken, Hoca’nın en güven-
diği bölge savunma…

İki kenar beki, Ahmet 
Çalık ve Abdulkerim’e na-
zar değmesin…

İyi oynuyorlar…
Kaleci Sehiç, aldığı 

primlerin yarısını bu iki 
oyuncuya vermesi lazım, 
çünkü kalesinde hiç, ama 
hiç güven vermiyor!

Acilen toparlanması gereken bir 
oyuncu…

Her iki hücum kanadının sol tara-
fında Zymer Bytyqi müthiş oynuyor…

Adam eksiltiyor, rakip savunma-
nın ve kalecinin hiç sevmediği ortalar 
atıyor, içeriye katederek sürpriz şutlar 
atıyor, zaman zaman savunmaya yar-

dıma geliyor…
Altay maçının öne çıkan oyun-

cularından birisi de bana göre Zymer 
Bytygi oldu…

Sağ ön ise sorunlu!
Zihinsel ve fiziksel olarak hazır ve 

istekli bir Serdar performansına ihtiyacı 
var Konyaspor’un ve İlhan Hoca’nın… 

Orta sahada Amir üst düzey oynu-
yor… 

Konyaspor’un Avrupa’yı zorlayan 
bir oyuncusu olarak karşımıza çıkarsa 
kimse, dudak büküp, gerdan kırma-
sın…

Amir’in yanında konuşlanan, yaptı-
ğı doğru koşu sonrası attığı golle Kon-
yaspor’un Altay karşısında kurduğu ba-
riz üstünlükte aslan payı olan Soner’in 
biraz daha sorumluluk alma adına per-
formansını yükseltmesi lazım…

Ve…
Oyuna sonradan girip zor pozis-

yonda klas bir gole imza atan Rahma-

noviç’in kendisini bir kez daha hatırlattı-
ğını rahatlıkla söyleyebiliriz…

Sanki, daha fazla süreye ihtiyacı var 
gibi…

Sahadaki duruşu ve golü atış şek-
linin izahı bu!

xxx
Temsilcimizin kazandığı maçla ilgili 

en güzel yorumu Altay teknik direktörü 
Mustafa Denizli yapmış…

Denizli, “Esasında oyunun sonucu-
nu, hem Konyaspor’un istekli oyunu, 
hem de bizim inanılmaz derecede yap-
tığımız pas hataları belirledi” demiş…

Ne desin ki garibim…
Haklı mı?
Haklı…
Biz de Konya ağzıyla, “doğru söze 

hacı emmin ne desin” diyelim ve bu 
galibiyetin bütün Konya’ya hayırlı ol-
masını dileyelim…

Tabi ki, Konyaspor’dan nemala-
nanlar hariç!

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

MAÇIN YORUMU DENİZLİ’DEN!
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 0 7 10
2.İH KONYASPOR 4 3 1 0 7 3 4 10
3.TRABZONSPOR 3 3 0 0 8 2 6 9
4.FENERBAHÇE 3 3 0 0 5 0 5 9
5.KARAGÜMRÜK 4 2 1 1 7 3 4 7
6.GALATASARAY 3 2 1 0 6 3 3 7
7.KAYSERİSPOR 4 2 1 1 4 4 0 7
8.ALTAY 4 2 0 2 8 6 2 6
9.Y. MALATYASPOR 4 2 0 2 4 8 -4 6
10.KASIMPAŞA 4 1 2 1 5 5 0 5
11.HATAYSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4
12.ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
13.ALANYASPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3
14.GÖZTEPE 3 0 2 1 3 4 -1 2
15.ADANA DEMİRSPOR 4 0 2 2 2 7 -5 2
16.SİVASSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
17.GAZİANTEP FK 3 0 1 2 2 5 -3 1
18.Ç. RİZESPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1
19.BAŞAKŞEHİR 3 0 0 3 1 4 -3 0
20.GİRESUNSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0

SÜPER LİG  2021-2022
PUAN DURUMU

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, 
Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 86 Oğulcan 
Ülgün), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 62 Michalak), Bytyqi 
(Dk. 86 Barış Yardımcı), Çekiçi (Dk. 62 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 
70 Ahmed Hassan)
ALTAY: Lis, Murat Akça, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 46 Eren Erdo-

ğan), Cebrail Karayel, Naderi, Poko, Pinares, Kappel (Dk. 46 Björkan-
der), Rodriguez (Dk. 46 Ahmed Rayan), Bamba (Dk. 76 Paixao)
GOL: Dk. 7 Soner Dikmen, Dk. 20 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 83 
Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Ahmed Rayan 
(Altay)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Poko, Dk. 78 Pinares (Altay), Dk. 58 
Hadziahmetovic, Dk. 72 Bytyqi, Dk. 79 Rahmanovic (İttifak Holding 
Konyaspor)


