
TARIMIN KALBİ 
10’LARDA ATTI 

ANADOLU KARTALI’NDA 
FENERBAHÇE SEVİNCİ

Çiftçinin tohumunu toprakla buluşturduğu bu aylarda 
“Ekim Özel Sayısı” ile okuyucuyla buluşan 10’Lar 
Dergisi, adeta Konya tarım sektörünün sesi oldu. 

Tarıma dair özel dosyaların yer aldığı dergi okuyucudan 
tam not aldı. n HABERİ SAYFA 13’TE

TFF Süper Lig’in 8. Haftasında deplasmanda 
Fenerbahçe ile karşılaşan İttifak Holding Konyaspor, 

önemli eksiklerle çıktığı maçta güçlü rakibini 2-0 
mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Jevtovic’in 

muhteşem bir gole imza attığı, Kravets’in boş 
geçmediği maçın ardından konuşan teknik direktör 
İsmail Kartal, Fenerbahçe’ye iyi hazırlandıklarını ve 

haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. 
n DETAYLAR SPORDA

Zafer kutlu olsun
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa 

kentini işgalden kurtardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Gözün aydın olsun Azerbaycan” dedi
ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Şuşa’nın işgalden kurtarılmasını 
tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Ermenistan’ın sal-
dırganlığı ile başlayan çatışmaların 
ardından adım adım işgal altındaki 
şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüğüne 
kavuşturan Azerbaycanlı kardeş-
lerimizin sevinci, bizim de sevin-
cimizdir. Şuşa’nın kurtuluşu, işgal 
altındaki toprakların kalan kısmının 
özgürlüğüne kavuşmasının yakın 
olduğunun da işaretidir” dedi. 
 n HABERİ SAYFA 11’DE

KARARLILIK VURGUSU
Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali 
altındaki topraklarına yönelik 
düzenlediği operasyonlarda 
kritik öneme sahip Şuşa şehrini 
işgalden kurtardı. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
“Şuşa’yı işgalden kurtardık. 28 yıl 
sonra ezan sesi duyulacak. Bu 
zaferi savaş meydanında kazan-
dık, müzakere masasında değil. 
İşgalcileri topraklarımızdan 
kovuyoruz, kovacağız” ifadeleri-
ni kullandı.

Aksinne’de 144 
daire teslim edildi

Meram Belediyesi öncülüğünde 2018 yılında temeli 
atılan Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde 

yapımı tamamlanan 144 dairenin anahtarları hak 
sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. 

n HABERİ SAYFA 5’TE
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Dünyayı sığdırıyor
Servet Küçükdemirel, parmak uçlarında 
şekillenen, zevkin, emeğin ürünü takıları 40 yıldır 
şekillendiriyor. Küçükdemirel, “Aklınıza gelebilen 
birçok tarihi yerleri ve figürleri yüzüklere ve birçok 
takıya işleyebiliyoruz” dedi.

Yüzüğün yapımında orijinal kuvars taşı 
kullandığını belirten Küçükdemirel, “ Yurt 
dışından ve Türkiye’nin birçok yerinden 
ürünlerime talep oluyor” diye konuştu.
 n HABERİ SAYFA 3’TE

0706 Öldürdüğü nişanlısını
parayla takip ettirmiş

4 kazada 1 kişi öldü,
15 kişi yaralandı!

Selçuklu’da yeşil 
doku artıyor

Toplu ulaşıma 
HES kodu geliyor

Selçuklu Belediyesi’ne ait ço-
cuk parkları, mahalle parkları, 
kent parkları, kent korulukları 
ve pasif yeşil alanlarla birlikte 
Selçuklu’da kişi başına yaklaşık 
14 metrekare yeşil alan düşü-
yor. n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 
genelge kapsamında toplu 
ulaşımda kullanılan Elkart ile 
HES sisteminin entegrasyonu 
çalışmalarında sona geldi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Şuşa’da 

artık ezan 

sesleri 

duyulacak

10 DEVA Yunak’ta Başkan 
Osman Yıldız oldu
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    Gece Gündüz
Konya                    6 °C 14 °C

Karaman             4  °C 14 °C 

Aksaray                5 °C       14 °C
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Konya’da 40 yıldır sektörde olan ve son yıllarda siyasilere ve ünlülere özel tasarımlar yapan Takı Tasarım-
cısı Servet Küçükdemirel, yaptığı takı tasarımlarına yurt dışı ve içinden çok sayıda talep olduğunu söyledi

Emek veriyor, tasarlıyor
Servet Küçükdemirel, parmak 

uçlarında şekillenen, zevkin, emeğin 
ürünü takıları 40 yıldır şekillendi-
riyor. Tarihi Bedesten Çarşısındaki 
yerinde bazı tasarımları 1 haftalık 
emekle bitirdiğini dile getiren Takı 
Tasarımcısı Servet Küçükdemirel, 
“1982 yılında kuyumculuk mesle-
ğine bir ustanın yanında çırak olarak 
başladım ve askere gidene kadar bir 
ustanın terbiyesi altında yetiştim. 
1992 yılından 2001’e kadar Konya 
ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki birçok 
sarrafın tamir ve özel siparişlerini 
yaptım. 2001 yılından itibaren de 
özel kendi tasarımlarımı yapmakta-
yım. Aklınıza gelebilen birçok tarihi 
yerleri ve figürleri yüzüklere ve bir-
çok takıya işleyebiliyoruz. Müşterile-
rimizin özel ve kişiye özgü isteklerini 
de rahatlıkla yapabilmekteyiz. Bu 
işin profesörü olarak Türkiye’deki 
kuyumculuk bölümü olan birçok 
üniversitede sempozyumlara davet 
alıyoruz. Oradaki öğrencilerimize 
kuyumculuk ve tasarımcılık teknik-
leri ile alakalı eğitim vermekteyiz iyi 
bir eğitimci olduğumuzu düşünüyor 
ve kendimize güveniyoruz” dedi. 

“İSLAM DİNİNİN İLK KIBLESİ 
MESCİD-İ AKSA’YI VE 

GÜNDEMİMİZ OLAN AYASOFYA 
CAMİİ YÜZÜĞE SIĞDIRDI”

Son zamanlarda İslam Dini-
nin ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya ve 
Ayasofya ya yoğun talep olduğunu 
söyleyen Küçükdemirel, “Müşteri-
lerimizden çok istek var. Eskiye olan 
bir özlem var. İnsanlar tarihi yerleri 
yüzüklerde taşımak istiyorlar. Biz-
den özel olarak istenilen birçok tarihi 
yerimiz var en çok yaptığımız eserler 
başlıca şunlar: Ayasofya camii, Sul-
tanahmet Cami, Bursa Ulu Cami, 
Mevlana Türbesi gibi yerler bizde 
yüzüklere, kolyelere bütün aklınıza 
gelebilen özel takılarda hep yaptık.”
“3 GÜNÜM TAŞ OYMAKLA GEÇİYOR”

Yüzüğün yapımında orijinal ku-
vars taşı kullandığını belirten Kü-
çükdemirel, “Bir yüzüğe başladıktan 
sonra başından hiç kalkmazsam 3 
günüm sadece taşı oymakla geçiyor. 
Geri kalan kısımları ile birlikte 1 haf-
tada yüzüğü tamamlıyorum. Zorlan-
dığımız yerlerde oluyor.  Yurt dışın-
dan ve Türkiye’nin birçok yerinden 
ürünlerime talep oluyor. Buda bir 
Konyalı tasarımcı olarak bizi oldukça 
mutlu ediyor.”

Servet Küçükdemirel kimdir?
1971 Konya doğumluyum. Evli 

ve bir erkek, bir kız olmak üzere 2 
çocuk babasıyım. Mesleğe1981 yı-
lında çırak olarak başladım. 9 yıl bir 
ustanın yanında çalıştıktan sonra 
1990 yılında askere gittim.1992’de 

askerden geldim. Bir atölye açtım. 
2000 yılına kadar birçok sarrafın 
tamir ve özel tasarımlarını yaptım. 
2000’den sonra bir Gümüş mağa-
zası açıp hem kişiye özel tasarımlar 
yapıp hem de dükkânım için Özel 
koleksiyonlar yapmaya başladım. O 
günden bugüne kadar, birçok ünlü-
nün ve birçok siyasinin kişiye özel 
takılarının yaparak, imzasını atmak-
tayım. Halen Tarihi Bedesten Çar-
şısındaki yerimizde işimize devam 
ediyoruz. 

Kaç yıldır sektördesiniz? 
Eğer sektöre başlangıcımı çırak-

lığı da sayacak olursak tam tamına 
40 yıldır bu işi yapmaktayım. 

Türkiye genelindeki pazar duru-
mu, bayilikleriniz var mı?

Türkiye genelinde pazarımız çok 
iyidir. Biz genelde kişiye özel takı-
lar yaptığımız için Türkiye’nin her 
yerinde müşterilerimiz var. İşlere 
yetişememe korkusundan dolayı ba-
yiliklerimiz vermemekteyiz.

Markalarınız var mı?
Markamız ismimizdir. Yani Ser-

vet Küçükdemirel’dir.
Birçok ünlünün ve birçok siyasi-

nin kişiye özel takılarını yaptığınız-
dan bahsettiniz bunlar kimlerdir?

Birçok siyasetçi ve ünlülerin iş-
lerini yaptık ve yapmaya da devam 
ediyoruz bunlardan bazıları sayın 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan için dünya beşten 
büyüktür diye bir tasarım yaptık. Bi-
lal Erdoğan, Berat Albayrak için de 
özel tasarımlar istenildi onlar için de 
yaptık. Bunun yanı sıra MHP Genel 
Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli Be-
yin bazı özel tasarımlarını biz yaptık 
ve halen istekler mevcut yapıyoruz.  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için 
özel tasarım istendi onu yaptık yol-
ladık. İsimleri aklıma gelmeyen bir-
çok bakan milletvekili ve belediye 
başkanlarına özel tasarımlar yaptık. 
Sanatçılardan Ahmet Özhan, Cemal 
Hünal, Ayhan Eroğlu, Emel Sayın, 
Bülent Ersoy için özel istenilen ta-
sarımlar yaptık ve halen de birçok 
kişinin işleri yapmaktayız. 

Sektördeki pazar payınız nedir? 
Üretimdeki kalite anlayışınız nasıl-
dır?

Sektördeki pazar payımız olduk-
ça iyi olup, biz genelde kişiye özel 
tasarımlar yaptığımız için çok şükür 
boş değiliz ve çalışıyoruz. Bir pro-
fesyonel olarak Kalite anlayışımız, 
sevmediğim hiçbir tasarımı müşte-
riye asla vermeyiz. Buda kâfidir diye 
düşünüyorum.

Kaç kişi çalışıyor?
Bu, dönem dönem değişiyor. İlk 

atölye açtığım dönemlerde 14-15 

kişi çalışıyordu. Bu günlerde gerçek-
ten eleman bulmakta zorlanıyoruz.  
O yüzden de şu anda iki üç kişiyle 
çalışıyoruz. Zaten kişiye özel tasarım 
yaptığım için bütün işler benden çı-
kıyor.

İhracat yapıyor musunuz? Ağır-
lıklı hangi ülkelere?

Bizim çok toplu ihracatımız yok-
tur. Ama Avrupa’nın birçok ülkesine 
özel tasarımlarımızı gönderiyoruz.  
Bu ülkelerde İsveç, Norveç, Alman-
ya, Fransa, Danimarka ve Hollanda 
birçok yerde müşterilerimiz mevcut-
tur. Hatta Amerika’ya bile gönderi-
yoruz. Piyasa şartlarının gidişatına 
göre ihracat yaptığımız ülke sayısını 
çoğaltacağız.

Yeni yatırımlarınız hakkında bil-
gi verir misiniz?  

Öyle büyük yatırımlarımız yok. 
Kendi yağımızda kavruluyoruz o 
yüzden de zaten makineyi ihtiyacı-
mız yoktur. Her şeyi elde yapıyoruz 
çok kişisel bir yatırım söz konusu de-

ğildir. Tamamen fikrimizi ve hayal 
gücümüzü geliştirmek çabasındayız.

Sektörün sorunları hakkında 
neler söylersiniz?

Sektörün birçok sorunları var. 
En büyük sorunlarından bir tanesi 
eleman bulamamamız. Eğitimler 
biliyorsunuz 4+4+4 oldu.  Bundan 
dolayı da ne eleman yetiştirebiliyo-
ruz ne de ailelerin böyle bir talebi 
var.  Herkesin çocuğu çok kıymetli, 
biz nasıl yetiştik bilmiyorum. 9 sene 
bir ustanın yanında dayak yiyerek 
yetişmenin meyvesini yiyoruz.  Ama 
şuan maalesef aileler çocuklarına iyi-
likten çok kötülük yapmaktalar. O da 
gerçekten çok üzücü bir durumdur. 
İleriki zamanlarda artık bu meslekle-
ri yapacak insan bulamayacaklar ve 
sanki biz bu mesleklerin son nesille-
ri gibiyiz. Bütün sorun mesleklerde 
eleman bulamamaktır. Başka da bir 
şey söylemiyorum. 

Pandemi sürecinde nasıl bir 
üretim planladınız?

Pandemide evde kal çağrısına 
uyduk iki buçuk ay boyunca dükkâ-
nımızı tezgâhımızı kapattık. Bu yüz-
den evde ufak tefek yapmaya çalıştık 
tabii atölye gibi olmuyor ama gene 
de boş durmamak için elimizdeki 
siparişlerimizi bir şekilde bitirme-
miz lazımdı. Eve küçük bir tezgâh 
kurup devam ettim. İki buçuk ayın 
sonunda da dükkânımızı açtık. Fakat 
çok sıkıntılı gidiyor çünkü piyasalar 
çok durgun çarşılarda insanlar yok 
o yüzden de zor bir süreçten geçiyo-
ruz. Allah bütün herkese yardım et-
sin umarım bir an önce bu virüsten 
tüm ülke olarak kurtuluruz.  Herkes 
sağlıklı, sıhhatli tekrar en güzel şekil-
de işlerinin başında olur ve üretimle-
rine devam eder.

Gelecek için neler düşünüyor-
sunuz? 

Kendi geleceğimle alakalı çok 
fazla bir şey düşünmüyorum zamanı 
yaşıyorum zaman içerisinde ne ge-
rekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. 

Mesleki anlamda geleceği çok fazla 
düşünemiyorum çünkü eleman ye-
tişmiyor.  Tabii eleman olmayınca 
da mesleğin ilerisi bayağı zor bir 
süreçten geçeceği benziyor. Nesiller 
için söylemem gerekirse, eğitim çok 
önemli olduğu kadar şarttır. Eğitimi 
zayıf olan ülkelerin geleceği genelde 
köleleşmeye mahkûmdur. Bundan 
dolayı da şimdiki gençliğimizin gele-
ceğini ileriki zamanlarda çok iç açıcı 
göremiyorum.

Sektörün geleceğine yönelik ön-
görünüz neler olacak?

Bu konuya evrensel bakmak ge-
rekiyor. Sadece bizim meslek olarak 
değil de bütün mesleklerle alakalı 
öngörüleriniz olması lazım. Yani bü-
tün meslek liselerinde kuyumculuk 
gibi bütün meslek dalları ile alakalı 
bölümler olması ve üniversitelere 
taşınması o yüzden de devletimiz 
ve hükümetimiz bu konuyla alakalı 
çok daha çaba göstermelidir. Lise-
lerde kuyumculuk bölümleri olmalı, 
mesleklerin bütün dalları olmalı ve 
üniversitelerde de bölümleri açılma-
lıdır.  Eğer benim bu öngörülerim 
olacak olursa, ileriki zamanlarda çok 
daha güzel şeyler olur diye ümit edi-
yorum.

Özel bir mesajı var mı?
Mesleğini herkes layıkıyla yap-

malı, aşkla yapmalıdır. Çünkü yap-
tığı işten para kazanıyor. Çoluğunun 
çocuğunun rızkını temin etmek için 
helalinden kazanabilmesi için terte-
miz ve hilesiz bir şekilde yapmalıdır. 
İşine ve işi yaptığı kişilere büyük 
saygısı olmalı. Yani işini gerçekten 
sevmeli, başkasının işinde gözü ol-
mamalıdır. Ya şu adam iki tık tık bir 
şık şık yaptı bir sürü para kazanıyor. 
Biz 2 saat, 5 saat ve 2 gün uğraşı-
yoruz azıcık para alıyoruz falan diye 
asla işini hor görmemelidir.  Babam 
benim berberdi ve şöyle bir söz söy-
lerdi: Mesleğine hor bakan boğazına 
torba takar oğlum. O yüzden lütfen 
herkes mesleğini sevsin, daldan 
dala atlamasın. Başarılı olamaz çün-
kü, çok mesleği olan aç kalır derler.  
Kendi mesleğinde en iyisini yapıp, en 
güzelini yaparak markalaşması la-
zımdır. Markalaşmak kadar güzel bir 
şey yok ve benim son sözüm çocuk-
lu aileler umarım bu röportajımızı 
okur, çocuklarını lütfen bir mesleğe 
versinler iyi kötü fark etmez. Yeter 
ki elinde mesleği olsun. Mesleği olan 
bir insan hayatı boyunca aç kalmaz 
ve kimseye de muhtaç olmaz. Hepi-
nizi muhabbetle selamlıyorum. Ve 
bu röportajda emeği geçen bütün 
arkadaşlarıma sonsuz teşekkürleri-
mi sunarım. Sağ olun, var olun eksik 
olmayın saygılar sevgiler.

Servet Küçükdemirel 
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10. Mevlânâ Şiir Şöleni, sanatseverlerin evlerine konuk oldu
10. Geleneksel Mevlânâ Şiir 

Şöleni bu yıl da Karatay Belediyesi 
ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Konya Şubesi işbirliğinde gerçek-
leştirildi. Koronavirüs salgını do-
layısıyla dijital platformlar üzerin-
den yapılan Mevlana Şiir Şöleni, 
ülkemizin yetiştirdiği birbirinden 
önemli şairleri sanatseverlerle bu-
luşturdu. Şölen, 3 gün boyunca 
Karatay Belediyesi ve Türkiye Ya-
zarlar Birliği Konya Şubesi’nin diji-
tal platformları üzerinden de canlı 
olarak yayınlandı.

Sanatseverleri eşsiz bir içsel 
yolculuğa çıkaran program; A. Ali 
Ural, Abdurrahman Ekinci, Ahmet 
Aka, Ahmet Kot, Ali K. Metin, Atil-
lla Yaramış, Emre Öztürk, Hakan 
Şarkdemir, Hüseyin Akın, İbrahim 
Demirci, Kâmil Uğurlu, Kenan 
Çağan, M. Ali Köseoğlu, Mehmet 
Solak, Mevlânâ İdris, Mustafa Uçu-
rum, Osman Özbahçe, Sümeyye 
Betül, Vural Kaya ve Yavuz Altını-
şık gibi önemli isimlerin katılımıyla 
yapıldı. Şölene katılan şairler, bir-
birinden kıymetli eserlerini Konya 
ve Türkiye’nin dört bir yanındaki 
sanatseverlerle paylaşma imkânı 
buldu.

ŞAİRLERİMİZİN 
GÖNÜL PENCELERİNE 

EVLERİMİZDEN KONUK OLDUK
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, “10. Mevlana Şiir Şöle-
ni”ni değerlendirdiği açıklamasında 
Mevlânâ Şiir Şöleni vesilesiyle Tür-
kiye’nin dört bir yanından binlerce 
sanatseverin evine konuk oldukları 
için mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Ecdadı-
mız, yüzlerce yıllık şanlı tarihi bo-
yunca dünya üzerinde çok geniş 
bir coğrafyaya derin kültürel izler 
bırakmıştır. Bu izler ve bu eşsiz bi-
rikime katkılar yapılarak bugüneler 
gelindi ve kıymetli yazılı ve sözlü 
bir mirasa sahip olduk. Şiir de, dün 
ve bugün arasında, kalp ve dil ara-
sında, söz ile kalem arasında uza-
nan gönülden gönüle bir köprüdür. 
Köklü tarihiyle şairlere de ilham 
olan Konya’mız; bir tarih, kültür, 

turizm ve sanat şehridir. Konya, 
bu yönüyle köklü geçmişinden gü-
nümüze kadar birçok önemli ede-
biyat adamı yetiştiren, birbirinden 
kıymetli eserlerin ortaya çıkması-
na şahitlik eden aziz bir şehirdir. 
Değerlerinden kopmamış, tarihi 
miraslarını ve kültürel hazinelerini 
yaşatan bir toplum olarak şiirin bu 
coğrafyada her dönem başköşede 
olmaya devam edeceğini söyleye-
biliriz. Bizler de Karatay Belediyesi 
olarak kültür ve sanata, şairlerimi-
ze destek olmaya devam edeceğiz. 
Koronavirüs salgını sebebiyle bu 
yıl Konya olarak şiir ziyafetinden 
mahrum kalmamak ve söz üstadı 
şairler ile şiire gönül vermiş va-
tandaşları buluşturmak adına 10. 
Mevlana Şiir Şöleni’ni bu yıl dijital 
platformlar üzerinden gerçekleştir-
dik. Dolayısıyla sosyal mecralardan 
da olsa edebiyatımızın bu eşsiz söz 
sanatını sanatçılarımız ve sanatse-
verlerimizle buluşturmuş olduk.

Edebiyatımızın zenginliğini ve 
ihtişamını bu vesileyle hep beraber 
bir kez daha yaşadık. Mevlânâ Şiir 
Şöleni’miz vesilesiyle ülkemize ve 
Konya’mıza önemli değerler katan 
bütün kültür ve sanat adamlarımı-
za, bizlere gönül pencerelerinden 
dizelerini aktaran şairlerimize, şiir 
sevdalısı vatandaşlarımıza ve kat-
kısı bulunan herkese teşekkür edi-
yorum” dedi.

DİJİTAL DÜNYA İLE SÖZÜMÜZÜN 
COĞRAFYASI GENİŞLEDİ

Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) 
Konya Şubesi Başkanı Ahmet Kö-
seoğlu da salgın dönemi olması 
dolayısıyla bu yıl 10. Mevlana Şiir 
Şöleni’nde sosyal medya aracılığıy-
la dünyaya açıldıklarını belirtti.

Başkan Ahmet Köseoğlu, şun-
ları aktardı: “Bizim medeniyetimi-
zin bize öğrettiklerinden dünyaya 
söyleyecek çok sözümüz var diye 
yola çıktık. Dijital Mevlana Şiir Şö-
leni ile bir ilki gerçekleştirerek sos-

yal platformlardan çok daha fazla 
insana ulaşıp aynı zamanda sü-
rekliliğinin sağlanmasına da katkı 
sağlamış olduk. Yine pandemi dö-
neminde dijital dünya ile dünyanın 
farklı yerlerinden insana ulaşma 
imkânı da bulduk. Dijital dünya ile 
sözümüzün coğrafyası genişlemiş 
olup, bundan sonra programlarımı-
zı kültür, sanat, edebiyat, düşünce 
ve tarih alanlarında devam ettire-
rek şehrimize, ülkemize ve sesi-
mizin ulaştığı her yere gidebilmesi 
için üzerimize düşeni yapacağız. 
10. Mevlânâ Şiir Şöleni, geçmiş 
asırların anıtlaşmış şairlerini bizle-
re hatırlatırken; zamanımızın dil ve 
şiir ustalarını bir araya getirerek şiir 
severlerin gönüllerine dokunduk. 
Şehir, şiir, şair kavramlarını anlam 
bulduğu derinden hissedildiği bir 
zaman ve zeminin arzusunu hep 
diri tuttuk. Şehir, şiir ve şair denin-
ce Konya, Mevlana ve Mesnevisi 
de bütün zihinlere düşüverir. Şeh-

rin şiirle ilişkisini zarif üslubuyla 
aktaran ve gönüllerin de şehir gibi 
yapılırlığını metoforik bir dille ifade 
eden Hacı Bayramı Veli, şehirle-
ri inşa edenlerin gönülleri de inşa 
etmelerini, şiir gibi şehirler kur-
malarını bizlere söylüyor. Konya’da 
bu tavsiyeye örnek bir şehrimizdir. 
Yolu büyük şair Hz. Mevlana’dan 
geçen ve gönül coğrafyamızı il-
mek ilmek işleyip medeniyetimizin 
inşasında büyük rol alan şairleri-
mizin gönlüne sağlık. Milletimizin 
alın yazısıyla bütünleşmiş gönlüy-
le ruhuyla milletine yapışık olan 
şairlerimize ve bizden desteklerini 
esirgemeyen Karatay Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum.”

ANADOLU’NUN 
ŞİİR KONYA’DA BAŞLADI

Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) 
Onursal Başkanı Mehmet Doğan 
ise derin kültürel geçmişiyle edebi-
yata zenginlik katan Konya’nın, Şiir 
Şöleni için önemli bir merkez oldu-

ğunu dile getirdi.
Anadolu’daki şiirin Konya’dan 

başladığına vurgu yapan Mehmet 
Doğan, Hz. Mevlana’nın geçmiş 
asırların anıtlaşmış şairlerinin ba-
şında geldiğine vurgu yaparak, 
“Hz. Mevlana, edebi zekası ve usta 
kalemiyle kendisinden sonra gelen 
şairleri önemli ölçüde etkilemiştir. 
Anadolu’nun usta kalemlerinin 
mirasını devralan günümüz şa-
irleri de gönülleri beslemeye de-
vam edecektir. Bu vesileyle bu yıl 
10’uncusu düzenlenen Mevlana 
Şiir Şöleni’nde emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 
İÇSEL YOLCULUKLAR ARTTI
Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) 

Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Ka-
zım Arıcan, şiirin kadim medeni-
yetlerin en köklü geleneği oldu-
ğunu belirterek şiirin, insanların 
kendini ifade edebileceği en güçlü 
medeniyet ürünü olduğuna vurgu 
yaptı.

Musa Kazım Arıcan, sözlerini 
şöyle tamamladı: “İrfan gelene-
ğimizin birçok öncü ismi düşün-
celerini, fikirlerini şiirlerle ifade 
etmişlerdir. Mevlana Hazretleri de 
düşüncelerini fikirlerini şiirle de ifa-
de etmiştir. Şanlı ve derin geçmi-
şimizin emanetleri olan kültür ve 
sanat adamlarını, onların eserlerini 
hem korumak hem de gelecek ne-
sillere aktarmak adına bu şölenle-
rin önemini daha da iyi anlamamız 
gerekiyor. İçinde bulunduğumuz 
salgın döneminde insanların artık 
biraz daha kendi içine döndüğü, 
belki de kendisini bulduğu kendi 
duygularıyla düşünceleriyle daha 
baş başa kaldığı bir dönem. Bu dö-
nemde edebiyatımızın güçleneceği 
ve şiire önemli katkı ve yönelimler 
olacağını düşünüyorum. Bizleri bir 
araya getiren Karatay Belediyesi 
ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi’ne, evlerimize misafir olan 
şairlerimize ve tüm şiir severlere 
şükranlarımı sunuyorum.”
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi ilçeye
helikopter pisti kazandırıyor

Beyşehir Belediyesi, Yeni 
Devlet Hastanesi yanındaki ala-
na, hava ambulanslarına uygun 
olacak şekilde helikopter pisti ça-
lışmalarına başladı. Fen İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler, yeni has-
tane binasının yanında bulunan 
alanda çeşitli çalışmalar başlattı. 
Ekipler çalışmalar kapsamında, 
hastane bahçesindeki araç yoğun-
luğunu azaltmak için yapılan heli-
kopter pistine dahil olarak otopark 
ilavesi ve hastanenin acil giriş bö-
lümünün olduğu alana ise ambu-
lanslara özel giriş çıkış yolu çalış-
malarını da dahil ederek hummalı 
bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamın-
da Beyşehir Belediye Başkanımız 
Adil Bayındır, “Şehrimizdeki has-
taların ambulans helikopterler ile 
sevk edilmelerini ve hastanelere 
daha hızlı naklinde kullanılmak 

amacıyla, belediyemizce, Beyşehir 
Devlet Hastanemiz yanına uçuş-
lara uygun bir şekilde helikopter 
pisti çalışmalarını başlattık. Am-
bulans helikopterin zaman kaybı 
olmadan hastanemizin yakınına 
inebileceği bu helikopter pistinin 
yeri, daha önceden öğretmene-
vinin önünden oluyordu, artık 
zaman kaybı yaşanmadan hasta-
nemiz yakınındaki bu pistten has-
taları alarak kısa sürede gideceği 
hastaneye ulaştırabilecek. Ayrıca 
hastane bahçemizdeki araç yo-
ğunluğunu azaltmak için bu piste 
birde otopark dahil ettik. Ardın-
dan acil girişine ambulansların ra-
hat giriş çıkış yapabilecekleri özel 
ambulans yolunun da çalışmaları-
nın startını verdik. Bu hizmetlerin 
tüm hemşehrilerime hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Yeşil doku büyüyor,
hava kalitesi artıyor’

Selçuklu Belediyesi’ne ait çocuk parkları, mahalle parkları, kent parkları, kent korulukları ve 
pasif yeşil alanlarla birlikte Selçuklu’da kişi başına yaklaşık 14 metrekare yeşil alan düşüyor

Selçuklu Belediyesi ilçe genelin-
de yeşil alanların sayısını artırmaya 
devam ediyor. 2020 yılı içerisinde 
45 bin metrekare yeni yeşil alanı 
Selçuklu’ya kazandıran Selçuklu 
Belediyesi toplamda yeşil alan mik-
tarını 8 Milyon 676 bin 180 metre-
kareye çıkardı. 662 bin 808 nüfusa 
sahip olan Selçuklu’da yeni yapılan 
parklarla birlikte kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı ise yaklaşık 14 
metrekareye yükseldi.

Selçuklu’da en fazla yeşil alanları 
kent korulukları oluşturuyor. İlçede 
bulunan 10 kent koruluğu toplam 2 
milyon 992 bin 413 metrekare ala-
nı kaplıyor. Selçuklu’da bulunan 8 
kent parkı ise 2 milyon 541 bin 971 
metrekarelik alan ile ilçenin en fazla 
yer kaplayan ikinci yeşil alanlarını 
oluşturuyor. Selçuklu Belediyesi’nin 
hizmet alanında bulunan 714 pasif 
yeşil alan ise 1 milyon 998 bin 419 
metrekare alan ile yeşil alan sırala-
masında 3. sırada yer alıyor. İlçe ge-
nelinde 170 mahalle parkı 1 milyon 
785 metrekarelik yeşil alanı oluştu-
rurken, 156 çocuk parkında 97 bin 
592 metrekare yeşil alan bulunuyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI:
 SELÇUKLU’DA YEŞİL DOKU 

BÜYÜYOR
Selçuklu’da yeşil alanların arttı-

ğına dikkat çeken Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Be-

lediye olarak yeşil alanları artırmaya 
yönelik çalışmalarımız devam edi-

yor. 662 bin 808 nüfusa sahip olan 
ilçemizde hemşehrilerimizin daha 
rahat nefes alabilmeleri için gereken 
çalışmaları yapıyoruz. 

Şehirde oksijen kalitesini artır-
mak adına bu çalışmalara da önem 
veriyoruz. Selçuklu’da yeşil doku 
büyüyor, ilçemizin de hava kalitesi 
bununla birlikte artıyor. 

Bu sezon pandemi süreci nede-
niyle çalışmalarımız önceki yıllara 
göre bir nebze az oldu ancak önü-
müzdeki yıllarda yeşil alanları daha 
da artırmayı hedefliyoruz.” şeklinde 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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Toplu ulaşımda HES kodu dönemi başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 
genelge kapsamında toplu ula-
şımda kullanılan Elkart ile HES 
sisteminin entegrasyonu çalış-
malarında sona geldi. Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait otobüs ve tram-
vayları kullanan vatandaşların 
Elkartlarına “hes.konya.bel.tr” 
adresi üzerinden HES kodu tanım-
laması yapmaları gerekiyor. HES 
uygulaması ile Elkart entegrasyo-
nu sağlandıktan sonra Kovid-19 
tanısı konulan ya da temaslı du-
rumunda olanların Elkartları izo-
lasyon süresi boyunca askıya alı-
nacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında Konya Büyükşehir Beledi-

yesi’ne ait toplu ulaşım araçlarını 
kullanan vatandaşların Elkartlarını 
Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla 
eşleştirmeleri gerekiyor. İçişleri 
Bakanlığı tarafından yayınlanan 
“Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES 
Kodu Sorgulaması” başlıklı genel-
ge uyarınca Konya’da toplu ula-
şımda kullanılan Elkart Sisteminin 
Sağlık Bakanlığı’nın hizmete sun-
duğu HES Sistemine entegre edil-
mesi çalışmalarında sona gelindi. 

ELKART VE HES SİSTEMİ 
BİRBİRİNE BAĞLANIYOR 

Konya Büyükşehir Belediye-
si, genelge kapsamında Elkart ve 
HES sistemlerinin entegrasyonu-
nu sağlamak için yürüttüğü teknik 
çalışmaları tamamladı. 

Çalışmaların bir parçası olarak 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait oto-
büs ve tramvayları kullanan tüm 
vatandaşların Elkartlarını HES 
kodları ile eşleştirmesi gerekiyor. 
HES.KONYA.BEL.TR ADRESİNDEN 

KAYIT YAPTIRALIM 
Vatandaşların kendi adlarına 

kaydedilmiş (kişiselleştirilmiş) El-
kartlar için hes.konya.bel.tr adresi 
üzerinden HES kodlarını sisteme 
kaydetmeleri gerekiyor.

 Bununla birlikte isme özel El-
kartı olmayan ve bayilerden aldık-
ları isimsiz kartları kullanan vatan-
daşların ise bu kartları yine aynı 
adres üzerinden kendi bilgileri ile 
kaydetmeleri ve HES kodlarını gir-
meleri gerekiyor. 

ELKARTLAR İZOLASYON 
SÜRESİNDE ASKIYA ALINACAK 
Sağlık Bakanlığı’nın HES uy-

gulaması ile Elkart entegrasyonu 
sağlandıktan sonra Kovid-19 tanısı 
konulan ya da temaslı durumunda 
olan vatandaşların kişiselleştirilmiş 
Elkartları izolasyon süresi boyunca 
askıya alınacak. Elkartları askıya 
alınan vatandaşların bu süre zar-
fında toplu ulaşım aracına binmek 
istemesi durumunda ilgili kurum-
lara haber verilecek. Yürütülen 
çalışma ile Kovid-19 tanısı konulan 
ya da temaslı durumda olan kişi-
lerin izolasyon kurallarına uyması 
konusunda destek sağlanması he-
defleniyor.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Önder Türkmen
Ereğli Ziraat’in dekanı oldu

Hüma Okulları Dünya Çocuk
Kitapları Haftası’nı kutladı

Deva’nın İl Kongresi 
27 Kasım’da yapılacak

Selçuk Üniversitesi Bahçe Bit-
kileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Önder Türkmen Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat 
Fakültesi Dekanlığına atandı. Uzun 
yıllar boyunca Selçuk Üniversite-
si’nde görev yapan Prof. Dr. Türk-
men 1998 yılından bu yana Selçuk 
Üniversitesi’nde çeşitli akademik 
faaliyetlerde bulunmuştu. Lisans 
eğitimini Atatürk Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bö-
lümü’nde tamamlayan Prof. Dr. 
Türkmen, yüksek lisans ve dok-
torasını da Yüzüncü Yıl Üniver-

sitesi’nde Tarla Bitkileri alanında 
tamamladıktan sonra Selçuk Üni-
versitesi kadrolarına katılmıştı.
n EMİNE ÖZDEMİR

Hüma Okulları, çocuklara kita-
bı sevdirmeyi ve okuma alışkanlığı 
kazandırmayı amaçlayan Dünya 
Çocuk Kitapları Haftası’nı öğren-
cileriyle birlikte kutladı. Kasım ayı-
nın 2. Haftası başlayan Dünya Ço-
cuk Kitapları Haftası, her yıl olduğu 
gibi, bu yıl da öğrenciler tarafından 
coşkuyla kutlandı. Hüma Okulları 
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Mehmet Birekul, “Kitaplar bize 
farklı yaşamlar sunan, kültürümü-
zü zenginleştiren ve bilgimizi arttı-
ran en iyi dostlarımızdır. Özellikle 
kişilik oluşumunda ve öğrencinin 
benliğini bulma yolunda en iyi yol 
göstericisidir. Olayları kavrama ve 
konuşma yeteneğimizi geliştirerek 
akademik alandaki başarımıza da 
oldukça katkıda bulunur. Toplum-
lara, toplumun en küçük yapı taşı 
olan çocuklardan başlamak her za-

man en doğru olandır. Bu nedenle 
Çocuk Kitaplarını teşvik ediyor ve 
öğrencilerimizin bu kitaplara ulaş-
ması için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Dünya Çocuk Kitapları Haf-
tası da çocuklarımızın, kendimizin 
hatta dünyamızın güzelleşmesini 
sağlayacak çok güzel bir haftadır” 
diyerek, Dünya Çocuk Kitapları 
Haftası’na verdikleri önemi dile 
getirdi.  n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi öncülüğünde 2018 yılında temeli atılan Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde 
yapımı tamamlanan 144 dairenin anahtarları hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi

Aksinne’de hak sahipleri
anahtarlarını teslim aldı

Meram Belediyesi öncülüğünde 
hayata geçen, temeli 2018 yılında 
atılan inşaat faaliyetlerine de 2019 
yılı Nisan ayında başlanılan Aksinne 
Evleri Konut Yapı Kooperatifinde bi-
ten daireler için anahtar sevinci ya-
şandı. Toplamda 14 blok, 846 Konut 
ve 41 ticari kısımdan oluşan projenin 
144 dairesi hak sahiplerine düzenle-
nen törenle teslim edildi. Törende 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’ta, yeni ev sahibi olan ailelerin 
bu mutluluğuna ortak oldu.

ŞENYİĞİT: ÜYELERİN SAĞLIKLI VE 
MUTLU BİR HAYAT SÜRECEKLERİ 

SAĞLAM EVLER İNŞA ETTİK
Törende ilk söz alan Meram 

Belediye Başkan Yardımcısı ve Ak-
sinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi 
Başkanı Ahmet Şenyiğit, yönetim 
ve denetim kurulu üyeleriyle, şanti-
ye çalışanlarıyla, taşeronlar ve üye-
lerle, birlik ve beraberlik içerisinde, 
her ince detayı düşünerek, üyelerin 
mutluluk ve sağlık içerisinde bir ya-
şam sürecekleri sağlam evler inşa 
etmeye çalıştıklarını belirtti. Yaklaşık 
20 ay içinde 2 bloğun tamamlan-
dığını ifade eden Şenyiğit, “3 ayrı 
blokta da çalışmalarımız tüm hızıyla 
devam etmektedir. Ön cephede bu-
lunan 15 dükkanımızı bahar ayına 
kadar tamamlayacağız. Hak sahip-
lerine teslim edeceğimiz dairelerin; 
kooperatifimize, arsa sahiplerimize, 
üyelerimize, ilçemize ve şehrimize 
hayırlar getirmesini Cenabı Hak’tan 
niyaz ediyorum. Bu sevincimize or-

tak olmak üzere programımıza ka-
tılan, göreve başladığımız günden 
itibaren de desteklerini bizlerden 
hiçbir zaman esirgemeyen, proje-
mize fikir veren, yön çizen Kıymetli 
Meram Belediye Başkanımız Sayın 
Mustafa Kavuş’a huzurlarınızda çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAVUŞ: HEMŞEHRİLERİM İÇİN 
İNŞAATLARIN HER AŞAMASINI 
YAKINDAN TAKİP EDİYORUM
Kendisini en çok mutlu eden şe-

yin hemşehrilerinin yüzündeki mut-
luluğu görmek olduğunu söyleyerek 
sözlerine başlayan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, düzenle-
nen törenin de bu sebeple kendisi 
için çok önemli ve değerli olduğunu 
ifade etti. Herbir üyenin dişinden 
tırnağından artırdığı birikimleriyle 
böyle güzel bir yuvaya sahip olmak 
için büyük özveri gösterdiğinin far-
kında olduklarını belirten Başkan 

Kavuş, “Bu kooperatife emeği geçen 
tüm arkadaşlarımız da ortaya büyük 
bir gayret ve emek koydular. Ben 
de burayı sizlerin bir emaneti olarak 
gördüm. Ayda bir ya da iki kez bu ve 
diğer kooperatifleri ziyaret ederek 
inşaat sürecini, ilerleyişini, yükseli-
şini ve diğer tüm detayları yakından 
takip ettim. Tüm bunları belediye 
adına değil, sizlerin adına gerçek-
leştirdim. Hemşehrilerimin gözü ar-
kada kalmasın, evlerine bir an önce 
oturabilsinler diye de takip etmeye 
devam edeceğim. Çünkü bizim gö-
rev, yetki ve ilgi alanımızın dışında 
da olsa, hemşehrilerimi ve onların 
mutluluğunu ilgilendiren her şey 
bizi de yakından ilgilendiriyor” diye 
konuştu.
‘TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN 

EVLERİN TESLİM EDİLMEYE 
BAŞLANMASI ÖNEMLİ BİR BAŞARI’

Uluırmak, Aksinne ve Büyük 

Aymanas Kooperatiflerinde üç bin-
den fazla konut yapıldığını hatırla-
tan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Bugün gururluyum ve 
mutluyum. Malzemelerin kalite-
si ve özellikleri, sağlam yapıları ve 
modern görünümleriyle örnek bi-
nalar yükseldi ve yükselmeye de-
vam ediyor. 3000 konut için tekel 
oluşturmadan ama birbiriyle iyi ilişki 
içindeki yönetimlerle kaliteyi olabil-
diğince makul fiyatlarda satın aldılar. 
Ortaya böylesi güzel yapılar çıktı. İki 
ay içinde üç kooperatifimizden top-
lamda 550 daireyi hemşehrilerimize 
teslim etmiş olacağız. Evler bittikçe 
teslim etmeye de devam edeceğiz. 
Hem pandemi süreci hem de inşaat 
sektörünün içinde bulunduğu olum-
suzluklara rağmen bu önemli bir 
başarı. Bu süreçte devam edebilmek 
ve bugün olduğu gibi bu daireleri 
teslim edebilmek herkesin özverisi 
ile gerçekleşti. Allah sizlere ve tüm 
üyelerimize burada sağlıcakla uzun 
yıllar oturabilmeyi, yaşlanabilmeyi 
nasip etsin. Olmayanlara da en kısa 
zamanda böyle güzel ve sıcak yuva-
lar nasip etsin. Bu taş binalara ruh 
kazandıran onu yuva yapan ailedir, 
huzurdur. Allah huzurla ve hayırla 
oturmayı nasip etsin.” Konuşmala-
rın ardından 167 m2’lik 72 adet ve 
147 m2’lik 34 adet toplam 106 daire 
üyelere teslim edilirken 29 adet 103 
m2’lik dairenin anahtarı da arsa sa-
hiplerine teslim edildi.
n HABER MERKEZİ

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, 80’e yakın ilde 
teşkilatlanma çalışmasının ta-
mamlandığını, Konya genelinde de 
13 ilçe teşkilatını kurduklarını söy-
leyerek; parti olarak büyüdüklerini 
dile getirdi. İl başkanlığı binasında 
düzenlediği basın toplantısında 
Konya genelinde 13 ilçe de teşki-
latlarını kurduklarını, 7-8 Kasım’da 
11 ilçe kongresini, 27 Kasım’da da 
il kongresini gerçekleştireceklerini 
belirten Deva Partisi Konya İl Baş-
kanı Dr. Seyit Karaca, “Sizlerin de 
yakından takip ettiği gibi 11 Mart 
2020 tarihinde  kuruluşunu Genel 
Başkanımız Ali Babacan’ın açıkla-
dığı Demokrasi ve Atılım Partimiz 
DEVA’nın Kurucu İl Başkanı gö-
revlendirmeleri 23 Haziran 2020 
tarihinde başlamış ve ilk kurucu 
il başkanı olarak şahsımız görev-
lendirilmişti. O tarihten sonra tüm 
Türkiye’de çalışmalar hızla devam 
etmiş ve 80’e yakın ilimizde gö-
revlendirmeler tamamlandığı gibi 
birçok ilimizde de teşkilatlanma 

çalışmaları tamamlanıp il kong-
releri yapılmıştır. Biz de görev-
lendirildiğimiz tarihten bugüne il 
yönetim kurulu üyelerimizle bir-
likte çalışmalarımıza hız verdik ve 
13 ilçemizde teşkilatlanmalarımızı 
tamamlayarak kongrelerimizi yap-
ma aşamasına geldik. 7-8 Kasım 
tarihlerinde 11 ilçe kongremizi 
tamamlayarak 27 Kasım tarihin-
de de il kongremizi yapmak üzere 
çalışmalarımızı tamamladık. Kalan 
ilçelerimizde de teşkilatlanma ça-
lışmalarımız devam etmektedir” 
dedi. n DURAN ÇÖLCÜ

Dr. Mehmet Birekul

Dr. Seyit Karaca

Prof. Dr. Önder Türkmen
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Sağlık çalışanlarını taşıyan otomobil Ihlara Vadisi’ne uçtu!
Aksaray’da içerisinde iki sağlık 

görevlisinin bulunduğu otomobil 
sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu Ihlara 
Vadisi’ne uçtu. Hurdaya dönen 
otomobilde sıkışan 2 kadın sağlıkçı 
AFAD ve 112 ekiplerince sıkıştık-
ları yerden çıkarılarak ambulans-
larla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksaray’ın Güzelyurt 
ilçesine bağlı Ihlara Kasabası Ka-
yaardı Mahallesi Sokak başı mev-
kisinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Semiha Erkoca idare-
sindeki 06 MPU 88 plakalı Citroen 
marka otomobil sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu Ihlara Vadisi’ne uçtu. Oto-
mobil, yaklaşık 70 metre yüksek-
likten Melendiz Çayı’nın kenarına 

düştü. Adeta hurdaya dönen oto-
mobilin yerinden kopan motoru ise 
Melendiz Çayına düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 

acil yardım ekipleri, Acil Afet Du-
rum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 
112 acil yardım ekipleri, Ulusal Me-
dikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve 

jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa 
sürede olay yerine gelen sağlık ve 
kurtarma ekipleri Ihlara Vadisi’ne 
inerek araç içerisinde sıkışan sü-
rücü Semiha Erkoca ve yanında 
bulunan Hatice Çelik isimli 2 yaralı 
sağlık görevlisini kurtarmak için ça-
lışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren 
kurtarma çalışması sonucu 2 yaralı 
sağlık görevlisi sıkıştıkları yerden 
kurtarılarak sedyelerle yukarı ta-
şındı. Ekiplerin ve vatandaşların 
yardımı ile vadiden çıkarılarak am-
bulanslara alınan yaralılar olay ye-
rindeki ilk müdahalelerinin ardın-
dan Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisine 
kaldırıldı. Yaralıların durumlarının 
ağır olduğu öğrenilirken kazayla il-
gili soruşturma başlatıldı. n İHA

Yunak’ta alkol 
denetimi yapıldı

Kendisini karakol komutanı 
olarak tanıtıp dolandırdı 

Yunak ilçesinde halk sağlığının 
korunması amacı ile sahte alkollü 
içecek denetimi yapıldı. İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü ekiple-
ri tarafından polis destekli, alkollü 
içecek satan iş yerlerinde denetim 
gerçekleştirildi. Denetimde ürün-

ler tek tek incelendi, faturaları 
kontrol edildi. Sahte alkollü içecek-
lerin üretim ve satışının önlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen denetim-
lerde herhangi bir olumsuzluğa 
rastlanmadı.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, kendisini 
merkez karakol komutanı olarak 
tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia-
sıyla bir kişi jandarma ekiplerince 
yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 
Beyşehir Organize Sanayi Bölge-
si’nde faaliyet gösteren fabrika 
sahibi M.S., kendisini Beyşehir 
Merkez Jandarma Karakol Ko-
mutanı olarak tanıtan bir kişinin 
terörle mücadele gaziler derneği 
adına bin 500 lira para talebinde 
bulunması ve halen görevde olan 
karakol komutanının isminin de 
doğru olmaması üzerine dolan-
dırılmak istendiğini düşünerek 
Jandarma ekiplerine haber verdi. 

Terörle mücadele gaziler derneği 
adına para talebinde bulunan ve 
para tahsili için gelen kendisini 
dernek yetkilisi olarak tanıtan B.Ö. 
(28) jandarma ekipleri tarafından 
yakalandı. Jandarma ekipleri, ak-
tif olmayan ve yönetim kurulu 
bulunmayan dernek adına para 
tahsili yapmak istediği öne sürü-
len B.Ö.yü “nitelikli dolandırıcılık” 
iddiasıyla gözaltına alırken, şüphe-
linin 5 ayrı dolandırıcılık suçundan 
suç kaydının olduğu ve Beyşehir’e 
daha önce geldiği öne sürüldü. 
B.Ö.’nün jandarmadaki işlemleri-
nin sürdüğü öğrenildi.
n İHA

4 kazada 1 kişi öldü,
15 kişi yaralandı!

Dikkatsizlik ve kural ihlali kazaları, kazalar da ölüm ve yaralanmaları beraberide getirdi Konya’nın Ereğli ve 
Beyşehir ilçeleriyle Aksaray’da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı

Alınan tedbirler ve yapılan tüm 
uyarılara rağmen ardı arkası ke-
silmeyen trafik kazaları yine can 
yaktı. Ereğli’de şehirlerarası yolcu 
otobüsünden indikten sonra yolun 
karşısına geçmek isteyen bir kişi 
otomobilin çarpması sonucu hayatı-
nı kaybetti. Beyşehir’de kamyonetle 
otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi 
yaralandı. Aksaray’da ise meydana 
gelen 2 ayrı kazada 4’ü çocuk 9 kişi 
yaralandı. 
KARAYOLUNA ÇIKTI CANINDAN OLDU

Ereğli ilçesinde, yolun karşısına 
geçmeye çalışan bir kişi otomobil 
çarpması sonucu hayatını kaybet-
ti. Kaza, dün akşam saat 22.30 sı-
ralarında Konya Adana Karayolu 
üzeri Ereğli ilçesine bağlı Kargacı 
Mahallesi yakınlarındaki dinlenme 
tesisi önünde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, mola veren yolcu 
otobüsünden inen Mustafa Metin 
Çoban’a (52) karayolunda karşıdan 
karşıya geçmek isterken, Konya yö-
nüne giden A.T’nin kullandığı Ford 
marka 72 AB 118 plakalı otomobil 
çarptı. İhbar üzerine olay yerine ge-
len sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle 
metrelerce sürüklenen şahsın ha-
yatını kaybettiğini belirledi. Yapılan 
incelemeler sonrası şahsın cansız 
bedeni Ereğli Devlet Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Sürücü A.T. gözaltı-
na alınırken kaza ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.

KAMYONETLE OTOMOBİL 
ÇARPIŞTI 6 KİŞİ YARALANDI

Beyşehir ilçesinde, kamyonetle 
otomobilin kavşakta çarpışması so-
nucu 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam 
saatlerinde Beyşehir-Akseki Kara-
yolu’nun 18.kilometresinde meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. 
yönetimindeki 42 B 2639 plakalı 
otomobil Beyşehir’den Üzümlü Ma-
hallesi yönüne seyir halinde iken bir 
petrol istasyonu yakınlarında Kara-

burun plajı yol ayrımı mevkisindeki 
kavşakta O.G.’nin kullandığı 42 CJK 
61 plakalı kamyonetle çarpıştı. Ka-
zada her iki aracın sürücüsü ile oto-
mobilde bulunan M.D, M.Ö., R.K. ve 
H.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulanslarla kaldırıl-
dıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’n-
de tedavi altına alındı. Yaralılardan 
durumu ağır olan O.G. acil serviste 
yapılan ilk müdahalenin ardından 
Konya’ya sevk edildi. Otomobil-
de bulunan kazazedelerin Üzümlü 
Mahallesi’nde çalıştıkları fabrikalara 
gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma sürüyor.

AKSARAY’DA TRAFİK KAZASI: 
2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALI

Aksaray’da tali yoldan çıkan oto-
mobile bir başka otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Aksaray-Konya karayolu Sul-
tanhanı mevkiinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan 
Konya istikametine seyreden Şeri-
fe T. (27) idaresindeki 34 TA 2724 
plakalı otomobil tali yoldan önüne 
çıkan H.D. yönetimindeki 42 AAC 
751 plakalı otomobile çarptı. Çarpış-
manın etkisiyle diğer otomobil şa-
rampolde takla attı. Kaza sonucu sü-

rücü Şerife T. ile araçta yolcu olarak 
bulunan Nuray Y. (55), Sefasu Y. (7) 
ve Esila Y. (3) yaralandı. Kazayı gö-
ren çevredeki vatandaşlar durumu 
112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 
İhbar üzerine kısa sürede olay yeri-
ne sağlık ve jandarma ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksa-
ray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 
Burada tedavi altına alınan yaralılar-
dan Sefasu Y.’nin durumunun ağır 
olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 
2’Sİ ÇOCUK 5 YARALI

Aksaray’da 2 otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralan-
dı. Kaza, Aksaray-Nevşehir Karayo-
lu 20. kilometresi Yanlızceviz köyü 
kavşağında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir 
istikametine seyreden Ünal B. (31) 
idaresindeki 68 KH 159 plakalı Opel 
marka otomobil, sollama yaptığı 
sırada önüne kıran Emrah K. (24) 
yönetimindeki 68 KT 466 plakalı 
Tofaş marka otomobille çarpıştı. Ka-
zada araç sürücüleri ve Opel marka 
otomobilde bulunan Yusuf Kaan B. 
(5), Hatice Kübra B. (5) ve Edanur 
B. (27) olmak üzere 5 kişi yaralandı. 
Diğer araç sürücülerinin fark ettiği 
kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildi-
rildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık 
ekibi, polis ve jandarma ekipleri sevk 
edildi. Kısas ürede olay yerine gelen 
polis ve jandarma ekipleri karayo-
lunda bir başka kazanın yaşanma-
ması için güvenlik önlemleri alırken, 
112 Acil Yardım ekipleri yaralılara 
ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 
Yaralılar ilk müdahalesinin ardın-
dan Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisine 
kaldırılırken durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi. n İHA
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Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Konya 3’üncü Ana Jet Üs Ko-

mutanlığında milli unsurların ka-
tılımıyla icra edilen “Milli Anadolu 
Ankası-2020 Tatbikatı” başarıyla 
tamamlandı. Konya’da 26 Ekim-6 
Kasım arasında icra edilen tatbika-
ta, Hava Kuvvetleri Komutanlığın-
dan iki F-16, iki Cougar, bir arama/
kurtarma uçağı, bir havadan ihbar 
kontrol uçağı, bir İHA ve iki arama/

kurtarma timi ile Kara Kuvvetleri, 
Deniz Kuvvetleri ve Jandarmadan 
unsurlar katıldı. 

Tatbikatla, personel kurtar-
ma görevleri kapsamında komuta 
kontrol sürecini denemek ve ge-
liştirmek, unsurların eğitim sevi-
yelerini artırmak, hayatta kalma, 
kaçma kurtulma usullerini geliştir-
mek, pilotların eğitim seviyelerini 

artırmak, müşterek veya birleşik 
harekat kapsamında yakın hava 
desteği, dinamik hedefleme, zama-
na duyarlı hedefleme gibi görevleri 
personel kurtarma görev senaryo-
larına dahil ederek icra etmek ve 
katılımcılar arasındaki ortak çalı-
şabilirliği artırarak göreve hazırlık 
seviyesini en üst düzeyde tutmak 
hedeflendi. n AA

Aksaray’da misafir olarak gitti-
ği müstakil evin bahçesinde köpe-
ğin saldırısına uğrayan yaşlı adam 
ağır yaralandı. Köpek tuttuğu yaşlı 
adamın önce yüzünü, sonra da vü-
cudunu parçaladı. Olay, Aksaray’ın 
Gülağaç İlçesi Fatih Mahallesinde 
bulunan müstakil bir evde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 ya-
şındaki Ali Örs misafir olarak ilçede-
ki komşusunun müstakil olan evine 
gitti. Bir süre oturduktan sonra tek-
rar evine gitmek için komşusunun 
evinden çıkan Ali Örs müstakil evin 
bahçesinde bulunan köpeğin zinci-
rinden kurtulması sonucu saldırıya 
uğradı. Köpek, yabancı olarak gördü-
ğü Ali Örs’ün üzerine atlayarak önce 

suratını parçaladı, sonra kolunu, ba-
cağını ve vücudunun çeşitli yerlerini 
parçaladı. Ev sahibinin müdahalesi 
ile kurtulan Ali Örs’ün suratı kanlar 

içinde kalırken, yaşlı adamın çene-
si ve dudakları paramparça oldu. 
Ağır yaralanan Örs haber verilmesi 
üzerine olay yerine gelen 112 Acil 

Yardım ekiplerince Aksaray Üniver-
sitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine kaldırılırken, burada 
yapılan ilk müdahalesinin ardından 
durumunun ağır olması nedeniy-
le Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 
Yaşadığı olayı anlatan Ali Örs, “Yıktı, 
yiyecekti, kurtuldum. Köpek boşan-
dı, daldı, yıktı beni. Misafirliğe git-
miştim. Giderken seslenmedi. Geri 
gelirken boşandı, beni yıktı yolda. 
Yıktı, yıkınca parçaladı. Ondan sonra 
kendi bıraktı. Kafamla kolumu kur-
tardım ağzından. Önce atladığında 
burama atladı, suratıma” dedi. Olay-
la ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Pandemi yasaklarının
süresi uzatıldı

Hüyük’te korona virüs 
denetimleri devam ediyor

Konya’da gösteri yürüyüşü, 
oturma eylemi, çadır kurma gibi 
etkinlik yasağı 15 gün daha uzatıl-
dı. Konya Valiliğinin aldığı karara 
göre, il genelinde yapılacak etkin-
likler 22 Kasım tarihine kadar uza-
tıldı. Valiliğin yaptığı açıklamada, 
Konya il sınırları içerisinde kamu 
düzeninin bozulmaması, başkala-
rının hak ve özgürlüklerinin korun-
ması, suç işlenmesinin önlenmesi 
ve Covid-19 salgınının yaygınlaş-
masının önlenmesi amaçlandığı 
belirtildi. Yapılan açıklamada alı-
nan kararla ilgili, “Konya İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 
tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Kanununun 17. maddesi 
ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu-
nun 11/c maddesi doğrultusunda, 
il genelinde yapılacak gösteri yürü-
yüşü, oturma eylemi, çadır kurma 
vb. etkinliklerin Valilik Makamının 
06.11.2020 tarihli onayı ile 08 Ka-
sım 2020 günü saat 00.01’den 22 
Kasım 2020 günü saat 23.59’a ka-
dar 15 gün süre ile yasaklanması-
na karar verilmiştir” ifadelerine yer 
verildi. n HABER MERKEZİ

Hüyük ilçesinde, İçişleri Ba-
kanlığı’nın 81 il valiliğine gönder-
diği genelge kapsamında geniş 
kapsamlı denetim gerçekleştirildi. 
Denetimlerde İlçe Kaymakamı 
Cüneyt Demirkol, Belediye Başkan 
Vekili Mustafa Kemal Ateş, ilçede 
görev yapan kurum amirleri, kol-
luk kuvvetleri, mahalle muhtarla-
rı ve filyasyon ekipleri de sahaya 
çıktı. Denetimler çerçevesinde 
ilçe merkezinde faaliyet gösteren 
esnaflar ziyaret edildi. Denetimler-
de, içerisinde bulunulan kontrollü 
sosyal hayat döneminde temel 
prensipler olan temizlik, maske 
ve mesafe kurallarının yanı sıra 

tüm iş kolları ve yaşam alanları 
için belirlenen tedbirlere uyulması 
konusunda uyarılarda bulunuldu. 
Havaların soğumaya başlamasıyla 
kapalı alanlarda yoğunlaşmaların 
artacağının öngörüldüğü, fiziki 
mesafenin hayatın her alanında ve 
tüm mekanlarda uyulması gere-
ken bir kural olduğu hatırlatılarak 
kapalı alanlarda kalabalık şekilde 
toplanılmasının halk sağlığı açı-
sından risk oluşturduğu ve kapalı 
mekanların sık sık havalandırılma-
sı gerektiği gibi hususlar esnaflara 
hatırlatıldı. Denetimlerin düzenli 
olarak devam edeceği belirtildi.
n İHA

Eski nişanlısı ile annesini otomobilin içinde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve tabancayla başına 
ateş ederek intihar eden şahsın, para karşılığında bir kişi tutup anne ve kızını takip ettirdiği ortaya çıktı

Öldürdüğü nişanlısını
parayla takip ettirmiş

Konya’da eski nişanlısı ile anne-
sini öldürdükten sonra intihar eden 
Ömer İ’ye yardım ettikleri suçla-
masıyla yakalanan 3 zanlı, serbest 
bırakıldı. Yazır Mahallesi Argunşah 
Sokak’ta kendisinden bir süre önce 
ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzel-
soy (27) ile annesi Gülya Barutçu’yu 
(48) otomobilde tabancayla öldür-
dükten sonra intihar eden Ömer İ’ye 
(28) yardım ettikleri tespit edilen 
U.S.E. (27), İ.K. (21) ve arkadaşı H.Ö. 
(21) polis tarafından gözaltına alındı.

GÜNLÜK 100 LİRAYA 
ANNE-KIZI TAKİP ETTİRMİŞ

İntihar eden Ömer İ’nin, olaydan 
3 gün önce anne ve kızını takip et-
mesi için U.S.E’nin tanıştırdığı İ.K’ye 
günlük 100 lira verip araç kiraladığı, 
fotoğraflarını gösterdiği anne ile kızı-
nı takip ettirdiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadele-
rinde, Ömer İ’nin kendilerine, Büş-
ra Gizem Güzelsoy’u çok sevdiğini 
ancak annesinin aralarına girdiğini 
söylediğini, Ömer İ’nin zaman za-
man anne ve kızını öldürmekten 
bahsetmesine karşın nişanlı çifti ba-

rıştırabilecekleri düşüncesiyle hare-
ket ettiklerini ve olayın bu noktaya 
gelebileceğini tahmin etmediklerini 
anlattığı öğrenildi. İşlemlerinin ar-
dından “cinayete yardım ve yatak-
lık” suçlamasıyla adliyeye sevk edi-
len şüphelilerden U.S.E. savcılıktaki 
ifadesinin ardından, İ.K. ve H.Ö. ise 

çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

Ömer İ. 27 Ekim’de, Yazır Mahal-
lesi Argunşah Sokak’ta kendisinden 
bir süre önce ayrılan nişanlısı Büşra 
Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya 
Barutçu’nun (48) içinde bulunduğu 
otomobile tabancayla ateş edip kaç-

mış, anne ile kızın ölümünden son-
ra otomobille bir süre kaçan Ömer 
İ, polis ekiplerince durdurulmuştu. 
Bunun üzerine araçtan inen zanlı, si-
lahı başına dayayıp polislere bir süre 
direnmiş, ekiplerin ikna etme çalış-
maları sürerken, Ömer İ. tabancayla 
yaşamına son vermişti.n AA

Bahçedeki köpek yaşlı adamı parçaladı!
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

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

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.

ELEMAN 
İLANI

ÇÖZÜM 
MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza 

çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan 

eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere 

ulaştırıyoruz.

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 

Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

SATIŞ TEMSİLCİSİ (Bay-Bayan)
- Yüksek lisans ya da tercihen lisan mezunu
- Satış konusunda en az iki yıl tecrübesi olan
- Evli (en az 1 çocuğu olan)
- Dış görünümüne önem gösteren
- İkna kabiliyeti yüksek
- İnsan ilişkilerinde başarılı ekip 
çalışmasına uyum sağlayan
- Eta - caba ve office programlarını iyi 
derecede kullanabilen
- Sorumluluk sahibi
- Tercihen İngilize bilen

ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARIYORUZ

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İLAN
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE

POLISAJ ZIMPARA YAPABILEN 
TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim portföyümüzdeki kompresör, havalı fren ve 
süspansiyon sistemi valflerinin teknik şartnamelere uygun 
olarak montaj süreçlerinin yürütülmesi.

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• İlgili ilana ait Tercihen Meslek lisesi, Yüksekokul ve dengi 
okullardan mezun,
• Minimum 2 yıl montaj üretim tecrübesi olan,
• Teknik resim okuyabilen,
• Temel aparatlar hakkında bilgi sahibi olan,
• Çözüm odaklı çalışan ve sorumluluk sahibi,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

MONTAJ OPERATÖRÜ

TAKIM ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

İş Tanımı: Üretim prosesinde teknik şartnamelere uygun olarak 
CNC proseslerin tanımlı olan süreçlere uygun olarak yürütülmesi.

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sk. No: 7 Selçuklu/Konya

0332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr

Aranan Nitelikler :
• Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek 
  Okulunun ilgili bölümlerinden mezun,
• Minimum 2 yıl üretim tecrübesi olan,
• CNC programlamaya hakim,
• Temel ekipman hakkında bilgi sahibi olan,
• Ölçme aletlerine hakim,
• Teknik resim okumasını bilen,
• Gelişime ve öğrenmeye açık,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
• Vardiya Sisteminde Çalışabilecek

ÜRETİM OPERATÖRÜ

23 – 35 yaş arası bay/bayan takım arkadaşları aramaktayız.
“Görüşmeler telefonla ön randevu şeklinde olacaktır.”

İLAN
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Konyalı şehidin baba evi yeniden inşa edildi
Konyalı şehit Piyade Teğmen 

Bayram Olgun’un baba evi yeniden 
inşa edildi. 27 Şubat 2020 tarihin-
de Suriye’nin İdlib kentinde hava 
saldırısında şehit olan Konyalı 26 
yaşındaki Piyade Teğmen Bayram 
Olgun’un şehir merkezine yakla-
şık 50 kilometre uzaklıkta bulunan 
merkez Selçuklu ilçesine bağlı Te-
pekent Mahallesindeki babaevi ye-
niden inşa edilerek şehidin yakınla-
rına teslim edildi.

Şehidin ailesinin ikamet ettiği 
ev günümüz koşullarına göre Sel-
çuklu Belediyesi tarafından yeni-

den düzenlendi. Tadilatı yaklaşık 
35 gün süren binanın betonarme 
elemanlara güçlendirmesi yapıla-
rak, tüm kapı ve pencereleri, çatısı, 
sıhhi ve elektrik tesisatı yenilendi. 
Bina yalıtımla kaplanıp dışı sıva-
narak, daire içi duvarlar alçı ile sı-
vandı ve kartonpiyer monte edilip 
boyanarak kullanıma hazır hale 
getirildi. Banyo ve lavabo gibi tüm 
ıslak hacimler seramikle ve daire içi 
zeminler laminant parke ile kapla-
narak, mutfak dolapları yenilenip 
şehit ailesine teslim edildi.
n İHA

Yeni aldığı motosikletle kaza 
geçirip hayatını kaybetti

Arama kurtarma ekibine 
teşekkür beratı verildi

Konya’da 64 kaçak 
göçmen yakalandı

30 Ekim 2020 Cuma günü 
öğle saatlerinde İzmir’de meyda-
na gelen 6,6 şiddetinde depreme 
Konya İHH Arama Kurtarma Ekibi 
de süratle hazırlanıp arama kurtar-
ma faaliyetlerine katılmıştı. Ara-
ma Kurtarma Faaliyetlerinin sona 
ermesiyle Konya’ya dönen ekibe 
İHH İnsani Yardım Vakfı Konya 
Şube Başkanı Op. Dr. Hasan Hü-
seyin Uysal, teşekkür beratı verdi.

Başkan Uysal, “Konya İHH 
Arama Kurtarma Ekibimiz Düzce 
sel felaketi, Elazığ depremi, Gi-
resun sel felaketinde göstermiş 
olduğu üstün başarıyı ve gayreti 
bugünde İzmir depreminde gös-
termiştir. Tamamen gönüllü esa-
sıyla çalışan kardeşlerime ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum, bugün ekip-
lerimiz canlar kurtardılar. Rabbi-
miz maide suresinde; Bir insanı 

kurtaran tüm insanlığı kurtarmış 
gibidir. Buyuruyor. Bugün bura-
da ekibimize hoş geldiniz diyoruz. 
Teşekkür ediyoruz. Beratlarını 
takdim ediyoruz. Ayrıca buradan 
Ilgın İHH Arama Kurtarma eki-
bimize de teşekkür ediyorum. İlk 
faaliyetleri İzmir depremi oldu ve 
gerçekten üstün gayretle çalıştılar. 
Ilgın’ı en iyi şekilde temsil ettiler.  
İzmir’in yaralarını sardılar. Bölgede 
AFAD koordinasyonunda birlikte 
çalıştığımız tüm resmi ve sivil ara-
ma kurtarma ekiplerine ve bizi her 
zaman destekleyen Konya’mıza te-
şekkür ediyorum. Depremde vefat 
edenlere Allah’tan rahmet, aileleri-
ne başsağlığı ve yaralılarımızda acil 
şifalar diliyorum. Rabbim bu mille-
te bu ümmete bir daha böyle acılar 
yaşatmasın” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Konya’da düzenlenen operas-
yonlarda yabancı uyruklu 64 kişi 
yakalanarak İl Göç İdaresine teslim 
edildi. Edinilen bilgiye göre, Göç-
men Kaçakçılığıyla Mücadele ve 
Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 
tarafından göçmen kaçakçılığının 
önlenmesi ve düzensiz göçmen 
şahısların yakalanmasına yönelik 
operasyon düzenlendi. Operasyon 
kapsamında 3 araçta yapılan ara-
mada 21 yabancı uyruklu şahıs ya-
kalandı. Yabancı uyruklu 1 kişinin 
yasa dışı yollarla ülkeye giriş yap-

masına aracılık eden ve zorla alı-
koyan 2 yabancı uyruklu şahıs da 
yakalandı. Cihanbeyli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince 2 araçta ya-
pılan aramada ise ülkeye yasa dışı 
yollardan giriş yaptığı tespit edilen 
42 yabancı uyruklu şahıs yakalan-
dı. Üç olay ile ilgili araç sürücüsü 
toplamda 7 şahıs hakkında adli iş-
lem yapılırken, yabancı uyruklu 64 
şahıs gerekli işlemlerinin ardından 
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim 
edildi.
n İHA

Beyşehir ilçesinde seyir halin-
deki motosikletin devrilip elektrik 
direğine çarpması sonucu ağır 
yaralanan genç, kaldırıldığı has-
tanede yaşamını yitirdi. Kaza, 
Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Uzeyfe Ağır’ın (20) yöneti-
mindeki 32 FY 046 plakalı moto-
siklet, sürücünün dengesini kay-
bedip devrilmesi sonucu elektrik 
direğine çarptı. Kazada ağır yara-
lanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir 
Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Kazada 
ölen motosiklet sürücüsünün can-
sız bedeni otopsi yapılmak üzere 
hastanenin morguna kaldırıldı. 
Kaza haberini alıp acil servis önü-
ne gelen gencin yakınları ise ölüm 

haberini alınca sinir krizi geçirdi. 
Kazada ölen gencin kullandığı mo-
tosikletin 4 saat önce satın alındığı 
öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor. n İHA

DEVA Yunak’ta Başkan 
Osman Yıldız oldu

DEVA Partisi’nin Yunak İlçe Kongresi yapıldı. Demokrasi ve Atılım Partisi, Yunak 1. Olağan Kongresini 
büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdi. Liste listenin katıldığı seçimde Osman Yıldız Başkanlığa seçildi

DEVA Partisi Konya kongreleri 
devam ediyor. Deva Partisi Yunak 
Kurucu İlçe Başkanı olarak görev-
lendirilen Osman Yıldız tarafından 
kuruluşu gerçekleştirilen Deva Par-
tisi Yunak İlçe Başkanlığı ilk kongre-
sini gerçekleştirdi. Tek aday olarak 
8 kişilik yönetimiyle DEVA Partisi 1. 
Olağan Kongresinde Başkan Adayı 
olan ve seçilen Osman Yıldız; ilçemi-
zin mevcut problemlerine deva ola-
bilmek, çiftçilerimizin, dostlarımızın, 
üreticilerimizin sesini daha fazla du-
yurabilmek için çıktığımız bu yolda 
elimizden geleni sonuna kadar ya-
pacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Deva Partisi Yunak İlçe Başkan-
lığı’nda gerçekleştirilen kongreye 
partililer pandemi tedbirleri kapsa-
mında salona alındı. Kongrede sos-
yal mesafeye ve maske kullanılma-
sına özen gösterildi. 

Demokrasi ve Atılım Partisi Yu-
nak 1. Olağan Kongresi saygı duru-
şu ve istiklal marşının okunmasıyla 
başladı. Delegelerin yoğun katılım 
gösterdiği kongrede protokol konuş-
malarının ardından oylamaya geçil-
di. Tek liste ile girilen seçimde ilçe 
başkanlığına tüm kesimlerden bü-
yük destek alan Osman Yıldız seçil-
di. Yunak İlçe Başkanı Osman Yıldız 
teşekkür konuşmasında şu ifadeleri 
kullandı: “ Öncelikle Yunak’ımızda 
partimizi temsil etme imkanına la-
yık görüp görev tevdi ettikleri için 
şahsım ve yönetim kurulum adına 
kongre üyesi arkadaşlarıma teşek-
kür etmek istiyorum. Teşkilatlanma 
sürecinde dikkatimi çeken en önem-
li şey halkımızın her partiye nasip 
olmayacak şekilde partimize büyük 

bir umut beslemiş olduğudur. Bu 
umudu esnafımızın maziye ilişkin 
anlatımlarında, genç arkadaşları-

mızın gözlerinde, bazen bir ilçe baş-
kanımızın heyecan dolu sözlerinde 
gördüm. 

Sayın parti mensubu kıymet-
li arkadaşlarım söz ettiğim umut 
ve heyecan açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır ki, partimiz Türk siya-
sal yapısı içindeki herhangi bir parti 
değildir. Bir umudu temsil etmekte-
dir. Sizlerde bu umudun hem birer 
parçası hem de temsilcisisiniz. Bu 
büyük bir gurur kaynağı olduğu gibi 
hiç kuşkusuz daha büyük bir sorum-
luluğu da beraberinde getirmekte-
dir. Teşkilat yapımızın bu sorumlu-
luğu layıkıyla yerine getireceğinden 
hiçbir şüphem bulunmamaktadır. 
Teşkilatımızın büyük bir motivas-
yonla azimle mevcut yüzleri binler, 
binleri on binler yaparak Yunak’ımı-
zın deva bulmasına katkı sunacağı-
na yürekten inanıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici ve Başkan yardımcıla-
rından oluşan bir heyet, Kadınhanı 
İlçe teşkilatı tarafından organize 
edilen 500 kişilik katılım ve esnaf 
ziyaretleri için Kadınhanı’na gitti. 
Kadınhanı İlçe Teşkilatında ger-
çekleştirilen rozet takma töreninin 
ardından esnaf ziyaretlerinde bulu-
nan Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Hasan Ekici ve beraberindeki heyet, 
vatandaşların büyük teveccühü ile 
karşılaştı.
‘HALKIN DERDİNİ DİNLEMİYORLAR’

Döviz kurunun sürekleri artma-
sından dolayı girdi maliyetlerinin 
arttığını fakat üreticinin mahsu-
lünün yerinde saydığını söyleyen 
İlçe Başkanı Yahya Akbaş, “Vatan-
daşlarımızı sık sık ziyaret ediyoruz, 
halkımız çoğunlukla tarım ve hay-

vancılıkla uğraşıyor, Dövizin hızlı 
artışından dolayı girdi maliyetlerinin 
sürekli artmasının yanında üreti-
cinin ürünü hep yerinde sayıyor. 

Halka fildişi kulelerinden bakan ik-
tidar mensupları halkın içine girip 
dertlerini dinlemiyorlar, çünkü artık 
çözüm üretemiyorlar” dedi.

‘HALKIMIZIN YANINDAYIZ VE 
OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ’
Ziyaretler kapsamında Kadınha-

nı’nda esnaf ve vatandaşlarla birara-
ya gelen İl Başkanı Hasan Ekici de 
İktidar mensuplarının artık halktan 
uzak yaşadıklarını dile getirirken, 
“Halkımızın sıkıntısını biliyoruz, 
çünkü daima vatandaşlarımızla bir-
likteyiz. Halkımızın yaşadığı sıkıntı-
ları yakından takip ediyoruz, dövizi 
kontrol edemeyen iktidar mensup-
ları üreticinin çektiği sıkıntılardan 
habersiz yaşıyorlar. Halka verecek 
cevapları olmadığı için halkın içine 
girmekten korkuyorlar. Bizler baş-
ta Genel Başkanımız Sayın Ahmet 
Davutoğlu olmak üzere tüm teşkilat 
mensuplarımızla birlikte halkımızın 
yanındayız ve olmaya da devam 
edeceğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Kadınhanı’nda Gelecek’e 500 kişi katıldı
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Cumhur-
başkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, “Ata vasiyetini yerine getirdim. Gözün aydın olsun Azerbaycan” ifadelerini kullandı 

Şuşa prangalarından kurtuldu
Azerbaycan, Ermenistan’ın iş-

gali altındaki topraklarına yönelik 
düzenlediği operasyonlarda kritik 
öneme sahip Şuşa şehrini işgalden 
kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev yaptığı açıklama-
da, “Şuşa’yı işgalden kurtardık. 28 
yıl sonra ezan sesi duyulacak. Bu 
zaferi savaş meydanında kazandık, 
müzakere masasında değil. İşgal-
cileri topraklarımızdan kovuyoruz, 
kovacağız” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’ın 
sembol şehri Şuşa’nın işgalden 
kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, ulu-
sa sesleniş konuşmasında 28 yıldır 
işgal altında bulunan Şuşa’nın kur-
tarıldığı müjdesini verdi.

Önce merhum Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret 
eden İlham Aliyev, mezara çelenk 
bıraktı. Burada Azerbaycan Milli 
Marşı seslendirildi, Aliyev saygı du-

ruşunda bulundu. Askeri üniforma 
giyen Aliyev’e eşi Mihriban Aliyeva 
da eşlik etti. Aliyev daha sonra 20 
Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü 
Şehitler Hıyabanını ziyaret etti. 
Ebedi Ateş Anıtına çelenk bırakan 
Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasını 
burada gerçekleştirdi.

ALİYEV ULUSA SESLENDİ: ATA 
VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK
Azerbaycan işgal altındaki kritik 

şehir Şuşa’yı ele geçirildi. Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
ulusa sesleniş konuşmasında şun-
ları söyledi: “Şuşa’yı işgalden kur-
tardık. 28 yıl sonra ezan sesi duyu-
lacak. Bu zaferi savaş meydanında 
kazandık, müzakere masasında 
değil. İşgalcileri topraklarımızdan 
kovuyoruz, kovacağız.

Bugün Azerbaycan bayrağı 
Şuşa’da dalgalanıyor. İktisadi gü-
cümüz olmasayı bu başarıyı elde 
edemezdik. Bugün Azerbaycan 

ekonomik olarak hiçbir ülkeden geri 
değil. Güçleniyoruz. Ordumuz için 
lazım olan tüm silahları dışarıdan 
alıyoruz. Ekonomik gücümüz olma-
sa bunları elde edemezdik. Siyasi 

irade göstererek, birlik göstererek 
gururumuzu savunduk. Bize kar-
şı yapılan kara propagandanın asıl 
maksadı bizi amacımızdan uzak-
laştırmaktı. İşgal edilmiş topraklar 

ebedi olarak işgalcilerin elinde kal-
ması amaçlandı. Biz bütün dünyaya 
söyledik ki, Karabağ Azerbaycan 
toprağıdır. Yürüyüşümüz devam 
edecek. Ermenistan cevap vermez-

se sonuna kadar devam edeceğiz. 
Bütün işgal edilmiş topraklardan 
düşman çıkarılmalıdır. Azerbaycan 
şehitlerinin, Hocalı şehitlerinin kanı 
yerde kalmayacak. Biz intikamımızı 
savaş meydanında alacağız, alıyo-
ruz. Onları bu topraklardan defede-
ceğiz, kovuyoruz ve kovacağız. Ata 
vasiyetini yerine getirdim. Gözün 
aydın olsun Azerbaycan.”

TÜRKİYE’DEN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay, Şuşa’nın kurtarılması 
hakkında, “Hakimiyetin sağlanıyor 
olması Azerbaycan açısından çok 
ciddi bir gelişmedir, sevindiricidir” 
ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcü-
sü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, 
“Eşq olsun Azerbaycan Ordusuna! 
Qarabağ Azerbaycandır! Hakka ve 
hukuka dayanan bu zafer hayırlı ol-
sun. Türkiye her koşulda Azerbay-
can’ın yanındadır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi

Karatay Belediyesi Makine İkmal Bakım 
ve Onarım Müdürlüğü personellerinden 

GAZETESİ GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞI

Prof. Dr. Ramazan 
TOSUN’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Ekrem
GÖKGÖZ’ün

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 

yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ramazan Tosun, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 

Karatay Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 
personellerinden Ekrem Gökgöz kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti 

Prof. Dr. Tosun 
koronaya yenik düştü

Ekrem Gökgöz 
dualarla defnedildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bölümü Tarih Eğitimi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rama-
zan Tosun,  59 yaşında koronavirüs 
nedeniyle hayatını kaybetti.  Acı ha-
beri sosyal medya hesabından du-
yuran Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, “Başımız sağ olsun. Kıymetli 
hocamızı kaybetmenin derin üzün-
tüsünü yaşıyoruz. Rabbim mekanını 
cennet eylesin. Ailesi ve sevenlerine 
sabırlar ihsan eylesin. Kendimiz, 
sevdiklerimiz, insanlık için fert fert 
kurallara uymalıyız. Lütfen, hayatı 
salgın öncesindeymiş gibi yaşama-
yalım” dedi.  Konya Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhum Prof. Dr. Rama-
zan Tosun’a Yüce Allah’tan rahmet  
ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Karatay Belediyesi Makine İk-
mal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 
personellerinden Ekrem Gökgöz bir 
süredir tedavi gördüğü kanser has-
talığı sebebiyle hayatını kaybetti. 

Merhum Ekrem Gökgöz’ün 
cenazesi Cumartesi günü öğle na-
mazına müteakip Sedirler Aliyenler 
Mezarlığına dualarla defnedildi. 

Gökgöz ailesini acı günlerin-
de Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ile sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Merhum Ekrem 
Gökgöz’ün vefatını Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca sosyal med-
ya hesabından duyurdu.

 Başkan Kılca, “Çalışma arka-
daşımız Ekrem Gökgöz bir süredir 
kanser tedavisi görüyordu. Ne yazık 
ki bugün vefat haberini aldık. Ek-
rem kardeşimize Allah’tan rahmet, 
ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Me-
kanı cennet olsun.” ifadelerini kul-

landı. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 

Merhum Ekrem Gökgöz’e Yüce Al-

lah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Kahvaltılarda, yemek aralarında 
ağzımız tatlansın diye damak zevkimi-
ze uyan, soğuklar da içimizi ısıttığımızı 
düşündüğümüz, zaman zaman alış-
kanlık haline getirdiğimiz yöresel bir 
lezzet diyebiliriz. Birlikte tüketildiğinde 
besin değerleri açısından oldukça fay-
dalıdır. Tahin tek başına, pekmez tek 
başına değerli bir besinken, beraber 
tüketildiğinde de birçok yararı yanında 
daha enerjik ve zinde kalmayı sağla-
maktadır.

Rutin hayatımıza devamlılık katıp 
kullanırsak birçok rahatsızlığı tedavi 
edici özelliği vardır. Bir rahatsızlığınız 
yoksa ve doğal olanı tüketmekle, por-
siyon kontrolü yaparak her iki besini 
de ayrı ayrı ya da birlikte tüketebilirsi-
niz. Yapay şekerlemeler, hazır reçeller, 

şeker oranı fazla içeren besinleri tüket-
mektense doğal olan tahin pekmezi 
tüketmeyi gönül rahatlığıyla tercih 
edebilirsiniz. Hele ki bu dönem de ba-
ğışıklık sisteminizi güçlendirmek için 
tüketebilirsiniz.  

Tahin, hücreleri yeniler. Omega-3 
ve omega-6 yağ asitleri bakımından 
zengindir. Yağ içeriği yüksek olmasına 
rağmen hemen hemen %80-85 ‘i iyi 
yağdır. 

Beyni güçlendirdiği için bazı araş-
tırmalar da hafıza kaybına iyi geldiği 
görülmüştür. Bunun yanında kalp 
sağlığını da destekler. İçerisinde B ve E 
vitamini vardır. Bunun yanında çinko, 
selenyum, bakır, fosfor, demir mine-
ralleri bulunmaktadır. Demir eksikli-
ğini önlediğini de birçok araştırmalar 

da görebiliyoruz. Yüksek 
oranda magnezyum ve 
kalsiyum içerdiği için 
kemik sağlığın korunma-
sında önemli bir besindir. 
Antibakteriyel özelliği ol-
duğu için yara iyileşme-
lerde yararlı olabileceğine 
dair ortaya koyulan araş-
tırmalar vardır. Egzersiz 
yapan bireyler de antren-
man sonrasında tüket-
tiklerinde kas yorulmalarının önüne 
geçer. Mutfak da birçok kullanım alanı 
mevcuttur, tek başına tüketilirken, tat-
lılarda, soslarda, yemeklerde, pasta-

larda kullanılabiliyor.
Pekmez, enerjisi 

yüksek ve sağlıklı bir be-
sindir. Kemik gelişimi ve 
sağlığı için gerekli kalsi-
yumla kan yapıcı olan 
demir mineraliyle de 
zengindir. Kansız olan 
kişilerde hem enerji yö-
nünden hem de kan ya-
pıcı özelliği olduğu için 
büyük önem taşımak-

tadır. Sindirime gerek kalmadan kana 
karışabiliyor.  Çünkü basit şeker olan 
glukoz ve fruktoz sindirim sisteminde 
parçalanmaya gerek duyulmaksızın 

direkt kana enerji olarak geçiş sağla-
yabiliyor. Onun kullanımda yarar var. 
İçeriğinde B vitaminleri, kalsiyum, 
magnezyum, potasyum, krom demir 

mineralleri bulunmaktadır.  Düzenli 
kullanımla bazı cilt hastalıklarına yarar-
lı olduğu bazı araştırmalarda kanıtlan-
mıştır. Hamile ve emziren anneler de 
tüketebilirler.  Etkili bir antioksidandır. 
Kalp ve kanser hastalıklarına karşı ta-
hin gibi korumaya yardımcıdır. Gribal 
enfeksiyonlar da boğaz da gargara 
yapılması, ağız yaralarının iyileşme-
sini hızlandırabiliyor. Hücre yenileyici 
özelliğiyle dişlere ve kemiklere oldukça 
faydalıdır. Pekmezi kan yapıcı özelliği 
yanında, iştah açmak için ve tahin de 
soslarda pastalarda tüketilebiliyor.

İkisi bir arada tüketilirken birbiri-

ne çok yakıştığı aşikar. Bu iki karışım 
enerji verirken, kan yapar ve soğuk kış 
günlerin de üşümeyi engeller. Herhan-
gi bir sağlık problemi olanlar uzmanı-
na sormadan tüketmemelidir. Sağlıklı 
olduğu düşünerek hiçbir zaman ölçü-
yü kaçırmayın.

Ortalama 1 yemek kaşığı tahin 
90 kalori iken 1 yemek kaşığı pekmez 
60 kaloridir. Enerjileri yüksek olduğu 
için kilo vermek isteyenler ve yağlı to-
humlara alerjisi olan bireylerin dikkatli 
tüketmesi gerekir. Bu iki karışım anne 
sütünü de arttırıcı yönü olduğundan 
tavsiye edilen besinler arasına girebi-
liyor. Çocukluk döneminden itibaren 
tüketilmesi zeka gelişimleri için fayda-
lıdır.

Sağlıcakla kalın...

TAHİN PEKMEZ İKİLİSİ ÇOK SEVİLİYOR

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Bozkır, öldürülen Mustafa 
Sömek için tek yürek oldu

Başkan Çiğdem’den yol ve
kavşak çalışmalarına teşekkür

Bozkır’da geçtiğimiz hafta öl-
dürülen Mustafa Sömek’in adının 
yaşatılması için ilçe sakinleri çalış-
ma başlattı. İlçe genelinde kültür 
sanat köşesi yapan gençler Sö-
mek’in hatırasının yaşatılması için 
görsel çalışmalarını ilçe merkezine 
çizdi.

Resimlerde Sömek’in doğum 
yılı ve sonsuzluk simgesi kullanıla-
rak unutulmayacak mesaj verildi. 
Mustafa Sömek’in yeğeni Hasan 
Oynak, “Mustafa Dayımız vahşi 
bir cinayete kurban gitti. Cenaze 
dolayısıyla İzmir Menemen’den 
geldim. Bozkır halkının Mustafa 
dayımıza ne kadar sahip çıktığını 
gördüm. Çizim olarak yapılan bu 
çalışma ve belediyemizin bir parka 
Mustafa dayımızın ismini vermesi 
bizi ziyadesiyle mutlu etti.” dedi.

Bozkır Sanat Sokağında çi-

zimler yapan Hasan Güleroğlu da 
“Bozkır’da Bozkır Caps adıyla fa-
aliyetler yürüten gönüllülük esa-
sıyla faaliyet gösteren bir gençlik 
hareketiyiz. Bozkır Kültür Sanat 
Sokağında toplumumuza mal ol-
muş Yeşilçam’ın renkli kişiliklerini 
duvarlarımıza yansıtıyoruz. Geçti-
ğimiz günlerde Bozkır tarafından 
sevilen sayılan ve değer verilen 
bir insanın katledilmesi sonrasında 
ilçemizde adının ve yaşananların 
unutulmaması için bu kültür sanat 
köşesine nakış etmek istedik. Keş-
ke ilçemizde böyle bir olay yaşan-
masaydı ama maalesef günahsız 
masum bir şekilde evine giderken 
gözü dönmüş bir cani tarafından 
katledildi. Biz Mustafa Dayımızı 
unutmayacağız kalbimizde yaşata-
cağız ve unutturmayacağız.” diye 
konuştu. n AA

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem ilçe genelinde farklı 
kesimlerde yürütülen yol, düzenle-
me ve kavşak çalışmalarının bölge-
nin çehresini değiştirdiğini söyledi.

Başkan Çiğdem yaptığı açık-
lamada, Hüyük Belediyesi, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Karayol-
ları 3.Bölge Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından, ilçenin farklı noktalarında 
gerçekleştirilen yol, düzenleme ve 
kavşak çalışmalarının tamamlan-
dığını, bazılarının devam ettiğini, 
bazılarının ise bitmek üzere oldu-
ğunu belirtti.

Sık sık ölümlü ve yaralamalı 
trafik kazalarının yaşandığı Hü-
yük ilçesi İmrenler yol ayrımında-
ki Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü 
sorumluluk alanındaki kavşak ça-
lışmalarına da değinen Çiğdem, 
“Tehlike arz eden, sürekli ölümlü 
ve yaralamalı kazaların yaşandığı 
bu kesimde yeni bir düzenleme 
çalışması yapılması yönünde gi-
rişimlerimiz olmuştu. Bu girişim-
lerin ardından gelinen süreçte, 
Hüyük İmrenler yol kavşağında 
gerekli düzenlemeler yapılmış 

olup, güzergahta asfaltlama çalış-
maları başlatılmıştır. Bunun yanı 
sıra, Hüyük çevre yolumuz ve 
mahallelerimizde ivedilik arz eden 
yollarla ilgili taleplerimiz de yerine 
getirilmektedir. Hüyük çevre yolu 
ile ilgili çalışmalar ihaleyi alan fir-
ma tarafından devam ettirilmekte 
olup, mahalle yolları ve TOKİ için 
de çalışmaların bir kısmı tamam-
lanmış, bir kısmı devam etmekte-
dir. Hüyük ilçemizde yaşayan in-
sanlarımızın yaşam kalitesinin ve 
yol konforunun artarak güvenli bir 
şekilde seyahat etmesine yönelik 
çalışmalarda destek ve katkılarını 
esirgemeyen Konya Milletvekil-
lerimiz Tahir Akyürek ve Gülay 
Samancı’ya, Karayolları Genel Mü-
dürümüz Abdulkadir Uraloğlu’na, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay ile emeği ge-
çen yöneticisinden, memurundan, 
işçisinden ustasına kadar tüm 
mühendislerimiz ile Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanımız Adil Karaisma-
iloğlu’na da ilçem adına minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
n AA

SP Selçuklu ve Karatay’da
kongre heyecanı yaşandı

Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu ve Saadet Partisi Karatay 7. Olağan 
Kongresi hafta sonunda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş’in katılımı ile gerçekleşti

Saadet Partisi Selçuklu İlçe Baş-
kanlığı 6. Olağan Genel Kurulu ve 
Saadet Partisi Karatay 7. Olağan 
Kongresi yapıldı. Selçuklu’da tek 
liste ile gidilen seçimde Lütfi Çelik, 
Başkan seçilirken, yine tek liste ile 
gidilen seçimde Karatay’da da Fatih 
Karaman, Başkan seçildi. Gerçekleş-
tiren Genel Kurullara Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Cafer Gü-
neş’in yanı sıra; Saadet Partisi İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam, Siyasi parti 
temsilcileri ile partililer katıldı.

MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİNİN 
YENİDEN HAYAT BULMASI GEREKİR

Selçuklu İlçe Başkanlığı 6. Ola-
ğan Genel Kurulu açılış konuşma-
sını gerçekleştiren Saadet Partisi 
Selçuklu İlçe Başkanı Lütfi Çelik, 
“Selçuklu ilçesi Konya’nın en bü-
yük ilçelerinden bir tanesi. Böyle 
bir ilçede görev yapmanın üzeri-
mizdeki sorumluluğunu biliyoruz. 
Yeni dönemde Selçuklu İlçe Teşki-
latı olarak gece gündüz demeden 
çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 
Saadet Partisi Selçuklu İlçe Teşkilatı 
olarak yeniden Milli Görüş beledi-
yeciliğini Selçukluda hakim kılmak 
için çalışacağız. Sorumluluğumuzun 
farkındayız. Gece gündüz, koştura-
rak çalışacağız. Bunun teminatını 
ben de sizlere veriyorum. Milli Gö-
rüş belediyeciliği, bu ülkeye gerçek 
hizmetin ne olduğunu göstermiştir. 
Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden 
hayat bulması gerekir. Bu yüzden 
yılmadan çalışıp, güzel çalışmalara 
imza atacağız” şeklinde konuştu.

SAADET PARTİSİ MİLLİ GÖRÜŞÜN 
TEK TEMSİLCİSİ

Saadet Partisi Karatay İlçe Baş-
kanlığı 7. Olağan İlçe Kongresinin 
açılışını yapan İlçe Başkanı Fatih Ka-
raman Saadet Partisi’nin Milli Görüş 
hareketinin tek temsilcisi olduğunu 
belirterek, “Biz, kardeşçe yaşanılan 
bir Karatay oluşturacağız. Emanete 
ihanet etmeyeceğiz. Şeffaf olacağız. 
Kutuplaşmaya fırsat vermeyeceğiz. 
Adaleti mutlaka tesis edeceğiz. Mil-
li aile stratejisi geliştireceğiz. Rant 
odaklı değil, insan odaklı çözümler 
üreteceğiz. Hasta şehirler ve kibir 
kulelerin yapılmasına izin verme-
yeceğiz. Vatandaşlarımızın barınma 
sorununa rant odaklı değil, insan 
odaklı ve ihtiyaca göre çözümler 
üreteceğiz. Her şey bir adımla baş-
lar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Bugünden itibaren girilmedik sokak, 
cadde bırakmayacağız” ifadelerini 
kullandı.

KONYA MİLLİ GÖRÜŞ DAVASI 
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ŞEHİR
Gerçekleştiren kongrelerde ko-

nuşan Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam, Konya’nın 
Milli Görüş davası açısından önem-
li olduğunu vurgulayarak, “Konya 
Milli Görüş davası açısından önemli 
bir şehir. Milli Görüş iktidarlarının ilk 
başlangıç işaret fişekleri her zaman 
Konya’dan atılır. 1969 ilk işaret fişe-
ği Erbakan Hocamızın Bağımsızlar 
Hareketi ile atılmış, ikinci işaret fişe-
ği ise 1989 yılında yine Konya’mızda 
kazandığımız belediyeler ile olmuş-
tur. 1969 yılında yapılan seçimle-
rin sonucunda Merhum Liderimiz 
Prof. Dr. Erbakan Hocamızın açtığı 
çığır, meclis çalışmaları, sonrasında 
MSP dönemi hükümet çalışmaları 
Türkiye’nin aslına dönmesi ve lider 
ülke olma yönünde büyük adım-
ların atıldığı dönemlerdir. Bugüne 
bakıldığı zaman o dönem yapılan 
milli ve manevî kalkınmaya yönelik 

atılan adımların ne kadar önemli ol-
duğu daha iyi anlaşılmaktadır. Ağır 
Sanayi Hamlesi olarak yapılan çalış-
maların, o gün atılan adımların ne 
kadar önemli olduğu bugün herkes 
tarafından takdir edilmektedir. Ama 
sadece takdir edilmektedir. Yine 
1989 yılında yapılan seçimlerin so-
nucunda Konya başta olmak üzere 5 
ilde kazanılan belediyeler sayesinde 
Türkiye hizmet nedir, belediyeci-
lik nasıl yapılır, zorluklara rağmen 
borçsuz belediye nasıl olur, tekeden 
süt nasıl çıkarılır, bütün Türkiye’ye 
bunu gösterilmiştir ve Milli Görüş 
belediyeciliği marka haline gelmiş-
tir. Tabi ki bu dönemde yapılan hiz-
metler bütün Türkiye’nin dikkatini 
çekmiş; hem yerelde hem de ge-
nelde bizi iktidara taşımıştır. İktidar 
ortağı olduğumuz dönemde de ülke 
kaynakları faizciye, rantiyeciye yedi-
rilmeden vatandaşa nasıl aktarılır, 
ülke kısa bir sürede nasıl kalkınır biz 
bunu ispatladık.

3. İŞARET FİŞEĞİNİN 
ZAMANI GELMİŞTİR

Türkiye’nin, Konya’nın sorunla-
rının çözümü için Saadet Partisi’nin 
iktidarına ihtiyacı olduğunu vurgu-
layan Saydam, “dolayı ilimizin, il-
çemizin, ülkemizin, İslam coğrafya-
sının acilen bizlere ihtiyacı var. Çok 
çalışmamız gerekiyor. İnşallah bu 
kongremiz akabinde hemen kolları 
sıvayacağız ve ilk seçimde iktida-

ra gelmek için gayret göstereceğiz.  
Yani şu aşamada 3. İşaret fişeğinin 
zamanı gelmiştir hatta geçmiştir 
bile. Şu anki iktidardan hem yerelde 
hem de genelde bir icraat beklemek, 
yanlış gidişatı düzeltmesini bekle-
mek saflık olur. Bunların acilen git-
mesi ve bizim işin başına geçmemiz 
gerekir. Eğitim olarak, ekonomi ola-
rak, dış politika olarak ülkeyi yanlış 
yola sokanların bu yolu düzeltmele-
rini beklemek gerçekten saflık olur. 
Bugüne kadar vazife yapan, bütün 
zorluklara göğüs geren başta ilçe 
başkanlarımız olmak üzere bütün 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Hiçbir karşılık beklemeden ülkemiz 
için milletimiz için Allah rızası için 
çalışan arkadaşlarımıza Rabbim de 
hizmetlerinin karşılığını fazlasıyla 
versin. Geçtiğimiz kongreden bu 
yana vefat eden teşkilat mensupla-
rımız varsa Allah rahmet eylesin.” 
ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİNDE SİYASET 
YAPMAK YÜKSEK İDEAL UĞRUNADIR

Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Cafer Güneş, Milli Görüş 
bayrağının ilk olarak Konya’da açıldı-
ğını belirterek, “Konya’nın bizim için 
ayrı bir önemi var. Konyalıların  üze-
rinizde büyük bir yük ve sorumluluk 
var.  Biz, iki sebepten dolayı siyaset 
yapıyoruz. Siyaset, yakın hedefler ve 
yüksek idealler uğruna yapılır. Bu 
kadar zorluğa rağmen Saadet Par-

tisinde siyaset yapmak yüksek ideal 
uğrunadır. Saadet Partisinde istişare 
çok önemlidir. Bizim aleyhimize de 
olsa doğruyu söylemek gibi bir ide-
alimiz var. Adil düzen anlayışımız 
var. Siyaset, bir emanettir. Kamu 
kaynaklarına, devlet imkânlarına 
ihanet etmemektir. Siyaset, yapa-
mayacağın şeyi vadetmemektir. 
Bugün Türkiye, iki büyük kutba ay-
rılmıştır. Saadet Partisi, köprü gö-
reviyle bu iki kutup arasında köprü 
görevi görmüş ve kutuplaşmanın 
derinleşmesini engellemiştir. Hiçbir 
siyasi parti, bizim düşmanımız de-
ğil. Durağan bir siyaset anlayışımız 
yoktur. Şartlara boyun eğmiyoruz, 
şartları değiştirmenin mücadelesini 
veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İKTİDAR OLACAĞIZ
Saadet Partisi’nin iktidar olaca-

ğını ve İslam ülkelerini yeniden bir 
araya getireceklerini ifade eden Gü-
neş, “Bugün Erbakan ‘memura, çift-
çiye, emekliye hiçbir şey yapmadı’ 
diyecek olan var mı? Erbakan Hoca, 
200 tane fabrikanın temelini attı. 70 
fabrikanın faaliyete geçtiği dönem-
leri yaşadık. Erbakan Hoca döne-
minde vakıf mallarına sahip çıkıldı. 
Amerika’nın üslerine el konuldu. 
Biz, iktidar olacağız. İslam ülkelerini 
yeniden bir araya getireceğiz. Şuan 
İslam ülkelerinin başındaki tüm li-
derler, ABD tarafından atanmış bir 
memurdur. Her şeyin farkındayız. 
D-8’ler fotoğrafını tekrar vereceğiz, 
ekonomide havuz sistemini tekrar 
getireceğiz. Dünyada adil düzen 
kurulacak. Bugün Türkiye, büyük 
bir girdabın içine girmiş durumda.”  
şeklinde olacağız. Yapılan seçimlerin 
ardından Lütfi Çelik başkanlığında 
Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkan-
lığı Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu ; Efkan Yıldırım, Yusuf İsen, 
Enes Çakır, Metin Çakı, Mustafa 
Aydoğdu, Mehmet Genç, Mehmet 
Şahbaz, Yakup Altuntaş, Talih İbiş, 
Hasan Basri Depreli, Fatih İnceçayır, 
Ali Bahçeli, Nuri Evcim, İbrahim Çe-
likdemir, Mehmet Altuntaş, Turan 
Aydın, Bilal Kepenekçi, Ahmet Se-
ven.”  Fatih Karaman Başkanlığında 
Saadet Partisi Karatay İlçe Yönetimi 
şu isimlerden oluştu;  Abdullah Ha-
kan Güre, Abdullah Öncül, Ahmet 
Aka, Ahmet Suphi Akçay, Celal 
Demir, Cumali Çelikel, Ebu Talha 
Doruk, Fatih Mehmet Çelik, Fatih 
Sayar, Hüseyin Atılkan, Kerim Killik, 
Mahmut Gülyavşan, Mevlüt Ceylan, 
Seyit Muhammet Halit Arık.”
n SİBEL CANDAN

Lütfi Çelik

Hüseyin Saydam Cafer Güneş

Fatih Karaman
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Özellikle Suudi Arabistan tarafın-
dan başlatılan Türk ürünlerine yönelik 
boykot kararı her ne kadar resmi bir 
karar olmasa da alenen uygulanmakta. 
Bu süreç diğer ülkelere de sıçrar mı? 
kaygısı olmakla berber yanlış yorum ve 
analizlerde etrafta uçuşmakta. 

Bölgeye Yapılan İhracat Değerleri 
Geçen hafta ve önceki haftalarda 

özellikle boykotun bölgeye sıçraması 
sonucunda 26 milyarlık ihracat pasta-
sının zarar göreceği yönünde görüşler 
öne sürülse de bu toptancı yaklaşımı-
nı öncelikle hatalı olduğunu söylemek 
lazım. 

Boykot veya Korumacı Önlemler 
Bağlamında Değerlendirirsek
Süreçte ülkemize karşı boykot veya 

ithalat vergileri ile korumacı önlem alan 
veya alma ihtimali olan ülkeler; Suudi 
Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır, Fas, 

Tunus olarak görmekteyim.
Analize Geçelim 

Yani ifade edildiği gibi 26 milyar 
dolar değil. 

Sadece Suudi Arabistan’ın toplam 
ihracatımız içerisinde payı yüzde 2 civa-
rında iken, 6 ülkenin toplam ihracatı-
mız içerisindeki payı toplamda yüzde 8 
bile etmiyor. 

Bu Ülkelerden 
Suudi Arabistan gayri resmi boykot 

kararı alırken, FAS  3 hafta önce itibariyle 
1.200 adet ürüne uygulanan yüzde 90 
civarında gümrük vergisinin süresini 
5 yıl süre ile tekrardan uzatma kararı 
aldı. Yani eklenen bir vergi değil. Mısır 

ile zaten ilişkilerimiz belli. 
Tunus gümrüklerde ya-
vaşlatma sürecine girer-
ken, BAE ve Bahreyn bir 
nevi Suudi Arabistan’ın 
maşası 

Boykot Sürecinin 
Arkasındaki iki Ülke 

Birleşik Arap Emir-
likleri ve Bahreyn, Suudi 
Arabistan’ın güdümün-
de iken, FAS, Tunus ve 

Cezayir ise Fransa güdümünde olan ül-
keler. Yani Fransa bu üç ülke üzerinden 
arka planda ayrı olarak Türkiye aleyhine 
çalışmalar yürüttüğünü bilmek bu üç 
ülkeyi S. Arabistan ile ilişkilendirmemek 
gerekmekte. Yoksa analizde büyük bir 

hataya düşebiliriz.
Öyle Veryansın Edildiği Gibi Değil

Sadece bu ülkelerin ihracatında 
düşüş yüzde 10 olsa 1.3 milyar dolar 

kısımlık bir azalma eder. Bu değer top-
lam ihracatımızın yüzde 1’ne bile denk 
gelmez. Ama demem o ki bu 6 ülkenin 
ihracatında yüzde 10 oranında bir dü-
şüş zaten boykottan dolayı olmayacak-
tır.  Olursa kısmen Suudi Arabistan’da 
olur ki orada ki yüzde 10 oranındaki 
düşüş ise 300 bin dolara tekabül et-
mektedir. 

Ama 
Biz çok yumuşak davranmaktayız. 

Veryansını neden onlar öyle davranıyor-
lar diye değil. Senin de aynısı yapman 
lazım. Bu boykot kararı ilk kez Suudi 
Arabistan’ın ilgili ticaret odalarından 
geldi. Yani resmi olarak devlet bağla-
mında bir kısıtlama yok 

Dolayısıyla 
Bu işin cevabını devletin ilgili birim-

leri yerine, TOBB başkanı ve TİM başka-
nı vermelidir.  Yani basın açıklamaları ile 
yapmayın etmeyin demekle olmuyor bu 
işler. Hemen acilen Suudi Arabistan’ın 
Türkiye’deki ürünleri ve yatırımları ifşa 
edilip boykot çağrısı hızlıca yapılmalıdır. 

ABD Seçimlerinden Gidersek
Biden ve sonrasında yeni ABD po-

litikası Obama döneminde olduğu gibi 
İran’la yeniden görüşme zemini içerisi-
ne girmeleri ile birlikte en yakın zamanda 
Suudi Arabistan’ın Türkiye ile ilişkilerini 
iyileştirme yönüne gideceğini çok yakın 
bir zamanda görebiliriz. 
Sonuç: Suudi Arabistan için ticarete 
siyaset karıştırıyorlar diyen STK tem-
silcilerine ise sözümüz, karşı taraf hala 
ısrarcıysa sende aynısı yapacaksın hem 
de en yüksek seviyeden. 

SUUDİ ARABİSTAN VE İHRACAT (3)

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

(1000 USD)
Ülkemiz İhracatındaki 
Sıralaması 

2019 ihracat 
Toplamı (ÖTS)  

 171 464 945

12.sırada BAE    3 517 973
13. sırada Mısır    3 316 667
16. sırada Suudi Arabistan    3 184 924
20. sırada Fas    2 307 576
45. sırada Tunus     847 699
85. sırada Bahreyn   261 191

TOPLAM 13 436 028

Halil Etyemez’den 
Cihannüma’ya ziyaret

Beyşehir’den İzmir’e
yardım TIR’ı uğurlandı

AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, Cihannüma Der-
neği Konya İl Temsilciliğini ziyaret 
ederek Başkan Ömer Faruk Seleş 
ve yönetim kurulu üyeleriyle isti-
şarelerde bulundu. AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, Cihan-
nüma Derneği Konya İl Temsilcili-
ğini ziyaret etti. Oldukça sıcak bir 
ortamda gerçekleşen ziyarette der-
nek faaliyetleri hakkında bilgi ve-
ren Cihannüma Konya İl Temsilci-
si Av. Ömer Faruk Seleş, tarihten 
aldıkları ilhamla geleceği inşa etme 
arzusunda olan Cihannüma gönül-
lülerinin insana ve insanlığa faydalı 
hizmetler üretmek için gayret gös-
terdiğini belirtti. Yeryüzünde ada-
letin tesis edilmesi için samimiyet-
le çalışan Cihannüma’nın yeniden 
bir ihya hareketi olduğunu ifade 
eden Seleş, koronavirüs salgını ne-
deniyle ortaya çıkan olumsuzluk-
ların faaliyetlerini durdurmadığını 
söyledi. Seleş “Pandemi sürecinde 
çalışmalarımıza online devam edi-
yoruz. Cihannüma YouTube, Fa-

cebook ve Twitter hesaplarından 
Cihannüma Sohbetleri ve E-panel 
programları düzenliyoruz. Önü-
müzdeki süreçte de çalışmalarımı-
za ara vermeden devam edeceğiz. 
Sosyal medya hesaplarımızdan 
faaliyetlerimiz takip edilebilir. Bu 
vesileyle faaliyetlerimizde bizlere 
destek olan herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez de sıcak misafir-
perverliklerinden dolayı dernek 
yöneticilerine teşekkür etti. Der-
neğin faaliyetlerini yakından takip 
ettiğini belirten Etyemez, Ömer 
Faruk Seleş ve arkadaşlarına çalış-
malarında başarı diledi. Ziyarette 
İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdü-
rü İbrahim Akyüz, SGK İl Müdürü 
Mustafa Murat Yavuz, Cihannüma 
Genel Merkez Denetleme Kurulu 
Üyesi M. Aziz Anik ve Konya Da-
nışma Kurulu Başkanı Mehmet 
Yavaş da hazır bulundu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde düzenle-
nen kampanya ile toplanan yar-
dım malzemelerinin bulunduğu 
TIR, İzmir’deki depremzedelere 
ulaştırmak üzere yola çıktı. Anıt 
Meydanında düzenlenen uğurla-
ma töreninde konuşan Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
Beyşehir halkının ülke genelinde 
yaşanan her türlü felaket ve ola-
ğanüstü durumlarda, zarar gören 
vatandaşlara geçmişte yardım 

elini uzattığını bildirdi. Bugün de 
İzmir’de yaşanan depremin ar-
dından Beyşehirlilerin yardım eli 
uzatarak vatandaşlık görevini ye-
rine getirdiğini ifade eden Bayın-
dır, depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlara Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifa diledi. Yardım 
TIR’ı, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek 
tarafından yapılan duanın ardın-
dan İzmir’de doğru yola çıktı.
n AA

10’Lar Dergisi tarım 
sektörünün sesi oldu

Çiftçinin tohumunu toprakla buluşturduğu bu aylarda “Ekim Özel Sayısı” ile okuyucuyla buluşan 10’Lar Dergisi, 
adeta Konya tarım sektörünün sesi oldu. Tarıma dair özel dosyaların yer aldığı dergi okuyucudan tam not aldı

Yenigün Gazetesi yaptığı ya-
yınlarla Konya’nın sosyal, kültürel, 
ekonomik hayatına katkı sağlamayı 
sürdürüyor. Özellikle sektörel bir 
dergi olarak Konya’nın alanında en 
yetkin markası haline gelen 10’Lar 
Dergisi, şehrin ekonomik dinamik-
lerini ortaya koyarak, şehrin tanı-
tımına destek veriyor. Son olarak 
“Ekim Özel Sayısı” ile okuyucusuyla 
buluşan 10’Lar Dergisi, yine ses ge-
tirdi. Konya tarımını masaya yatıran 
özel dosya haberleri ve tarıma dayalı 
sanayileşmede dikkat çeken üretim 
yelpazesini ele alan 10’Lar Dergisi 
Ekim Özel Sayısı, büyük beğeni top-
ladı. 
YENİGÜN’ÜN ÖNEMLİ BİR AMACI VAR 

“İyiliğe yaklaştırma, kötülükten 
uzaklaştırma” anlayışıyla hareket 
eden Yenigün Gazetesi, bu doğrul-
tuda önemli bir yayıncılık faaliyeti 
sürdürüyor. 

Şehrin kültür, sosyal ve ekono-
mik hayatına pozitif katkı sağlama-
yı ilke edinen Yenigün, yaptığı özel 
çalışmalarla kadim şehir Konya’nın 
gücüne güç katıyor. Özellikle son 
dönemde Konya’nın üretim konu-
sunda yazdığı başarı hikayesini tak-
dirle karşılayan Yenigün, bu konuda 
elini taşın altına koyarak, şehre itici 
güç olmayı amaçlıyor. Konya sa-
nayisinin her zaman yanında olan 
Yenigün, bu önemli başarıları Türki-
ye’ye hatta dünyaya açıyor. Böylece 
Konya’nın dünyaya açılan penceresi  

olan Yenigün, takdirle karşılanan 
çalışmalarına hız kesmeden devam 
ediyor. 

10’LAR DERGİSİ TARIMIN SESİ OLDU 
Şehre katkı sağlamayı önemli 

bir amaç olarak gören Yenigün, bu 

doğrultudaki yayınlarıyla önemli 
markalar ortaya çıkardı. Bunlardan 
biri olan 10’Lar Dergisi, şehrin eko-
nomik dinamiklerini ortaya koyarak, 
her ay aralıksız olarak okuyucuyla 
buluşuyor. 

81. sayısını çıkarmanın gururu-
nu yaşayan Yenigün Gazetesi 10’Lar 
Dergisi, Konya’nın en önemli alanla-
rından biri olan tarım konusunu özel 
dosyalarla masaya yatırdı. Çiftçinin 
tohumunu toprakla buluşturduğu 
bu aylarda “Ekim Özel Sayısı” ile 
okuyucuyla buluşan 10’Lar Dergisi, 
adeta Konya tarım sektörünün sesi 
oldu. 

TARIMA DAİR HER ŞEY
10’Lar Dergisi Ekim Özel Sayısı, 

dopdolu içeriği ile okuyucusundan 
tam not aldı. 

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
tarımda önemli bir üs olan Kon-
ya’nın tarımsal üretim yelpazesini 
ortaya koyan haber ve röportajlarla 
önemli bir iş çıkarak Yenigün, tarım-
sal endüstriyi de unutmadı. Tarıma 
dayalı sanayideki Konya’nın başarı-
lı üreticilerine de yer veren 10’Lar 
Dergisi, tarım alanındaki başarıların 
artması konusunda yol gösterici olu-
yor. Bunun yanında Konya tarımın-
daki sorunları ve yapılması gereken-
leri de kamuoyuyla paylaşan 10’Lar 
Dergisi, ilgili makamların sahadaki 
sorunları öğrenmeleri konusunda 
da ciddi bir araç oldu. 
n FAHRİ ALTINOK
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EREĞLİ’NİN İLK BAYAN MİLLİ ATLETİ  
ANTRENÖRÜ : YASEMİN KAYAOĞLU

Konya’mızda atletizm sporuyla ön pla-
na çıkmış Ereğli ilçemizden şu ana kadar 
bayanlarda Yasemin Kahyaoğlu, Aylin 
Erol, Hafize Ünaler, Sevilay Ünaler ve Ufuk 
Sarıkafa milli formayı giyme şerefine eriş-
tiler.

Bu isimlerin ilk millisi Yasemin Kahya-
oğlu (1970) aslen Karaman Ayrancılı. Abla 
Esma Kahyaoğlu’nun Mersin’de yapılan 
İlkokullar Arası Kros Türkiye Birinciliği’nde 
üçüncü olması, kardeş Yasemin’in gönlü-
ne atletizmi nakşetmesine sebep olmuştu.

Yasemin Kahyaoğlu Cumhuriyet İlko-
kulu 1. sınıf öğrencisiyken öğretmen Refik 
Özkobat yarışlar öncesi okul çevresinde 
kros antrenmanları ile atletizme adım attı. 
Bu çerçevede Kahyaoğlu 5. sınıf öğrenci-
siyken Konya’daki yarışta üçüncü olması 
moralini yükseltti.

Ereğli Ortaokulu’ndayken Kahyaoğ-
lu’nun performansı artmaya başladı. Çün-
kü ilkokuldayken Konya’da yapılan il bi-
rinciliği sonrası antrenman yapılmıyordu. 
Ortaokulda ise Beden Eğitimi Öğretmeni 
Hilmi Yılmazok bütün yıl boyunca haftada 
yedi gün motosikletiyle öğrencilerini Ereğ-
li’nin yollarında koşarken takip ediyordu. 
Hilmi Öğretmenin bu gayreti her geçen 
gün atletlerinin performansını yükseltti. 
Dolayısıyla Cumhuriyet Okulu Konya birin-
ciliklerine abone oldu.

Yasemin Kahyaoğlu ilk büyük başarısı-
nı her yıl geleneksel olarak 27 Aralık’ta An-
kara’da yapılan Büyük Atatürk Koşusunda 
gerçekleştirdi. 1983 yılında Ortaokullar 
Türkiye Birincisi olarak yeteneğini ispat etti.

1984 yılında ise Kahyaoğlu; ilimiz Dut-
lukır kros parkurunda yapılan Okullar Tür-
kiye Birinciliği yarışlarında, ortaokullarda 
birinci oldu.

1984 yılında Ereğlispor Atletizm Takı-
mı’nın kurulmasıyla Kahyaoğlu; okul, ferdi, 
bölge yarışları yanında kulüp yarışlarında 
da forma giymeye başladı.

1985 yılında annesi vefat eden Kahya-
oğlu 27 Aralık’taki başarısını tekrar ederek 
ortaokullarda Türkiye şampiyonu oldu.

1986 yılında annesinin vefatıyla acılı 
günler geçirirken, aynı yıl Saraçoğlu’nda 
yapılan Kros Türkiye Birinciliği yıldızlarda 

birinci olarak ilk milli formasını Roman-
ya’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda 
giydi ve on dördüncü oldu.

1987 yılında Yasemin Kahyaoğlu, Sa-
raçoğlu’nda yapılan Okullar Kros Türkiye 

Birinciliği’nde liselerde Şeref kürsüsünün 
en üstüne çıktı. Aynı yıl Kahyaoğlu’nun da 
formasını giydiği Ereğlispor genç bayan-
larda Türkiye şampiyonu olmuştu ama 
takım imkansızlık nedeniyle İngiltere’ye 

gidememişti.
1987 yılında bir süre atletizme ara ve-

ren Yasemin Kahyaoğlu 1988 yılında da 
atletizmi bıraktı. 

Kronometrik en iyi dereceleri:

800 metrede 2.20 ile birincilik
1500 metrede 4.47 ile ikincilik
3000 metrede 10.17.2 ile İzmir Yıldız-

lar Türkiye Rekoru
1999 yılında Konya Besyo’dan mezun 

oldu. 1 yıl Uşak’ta fahri antrenörlük ve üc-
retli öğretmenlik yaptı. Sonrasında Ereğli 
Balkaya’da ücretli öğretmenliğe devam 
etti.

2005 yılında fahri olarak Konya Genç-
lik ve Spor Müdürlüğü’nde atletizm ant-
renörü olarak göreve başlayan Yasemin 
Kahyaoğlu, 2013’ten beri kadrolu olarak 
görevini sürdürüyor.

Yasemin Kahyaoğlu’nun yetiştirdiği 
atletler:

Yunus Emre Çelik : (2014 yılı Salon 
16 yaş Türkiye Şampiyonası’nda üç adım 
atlamada üçüncü,

Esra Konyalı : (Okullar 2015 Türkiye 
Şampiyonası’nda 400 metrede 3.)

Mevlüt Demirel : ( Okullar Uzun Atla-
ma’da 3.) 

Yusuf Uzun ( 2017 Salon Triatlonda 3., 
Pentatlon Türkiye Şampiyonası’nda 2. 

Mustafa Burak Eskil : ( 2015 yılı Salon 
Türkiye Şampiyonasında uzun ve üçadım 
atlamada 2.

Burhan Akdeniz : ( 2017 Okullar Tür-
kiye Şampiyonası 100 metre engelde 2. , 
Analig Türkiye Şampiyonası 100 metre 
engellide 2.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Antrenör Yasemin Kahyaoğlu sporcuları ile…

Atletizm sporunun yuvası Ereğli Ortaokulu öğretmenleri Hilmi Yılmazok başta olmak üzere, Gülşadiye Aldemir ve Ali Baran Ünlü, 
sporcuları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar…

Balkan ikincisi Zekeriya Akdoğan ve Yasemin Kahyaoğlu, 
Dutlukır’daki yarış sonrası milli formayı hak etmişlerdi… Yasemin Kahyaoğlu’nun başarısında Öğretmeni Hilmi Yılmazok’un imzası var...

Ereğlili bir diğer milli atlet, Sevilay Ünaler…

Yasemin Kahyaoğlu atletizme yeni başladığı yıllarda, zamanın Gençlik ve Spor il 
Müdürü Bahtiyar Demir’in elinde birincilik madalyasını almıştı.

Ereğli’nin Milli atleti Hafize Ünaler… Milli Atlet Ufuk Sarıkafa şeref kürsüsünde… Milli atlet Aylin Erol…
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Dev Kartallar, uzatmada kanatlandı
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele eden Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol, 
ligin dördüncü haftasında sahasın-
da ağırladığı Budo Gemlik Basket’i 
uzatmalara giden maçta 93-89 
mağlup etmeyi başardı. Bursa 
temsilcisi karşısında iyi bir oyun 
sergileyen Dev Kartallar, aldığı ga-
libiyetle ligdeki üçüncü galibiyetine 
ulaştı. 

1.Periyot: Karşılıklı basketlerle 
başlayan ilk çeyrekte üstünlük sü-
rekli el değiştirdi. Adeta takımların 
birbirlerini denediği ilk çeyrek Bü-

yükşehir Hastanesi Konyaspor Bas-
ketbol’un 26-25 üstünlüğüyle sona 
erdi.

2.Periyot: İkinci çeyreğe ise tem-
silcimiz Konyaspor Basketbol, kötü 
başlarken Bursa temsilcisi Budo 
Gemlik Basketbol, bu çeyrekte daha 
iyi oynadı. Hücumda sorun yaşayan 
Dev Kartallar, bu periyotta 14 sayı 
bulurken potasında ise 18 sayı gör-
dü. Bu oyundan sonra Budo Gemlik 
Basket soyunma odasına 43-40 önde 
gitti.

3.Periyot: Soyunma odasından 
harika dönen Konyaspor Basketbol, 

üçüncü çeyrekte küllerinden doğdu. 
Cengiz Karadağ’ın öğrencileri bu 
periyotta rakibine nefes aldırmadı. 
Hücum reaksiyonlarında başarılı bir 
performans sergileyen Yeşil-Beyaz-
lılar, savunmada da sertliği arttırınca 
son çeyreğe 7 sayı farkla 60-53 önde 
girdi. 

4. Periyot: Son çeyreğe 7 sayı 
önde giren Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor sayı farkının rahatlığını 
yaşadı. Karşılaşmanın son çeyreğin-
de konsantrasyon eksikliği yaşayan 
Yeşil-Beyazlılar, iyi bir oyun sergi-
leyemedi. Potasında 22 sayı gören 

Dev Kartallar, rakip potaya ise 15 
sayı bırakabildi. Oluşan bu sonuç-
tan sonra karşılaşma 75-75 eşitlikle 
uzatmaya gitti.

Uzatma: Uzatmaya giden karşı-
laşmada 5 dakikalık bir süre daha 
oynandı. Uzatma periyoduna iyi baş-
layan yeşil beyazlılar, bu oyununu 
uzatmanın sonuna dek sürdürdü. Bu 
periyotta 18 sayı bulan temsilcimiz 
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, rakibine de 14 sayı imka-
nı verice karşılaşmadan 93-89 galip 
gelmesini bildi.
n SPOR SERVİSİ

Kravets’e
milli davet

Kravets yine
boş geçmedi 

Kartal, Fenerbahçe’yi 
Kadıköy’de 2. kez yendi

İttifak Holding Konyaspor’un golcü futbolcusu Artem 
Kravets, Ukrayna Mili Takımının UEFA Uluslar Ligi’nde 
Almanya ve İsviçre ile oynayacakları maçların aday kadro-
suna davet edildi. Sezon başında Dinamo Kiev’den transfer 
edilen deneyimli santrfor Konyaspor ile ligde çıktığı 6 maç-
ta 5 gole imza attı. Gollerinin yanı sıra 1 de asisti bulunan 
Artem Kravets’in performansını Ukrayna Milli Takımı Tek-
nik Direktörü Andriy Shevchenko’da beğendi ve deneyimli 
oyuncuyu milli takıma davet etti. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un sezon başında Dinamo Kiev’den transfer 
ettiği Artem Kravets, Fenerbahçe’yi de boş geçmedi. Bu 
maça kadar ligde 5 maçta 4 gol atan Ukraynalı golcü Fener-
bahçe karşısında takımın ikinci golünü atarak gol sayısını 
5’e çıkarttı. 

Konyaspor’un Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ettiği maçın 
78. dakikasında savunmadan Abdülkerim’in gönderdiği 
topta Artem Kravets kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. De-
neyimli golcü şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 

Tecrübeli oyuncu daha önce Beşiktaş (2), Yeni Malat-
yaspor’a ve Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşamıştı. 
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0’lık Fener-
bahçe galibiyetiyle beraber Kadıköy’de ikinci kez kazanmış 
oldu.

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 
2-0 mağlup eden Konyaspor’da Teknik Direktör İsmail 
Kartal, Kadıköy’de ikinci galibiyetini aldı. 2018-2019 se-
zonunda Ankaragücü’nün başında yer alan Kartal, 3-1’lik 
galibiyetle Kadıköy deplasmanında ilk galibiyetini almıştı. 
Bu maçın ardından Fenerbahçe’de Teknik Direktör olarak 
görev yapan Philip Cocu ile yollar ayrılmıştı. 2020-2021 
sezonunda ise Konyaspor ile Kadıköy deplasmanına çıkan 
Kartal, 2-0’lık skorla bu deplasmanda ikinci galibiyetini 
almış oldu. Yeşil-beyazlılar, aldığı 2-0’lık galibiyet ile bu 
sezon deplasmandaki ilk gollerini kaydetti. n İHA

Konya’nın spor tarihi Konya Yenigün 
Gazetesi’nde hayat bulmaya devam ediyor. 
Daha önce tarihsel spor yayıncılığı alanında 
pek çok önemli projeye imza atan Konya 
Yenigün Gazetesi, şimdi de Konya’nın ata 
sporu sayılan bisikletin tarihini yayınlaya-
cak. Uzun süredir yayınlanan atletizm tari-
hinin ardından bisiklet tarihi de Konya’nın 
önemli sporcularının unutulup gitmemesi-
ne büyük katkı sağlayacak. 

ÖNEMLİ İSİMLERİN 
KONTROLÜNDE HAZIRLANACAK

Konya denilince akla ilk gelen sporlar-
dan olan bisikletin tarihini çok önemli isim-
ler hazırlayacak. Projenin genel kapsamını 
eski gazeteci Nizamettin Yetişen belirler-
ken, eski milli bisikletçi ve antrenör Fatih 
Harmancı projenin editörlüğünü yapacak. 
Konya atletizm tarihinin yazarı olan Konya 
Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği Eski 
Başkanı Muzaffer Tulukcu ise projeye da-
nışmanlık hizmeti verecek. 

HER HAFTA OKUYUCU İLE BULUŞACAK
Konya’nın spor tarihine ışık tutacak ya-

yınları ile bilinen Konya Yenigün Gazetesi, 
şimdi de Konya’nın bisiklet tarihini gün yü-
züne çıkaracak. Her hafta Çarşamba günü 
okuyucularla buluşacak olan “Konya’nın 
ata sporu bisiklet” isimli çalışma bu alanda 
yapılmış ilk ciddi çalışma olacak. 

NİZAMETTİN YETİŞEN KİMDİR?
Konya’nın önemli spor hafızalarından 

olan eski gazeteci Nizamettin Yetişen, 
“Konya’nın ata sporu Bisiklet” projesini 
Konya Yenigün için yazacak. Uzun yıllar ga-

zetecilik yapan Nizamettin Yetişen, Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü gibi kurumlarda çalıştı 

ve Konya Ticaret Odası Basın Müşavirliği’n-
den emekli oldu. Konya bisiklet tarihinin 
canlı tanıklarından olan Yetişen, hem ki-
şisel arşivinden hem de Konya arşivinden 
yararlanarak önemli projenin yazımını ger-
çekleştirecek. Proje ile ilgili bilgiler veren 
Nizamettin Yetişen, “Konya’nın bisiklet 
tarihinin yazılmasına olan katkılarından do-
layı duayen gazeteci Nail Bülbül’e teşekkür 
ederim” dedi.

FATİH HARMANCI KİMDİR?
“Konya’nın ata sporu bisiklet” projesi-

nin editörlüğünü ise Fatih Harmancı yapa-
cak. Eski milli bisikletçi olan ve bisiklet ant-
renörlüğü yapan Harmancı, Konya bisiklet 
tarihine ışık tutacak projenin editörlüğünü 

üstlenerek Konya kültür hayatına katkı su-
nacak. 

MUZAFFER TULUKCU KİMDİR?
Bir süredir Konya Yenigün Gazetesi’nde 

yayınlanmakta olan Konya atletizm tarihinin 
de yazarı olan Muzaffer Tulukcu, bisiklet 
tarihinin yazımına da katkı sunacak. Eski at-
letizm sporcusu ve antrenörü olan Tulukcu, 
uzun yıllar Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü’nde görev yaptı. Bir dönem 
Konya Bisiklet Sporunu Kalkındırma Der-
neği’nin de başkanlığını yürüten Tulukcu, 
yeni projeye danışmanlık hizmeti verecek. 
Tulukcu, pek çok farklı alanda ortaya koydu-
ğu eserlerle Konya kültür hayatına önemli 
katkılar sağlamıştı. n SPOR SERVİSİ

Konya’nın ata sporu 
bisikletin tarihi yazılıyor

Konya Yenigün Gazetesi yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Konya spor tarihine ışık tutacak yayınları ile bilinen 
Konya Yenigün Gazetesi, yazımı devam eden atletizm tarihinin yanı sıra Konya’nın bisiklet tarihini de okuyucuları ile 
buluşturacak. “Konya’nın ata sporu bisiklet” ismi ile yayınlanacak projeyi eski Gazeteci Nizamettin Yetişen kaleme 
alırken, bisiklet antrenörü Fatih Harmancı editörlüğünü, tarihçi yazar Muzaffer Tulukcu ise danışmanlığını yapacak

Süper Lig’in 8. haftasında konuk ettiği 
İttifak Holding Konyaspor’a 2-0 yenilen Fe-
nerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. 
Ligde üst üste son 4 karşılaşmasını kazanan 
sarı-lacivertliler, bu galibiyet serisini de İttifak 
Holding Konyaspor maçında yitirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında tutuk bir gö-
rüntü sergileyen sarı-lacivertliler, 67. dakika-
da Jevtovic’in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 
Beraberlik için rakip yarı alanda daha fazla 
varlık gösteren Fenerbahçe, 78. dakikada Kra-
vets’in golüne engel olamadı ve fark 2’ye çıktı.

Kalan bölümde girdiği pozisyonlardan so-
nuç alamayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 yenik 
ayrıldı. Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra İttifak 
Holding Konyaspor maçında skor üretemedi.

PELKAS’IN GOLÜ VAR’A TAKILDI
Fenerbahçe’nin Yunanistanlı oyuncusu Di-

mitris Pelkas’ın ayağından bulduğu gol, VAR 
kararıyla iptal edildi. Mücadelenin 31. dakika-
sında Pelkas’ın ceza sahası içi sağ çaprazda 
topun gelişine yaptığı aşırtma vuruşta meşin 
yuvarlak ağlarla buluşurken, hakem Ali Şan-
salan, VAR odasından uyarıldı. Pozisyonu izle-
yen Şansalan, 34. dakikada elle oynama kara-
rı gerekçesiyle golü iptal etti. n SPOR SERVİSİ

Fener’in yenilmezlik serisini Konyaspor bitirdi!

Fatih Harmancı



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

SÜPER LİG  
2020-2021

PUAN DURUMU

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor’da Fenerbahçe ga-
libiyetinin sevinci yaşanıyor. Ligin 8. 
haftasında deplasmanda ligin en güçlü 
kadrolarından birine sahip olan Fener-
bahçe ile karşılaşan Anadolu Kartalı, 
rakibini Artem Kravets ve Jevtovic’in 
golleri ile yenmeyi başardı. Bu sonuçla 
puanını 9’a yükselten Yeşil Beyazlılar, 
gözünü şimdiden Kasımpaşa maçına 
çevirdi. Maçtan sonra açıklamalarda bu-
lunan Konyaspor Teknik Direktörü İsmail 
Kartal rakibi çok iyi analiz ederek önemli 
bir galibiyet aldıklarını belirtti. 

PLANIMIZ TUTTU
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor ligin 8. haftasında konuk ol-
duğu Fenerbahçe’yi 2-0 yenmeyi başar-
dı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda 
bulunan İH Konyaspor Teknik Direktörü 
İsmail Kartal ise karşılaşmayı değer-
lendirdi. Kartal, “Fenerbahçe’yi çok iyi 
analiz ettik. Özellikle 3. bölgede Fener-
bahçe’nin çok fazla baskı yapmadığını 
biliyorduk. Fenerbahçe’yi üzerimize 
çekerek sürekli geriden oyun kurup, ta-
kım boyunu uzatıp, arkadaki boşlukları 
değerlendirip sonuç almak istiyorduk ve 
bu plan tuttu” diye konuştu.

HAKLI BİR GALİBİYET ELDE ETTİK
Süper Lig’in 8. haftasında Kon-

yaspor deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0 
mağlup etti. Müsabaka sonrası basın 
toplantısında konuşan Konyaspor Teknik 
Direktörü İsmail Kartal, yedi tane sakat 
ve hasta oyuncuları olmasına rağmen 
paniklemediğini ifade ederek, “Sonsuz 
bir güvenim var. Biz Konyaspor olarak 
ben her maça kazanmak için çıkıyorum. 
İyi futbol için oyuncuları motive ediyo-
rum. Hafta başından beri oyuncularımı 
çok motive ettim. Fenerbahçe’yi çok iyi 
analiz ettik. Özellikle 3. bölgede Fener-
bahçe’nin çok fazla baskı yapmadığını 
biliyorduk. 

Fenerbahçe’yi üzerimize çekerek sü-
rekli geriden oyun kurup, takım boyunu 
uzatıp, arkadaki boşlukları değerlendirip 
sonuç almak istiyorduk ve bu plan tuttu. 
Fenerbahçe’nin duran toplarda çok et-
kili olduğunu biliyorduk ve hafta içi bu 

yönde ciddi çalışmalarımız oldu. Alan 
savunmasıyla beraber bazı oyunculara 
taktik anlamda özel görevler verdik. Bu 
görevleri oyuncularım harfi harfine hep-
sini yerine getirdi. 60. dakikadan sonra 
fizik olarak takım iyi durumda ve üzeri-
mize geleceklerini biliyorduk. Arkadaki 

boşlukları değerlendirip kazanmak için 
hamle yaptık. Bütün planlarımız tuttu. 
Bugün verdiğim görevleri gerçekten 
harfi harfine yerine getiren oyuncuları-
mı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Kon-
yaspor camiasına ve taraftarlara hediye 
ediyorum. 7 haftadır her zaman futbol 

oynamaya çalışan Konyaspor olarak 
istediğimiz sonuçları alamadık. Bugün 
taktiksel anlamda verdiğim görevleri 
oyuncular yerine getirdi ve haklı bir ga-
libiyet elde ettik. Fenerbahçe’ye bundan 
sonraki maçlarda başarılar diliyorum” 
dedi.  n İHA

Kartal: Fenerbahçe’yi 
çok iyi analiz ettik!

Süper Lig temsimiz İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe karşısında muhteşem bir galibiyete imza 
attı. Önemli eksiklerle İstanbul’a giden ve güçlü rakibini 2-0 mağlup eden Anadolu Kartalı’nda teknik 

direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe’yi çok iyi analiz ederek yenmeyi başardıklarını söyledi O nasıl 
gol Jevto!

Adil ve Abdül’den 
efsane performans!

Konyaspor’un, Fenerbahçe’yi 2-0 devirdiği maçta Kon-
yaspor’un tecrübeli oyuncusu Marko Jevtovic inanılmaz bir 
gole imza attı. 67. dakikada soldan ortalanan topu Levan 
Shengelia müsait durumdaki Jevtovic’e indirdi. Yıldız oyun-
cu muhteşem bir dömivole vuruşu ile topu ağlarla buluş-
turdu. 

Daha önce de jeneriklik goller atan Jevto, kariyerinin 
en güzel gollerinden birini atmış oldu. Jevtovic’in golünün 
haftanın golü seçilmesine kesin gözü ile bakılıyor.
n SPOR SERVİSİ

Sakatlıklarla başı dertte olan ve sezon başından beri 3 
as stoperini kaybeden Konyaspor, büyük bir endişe ile gitti-
ği İstanbul’dan muhteşem bir galibiyetle döndü. Fenerbah-
çe karşısına as stoperlerinden yoksun çıkan Anadolu Karta-
lı’nda savunmanın ortasında Adil Demirbağ ve Abdülkerim 
Bardakçı forma giydi. 

Daha önceki maçlarda duran toplardan ve kanat or-
ganizasyonlarından gol yiyen Yeşil Beyazlılar Fenerbahçe 
karşısında bu sıkıntıyı yaşamadı. Ligin en çok duran top 
golü atan takımı olan, en fazla isabetli orta sayısında lider 
konumda bulunan Sarı-Lacivertliler’e karşı olağanüstü bir 
performans ortaya koyan Adil – Abdülkerim ikilisi gecenin 
en çok alkış alan isimleri oldu. Ligin en etkili santrforlarına 
nefes aldırmayan ikili Konyaspor taraftarının takdirini top-
ladı. Öte yandan Abdülkerim Konyaspor’un ikinci golünde 
asisti yapan oyuncu oldu. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Sportif Direktörü Adnan 
Erkan, Fenerbahçe’nin iptal edilen gol 
kararının doğru olduğunu söyledi. Kon-
yaspor, Süper Lig’in 8. haftasında dep-
lasmanda karşı karşıya geldiği Fener-
bahçe’yi 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın 
ardından Konyaspor Sportif Direktörü 
Adnan Erkan basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. 

 ÇOK DOĞRU ZAMANLARDA 
2 GOL ATTIK

Adnan Erkan, sarı-lacivertli takımın 
karşısına değerli oyunculardan yoksun 
çıktıklarının altını çizerek, “Lige iyi baş-
lamıştık. Bunu herkes gördü ama Başak-
şehir maçından bir önceki ve o maçtaki 
sakatlıklarımız oyun grubumuzdaki en 
değerli oyuncularımızı kaybettik gibi bir 
görüntü oldu. Bunun şaşkınlığını ve zor-
luğunu Başakşehir maçında yaşadık. O 
maçı kaybettik bu bizi çok üzdü ama o 
maçı oynadığımız arkadaşlarla mecbur 
bu maça da çıkacaktık. Tabii Fenerbah-

çe’nin sezon başından bu yana bir formu 
ve geniş kadrosu var. Biz de bunun aksine 
7-8 oyuncumuzdan yoksun şekilde maça 
çıktık. Herkesin bildiği gibi favori Fener-
bahçe’ydi ama biz bir haftadır bir sürpriz 
yapacağımızın inancıyla bunu oyuncuları-
mızla paylaştık. Ona uygun oyun oynadık. 
Erken gol yemememiz gerekiyordu. Bunu 
sağladık ve ondan sonra oyuna ortak ol-
duk. Çok doğru zamanlarda 2 gol attık. Dı-
şardan bakıldığında oyunun hakkı gördü-
ğünüz gibi galibiyetimiz şeklindeydi. Bu 
yönden çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

BİZE GÖRE DE 
ELLE ALINMIŞ BİR TOPTU

Adnan Erkan, Fenerbahçe’nin VAR 
uyarısıyla iptal edilen gol pozisyonu hak-
kında da konuşarak, “Devre arasında iz-
ledim. Bize göre de elle alınmış bir toptu. 
Vücudun dengesiyle hiçbir zaman o şekil-
de topu önüne alamazdı. Bana göre hake-
min kararı doğruydu” ifadelerini kullandı.
 n İHA

Adnan Erkan: İptal edilen gol doğru karar

RPS

Anadolu Kartalı İstanbul’da uçtu!
Sıkıntılı bir süreçten geçen ve 

4 maçtır kazanamayan Konyaspor, 
önemli eksiklerle gittiği İstanbul’dan 
3 puanla dönüyor. Fenerbahçe karşı-
sında muhteşem bir mücadele ortaya 
koyan Anadolu Kartalı, galibiyeti Jev-
tovic’in inanılmaz golü ve Artem Kra-
vets’in rahatlatan vuruşu ile elde etti.

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor ligin 8. haftasında 
deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaş-
tı. En son sahasında Beşiktaş’ı yenen 
ve 4 maçtır kazanamayan Anadolu 
Kartalı, önemli eksiklerle çıktığı Fe-
nerbahçe deplasmanından uzun yıllar 
unutulmayacak bir galibiyet aldı. Yeşil 
Beyazlılar’a galibiyeti getiren golü Jev-
tovic ve Artem Kravets attı.

MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Ozan Tufan’ın uzak 

mesafeden sert vuruşunda, top yan-
dan dışarı çıktı.

27. dakikada Fenerbahçe savun-
masının arkasına atılan topa hareket-
lenen Milosevic, kaleci Altay Bayındır 
ile karşı karşıya kaldı. Milosevic’in 
aşırtma vuruşunda, Altay Bayındır iki 
hamlede topa sahip oldu.

31. dakikada Fenerbahçe’nin golü 
iptal edildi. Pelkas’ın ceza sahası sağ 
çaprazından topun gelişine aşırtma vu-
ruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 
İlk anda golü veren maçın hakemi Ali 
Şansalan, VAR’dan gelen uyarı üzeri-
ne pozisyonu saha kenarında ekrandan 
izledi. Gol pozisyonunda Valencia’nın 
topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen 
Şansalan, golü iptal etti.

İlk yarının kalan bölümünde başka 
pozisyon olmadı ve takımlar soyunma 
odasına golsüz eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARI
59. dakikada Gökhan Gönül’ün pa-

sına hareketlenen Samatta, Konyaspor 

savunmasının hatası sonrası sağ çap-
razda topla buluşarak ceza sahasına 
girdi. Samatta’nın sağ ayağının dışıyla 
vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvar-
lağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 

67. dakikada İttifak Holding Kon-
yaspor öne geçti. Soldan arka direğe 
atılan uzun topta Shengelia’nın indir-
diği meşin yuvarlağı Jevtovic, şık bir 
voleyle ağlara gönderdi: 0-1

78. dakikada konuk ekip farkı 2’ye 
çıkardı. Savunmadan atılan uzun topa 
hareketlenen Kravets, kaleci Altay Ba-
yındır’la karşı karşıya durumda meşin 
yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

87. dakikada Luiz Gustavo’nun 
ceza yayının gerisinden sağ ayağıyla 
plasesinde, top az farkla üstten dışarı 
gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon ol-
madı ve İttifak Holding Konyaspor sa-
hadan 2-0 galip ayrıldı. n AA

Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 
85 Ademi), Pelkas (Dk. 58 Cisse), Thiam (Dk. 46 Perotti), Samatta (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 
60 Shengelia), Jevtovic (Dk. 72 Alper Uludağ), Cikalleshi, Milosevic (Dk. 90+5 Hurtado), Miya, Kravets
Goller: Dk. 67 Jevtovic, Dk. 78 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Ozan Tufan, Dk. 81 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 73 Sehic, Dk. 84 Alper Uludağ, Dk. 88 Adil Demir-
bağ (İttifak Holding Konyaspor)


