
Gençlerin 
enerjisiyle hedefe 
yürüyoruz’
n HABERİ SAYFA 5’TE

Kalbinden
bıçaklanan genç 
hayatını kaybetti
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya için 
alternatif bir 
tarım ürünü daha
n HABERİ SAYFA 10’DA

TÜRK SİYASETİNİN 
SEMBOL İSMİYDİ

Türk siyasi tarihine iz bırakan önemli isimlerden olan 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan, adını taşıyan NEÜ’de 2. 
Ulusal Necmettin Erbakan Sempozyumu’yla anıldı. 
Sempozyumda bu yıl Erbakan Hoca’nın siyasi yönü 

üzerinde duruldu.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Yıkım tamam sıra yapımda
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tarihi dokuya uygun dönüşüm çalışması 
için Mevlana Çarşısı’nda başlatılan yıkım 
tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana 

Çarşısı’nın oluşturduğu kötü görüntünün 
tarihe karıştığını belirterek, şehre değer 
katacak ve Türkiye’de çok konuşulacak 
yeni projenin Aralık ayı içinde başlamasını 
planlandıklarını söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Hepimiz sorumluyuz
Gıda üretimi yapılan tesisler-
den gelen çirkin görüntüler, 
insanları tükettikleri gıdanın 
güvenliği açısından tedirgin 

eder oldu. Uzmanlar güvenli 
gıda tüketimi için her tüketici-
nin aynı zamanda bir denetçi 

olduğuna dikkat çekiyor

HERKES DENETÇİ
Ancak tam bir denetim meka-
nizmasının sağlanması için bu 
konuda devlet politikalarının 
yanında vatandaşların da dikkatli 
olması gerekiyor. TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Hulusi Ada, gıda gü-
venliği konusunda vatandaşların 
da aynı zamanda bir denetçi 
olduğuna dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 4’TE

AĞIR CEZALAR VAR
Son günlerde gıda işletim 
tesislerinde çekildiği iddia 
edilen görüntülerin yayılmasının 
ardından tüketiciler gıda ve gıda 
güvenliği konusunda tedirgin ol-
maya başladı. Tarım ve Orman 
Bakanlığı işletmelerde gereken 
incelemeleri yaparak, işletme-
lere ağır cezalar kesmesinin 
yanında işletmelerin faaliyetleri-
ni de durdurabiliyor.

‘Karabağ zaferi 
kutlu olsun’

Başkan Ünver 
korona oldu

‘Gençliğin dili 
250 karakter!’

TYB Konya Şubesi’nin konfe-
ranslar dizisine konuk olan eski 
MEB ve Kültür Bakanı Prof. Dr. 
Nabi Avcı, cep telefonlarıyla 
ilgili 30 yıl önce hazırladıkları 
raporda bugünlere işaret 
ettiklerini, bugünün gençliğinin 
dilinin 250 karaktere indiğini 
söyledi. n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya Fikir Sanat Kültür Adam-
ları Birliği Derneği Yönetim Ku-
rulu Adına bir açıklama yapan 
Dernek Başkanı Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ, “Karabağ’daki iş-
galin sona ermesi kutlu olsun” 
dedi. n HABERİ SAYFA 7’DE

Kulu Belediye Başkanı Mu-
rat Ünver, Kovid-19 testinin 
pozitif çıktığını bildirdi. Sosyal 
medya hesabından paylaşımda 
bulunan Başkan Ünver, “Lütfen 
maske mesafe ve hijyen kural-
larına uyalım uymayanları ikaz 
edelim, Allah herkese sağlık 
sıhhat versin” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Tecrübe ile kalite 
Yusuf Tetik’te 

1995 yılında beri Konya’da bir aile işletmesi olarak, baba 
Mustafa Tetik’ten sonra oğullara tarafından hizmetine 
devam eden Yusuf Tetik Restaurant ve Tatlı, bugün 1 
Restaurant ve iki tatlı şubesiyle sektörde istikrarlı bir 
şekilde büyürken, müşteri memnuniyeti önceliklidir 
anlayışından taviz vermiyor. n HABERİ SAYFA 3’TE
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1995 yılında beri Konya’da bir aile işletmesi olarak, baba Mustafa Tetik’ten sonra oğullara tarafından hizmetine devam eden Yusuf Tetik Restaurant 
ve Tatlı, bugün 1 Restaurant ve iki tatlı şubesiyle sektörde istikrarlı bir şekilde büyürken, müşteri memnuniyeti önceliklidir anlayışından taviz vermiyor

Yeni yatırımlarla büyüyor
Yusuf Tetik Restaurant ve Tatlı, 

hizmet sektöründe faaliyet gösteren 
Konya’nın önemli markaları ara-
sında yer alıyor. Temeli 1995 yılına 
dayanan Yusuf Tetik Restaurant ve 
Tatlı, kendini sürekli geliştirerek yeni 
yatırımlarla birlikte sürekli büyüme 
eğilimiyle yoluna devam ediyor. Yu-
suf Tetik Restaurant ve Tatlı İşletme 
Müdürü Muhammed Enes Tetik 
Konya’da 25 yıldır restoran sektö-
ründe hizmet verdiklerini belirterek, 
“Babamız tarafından 25 yıl önce hiz-
mete açılan restaurantımızda hijyen, 
kalite, lezzet başta olmak üzere isim 
yapmaya başlamış bulunuyoruz. 
Menümüz oldukça zengindir. Etli 
ekmek, karışık etli ekmek, börek, 
Adana kebap, Urfa kebap, Tavuk şiş, 
Kanat, Kuzu kaburga ve tatlı çeşit-
lerimizle Konyalı hemşerilerimizin 
damak tadına hizmet veriyoruz. Bu-
gün artık Yusuf Tetik markasıyla şu-
beleşmeye başlayarak, restaurantın 
yanında tatlı çeşitleriyle de hizmet-
lerimiz devam ediyor. Tatlı olarak 
baklava ve çeşitlerimiz mevcuttur. 
Tatlılarımız Urfa’dan günlük olarak 
geliyor. Artık kurumsallaşan bir iş-
letme olarak sektörde ‘Yusuf Tetik’ 
markasıyla nitelikli ve kaliteli hizmet 
anlayışımızla hareket etmekteyiz.  
Müşteri memnuniyeti bizim için çok 
önemli olduğu kadar, hep öncelikli 
olmuştur. Birinci sınıf kalite ürünleri-
mizle, işinde profesyonel ustalarımız 
ve Güler yüzlü personelimizle bun-
dan sonraki hedefimiz, istikrarlı bir 
şekilde sektörde büyürken, istihdam 
ve ekonomiye katkı sunma amacın-
dayız” dedi.

Konya’daki restaurant ve Tatlı 
sektörünü Yusuf Tetik Restaurant ve 
Tatlı İşletmecisi Muhammed Enes 
Tetik’le konuştuk. 

Yusuf Tetik Restoran ve Tatlı 
İşletme Müdürü Muhammed Enes 
Tetik kimdir?

1998 yılında Konya’da dünya-
ya geldim. İlkokulu İbrahim yapıcı 
ilköğretim okulunda tamamladım. 
2016 lise hemşirelik mezunuyum 
ayrıyeten ön lisans Laborant Ve-
terinerlik öğrencisiyim. Küçüklü-
ğümden beri okul çıkışlarından 
sonra babam Mustafa Tetik’in 1995 
yılında kurduğu işletmemize yardı-
ma gelip çalışırdım. Temelden ye-
tiştirildim.2011 yılında abim Yusuf 
Tetik’in kurduğu restoranımızda 
devam ettim. 2016 yılında Liseden 
mezun olduktan sonra kısa bir süre 
Kendi mesleğimde, daha sonra tek-
rar kendi işletmelerimizde farklı 
pozisyonlarda faaliyet göstermeye 
devam ettim. 2019 yılında abim Yu-
suf Tetik tatlı sektörüne giriş yaptı. 
Ciddi oranda talep ve ilgi görünce 
önce Restoran’ın yanına daha sonra 
da Zafer Şato Forma tatlı şubesi açtık 
ve şubeleşmeye başladık. Şu an ak-
tif bir şekilde kendi işletmelerimizde 

işletme müdürlüğü yapmaktayım. 
Önümüzde ki kısa bir zaman dili-
minde Tatlı sektörüne yatırım yapıp, 
4-5 şube daha açmayı planlamakta 
ve şubeleşip kurumsallaşma yolun-
da emin adımlarla ilerlemeyi düşü-
nüyoruz. 

Kaç yıldır sektördesiniz, ne tür 
faaliyetleriniz var?

1995 yılında babam Mustafa Te-
tik tarafından açılan işletmemiz, siz 
hemşerilerimize 2012 tarihine ka-
dar ‘Tetik Etliekmek’ adıyla hizmet 
vermiştir. Salonumuzu 2012 yılında 
babam Mustafa Tetik‘ten devralan 
ikinci kuşak olarak, bu değerli hiz-
meti ‘Yusuf Tetik Restaurant’ adıyla 
devam ettirmekle birlikte 2018 yılı 
itibariyle baklava sektöründe hijyen, 
kalite, lezzet başta olmak üzere isim 
yapmaya başlamış bulunuyoruz. 

Menümüzde çeşidimiz oldukça zen-
gindir. Etli ekmek, karışık etli ekmek, 
börek, Adana kebap, Urfa kebap, 
Tavuk şiş, Kanat, Kuzu kaburga ve 
tatlı çeşitlerimizle müşterilerimizin 
ve Konyalı hemşerilerimizin damak 
tadına hizmet veriyoruz.

Konya genelinde pazar durumu, 
bayilikleriniz var mı?

Konya halkımızın tatlı tüketim 
konusunda yoğun ilgisinden dolayı 
memnuniyetimizi başta belirtmek 
isterim. Ülkemiz genelinde covid-19 
salgının vermiş olduğu zarar Pazar 
durumunu etkilemekle beraber gıda 
sektöründe ciddi düşüşler meydana 
getirmektedir. Türkiye ekonomisi 
her geçen gün gelişirken var olan 
spekülasyonlara rağmen yatırımları-
mız şubeleşme yönünde ilerlemekte.

Markalarınız var mı?

-Bünyemizde Yusuf Tetik Resto-
ran ve Yusuf Tetik baklava işletme-
lerimizle hizmette Yusuf Tetik mar-
kamız bulunmaktadır.

Hizmetlerinizdeki kalite anlayı-
şınız nedir?

Müşterilerimizin beklentilerini 
karşılayan, sektörde en güvenilir 
şekilde müşteri memnuniyeti, ya-
sal mevzuatlara uygun, çevre dos-
tu, kaliteli ürünler sunarken, Kalite 
standartlarının gereklerini yerine 
getirecek şekilde, kalite yönetim sis-
temimizin sürekli iyileştirilmesini, 
Çalışanların yetkinliklerini arttırıp, 
katılımcı olmalarını, Verimliliği art-
tırarak rekabetçi kalabilmeyi,  Stan-
dartları karşılama yeteneği, Sürek-
lilik ve güvenilirlik, Zamanında ve 
istenilen miktarda teslim,  Lojistik ve 
teknik prezantasyon, Esneklik, Ürün 

bulunabilirliği,  Ürün geliştirme, Fel-
sefemiz, yasalara ve ahlaki kurallara 
uygun davranan, çevre ve doğaya 
önem veren bir yaklaşımla tüketici-
sinin ve üreticisinin korunmasına ve 
bilinçlenmesine önem veren, üstün 
kaliteli yeni ürünler arayışı içinde 
olan, insan kaynağını dikkatle değer-
lendiren, kalite felsefesini benimse-
yen düşünce ile alanımızda hizmet 
vermektir.

Kaç kişi çalışıyor?
Mevcut bünyemiz 10 çalışa-

nımızla beraber hizmet vermekte 
olup, alanımızda büyürken istihdam 
yaratma gayretimizle her şekilde 
ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
istiyoruz.

Yeni yatırımlarınız hakkında bil-
gi verir misiniz?

Yatırımlarımızı önümüzdeki za-

man dilimlerinde kurumsallığımızı 
koruyarak hijyen içinde kaliteli ürün-
ler ve estetik görünümü ile baklava 
şubeleşme yönünde hedeflerimiz 
var.

Sektörün sorunları hakkında 
neler söylersiniz?

Öncelikle halkımızın hangi ko-
şullarda yapıldığını bilmediği güven 
olmayan yerlerden gıda tüketim ko-
nusunda dikkatli olmalarını temenni 
ediyorum. Gıda içerisinde orijinal 
ve taze bulunması gereken madde-
ler yerine hijyen olmayan ve yapay 
ürünlerle karıştırıp halkımıza yedir-
meye çalışan merdiven altı yerlerin 
sıkça denetlenmesi ve cezaların ağır-
laştırılması gerekiyor aksi taktirde 
bizler gibi kurumsal firmaların gele-
cekte hizmet sunması zorlaşacağını 
düşünüyorum.

Pandemi sürecinde nasıl hizmet 
veriyorsunuz?

Tüm dünya koronavirüs pande-
misi nedeniyle hassas bir süreçten 
geçiyor. Biz de bu süreçte başta Sağ-
lık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili 
mercilerin açıklamalarını dikkatle 
takip ediyor, yönlendirmelerini has-
sasiyetle uyguluyoruz.

 Çalışan sağlığını ve güvenliğini 
öncelik vererek yaşanan bu süreçte 
Türkiye’de henüz vaka görülmemiş-
ken tüm hazırlıklarımızı tamamla-
dık. Bu kapsamda, öncelikle hijyen 
ve dezenfektasyon konularında bü-
tün planlamalarımızı oluşturduk. 
“Sosyal mesafemizi koruyalım” 
çağrımızla birlikte Covid-19 ile ilgili 
bilgilendirme çalışmaları hazırlaya-
rak tüm birimlerle paylaştık. Ortak 
alanların hijyenin sağlanması için 
önlemler aldık.

Gelecek için neler düşünüyor-
sunuz?

Önümüzdeki yıllarda hedefledi-
ğimiz büyümenin yanı sıra tüketici-
nin gönlünde markamız ve tadımızla 
fark yaratarak yer edinmekten onur 
duyarız.

Sektörün geleceğine yönelik ön-
görünüz neler olacak?

Gelişmekte olan teknoloji ile tüm 
sektörde olduğu gibi gıda sektörün-
de de atılımlar meydana getirmekte. 
Dolayısıyla atılımlar öncelikle hızlı 
biçimde kaliteli ve lezzetli ürünlerin 
tüketiciye ulaşması gelecekte bizler 
gibi kurumsal firmaların doğru ya-
tırımlara hedef koyabilmesi inancın-
dayım. 

Özel bir mesajınız var mı?
Alanımızda; tüketicinin istekleri-

ni ve beklentilerini araştırarak en iyi 
şekilde kaliteyi ucuza sunmayı he-
defleyerek çalışıyoruz. Bizde saygı-
değer hemşerilerimizi şubelerimize 
davet ediyor, sağlıklı ve tatlı günler 
dileriz. Yenigün Gazetesi’ne, Size 
ve ekibinize bu güzel hizmetinizden 
dolayı teşekkür eder, saygılarımı su-
narım.
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Mevlana Çarşısı’nda yıkım tamamlandı
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından tarihi dokuya uygun 
dönüşüm çalışması için Mevla-
na Çarşısı’nda başlatılan yıkım 
tamamlandı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Mevlana Çarşısı’nın oluş-
turduğu kötü görüntünün tarihe 
karıştığını belirterek, şehre değer 
katacak ve Türkiye’de çok konu-
şulacak yeni projenin Aralık ayı 
içinde başlamasını planlandıkla-
rını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından Mevlana Çarşısı ve 
çevresinde başlatılan tarihi dönü-
şümde önemli bir aşama tamam-

landı, eski çarşı tamamen yıkıldı. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
için önemli dönüşüm çalışmala-
rından biri olan Mevlana Çarşı-
sı’nda esnaflarla gerçekleştirdik-
leri yüzde 100’lük mutabakatın 
ardından başlattıkları çalışmala-
rın planladıkları şekilde devam 
ettiğini söyledi. Mevlana Türbesi 
ile Tarihi Bedesten arasında tarihi 
dokuya uygun, Konya’ya yakışan 
bir projeyi hayata geçireceklerini 
kaydeden Başkan Altay, “Kon-
ya’nın önemli sorunlarından bi-
risi olan ve yapıldığı günden beri 
tartışılan Mevlana Çarşısı’nın 

yıkım işlemlerini tamamladık. 
Moloz kaldırma işlemleri yapıyo-
ruz. İnşallah Aralık ayı içinde ya-
pım sürecine başlamış olacağız. 
Mevlana Çarşısı’nın oluşturduğu 
kötü görüntü artık tarihe karışmış 
oldu. Burada amacımız; Mevlana 
Meydanı’ndan Bedesten, Azizi-
ye Camii, İplikçi Camii, Şems-i 
Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Te-
pesi’ne doğru bir hareket oluş-
turmak. Şehrimize değer katacak, 
Türkiye’de çok konuşulacak bir 
proje olacak. Hayırlı olsun” dedi. 
Başkan Altay, Mevlana Çarşısı’n-
da işbirliği için tüm esnaflara te-
şekkür etti. n HABER MERKEZİ

Gıda üretimi yapılan tesislerden gelen çirkin görüntüler, insanları tükettikleri gıdanın güvenliği açısından tedirgin eder oldu. Gıda Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı Hulusi Ada, güvenli gıda tüketimi için her tüketicinin aynı zamanda bir denetçi olduğuna dikkat çekti

‘Her tüketici bir denetçi!’
Son günlerde sosyal medya he-

saplarında gıda işletim tesislerinde 
çekildiği iddia edilen görüntülerin 
yayılmasının ardından tüketiciler 
gıda ve gıda güvenliği konusunda 
tedirgin olmaya başladı. Yayınlanan 
görüntülerin ardından insan sağlığı-
nı tehdit etmesi sebebiyle Tarım ve 
Orman Bakanlığı işletmelerde gere-
ken incelemeleri yaparak, işletmele-
re ağır cezalar kesmesinin yanında 
işletmelerin faaliyetlerini de dur-
durabiliyor. Ancak tam bir denetim 
mekanizmasının sağlanması için bu 
konuda devlet politikalarının yanın-
da vatandaşların da dikkatli olması 
gerekiyor. TMMOB Gıda Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Hulusi Ada, gıda ve gıda güvenliği 
konusunda yaptığı açıklamada, va-
tandaşların da aynı zamanda bir de-
netçi olduğuna dikkat çekti. 

GÜVENLİ GIDA TÜKETİMİ 
İÇİN HER TÜKETİCİ AYNI ZAMANDA 

BİR DENETÇİDİR
Gıdanın, insanlar tarafından ye-

nilen, içilen ve yenilmesi, içilmesi 
beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş 
veya işlenmemiş her türlü maddeyi 
ifade ettiğini belirten Gıda Mühen-
disleri Odası Konya Şube Başkanı 
Hulusi Ada, gıda güvenliğinin öne-
mine dikkat çekti. “Gıda güvenliği 
her türlü bozulma ve hastalığa yol 
açan etkenlerden ari, sağlık açı-
sından bir sakınca oluşturmayan, 
tüketime uygun ve besin değerini 
kaybetmemiş gıda maddesidir” di-
yen Ada, şöyle devam etti, “Tarım 
ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıda-
yı beş ana başlık altında tanımlıyor. 
Güvenilir Gıda; Son tüketim tarihi 
geçmemiş, Muhafaza ve satış ku-
rallarına uygun, Ambalajlı ve etiketi 
olan, Fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
riskleri taşımayan, Gereği gibi ha-

zırlanan ve korunan gıdadır. Günü-
müzde sağlıklı beslenme, dolayısıyla 
güvenilir gıda tüketimi önemli bir 
konudur. Sağlığımızı korumak ve 
güvenli gıda tüketmek için bazı nok-
talara dikkat etmek gerekmektedir. 
Hastalıklardan korunmada güvenilir 
gıda tüketimi çok önemlidir. Günü-
müzde özellikle de alım gücü dü-
şük olan kesime yönelik olarak bazı 
fırsatçılar; merdiven altı, kayıtdışı, 
uygunsuz ürünleri, sokakta, dökme 
veya ambalajsız olarak, neredeyse 
hammadde fiyatına satacaklardır. 
Bu ürünlere itibar edilmemeli, sa-
tın alınmamalı ve tüketilmemelidir. 
Satın alınan gıdaların etiketlerinde 
Tarım ve Orman Bakanlığınca ve-
rilen kayıt veya onay numarasının 
olup olmadığının kontrol edilme-
si ile tavsiye edilen tüketim tarihi, 
üretici firmanın adı ve adresi, içerik 
bilgileri, miktar ve fiyat bilgilerinin 
incelenmesi büyük önem taşımak-

tadır. Güvenli gıda tüketimi için her 
tüketici aynı zamanda bir denetçidir.  
Tüketiciler, gıda ile ilgili her türlü 
ihbar ve şikâyetlerini Alo 174 Gıda 
Hattı‘nı arayarak yapabilirler. Tarım 
ve Orman Bakanlığı, gelen ihbarlar 
sonucunda gerçekleştirdiği dene-
timlerin sonuçlarından başvuru sa-
hiplerini bilgilendirmektedir.” 

‘GIDA MÜHENDİSLERİNE GEREKEN 
ÖNEM VERİLMELİ’

Halk sağlığı için gıda güvenliği, 
gıda güvenliği için gıda mühendisle-
rine gereken önemin artık verilme-
si gerektiğine dikkat çeken Başkan 
Ada, “Gıda denetim ekipleri, insan 
sağlığını koruyucu yönde tedbirler 
almaya ve uygulamaya sürekli de-
vam etmelidir. Sosyal medyada ya-
pılan gıda ürünleri ile ilgili yapılan 
paylaşımlara ise çok dikkate edilme-
li, her paylaşıma inanılmamalıdır. 
Çünkü bilinçli veya bilinçsiz sabotaj 
bile olabilir. O yüzden Tarım Ba-

kanlığı ve Adli süreçlerin kararlarını 
kesinlikler beklemeli ona göre yol 
alınmalıdır, yoksa haksız yere Gıda 
İşletmelerini de suçlamak hiç doğ-
ru değildir. Halk  sağlığı için Gıda 
Güvenliği, Gıda Güvenliği için Gıda 
mühendislerine gereken önem artık 
verilmelidir” diye konuştu. Gıda tü-
ketimi sırasında dikkat edilmesi ge-
rekenleri de vurgulayan Ada, şunları 
kaydetti, “Meyve ve sebzeler akan 
su altında iyice yıkanmalı, özelikle 
yeşil yapraklı sebzeler gerekirse sir-
keli su içinde bekletilmeli, yıkama 
fırçası kullanılmalıdır.Çiğ et, tavuk, 
balık ve yumurtaya dokunduktan 
sonra eller yıkanmalıdır.Yemek ha-
zırlama aşamasında, çiğ et ve tavuk 
kesme ve doğramada kullanılan 
mutfak aletleri yıkanmadan, çiğ tü-
ketilecek sebze ve meyve ile temas 
ettirilmemelidir.Tahıl, kuru baklagil-
ler, şeker gibi kuru gıdalar karanlık, 
kuru ve serin ortamda depolanma-

lıdır. 1-2 gün içinde tüketilmeyecek 
olan et, tavuk ve balık, porsiyonlana-
rak ve yassı bir şekilde paketlenmiş 
olarak dondurulmalıdır.   Et yemek-
leri buzdolabında 1-2 günden fazla, 
etsiz yemekler ise 3-4 günden fazla 
bekletilmemelidir. Akşam yemeğin-
den kalan yemekler oda ısısında tu-
tulmamalı, yemeklerin tekrar tekrar 
ısıtılmasından kaçınılmalı, yemekler 
yenilecek miktarlarda ısıtılmalı ve 
hemen tüketilmelidir. Toplu yemek 
yenilen yerlerde, sıcak tüketilmesi 
gereken yemeklerin yeterince sı-
cak, soğuk gıdaların ise yeterince 
soğuk olmasına dikkat edilmelidir. 
Bozulduğundan kuşkulanılan gıda-
lar tüketilmemelidir. Özellikle yaz 
aylarında kaynağı bilinmeyen, de-
netimsiz sokak sütü yerine pastörize 
veya sterilize süt tercih edilmelidir. 
Konservelerde bombaj yapmış, ha-
sar görmüş, paslanmış veya çentik-
li konserveler satın alınmamalıdır. 

Donmuş gıdalar alışverişin sonunda 
alınmalı, çözünmemiş olduklarına 
dikkat edilmeli ve en kısa zaman-
da dondurucuya yerleştirilmelidir. 
Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım 
Organizasyonu‘na göre günümüz-
de dünyada 1 milyar insan açlıkla 
mücadele ederken 1 milyarı aşkın 
insan da obezite nedeniyle sorunlar 
yaşamaktadır.  Her yıl dünya nüfu-
sunun tamamını besleyecek kadar 
gıda üretiyor ancak ne yazık ki üre-
tilen bu ürünlerin üçte biri yani 1,3 
milyar ton gıda finansal, teknik sınır-
lar ve gıda önlemlerinin alınmama-
sı nedeniyle israf edilmektedir. Bu 
veriler de israfın önüne geçilmesinin 
önemini ortaya koymaktadır. Ekmek 
fırınları, toplu tüketim yerleri, süt 
fabrikaları, et fabrikaları, un fabrika-
ları, çikolata şekerleme fabrikaları, 
kuruyemiş baharat fabrikaları, mey-
ve sebze fabrikaları, yumurta üretim 
tesisleri ile gıda sektörünün büyük 
kısmını oluşturan ve kanun gereği 
30 BG kapasitenin ve 10 kişi den az 
işçi çalıştıran işletmelerde Gıda Mü-
hendisi ve İstihdamı Zorunlu Perso-
nel bulundurma zorunluluğu yoktur 
bu yüzden bu işletmelerde denetim-
lerin artırılması bir zorunluluktur. 
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda gü-
venliği denetimlerini sıklaştırmalı, 
çünkü şu anda Türkiye’de yaklaşık 
800.000 adet Gıda İşletmesi dene-
timi, 7000 adet gıda kontrolörü ta-
rafından yapılmaya çalışılmaktadır. 
Bu denetim ekibi ile ancak yılda 1 
kez denetlenebilir bir firma. Bu da 
denetimlerin yetersiz olduğunu gös-
termektedir. Kamuda daha çok Gıda 
Mühendisi istihdamı Güvenilir Gıda-
ya ulaşmak için çok önemlidir. Bunu 
da günümüzde yaşanan Gıda Terö-
rü, taklit, tağşişlerde görüyoruz.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hulusi Ada
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KONESOB VOC-Test 
Center Projesi hayata geçti

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği tarafından, Türkiye 
ile Avrupa Birliği arasındaki mali 
işbirliği kapsamında geliştirilen 
ve Konya’da ilk kez uygulanacak 
“KONESOB VOC-Test Center 
Project” projesi uygulamaya geçti.

Avrupa Birliği tarafından 
desteklenen proje kapsamında; 
KONESOB bünyesinde öncelikle 
ulaştırma sektöründe beş mes-
lek dalında olmak üzere, mesleki 
yeterlilik belgesi vermeye yetkili 
belgelendirme merkezi kurulma-
sının ardından proje kapsamında 
ulusal yeterlilik sistemi hakkında 
ilgili kesimlerde farkındalık yarat-
mayı amaçlayan eğitimler veril-
meye başladı.

Proje Koordinatörlüğünü Dr. 
Murat Gümüş’ün yaptığı VOC-

Test Merkezleri – III Hibe Progra-
mı çerçevesinde meslek standart-
ları ve yeterlilikler geliştirilecek ve 
revize edilecek. İhtiyaçlar doğrul-
tusunda yeni mesleklerde de yetki 
alınacak.

KONESOB Başkanımız Mu-
harrem Karabacak, Konya için 
önemli bir ihtiyaç olan belgelen-
dirme merkezinin esnaf teşkilatı 
bünyesinde hayata geçmesinin 
önemine dikkat çekerek, “Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı’mıza, Avrupa Birliği ve 
Mali Yardımlar Dairesi Başkan-
lığı’na desteklerinden ötürü te-
şekkür ediyoruz. Birliğimiz bün-
yesinde kurulan belgelendirme 
merkezimiz tüm Türkiye’ye hiz-
met verecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın davetlisi olarak UCLG Dünya Konseyi Toplantısı’na katıldı

‘Amacımız küresel olarak 
daha güçlü bir UCLG’

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler Dünya Teşkilatı (UCLG) 
Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, video konferans üzerinden 
UCLG Dünya Konseyi Toplantı-
sı’na katıldı. Çin’in Guangzhou Be-
lediyesi ev sahipliğinde video kon-
ferans yoluyla düzenlenen UCLG 
Dünya Konseyi toplantısı açılış otu-
rumuna Birleşmiş Milletler (BM) 
75. Genel Kurul Başkanı Volkan 
Bozkır da davetli olarak katıldı. 

YEREL YÖNETİMLER KENTLERİN 
KÜRESEL VİZYONUNU 

GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMESİ 
AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ 

Açılış oturumunda konuşan 
Volkan Bozkır, kendisini toplantı-
ya davet eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a teşekkür ederek, yerel yö-
netimlerin kentlerin küresel viz-
yonunu gerçekliğe dönüştürmek 
açısından çok önemli olduğunu 
vurguladı. Bozkır, Kovid-19 sal-
gınının kentsel alanların ne kadar 
önemli olduğunu gösterdiğini ifade 
ederek, sözlerini şöyle devam etti: 
\” Virüsün doğal ortamdan çıkmış 
olmasına rağmen kentsel alanlar 
sonuçlarından çok daha derin bir 
şekilde etkileniyor. Kovid-19 va-
kalarının yüzde 90’ını yine kent-
lerde gördük. Yerel yönetimler de 
bu savaşın ön saflarında yer alıyor. 
O yüzden bu ön saftaki çalışanları 
unutmamak gerekiyor. Ben ina-
nıyorum ki kentler ve yerel yöne-
timler Kovid-19 krizini bir fırsata 
dönüştürebilir. Böylece çok daha 
sağlam ve iyi bir toparlanma olu-
şabilir.” 

BAŞKAN ALTAY, VOLKAN 
BOZKIR’A TEŞEKKÜR ETTİ 

UCLG Eş Başkanı ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise, toplantıda yap-
tığı konuşmada, Volkan Bozkır’ın 
Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı 

ve parlamenter olarak önemli hiz-
metlerde bulunduğunu, bugün de 
BM 75. Genel Kurul Başkanlığını 
yürüttüğünü belirerek, kendilerini 
kırmayarak oturuma katılmasının 
yerel yönetimlere verdiği önemin 
bir göstergesi olduğunu söyledi. 
UCLG, BM ÇALIŞMALARINI YERELE 

YAYMAK İÇİN ÇALIŞIYOR 
Birleşmiş Milletler’in dünya 

barışını, uluslararası iş birliğini, 
küresel anlamda önemli sayılabile-
cek her türlü konuyu gündeminde 
tutan ve küresel sistemin daha iyi 
konumlara gelmesini amaçlayan 
bir kuruluş olduğunu ifade eden 
Başkan Altay, “UCLG de BM’nin 
çalışmalarını yerele yaymak için 
var gücüyle çalışmaktadır. 

Bizler UCLG çatısı altında yer 

alan tüm yerel ve bölgesel yöne-
timler adına Sayın Volkan Bozkır’a 
aramızda olduğu için teşekkür edi-
yoruz. 

Yerel ve bölgesel yönetim tem-
silcilerinin, tüm dünyanın bu yıl 
yüzleşmek zorunda kaldığı bu zor-
lu süreçte sizin yanınızda bulun-
duklarını ve küresel dayanışmayı 
güçlendirirken sizi destekleyecek-
lerini ifade ettiklerini de bilmenizi 
isterim. İlerleyen dönemlerde BM 
ile eş güdümlü olarak çalışan ve 
küresel olarak daha etkin bir UCLG 
görmek bizlerin en büyük amaçla-
rından birisidir. 

Bu kapsamda UCLG’nin bu ça-
lışmalarının BM nezdinde de görü-
nürlüğünü ve teşkilatın etkinliğini 
artırmak için BM’de gözlemci sta-
tüsü edinmeyi amaçladığımızı ve 
bu konuda Genel Kurul Başkanı 
Sayın Volkan Bozkır’ın desteklerini 
beklediğimizi ifade etmek istiyo-
rum. 

Bu yoğun süreçte tüm katı-
lımcılara böyle önemli bir konuda 
bizimle bulundukları için teşekkür 
ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer ile Karatay Gençlik Kolla-
rı Başkanı Erkam Alemdar, Meram 
Gençlik Kolları Başkanı Mustafa 
Selman Avcı ve Selçuklu Gençlik 
Kolları Başkanı Samed Safa Ka-
ya’yı ziyaret etti. 

Milletvekili Halil Etyemez, ya-
pılan kongreler sonucunda göreve 
gelen ilçe başkanları ve gençlik 
kolları başkanlarına görevlerinin 
hayırlı olması temennisinde bu-
lunarak yapacakları çalışmalarda 
başarılar diledi.

AK Parti’nin uyguladığı ilkeli 
siyasetle hem ülkenin köklü so-
runlarına çözüm üretildiğini hem 
de milletin siyaset kurumuna karşı 
sarsılan güvenin yeniden kazandı-
rıldığını kaydeden Halil Etyemez, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki 
AK Partimiz, medeniyet davamı-
zın bayraktarlığını yapmaktadır. 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dü-
şüncesinden hareket eden AK Par-
timizin politikalarının merkezinde 
insan vardır. Bunun için eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan sosyal güven-
liğe, sanayiden enerjiye her alan-
da milletimizin refahı, ülkemizin 
geleceği için önemli çalışmalara 
imza atıyoruz. 18 yıldır iktidarda 
olan AK Partimizin AK kadroları, 
Cumhurbaşkanımızın öncülüğün-
de Konya’mıza, ülkemize ve mil-
letimize hizmetkar olmaya devam 
edecektir” dedi.

AK Parti’nin gençlerden aldı-
ğı enerji ile 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine emin adımlarla yü-
rüdüğünün altını çizen Etyemez, 
“İlim ve hikmet arayışında olan ve 
ahlakı hayatının merkezine yerleş-
tirmiş gençlerimiz bizim en büyük 
zenginliğimizdir. 

Her daim gençlerimizin sözü-
ne değer veriyor, siyasetin öznesi 
olarak görüyoruz. Bunun için ikti-
darımızdan önce 30 olan seçilme 
yaşını 18’e indirdik. Cumhurbaş-
kanımızın ‘Siyasette gençliğe yer 

vermek ustalığın şiarındandır’ 
sözü de gençlerimize verdiğimiz 
önemin kuvvetli bir göstergesidir. 
Genç kardeşlerimiz dik durdukça 
ülkemize, milletimize, mazlum ve 

mağdurlara hizmet etme, haksız-
lık karşısında dik durma yolumuz-
dan bizi kimse çeviremeyecektir.” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Gençlerin enerjisiyle hedefe yürüyoruz’
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Direksiyon başında kalp 
krizi geçirip hayatını kaybetti

Bina yönetim toplantısında 
kavga çıktı, 13 kişi yaralandı

Karaman’da direksiyon başın-
da kalp krizi geçiren 2 çocuk ba-
bası adam, kaldırıldığı hastanede 
kurtarılamayarak hayatını kaybet-
ti. 

Olay, gece saat 23.45 sıraların-
da Cedit Mahallesi Recep Tayyip 
Erdoğan Bulvarı üzerinde bulu-
nan kavşakta yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, Selman Günaydın 
(50), idaresindeki 70 AU 170 pla-
kalı otomobili ile seyir halindeyken 
biranda direksiyon başında rahat-
sızlanarak bilincini kaybetti. O sı-
rada oradan geçmekte olan diğer 
sürücüler Selman Günaydın’ın 
rahatsızlandığını fark ederek duru-
mu sağlık ve polis ekiplerine haber 
etti. Olay yerine gelen sağlık gö-
revlileri, aracın kapılarının otoma-
tik kilitlenmesi sebebi ile sürücüye 
müdahale edemedi. Daha sonra 
vatandaşlar tarafından otomobilin 

sağ ön camı kırılarak sürücü içe-
riden çıkarıldı. Kalp krizi geçirdiği 
anlaşılan sürücü ambulansla kaldı-
rıldığı Karaman Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesinde doktorların tüm 

müdahalelerine rağmen kurtarıla-
mayarak hayatını kaybetti. Hayatı-
nı kaybeden Selman Günaydın’ın 
emlakçılık yaptığı ve 2 çocuk ba-
bası olduğu öğrenildi. n İHA

Aksaray’da bina yönetim top-
lantısında çıkan tartışmanın kav-
gaya dönüşmesi sonucu 2 grup 
birbirine girdi. Kavga, polisin anın-
da müdahalesiyle kontrol altına 
alınırken 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, Paşacık Mahallesi’n-
de bir apartmanın bina yönetim 
toplantısında yaşandı. Edinilen 
bilgiye göre, binanın yönetimi ile 
ilgili bina sakinleri toplantı kararı 
aldı. Akşam saatlerinde başlayan 
ve tüm bina sakinlerinin katıldı-
ğı toplantıda alınması istenen bir 
karardan dolayı tartışma çıktı. Bir 
gurubun itiraz, diğer gurubunda 
onay verdiği kararla ilgili tartışma 
kısa sürede büyüyerek kavgaya 
dönüştü. Kavga esnasında bina 
sakinlerinden biri durumu hemen 
polise bildirdi. İhbar üzerine olay 
yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şubesi ekipleri, Çevik Kuvvet 

ekipleri ve herhangi bir olumsuz-
luğa karşı sağlık ekibi sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen polis 
ekipleri olumsuzluk yaşanmadan 
kavgayı kontrol altına aldı. Polis 
ekipleri olay yerinde geniş güven-
lik önlemleri alarak olaya müdaha-

le ederken, 13 kişi gözaltına alındı. 
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere 
polis merkezine götürülürken, ifa-
delerinin alınmasının ardından 
serbest bırakıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA / AA

Freni tutmayan bisikletten 
düşen dayı ve yeğeni yaralandı

Aksaray’da 70 bin adet 
uyuşturucu hap elegeçirildi

Aksaray’da bisikletle yokuş 
aşağı gittikleri esnada bisikletin fre-
ninin tutmaması sonucu bisiklet-
ten düşen dayı ve yeğeni yaralandı. 
Kaza, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi Kurtuluş İlkokulu önün-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Şeref Y. (46) yönetimindeki 
bisiklet yokuş aşağı gittiği esnada 
freni tutmayınca yola devrildi. Ka-
zada bisiklet sürücüsü ve arkasın-

da yolcu olarak bulunan yeğeni 8 
yaşındaki Eslem G. asfalt zemine 
düşerek yaralandı. Çevredeki va-
tandaşların haber vermesi üzerine 
olay erine gelen 112 Acil Yardım 
ekipleri yaralı dayı ve yeğeni am-
bulansla Aksaray Üniversitesi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırdı. Burada tedavi 
altına alınan yaralıların sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. n İHA

Aksaray’da polisin düzenlediği 
operasyonda durdurulan otomo-
bilde yapılan aramada, 70 bin adet 
uyuşturucu hap ele geçirildi. Gö-
zaltına alınan 1 şüpheli, tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. Edinilen 
bilgiye göre, Doğu illerinden Batı 
illerine Aksaray üzerinden uyuş-
turucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi-
ne ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) 
Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuri-
yet Başsavcılığı koordinesinde pla-
kasını önceden tespit ettikleri 34 
plakalı otomobili Aksaray sınırları 
içerisinde takibe aldı. Bir süre yapı-

lan takibin ardından operasyon için 
düğmeye basan NSM ekipleri oto-
mobili durdurarak yabancı uyruklu 
A.A. (25) isimli şahsı gözaltına aldı. 
Gözaltı işleminin ardından oto-
mobilde geniş çaplı arama yapan 
NSM ekipleri, otomobilin farklı böl-
melerine gizlenmiş toplam 70 bin 
adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 
şüpheli sağlık kontrolünün ardın-
dan sorgulanmak üzere emniyete 
götürüldü. Buradaki işlemlerinin 
ardından Aksaray Adliyesine sevk 
edilen şüpheli tutuklanarak cezae-
vine gönderildi. n İHA

3 ayrı kazada 1 kişi
öldü, 4 kişi yaralandı

Konya’nın Karapınar ve Kulu ilçeleriyle Aksaray Konya yolunda meydana gelen 3 ayrı trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Her 3 kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı

Yapılan tüm uyarılara rağmen 
trafik kazalarının önüne geçilemiyor. 
Ardı arkası kesilmeyen trafik kazala-
rı maddi kayıpların yanında ölüm ve 
yaralanma gibi acı sonuçları da be-
raberinde getiriyor. Konya’nın Kara-
pınar ve Kulu ilçeleriyle Aksaray’da 
meydana gelen trafik kazalarında 1 
kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de 
yaralandı.

OTOMOBİL TIR’A ARKADAN 
ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Aksaray’da otomobilin TIR’a 
arkadan çarpması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Ak-
saray - Konya Karayolu Sultanhanı 
mevkiinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya’dan Aksaray isti-
kametine seyreden Mehmet U. (25) 
idaresindeki 42 HBK 19 plakalı Cit-
roen marka otomobil, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu önünde seyreden Abdullah 
Ö. yönetimindeki 68 BK 540 plakalı 
Mercedes marka TIR’a bağlı 68 KV 
559 plakalı dorseye arkadan çarp-
tı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil 
şarampole düştü. Kazada otomobil 
sürücüsü ağır yaralanırken, yanında 
yolcu olarak bulunan Alican Uğur 
(25) olay yerinde hayatını kaybet-
ti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık ve jandarma ekip-
leri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin 
müdahalesinin ardından yaralı sürü-
cü ambulansla Aksaray Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Hayatını kaybeden Alican 
Uğur’un cenazesi yapılan inceleme-
lerin ardından otopsi yapılmak üzere 
hastane morguna kaldırıldı. Kazanın 
ardından TIR sürücüsü gözaltına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR 
DEVRİLDİ: 1 YARALI

Karapınar ilçesinde kontrolden 
çıkan tırın devrilmesi sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
yaralandı. Kaza, Karapınar ilçesi 
Kazanhüyüğü Mahallesi yakınların-

da meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Karapınar istikametinden 
Ereğli yönüne gitmekte olan Savaş 
Ç. idaresindeki 34 ZR 4878 plakalı 
tır, sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybetmesi sonucu şarampole 
devrildi. 

Yoldan geçen diğer sürücülerin 
ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 
ambulans, polis ve jandarma ekip-
leri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı 
sürücü, bulunduğu yerden çıkarıl-
dıktan sonra ambulansla Ereğli Dev-
let Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.

KAMYON ŞARAMPOLE 
DEVRİLDİ: 2 YARALI

Kulu ilçesinde, kamyonun şa-
rampole devrilmesi sonucu iki kişi 
yaralandı. Mahmut Mutlu (26) ida-
resindeki 42 DDR 54 plakalı kam-
yon, Kulu-Konya kara yolunun 6. 
kilometresinde, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu şarampole devrildi. Kazada 
sürücü Mutlu ile yanında bulunan 
H.M. (16) yaralandı. İhbar üzerine 
kaza yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar, Kulu Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı.
n AA

Karaman’da bekar evinde ar-
kadaşlarıyla birlikte alkol aldığı ileri 
sürülen geç, çıkan kavgada kalbin-
den bıçaklanarak hayatını kaybetti. 
Olay, akşam saat 20.00 sıralarında 
Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş 
Caddesi üzerinde bulunan Dilek 
Apartmanı’nın 3. Katındaki dairede 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bekir 
Erdoğan (26) arkadaşları ile birlikte 
bekar evinde alkol almaya başla-
dı. Bir süre sonra şahıslar arasında 
tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine Erdoğan, kalbine 
aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yara-
landı. Kavga seslerini duyanların 
haber vermesiyle olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese 

gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde 
Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini tes-
pit ederken, poliste binada güvenlik 
önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının 
olay yerinde yaptığı incelemenin 
ardından Erdoğan’ın cansız bedeni 
cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Polis, olaydan sonra Erdoğan 
ile birlikte evde alkol aldığı ileri sü-
rülen arkadaşları C.D., R.T.’yi gözal-
tına alırken, kayıplara karışan C.T.’yi 
ise yakalamak için çalışma başlattı. 
Gözaltına alına C.D., sağlık raporu 
için getirildiği hastanede güçlükle 
ayakta durduğu görüldü. Olayla ilgili 
geniş çaplı soruşturma devam edi-
yor. n AA

Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ: Karabağ Türkiye’dir
Konya Fikir Sanat Kültür Adam-

ları Birliği Derneği Yönetim Kurulu 
Adına bir açıklama yapan Dernek 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, 
“Karabağ’daki işgalin sona ermesi 
kutlu olsun. Dileriz bu olay, bütün 
yeryüzü mazlumlarının; evi-yurdu 
işgal altında, kendileri göçmen-va-
tansız durumunda olanların da 
yuvalarına dönmelerinin habercisi 
olur” diye konuştu.

Karabağ’ın kurtuluşu terörü 
meslek gibi benimseyen ülkelerin 
kendilerine gelmesine vesile olur 
diyen Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Birliği Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, “Umarız, 
Karabağ’ın kurtuluşu, terörü mes-
lek gibi benimseyen devletlerin, 
terör destekçilerinin yüzünde pat-
layan bir tokat; çocuk, kadın, ihtiyar 
katliamlarında dahli bulunanların 
kendilerine gelmelerini sağlayacak 
bir darbe, zulüm mağdurlarının 
bir silkelenme vesilesi olur. Türki-
ye, son asırlar bir göçmen sığınağı; 
Balkanlar, Kafkaslar, İslam coğraf-
yası Türkistan’da kopan fırtınalar-
dan kurtulabilenlerin kurtuluş li-
manıdır. Anadolu bu yüzden Cihan 
Devleti bakiyesini, çeşitliliğiyle bir-
likte bağrına basar, korur. Sırp, Bul-

gar, Yunan, Rus, Ermeni katliam ve 
zulümleri karşısında binler, on bin-
ler, hatta milyonlar muhacir olup 
bu topraklara göçtüklerinde sahip 
çıkar. Çeçenistan’dan çok Çeçen, 
niçin Türkiye’de yaşar? Konya’da, 
Afyon’da Karabağ kasabaları niçin 
kurulmuştur? Sibirya Türkleri’nin 
Konya-Böğrüdelik’te iskânları ne-
dendir? Kırım Türkleri’nin, yalnız 
Konya çevresinde niçin onlarca 
köyü vardır? Günümüz, yüzünü 
Türk ve İslam dünyasından batıya 
çeviren, vicdanı perdeli okumuş 
zümresi; gönül coğrafyamızdaki 
açık, vahşi Türk-Müslüman katli-
amını artık anlamak zorundadır” 
dedi.

Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Ana-
dolu’yu yok etmek isteyenleri his-
setmek zorunda olduğumuza dik-
kat çekerek, “Balkanlar, Kafkaslar, 
Türkistan ve İslam coğrafyasında 
inanç, insan, kültür varlığımıza 
uzanan ellerin, aslında Anadolu’yu 
da yok etmek emelinde olduklarını 
bilmek, hissetmek mecburiyetin-
deyiz. Dün İngiliz, Fransız, İtalyan 
işgali ile Konya’ya kadar uzanan 
emperyalistler ve onların yerli ma-
şaları, Anadolu’yu da esir etmek 
istemişlerdi. Onun için Anadolu’yu 

kurtarmanın, aslında gönül coğraf-
yamızdaki insan, kültür varlığımızı 
korumakla mümkün olduğu artık 
anlaşılmalıdır. Gaflet, asırlar sürer-
se; önce kültürel sonra fiili ihane-
te dönüşür. Bu yüzden “Karabağ 
Azerbaycan” değildir. Karabağ aynı 
zamanda Türkiye’dir. Oraları koru-
yamadığımızda, işgalcilerin 1915’te 
Van’a, ardından Rize, Trabzon, Er-
zurum’dan Siirt’e indiğini ne çabuk 
unuttuk? “Ahıska gül idi gitti, Bir 
ehl-i dil idi gitti, Söyleyin Sultan 
Mahmut’a, İstanbul’un kilidi gitti!” 
diye haykıranları unuttuğumuzda, 
sadece Ahıska’nın değil İstanbul’un 
da işgal edildiğini ne çabuk unut-
tuk? Okumuşlarımız, Karabağ’ın, 
Azerbaycan’ın aslında Türkiye ol-
duğunu anlamalı ve o idrak içinde 
çalışıp gayret göstermelidir. Kara-
bağ’ın gitmesi, Erzurum’un, Kon-
ya’nın kanlı ellere teslimi demektir. 
Bu yüzden Karabağ’ın kurtuluşu, 
orada zulmün, kültürel soykırımın 
sona ermesi, Konya’nın kurtuluşu 
demektir. O kadar candan sevin-
diricidir. Karabağ’ın otuz yıl sonra 
kurtarılması; hakkın, istenerek-se-
yirci kalınarak değil güçlenerek/
mücadele edilerek alınabileceği-
ni bir daha göstermiştir. Yeryüzü 

muktedirleri, gücün putperestleri 
durumundadırlar. Zulüm, hangi 
kökenden olursa olsun Müslüma-
na yöneldiğinde, üç maymunu oy-
namakta hatta zalimin safında yer 
almaktadırlar. ‘İki devlet tek millet’ 
düsturundan beslenen güç, hakkını 
bugün alabilmiştir. Karabağ, Hocalı 
şehitlerinin kemiklerinin sızısı bu-
gün dinecektir. Ama şehit aileleri 
ve yetimlerinin otuz yıllık acıları-
nın, maddi kayıplarının bedelinin 
de zalimlere ödetilmesi gerekmek-
tedir. Karabağ’ın kurtuluşu, birlik-
ten doğan gücün bir semeresidir. 
Dayanışma güç; fitne ve içte çatış-
ma, zayıflık ve azap demektir. Dün 
Karabağ bölgesi hanlıkları, Çarlık 
orduları önünde birlik olmayı düşü-
nemedikleri için o güzelim coğrafya 
çiğnenmişti. Ermenistan, işgalci-
lerin 1828 sonrasında, temizlenen 
Türk köyleri üzerinde oluşturulan 
bir çarlık projesi idi. Umarız Kara-
bağ’ın kurtuluşu, bütün proje terör 
örgüt ve devletlerinin sonunun 
başlangıcı olur. Karabağ’ın Türki-
ye demek olduğu bilinciyle, bütün 
mazlumların sevincine ortak olma-
yı şeref bilir, kamuoyuyla sevinci-
mizi saygıyla paylaşırız” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Bektaş: İktidar, vatandaşı 
sorunlardan uzak tutuyor

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ve il yönetim kurulu üyeleri 
birlikte; Doğanhisar İlçe Başkanı 
Zeki Bücük’ü, Hüyük İlçe Başka-
nı Hüseyin Timurlenk’i, Beyşehir 
İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt’u ve 
yönetim kurulu üyelerini ziyaret 
ederek, üç ilçedeki Odaları, esnaf-
ları, kooperatifleri de ziyaret edip 
sorunları hakkında bilgi aldı.

İlçe gezilerini değerlendiren 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, vatandaşın sorunlarını dile 
getirmesinin iyi bir gelişme oldu-
ğunu belirterek, “İlçelerimizdeki 
gezilerde ekonominin seyrinin iyi 
olmadığını, vatandaşlarımızın ya-
rın endişesi taşıdığını, en önemlisi 
de sektörlerdeki sıkıntılarını dile 
getirmeye başlaması iyi bir geliş-
medir. İktidar bunun karşısında 
vatandaşlarımızı bireyleştirerek, 
sorunlardan uzak tutmak amacıy-
la elinden geleni yapıyor. Örgütlü 
bir toplum istemediği gibi, tarımsal 
birlikleri, STK’ları zayıflatıp gücü-
nü kırmaya çalışıyor. Gezdiğimiz 
üç ilçelerimizin geçim kaynağı 
tarım ağırlıklıdır. Buradaki üretici-
lerimizin en çok şikâyeti tarımsal 
ürünlerin alım fiyatlarının zama-
nında açıklanmamasıdır. Doğru 
olanı tarımsal ürünlerde hasattan 
önce taban fiyatlarının açıklanma-
sıdır. Tarım arazilerinin üzerine 
konut yapılmasının tarımsal alanı 
azalttığını buna izin verilmemesi 
gerektiğini, tarımsal desteklerin di-
rek üreticiye verilmesinin yanında, 
bölgeler arasında ekim ayrıştırma-
ları yapılmasını, gübre lazımken 
gübrenin fiyatının yükselmesinin 
önüne geçilmesini dile getiriyor-
lar. Diğer taraftan ilçelerimizdeki 
yatırım azlığı ve tarımdan giderek 
uzaklaşması il merkezlerine olan 

göçü hızlandırmıştır. Bunun önüne 
de acilen geçilmelidir. Ülkemizde 
çiftçimiz ve üretecimiz üretmezse 
her anlamda bitebiliriz. İçinde bu-
lunduğumuz pandemi sürecinde 
dünya ülkeleri tarıma daha çok 
önem vererek çiftçisini, üreticisi-
ni her anlamda destekleyip, sahip 
çıkmaktadır. Ülkemizde de tarım-
da ithal yerine, kendi çiftçimize ve 
üretecimize sahip çıkıp, yeterince 
desteklenmelidir. Ekonomide ve 
üretimde istikrar sağlanmalıdır. 
Parti olarak üreticimizin ve çiftçi-
mizin yanında olmaya ve her türlü 
sorunlarının takipçisi olmaya da 
devam edeceğiz. Vatandaşlarımız-
dan tek isteğimiz artık korkmadan 
sorumluluklarını yerine getirerek, 
sorunlarının çözümü noktasında 
iktidarı uyarmasıdır” dedi.

BEYŞEHİR GÖLÜNE 
SAHİP ÇIKILMALIDIR

Beyşehir gölünün sıkıntılarını 
bildiklerini dile getiren Barış Bek-
taş, “Şehrimiz ve bölgemiz için 
önemli bir su kaynağı olan Beyşe-
hir gölünün sıkıntılarını bilmekte-
yiz ve yakından takip etmekteyiz. 
Doğal kaynaklarımıza sahip çıkma-
mız geleceğimiz için önemlidir. Bu 
anlamda da Beyşehir gölüne sahip 
çıkarak, gölün temizlenmesi anla-
mında üzerimize düşen ne varsa 
yapmaya devam edeceğiz. Beyşe-
hir gölünün temizlenmesi siyasi 
bir konu olmamalıdır. Temizlen-
melidir. İktidar Beyşehir gölünün 
temizlenmesi konusunda duyarlı 
davranarak gölün temizliğini biran 
önce yapmalıdır. Aksi takdirde göl 
kuruduğu gibi, balıkçılıkla geçimi-
ni sağlayan hemşerilerimiz zor bir 
süreçle karşı karşıya kalabilir” ifa-
delerini kullandı.
n DURAN ÇÖLCÜ

Türk siyasi tarihine iz bırakan önemli isimlerden olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, adını taşıyan NEÜ’de 2. Ulusal 
Necmettin Erbakan Sempozyumu’yla anıldı. Sempozyumda bu yıl Erbakan Hoca’nın siyasi yönü üzerinde duruldu

Türk siyasetinin sembol
ismi: Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan Üniversite-
sinin (NEÜ) Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan’ı farklı odak konularla anma 
ve anlama amacıyla düzenlediği 2. 
Ulusal Necmettin Erbakan Sempoz-
yumu online olarak gerçekleşen açı-
lış programıyla başladı. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu’nun konuşmasıyla başlayan prog-
ram, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun 
“Ne idik ki, Ne Olacağız?: Necmet-
tin Erbakan ve Medenî Öz-güveni 
‘Bilim Tarihi’ ile Kazanmak” konulu 
konferansının ardından sona erdi. 
Programda ayrıca, NEÜ Güzel Sa-
natlar Fakültesinin Necmettin Erba-
kan ile ilgili hazırladığı online sergi-
nin de açılışı yapıldı.

Konuşmasında Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ı rahmetle anan 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 
üniversiteleri tarafından 2016 yı-
lında gerçekleştirilen “Doğumunun 
90. Yılında Necmettin Erbakan” 
konulu sempozyumun geniş bir 
kitle tarafından takip edildiğini ve 
olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını 
zikretti. Zorlu, “İsmini taşımanın 
verdiği sorumlulukla üniversite yö-
netimimiz merhum Necmettin Er-
bakan’ı, düşüncesi ve mücadelesiyle 
anlamaya dönük bilimsel faaliyetleri 
farklı odak konularda yapma kararı 
almıştır. Üniversitemizin düzenledi-
ği ikinci sempozyumumuzun odak 
temasını ‘Türk Siyasi Hayatı’ olarak 
tespit ettik ve inşallah iki gün süre-
cek sempozyumda bu konuda ilmi 
katkıları dinleyeceğiz.” dedi. 

Necmettin Erbakan’ın, her ke-
simin üzerinde uzlaştığı ve hakkını 
teslim ettiği sembol bir isim olduğu-
nu belirten Prof. Dr. Zorlu, “Necmet-
tin Erbakan dediğimizde insan ile 
yaratıcısı ve diğer yaratılanlar ara-
sındaki ilişkiye odaklanan ve sürek-
lilik gücünü bu kaynaktan alan bir 
düşünce sistematiğinden bahsede-
biliriz. Üstelik bu düşünce sistema-
tiği, insanla ilgili hemen her konuya 
temas etmekte ve iyilik yönünde so-
runları tespit etmekle kalmamakta; 
çözüm de sunmaktadır. Bu yüzden 
bu mücadele, kendi sınırlarını aşa-
rak Müslüman toplumlara ve in-
sanlığa da hayır üretmek amacında 
olmuştur” ifadelerini kullandı.

Sempozyumdaki bildiri metinle-
rinden oluşan ve NEÜ Yayınevi ta-
rafından basılacak olan kitabın, konu 
hakkında yeni bilimsel çalışmalara 
katkı sunacağını kaydeden Rektör 
Zorlu, üniversite olarak Necmettin 
Erbakan’ı anma ve anlamaya yöne-
lik çalışmalara öncülük etmeye ve 
katkı sunmaya devam edeceklerinin 
altını çizdi. 

Erbakan’ın tüm yönleri ile reh-
ber olan, kendi sınırlarını çizen ve 
sıra dışı bir hayat yaşadığını söyle-
yen Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, “Biz 

de Konya’da, adını taşıdığımız rah-
metli hocamıza yakışır bir şekilde 
çalışmalar yapmaya gayret ediyor, 
Necmettin Erbakan Üniversitemizi 
Türkiye’de sayılı üniversitelerden, 
dünyada da adından söz edilen üni-
versitelerden birisi haline getirmek 
için gayret gösteriyoruz. Rahmetli 
hocamızın da dediği gibi; ‘Her şey 
hayalle başlar.’ Bunun temelinde 
inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız. 
Biz de inanıyoruz ve başaracağız Al-
lah’ın izni ile” şeklinde konuştu.

Rektör Zorlu’nun konuşmasının 
ardından program, Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu’nun konferansı ile devam 
etti. Sanayi Devrimi ve modern bi-
limin ortaya çıkmasıyla Batı Avrupa 
düşünürlerinde aşırı özgüven patla-
ması oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. 
Fazlıoğlu, “Bu aşırı özgüvenle birlik-
te Batı Avrupalıların, kendileri dışın-
daki kültürleri aşağılaması ve ikin-
cilleştirmesi süreci ile karşılaşıyoruz. 
Teşbih ile anlatacak olursak; bir bi-
lim ve teknoloji masası kuruluyor ve 
bu masada milletlerin katkıları ora-
nında değerleri belirleniyor. Medeni 
olmanın ölçüsü de bu masaya su-
nulan katkı ile belirleniyor. Yani Çin 
Medeniyetinin kendi değeri önemli 
değil. Batı Avrupa’da ortaya çıkan 
bilim ve teknoloji sürecinde katkı-
sı olmasına göre önem kazanıyor 
ya da önemsiz kabul ediliyor. Her 
millet de zamanla bu anlayışa göre 

kendini değerlendirme psikolojisine 
kapılıyor. İslam Medeniyetinin, Batı 
Avrupa Medeniyetinin ortaya çık-
masında önemli katkısı olduğu için 
şöyle bir operasyon yapıyorlar. İslam 
Medeniyetini ya Yunan Helenistik 
Medeniyetinin devamı kabul ediyor-
lar ya da Batı Avrupa Medeniyetine 
verdiği katkı kadar değerli diyorlar. 
Yani İslam Medeniyetinin kendi ba-
şına bir değerinin olmadığını iddia 
ediyorlar. Dolayısıyla bu kültürel bir 
sömürge programına dönüştürüle-
rek, sömürülen milletlere, ‘Siz ne 
idiniz ki, ne olacaksınız? Bizim 
tanımımıza mahkumsunuz, 
geleceğinizi ancak bizim 
geleceğimize eklemlenir-
seniz kazanabilirsiniz’ 
deniyor. Amaçları; başka 
kültürlerin mensuplarına 
bu düşünceyi dayata-
rak, onların ‘Ne idik ki, 
ne olacağız?’ demeleri-
ni sağlamak. Bir de, ‘Kül-
türünüzden çıkan önemli 
şahsiyetlerle övünün ama 
onlar gibi insanlar yetişti-
recek sistem geliştirmeyin.’ 
diyorlar. Onların bu isteğine karşı 
çıkarak sistem geliştirmeye çalıştığı-
nızda da engellemeye çalışıyorlar.” 
dedi. 

Necmettin Erbakan’ın 1969 
yılında batı bilimi ile ilgili yaptığı 
tespitlerden de bahseden Prof. Dr. 

Fazlıoğlu, “Erbakan, Milli Görüş ki-
tabında batı biliminin tıkandığını 
ifade etmiştir. Teknik, pratik uygula-
malar açısından bir eleştiri yok bura-
da. Bu tıkanıklık mefhumların ne ol-
duğunu ne olduğunu bilmemekten 
ileri geliyor. Yani batı biliminin kul-
landığı kavram ve kavram şemala-
rının sıkıntılı olduğunu dile getiriyor 
merhum Erbakan. Avrupa biliminin 
tahrif edilmiş bir gerçeklik şeması 
üzerinden gittiğini ve bunun sonucu 
olarak makineleştirmeye çalıştığı in-
sanı, doğayı, çevreyi ve uzayı tahrip 
ettiğini belirtiyor. Bunun ilacı olarak 
da yeni mefhumlara, yeni kavram-
lara ihtiyaç olduğunu ve bunların 
nasıl gerçekleştirileceği konusunda 
da Kur’an-ı Kerim’i işaret eder. Yani 
metafizik düzeyde sahih bir kavram 
şeması, yeni kavramlar icat etme-
nin, Kur’an-ı Kerim’e müracaat ile 
mümkün olduğunu savunmuştur.” 
diyerek sözlerine son verdi. Soru ce-
vap kısmıyla sona eren konferansın 
ardından sempozyum, oturumlara 
geçilmesiyle devam etti.
n HABER MERKEZİ
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

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

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.
SATILIK DAiRELER

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

0531 710 88 76

ÇİFTLİK ELEMANI 
ALINACAKTIR

Modern süt sığırcılığı işletmemizde çalışmak üzere
aşağıdaki vasıflara uygun eleman alınacaktır

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

NOT: Çiftlikte lojman mevcut olup ailece kalma 
imkanı vardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır.

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

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

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

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

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* TECRÜBELİ BAYAN 
SEKRETER ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;
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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.

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

TEL: 0332 345 12 56-57

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

35 YAŞINI GEÇMEMIŞ

BAYAN 
ELEMAN 

ARANMAKTADIR

FIRMAMIZ SEKRETERYASINDA 
ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

www.biotektohum.com.tr

Müracatları şahsen yapılacaktır.
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Konya için alternatif bir tarım ürünü daha
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-

kültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Musa Özcan, sağlımız için çok fay-
dası olan yer bademi ürününün 
faydaları ve bulunduğumuz bölge-
de yetiştirilme imkanları hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Yer bademi yumrusu, çufa, 
tigernut, toprak fıstığı, ceviz otu, 
yenilebilir galingale ve sarı ceviz 
olarak da bilinen çime yüzeysel 
olarak benzeyen yenilebilir çok 
yıllık bir bitki olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Mehmet Musa Özcan, 
“Chufa (Çufa) olarak bilinen yer 
bademi, Tropikal ve Akdeniz böl-
gelerinden gelen otsu bir bitkidir. 
Çufa (yer bademi) yumrusu (kök) 
önemli yağ içeriği, badem benzeri 
tadı ve yetiştirme kolaylığı nede-
niyle yeni bir gıda lipit kaynağı ola-
rak kabul edilir. Çufa (yer bademi) 
yağı, yemeklik ve salata yağı için 
potansiyel yeni bir kaynak olabilir” 
ifadelerini kullandı.

KULLANIM ALANLARI VE 
TİCARİ PAZARI

Kullanım alanları ve pazar payı 
hakkında bilgiler veren Özcan, 
“Ayrıca çufa yumrusu (yer ba-

demi) yumrusu ve yağı, sırasıyla 
nişasta ve sabun yapımında kul-
lanılır. Yer bademi dünyanın di-
ğer bölgelerinde de bilinmektedir, 
özellikle İspanya’nın Valencia böl-
gesinde yaygın olarak “chufa” ola-
rak bilinir ve yer bademinden elde 
edilen yağ artık Avrupa pazarı için 
ticari ölçekte üretilmektedir. Bu 
nedenle çufa yumruları, gıda ve 
yağ endüstrileri için ucuz bir ham-
madde kaynağı olarak düşünülebi-

lir ve ayrıca şampuanlar, sabunlar, 
margarin ve yemeklik yağlar dahil 
olmak üzere çeşitli amaçlar ve uy-
gulamalar için istikrarlı bir şekilde 
ticarileştirile bilinir. Yer bademi 
yumrusu, dünya çapında özellikle 
tropikal ve subtropikal bölgelerde 
ve tatlı yumruları için Afrika, Asya 
ve bazı Avrupa ülkelerinde yaygın 
olarak yetiştirilen bir üründür.

Chufa yumruları sebze ola-
rak taze veya tatlı bir atıştırmalık 

olarak kurutulur. Ayrıca un hali-
ne getirilerek ekmek ve keklerde 
kıvam arttırıcı olarak veya içecek 
olarak su ile karıştırılırlar. Yer ba-
demi (çufa)  çiğ olarak yenebilir, 
un haline getirilebilir ve hayvan 
yemi üretiminde kullanılabilir. 
Lezzetli kek ve bisküvi yapımında 
kullanılabileceği gibi meyve aro-
malarının bileşeni olarak da kul-
lanılabilir. Glütensiz ve diyetinde 
glüten almaması gerekenler için 

buğday ununa iyi bir alternatiftir. 
Doğal şekeri olduğundan, fırıncı-
lık endüstrisi için iyi bir un veya 
katkı maddesi olarak kabul edilir. 
Yer bademi yumrusunun yüksek 
lif içeriği (% 8-15), ürünü çok sağ-
lıklı kıldığından prebiyotik özellik 
sağlar. Yer bademi unu, öğütme 
sürecinde hiçbir besin özelliğini 
kaybetmez. Yer bademi yumrusu, 
doğal şeker içeriği oldukça yüksek 
olduğundan ve çok fazla ekstra 

şeker ekleme zorunluluğunu orta-
dan kaldırdığı için fırıncılık endüst-
risi için iyi bir un veya katkı mad-
desi olarak kabul edilir. Ayrıca, yer 
bademi yumrusu, dondurma ve 
bisküvi için tatlandırıcı bir madde 
olarak kullanılabilir. Yer bademi 
yumrusu çiğ olarak da tüketilebi-
lir, kavrulmuş, kurutulmuş fırında 
pişirilebilir veya ferahlatıcı bir içe-
cek haline getirilebilir” dedi.

KONYA’DA YER 
BADEMİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Çalışmalar doğrultusunda bu 
bitkinin Konya’ya uyum sağladı-
ğını dile getiren Özcan, “Konya 
Sarayönü ilçesinde kültüre aldı-
ğımız önemli bir tarım ürünüdür. 
Nisan Mayıs ayında ekimi ve Ekim 
ayında hasat işleminin olması al-
ternatif bir tarım ürünü olabilme 
avantajına sahiptir. Ekim ayında 
hasat işlemleri elle olabildiği gibi, 
tarımsal mekanizasyonlarda ola-
bilmekte. Verimi kültürel faktörle-
re bağlı olarak değişebilmektedir. 
Farklı proseslerle işleme sonucu 
yer bademinin bileşimiyle ilgili ça-
lışmalarımız devam etmektedir” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Üreten sanatçılarımızın
destekçisi olacağız’

DP İl Başkanı Varlısenet:
Kırat yeniden şahlanacak

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Hattat Mehmet 
Elbi’yi ziyaret ederek çalışmalarını 
inceleyerek, başarılarının devamını 
diledi.  Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Sanatçı Elbi, 
çalışmaları hakkında Başkan Tu-
tal’a bilgi verdi.   

İnce ve zarif işçilikle hat sana-
tının en güzel örneklerini ortaya 
koymak için çalıştığını ifade eden 
Sanatçı Elbi, “hobi olarak baş-
ladığım bu sanatta, bugün yeni 
bir atölye açmak kaydıyla devam 
ediyorum. Hat sanatının en güzel 
örneklerini ilçemize kazandırmak 
için üretmeye çalışıyorum. Bizleri 
ziyaret ederek çalışmalarımızı in-
celeyen, bizlere destek olan Bele-
diye Başkanımız Mehmet Tutal’a 
sanata ve sanatçıya verdiği destek-
lerden dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Seydişehir’de yerel sanatçıla-
rın ürettiği eserler ile  her geçen 

gün ilçeye değer kattığını belirten 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
“üreten ve ürettiğini geliştiren 
Seydişehir’in sanatçılarını destek-
lemek bizlerin en büyük görevidir. 
Bu düşünceyle bugüne kadar il-
çemize katma değer sağlayan sa-
natçılarımızı, yazarlarımızı, üreten 
hemşehrilerimizi ziyaret etmeye 
devam ediyoruz. Bugün de ilçe-
mizde hat sanatını ince işçilik ve 
zarifliğiyle üreten Mehmet Elbi’yi 
ziyaret ederek çalışmalarını ince-
ledik. Sanatçımız Elbi’nin birbirin-
den değerli çalışmalarının, ilçemi-
ze değer katacağına inanıyorum. 
Çalışmalarından dolayı Sanatçımız 
Mehmet Elbi’ye teşekkür ediyo-
rum. Üreten ve ürettiğini geliştiren 
sanatçılarımızın yanında olmaya, 
desteklemeye devam edeceğiz” 
diye konuştu.  Ziyaretin akabinde 
Başkan Tutal, Sanatçı Elbi’ye gü-
nün anısına hediye takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Demokrat Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Varlısenet yapmış ol-
duğu yazılı açıklama ile Demokrat 
Parti’de kongre sürecinin başladı-
ğını belirterek gündemi değerlen-
dirdi. İlçe kongrelerinin tamamlan-
masının akabinde Aralık ayında İl 
kongresinin yapılacağını belirten 
Başkan Varlısenet, “Demokrat 
Parti geçmişte nasıl ‘Yeter söz mil-
letin’ sloganı ile tek parti vesayetini 
bitirmişse bugün de küllerinden 
yeniden doğarak aynı iradeyi gös-
terecek kudrettedir’ dedi.

Konya’nın geçmişte tahıl am-
barı olarak anıldığını da dikkat 
çeken Başkan Varlısenet, ülke ge-
nelinde olduğu gibi Konya’da da 
tarım ve hayvancılık sektörünün 
içler acısı bir durumda olduğunu 

söyledi. Varlısenet, “2021 bütçe-
sinde tarım desteklemelerinde ar-
tış yapılmaması, pancar fiyatların-
daki  yetersiz artış ,buğday ve arpa 
ithalatı gibi izlenen yanlış politika-
lar, artan girdi maliyetleri, mazotu 
gübresi her gün zamlanan çiftçinin 
ve yine hayvancılıkla uğraşan va-
tandaşlarımızın et ve süt fiyatları-
na olan tepkisi hepimizin malumu-
dur. Ülkedeki ekonomik çöküş ve 
Türk Lirasının değer kaybı tüm va-
tandaşlarımızı etkiledi. Türkiye’nin 
tek çıkış yolu önceden olduğu gibi 
yine Demokrat Parti ve demokrat 
kadrolar olacak. Aralık ayında ya-
pılacak il kongremiz sonrasında 
Kıratı Konya’da yeniden şahlandı-
racağız” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

‘Enformatik cehalet
büyük bir tehlikedir!’

TYB Konya Şubesi’nin konferanslar dizisine konuk olan eski MEB ve Kültür Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, cep telefonlarıyla 
ilgili 30 yıl önce hazırladıkları raporda bugünlere işaret ettiklerini, bugünün gençliğinin dilinin 250 karaktere indiğini söyledi

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesi’nin ‘Şehre Sözümüz Var’ te-
masıyla ve Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, Selçuklu, Meram ve Karatay 
Belediyelerinin katkılarıyla düzen-
lediği konferanslar dizisi dijital plat-
formda eski Milli Eğitim ve Kültür 
ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Av-
cı’nın ‘Enformatik Zır Cehalet’ konu-
lu sunumuyla devam etti.

TYB Konya Şubesi Başkan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Ahmet Akman’ın 
yönetiminde gerçekleştirilen kon-
feransta “Enformatik Cehalet” adlı 
kitabının ilk baskısını 30 yıl önce 
yaptığını ifade eden Prof. Dr. Nabi 
Avcı, “Bu konu etrafında bugüne 
kadar pek çok konuşma, sohbet ve 
tartışma programları yaptık. Bu ki-
tabın çıkış noktası, Rahmetli Hasan 
Celal Güzel’in Milli Eğitim Bakanlığı 
döneminde, Avrupa Konseyi Eğitim 
Bakanları Konferansı’na sunulmak 
üzere hazırladıkları “Enformasyon 
Teknolojilerinin Eğitim Sistemlerine 
Etkileri” başlıklı Türkiye Millî Rapo-
ru’dur” dedi.

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE 
GELECEĞİMİZ

Özel televizyon yayıncılığının 
olmadığı, internetin öncülü olan 
Arpanet’in Amerika’da sadece özel 
haberleşme amacıyla kullandığı 
dönemleri anlatan Avcı, “Biz böy-
le bir dönemi yaşadık ama şimdiki 
nesil, elinde cep telefonu olmadan, 
internete beş dakika bağlanmadan 
duramıyor. Teknolojinin hızla geli-
şip değişiyor. Fotoğraf, ses, görüntü, 
teleks, faks, telefon gibi birbirinden 
bağımsız çalışan teknolojilerle ge-
leceği anlayamayız. Artık telefon, 
bilgisayar, fotoğraf makinesi, hesap 
makinesi ve daha birçok uygulama, 
telefon denilen tek cihazda birleşti-
rildi. Otuz yıl önce yazdığımız kitap-
ta bu birleşik-bütünleşik ortamın 
oluşması halinde ortaya çıkması 
muhtemel sonuçlara işaret ettik.
ŞİFAHÎ KÜLTÜR VE DİNLEME SANATI

Şifahî kültür, yerini hızla elekt-
ronik kültüre bıraktı. Bizim kültürü-
müzde, ‘Aramakla bulunmaz ama 
bulanlar arayanlardır’ diye bir söz 

var. Sanal dünyadaki olumlu un-
surlar da aramakla bulunmaz ama 
kuşku yok ki bulanlar da ancak ara-
yanlardır. 

Eğer siz herhangi bir ön-hazır-
lığınız olmaksızın sanal dünyaya 
girer ve aranmaya başlarsanız -ki 
“aranmak”la “aramak” aynı şey 
değildir- kaybolursunuz. Ancak bir 
ön-hazırlığınız varsa, neyi aradığı-
nızı biliyorsanız, aradığınızı nerede 
bulabileceğiniz konusunda ön bilgi-
niz ve fikriniz varsa yolunuz salim 
olabilir. Deveyi merkep pazarında 
aramayacaksın. İnsana makine ve 
bilgisayar türünden maddi dona-
nımlar lâzım olduğu gibi, bir iç do-
nanıma da ihtiyaç var. Teknolojik 
donanımların yanı sıra, geleneksel 
yollarla ve şifahî kültürle de donan-
malıyız. Büyüklerin, bilenlerin soh-
betlerinde dinlemeyi öğreneceğiz. 
Dinlemek mühim bir sanattır, bir 
eğitim işidir” dedi.

DİNLEME KÖRELİYOR, 
DİLİMİZ 250 KARAKTERE İNDİ
Telefon, internet, sosyal medya 

gibi donanımlar ‘ayartıcı’dır. Eskiden 
kritik dinleme süresi 15 dakikaydı. 
Telefon, internet ve sosyal medya 
platformları nedeniyle bu süre azal-
dı. Bebeklerde bile 20-25 saniyeye 
geriledi. Çünkü ilgisini çeken ortala-
ma süresi bu kadar. Bu yüzden ‘ço-

cuklara telefon, bilgisayar vermeyin’ 
uyarısı yapılıyor” diyen Avcı, “Akran 
eğitimi önemlidir. İnsan, akranla-
rından da çok şey öğrenir. Okuya-
cak ve dinleyeceğiz. Sosyal medya, 
dil yetisi kadar dinleme yetisini de 
kaybettirir. 250 karakterle sınırlı 
mesajlar yazılıyor. İnsanın kendini 
anlatma yeteneği köreldi. Bunu an-
cak okumakla, bir araya gelip sohbet 
etmekle aşabiliriz” dedi.

SİYASETTE ENFORMATİK CEHALET
Mecliste kurulan ve başkanlı-

ğını yaptığı ‘Bilişim Teknolojilerine 
Bağımlılıkla Mücadele Komisyo-
nu’nun çalışmalarını da anlatan 
Avcı, “Pandemi süreci, bu konudaki 
bütün uyarı ve düzenleme önerileri-
ni akamete uğrattı. Hazırlanan Ey-
lem Planı’yla özellikle çocukların ve 
gençlerin açık alanlara, toplum içine 
çıkmaya ihtiyaçları var. 

Ancak Pandemi bunu da im-
kânsızlaştırdı. Enformatik cehalet 
siyasette de yaygınlaştı. Bu sadece 
bu çağa ve ülkemize mahsus değil. 
Yöneten-yönetilen ilişkilerinde her 
çağda var. Enformatik cehaletin alt 
bileşenlerinden biri de demagojidir. 
Bugünkü medya düzeni, reyting de-
diğimiz değişken de önemli unsur-
dur. Reyting ve çok seyirci toplama 
uğruna, kaliteli şeylerin bir kenara 
bırakılması bunun sonucudur.” diye 

konuştu.
GENÇTİR NE YAPSA YERİDİR

 ANLAYIŞI YANLIŞ, CEHALETLE 
MÜCADELE HERKESİN GÖREVİ
Avcı; “Siyasetçiler gelecek se-

çimi, devlet adamları gelecek ne-
silleri düşünür. Gençlik modern bir 
kategoridir, geleneksel kültürlerde 
bugün anladığımız anlamda böyle 
ayrıcalıklı bir kategori yoktur. Genç-
ler aklı başında, sorumlulukları olan, 
toplumun eşit ve normal üyeleridir. 
Yaşlı-genç ilişkilerinde adabı mua-
şeret kuralları vardır, ama gençlerin 
sorumsuz bir kitle olmadıklarının 
farkında olmaları gerekir. Gençtir, 
ne yapsa yeridir, anlayışı yanlıştır. 
Cehaletin her türüyle mücadele, 
herkesin görevidir. Siyasette, çarşı-
da pazarda, aile hayatında ahenkli 
birliktelikler oluşturmak gerekir. 
Tarih boyunca, her kültürde nesil-
ler arasında birbirinden memnu-
niyetsizlikler olmuştur. Yeni nesli 
beğenmeyenler eski çağlarda da 
görülmüştür. Değerler eğitimi sade-
ce okulda verilmez. Ailede, sokakta, 
gençlik ve spor kulübünde, her yer-
de insanların sorumluluğundadır. 
Okul bir bütün olarak değerler eğiti-
mi iklimidir ama her şeyi de okuldan 
beklemek doğru değildir” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Mehmet Musa Özcan
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‘Yapılandırma, piyasayı bir nebze rahatlatacak’
TBMM’de 11 Kasım 2020 tari-

hinde kabul edilen 7256 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Cum-
hurbaşkanı onayıyla yürürlüğe 
gireceğini belirten Konya Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
(SMMM) Odası Başkanı Abdil Er-
dal, Esnafımızın ve sanayicimiz 
borçlarını ödemekte zorlandığı bu 
dönemde borçlara getirilen yapı-
landırma imkânı piyasaları bir neb-
ze rahatlatacaktır” dedi.

500 MİLYARLIK 
BÜYÜKLÜĞÜ KAPSIYOR

7256 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun temel olarak 
vergi dairelerine yani Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Gü-
venlik Kurumu’na, gümrük mü-
dürlüklerine, belediyelere, özel 
idarelere, YİKOB’lara olan borçla-
rın yapılandırılmasına ilişkin hü-
kümleri içerdiğini belirten Başkan 
Erdal, “Borçların yapılandırılması 
yaklaşık 500 milyarlık büyüklüğü 
kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın 
onayıyla birlikte Gelir Vergisi, Ku-

rumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV 
ile sosyal güvenlik primi, trafik, 
seçim, nüfus para cezaları, Kara-
yolu Taşıma Kanunu’na göre kesi-
len para cezaları, kara yollarından 
usulsüz geçişler nedeniyle kesilen 
para cezaları gibi tüm idari para 
cezaları, KYK borçları, Hazine ala-
caklarını kapsayan vergi borçları 
yeniden yapılandırılabilecek” ifa-
delerini kullandı.

31 AĞUSTOS 2020 
YAPILANDIRMA İÇİN MİLAT
İhtilaflı alacakların yapılan-

dırma kapsamına dâhil edilme-
diğini belirten Başkan Erdal, “31 
Ağustos 2020 yılına kadar olan 
borçlar yapılandırma kapsamına 
dâhil edilirken İhtilaflı alacaklar ise 
yapılandırma kapsamında bulun-
mamaktadır. Yapılandırma için yıl-
sonuna kadar başvuru yapılabile-
cektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ve gümrüklere yapılacak ödemeler 
2021 Ocak ayında, Sosyal Güven-
lik Kurumu’na yapılacak ödeme-
ler de şubat ayında başlayacaktır. 
Kanundan yararlanmak için ilk 2 
taksitin süresinde ödenmesi gere-
kiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir 
takvim yılında 2 taksit süresinde 

ödenmezse bir şans daha verile-
cektir. Bu ödenmeyen 2 taksit, son 
taksiti izleyen ayda gecikme zam-
mıyla birlikte ödenirse kanundan 
yararlanmaya devam edilebilecek-
tir. Taksitlerin bir kısmının öden-
memesi durumunda ödenen tutar 
yapılandırma kapsamında kalacak 
ve kalan borç ise ilgili mevzuata 
göre takip ve tahsil edilecektir” 
diye konuştu.

YAPILANDIRMADA SOSYAL 
GÜVENLİK KAPSAMI

Yapılandırma kapsamında olan 
SGK borçlarıyla ilgili de açıklama 
yapan Başkan Abdil Erdal, “Yapı-
landırmada önemli konulardan biri 
de SGK’ya olan borçlar. 31 Ağus-
tos 2020’den önceki döneme ait 
olan sigorta primleri, Genel Sağlık 
Sigortası primleri, işsizlik sigortası 
primleri, idari para cezaları, rücu 
alacakları, yersiz ödenen gelir ve 
aylıklardan doğan alacaklar yapı-
landırma kapsamındadır. Genel 
Sağlık Sigortası için gelir testine 
hiç başvurmamış olan vatandaş-
larımız 31 Mart 2021’e kadar gelir 
testine başvurursa geriye dönük 
borç tahakkuk etmeyecektir. Genel 
Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden 

borcu olanlar ise, prim borçlarını 
30 Nisan 2021’e kadar öderse ge-
cikme zammı ve gecikme faizinin 
tamamı silinecek. Bağ-kurlular için 
de yasa yürürlüğe girdiği tarihten 
iki ay sonraya kadar prim borçlarını 
ödemeyen veya yapılandırmayan 
Bağ-Kurluların sigortalılığı dur-
durulacak. Daha önce durdurulan 
sigortalılıkları için başvuruda bulu-
nanlar ise yapılandırmaya göre bu 
borcunu ödeyebilecektir” dedi.

ÖDEME 18 AY TAKSİT İMKÂNI
Yapılandırılan borçların iki-

şer ayda bir olmak üzere en fazla 
18 taksit şeklinde ödeneceğini 
belirten Başkan Erdal, “Borçların 
yapılandırılmasında esas alınacak 
oran yüzde 0.35 olarak belirlenen 
Yİ-ÜFE’dir. Yapılandırılan borç-
ların ödemesi seçeneğe göre 6 ila 
18 taksit arasında olacak şekilde 
ikişer ayda bir yapılabilecektir. Pe-
şin ödemeyi tercih eden borçlula-
ra yüzde 90 oranında hesaplanan 
Yİ-ÜFE tutarından indirim uygula-
nacaktır. İlk 2 taksit ödeme süresi 
içinde borcunu tamamen ödeyen 
borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 
oranında indirim yapılacaktır” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Kur’an kursunun temeli 
kurban kesilerek atıldı

Beyşehir Gölü’nü mesken 
tutan pelikan ilgi odağı oldu

Kulu ilçesinde yapımına baş-
lanan Kur’an kursunun temeli 
kurban kesilerek atıldı. Kulu ilçesi 
Güzelyayla Mahallesinde Kur’an 
kursu ve İmam Evinin temel atma 
töreni yapıldı. Kurban keserek 
açılışı yapılan törende konuşan 
Evrensel Hafızlar Genel Başkanı 
Harun Aytaç, çocukların yetiştiril-
mesine yardımcı olacak bir yerin 

yapımında bir araya geldiklerini 
belirterek, Kur’an kursu su basma-
sının yapılmasında Kulu Belediye 
Başkanı Murat Ünver tarafından 
yardımlarının gerçekleştirildiğini 
söyledi. Aytaç, bundan sonrasında 
da Kur’an kursunun tamamlanma-
sının Büyükşehir Belediye Başkanı 
tarafından yapılarak bitirilmesine 
söz verildiğini söyledi. n İHA

Beyşehir ilçesinde göl kıyısını 
mesken tutan pelikan renkli gö-
rüntüler oluşturdu. Türkiye’nin 
kuş cennetleri arasında yer alan 
ve aynı zamanda milli park alanı 
olarak koruma altında bulunan 
Beyşehir Gölü, sonbahar mevsi-
minde bir pelikanı konuk ediyor. 
Eşrefoğlu Köprüsü’nün önünde-
ki gezinti teknelerinin yer aldığı 
kıyıda tek başına göl yüzeyinde 
sık sık sulara dalarak avlanmaya 
çalışan pelikan görenlerin ilgisini 
çekiyor. Gün boyunca avladığı ba-
lıklarla beslenen pelikan, zaman 
zaman kıyıdaki bir kayanın üzeri-
ne çıkarak burada istirahat ediyor. 
Balıkçıl, beyaz martı, sakar meke, 
dalağan ve karabatak sürülerinin 
yaşadığı ve beslendiği kıyılarda 
avlanmaya çıkan pelikan, kuş ve 

fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı 
haline geldi. Bazı fotoğrafçılar, gün 
batımında pelikanın fotoğrafını çe-
kebilmek için mesai harcıyor. Sahil 
bandındaki yürüyüş yolunda yürü-
yüş yaparken pelikanı fark ederek 
uzun süre suya batıp çıkarak balık 
avlamaya çalıştığı anları gözleyen 
aileler ise pelikanın tek başına ol-
masına şaşırıyor. Oğuzhan Aras, 
Beyşehir Gölü’nde uzun yıllardır 
pelikan görmediğini belirterek, 
oldukça ilgisini çektiğini söyledi. 
Yüksel Karal ise, gölde çok nadir 
görülen pelikanın olmasını güzel 
bir görüntü olarak nitelendirirken, 
uzun zamandır bu türlerin göle 
gelmediğini belirtti. Lütfi Kuru, 
Beyşehir Gölü’nde ilk kez pelikan 
gördüğünü ve fotoğrafını çektiğini 
söyledi. n İHA

Karatay Belediyesi, 18. Madde uygulamalarıyla ilçenin imarına önemli katkılar sağlıyor. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Hedefimiz, hemşerilerimizin daha güvenli ve konforlu konutlarda oturması” dedi

‘Hedefimiz güvenli 
ve konforlu konutlar’

Karatay sınırları içinde imar 
planının tahakkukunu sağlamak, 
şehirleşmeyi hızlandırmak, ruhsatlı 
yapılaşmayı teşvik etmek, düzen-
li şehirleşmeyi sağlamak ve yeteri 
kadar imar parseli üretmek amacı 
çalışmalarına devam eden Karatay 
Belediyesi, bu kapsamda yürürlük-
teki 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 
18’inci Maddesi’ni hızlı ve sağlıklı bir 
şekilde uygulamaya devam ediyor.

30 MAHALLEDE 54 FARKLI 
DÜZENLEME SAHASINDA İMAR 

UYGULAMASI YAPILDI
Karatay Belediyesi, 2019 yılı 

Nisan ayından bu yana Karaaslan 
Dede, Karaaslan Üzümcü, Çatalhü-
yük, İstiklal, Saraçoğlu, Erler, Başak, 
Şatır, Karakulak, Kumköprü, Men-
gene, Orhangazi, Doğuş, Akabe, 
Çayır, Mezbaha(Fetih), Nakipoğlu, 
Akçeşme, Kerimdede, Sarıyakup, 
Küçüksinan, Keykubat, Kalenderha-
ne, Aziziye, Emirgazi, Fevziçakmak, 
Hacıyusufmescit, Şeyhulemarece-
pağa, Elmacı ve Hacıibali mahallele-
rinde 54 farklı düzenleme sahasın-
da yaklaşık 11 milyon 257 bin 237 
metrekarelik alanda 18. Maddesi’ne 
istinaden imar uygulaması yaptı.

Yapılan imar uygulamalarından 
4 milyon 806 bin 4 metrekarelik 
alanı kapsayan 32 adet düzenleme 
sahası, Karatay Tapu Müdürlüğü’n-
de tescil edilerek yeni imar tapuları 
hak sahiplerine dağıtıldı. 886 bin 
812 metrekarelik 5 adet düzenleme 
sahasının tescil işlemleri ise Karatay 
Tapu Müdürlüğü’nde devam ediyor. 
1 milyon 25 bin 564 metrekarelik 3 
adet düzenleme sahasının arazi ve 
büro kontrolleri de Konya Kadastro 
Müdürlüğü’nde devam ediyor. Ayrı-
ca 4 milyon 538 bin 857 metreka-
relik 14 adet düzenleme sahasının 
dağıtım ve askı ilan süreçleriyle ilgili 
çalışmalar ise Karatay Belediyesi’n-
de yapılmaya devam ediliyor.

KARATAY BELEDİYESİ 18. MADDE 
UYGULAMALARINDA VATANDAŞI 

BİLGİLENDİRİYOR
Karatay Belediyesi, ilçe genelin-

de yürüttüğü 18’inci Madde imar 
uygulamalarıyla ilgili vatandaşları 
bilgilendirmek amacıyla imar uy-
gulaması yapılan bölgede mülk sa-
hiplerine tebligat dağıtıyor ve söz 
konusu kararlar, belediyenin askı 
ve ilan panolarında 1 ay süreyle ilan 
ediliyor. 

Askı ilanları tamamlanan uy-
gulamalar ise, tescil işlemleri için 
hız kesmeden Konya Kadastro Mü-
dürlüğü ve Karatay Tapu Müdürlü-
ğü’ne gönderiliyor.

Öte yandan tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de etkisi devam 
eden Koronavirüs salgını sebebiyle 

Karatay Belediyesi tarafından ya-
pılan 18’inci madde dağıtım ça-
lışmaları tamamlanarak askı ilanı 
başlayan bölgelerde, özellikle Sağlık 
Bakanlığı’nın tavsiyeleri dikkate alı-
narak belediye personeli sosyal me-
safe, maske ve hijyene büyük özen 
göstererek vatandaşları bilgilendiri-
yor. Tescil işlemi tamamlanan yer-
lerin yeni imar tapuları belediyenin 
hizmet binasında hak sahiplerine 
verilerek gerekli bilgilendirmeler 
yapılıyor.
‘TEMEL HEDEFİMİZ, HEMŞEHRİLERİ-
MİZİN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU 
KONUTLARDA OTURMASINA KATKI 

SAĞLAMAKTIR’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca; modern, yaşanabilir, sağlıklı 
ve güvenilir şehirler oluşturulma-
sının belediyelerin önemli görevle-
ri arasında olduğuna vurgu yaptı. 
Konya belediyelerinin bu kapsam-
da Türkiye’ye örnek olarak, imar 
planlarını çok önceden tamamladı-
ğını hatırlatan Başkan Hasan Kılca, 
şunları söyledi: “Karatay Belediyesi 
olarak bizler de, imar planı çalış-
malarımızı neredeyse tamamladık. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
imar planlarımıza uygun olarak 18. 

Madde İmar Uygulamalarını da ta-
mamlamak üzereyiz. İmar planları 
tamamlanmış şehirlerde vatandaş-
larımız hem daha düzenli konutlar-
da daha konforlu alanlarda hem de 
güvenli meskenlerde ikamet eder. 
Bu da ülkemizin 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerinde sayılan hususlar-
dandır. Bilindiği gibi kentsel dönü-
şüme öncelikli olarak planlı alanlar 
üretilerek başlanıyor. Ruhsatsız ya-
pılar ve özellikle de depremle mü-
cadelede imar planı da çok önemli. 
Karatay Belediyesi olarak görev gel-
diğimiz günden bu yana 11 milyon 
metrekareden fazla bir alanda imar 
uygulaması gerçekleştirdik. İmar 
planlarımız kapsamında çevre düze-
ni planına, nazım planına uygun ha-
reket ederek bazı yerlerin tadilatını 
yaptık ve bu planlar doğrultusunda 
18’inci Madde İmar Uygulamala-
rını gerçekleştirdik. Temel hedefi-
miz; Konya’mızın, Karatayımızın ve 
hemşehrilerimizin daha güvenli ko-
nutlarda, sosyal donatılarda oturma-
sına katkı sunmaktır. Bu bağlamda 
da Karatay’ımızın daha güzel yarın-
lara ulaşması için çaba göstermeye 
devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hasan Kılca
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Eğitimci, Gürcistan ve Azerbeycan bölgesinde eğitim faaliyetlerinde bulunan Ali 
Çınar Azerbaycan’da bir süredir tedavi gördüğü Koronavirüse yenik düştü

Çınar koronavirüse 
yenik düştü

Konya Akşehirli, Gürcistan 
ve Azerbeycan bölgesinde eğitim 
faaliyetlerinde bulunan Ali Çınar 
Azerbaycan’da bir süredir tedavi 
gördüğü Koronavirüse yenik düş-

tü. Merhum Alı Çınar Cuma günü 
Bakü’de kılınan cenaze namazının 
ardından Bakü’de toprağa veril-
di. Alı Çınar’ın vefatı sevenlerini 
üzdü. 

Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Ali Çınar ’a Yüce Al-
lah’tan rahmet, ailesine ve seven-
lerine sabırlar dileriz. 
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Eğitimci

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Ali 
ÇINAR’ın

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

Zaman, zaman genç arkadaşlarla 
bir araya geliyoruz. Eğitim ve sonrası 
amaçlarının, hedeflerinin ne olduğunu 
soruyorum.  Kimisi ailesinin yönlendir-
mesi, mahalle ve okul arkadaşlarından 
duydukları, işsizlik endişesi, popüliratisi, 
anne ve babasının kendisiyle övünmesi 
vs. gibi sebeplerle Üniversite tercihlerini 
veya hayatını yönlendirdiklerini öğreni-
yorum. Sözgelimi, “Niçin bu bölümü 
seçtin” diyorum. Öğrenci  “mezun olur 
olmaz, işim hazır,  şu kadar maaş ala-
cağım” diyor.

Sözün dibacesinde bir tespit ya-
palım: Amaçlarımız ve hedeflerimiz 
insanlığın yüce gayelerine ait değilse va-
racağımız yer de bizim için iyi olmuyor. 
Bazen, ülkemizden dünya çapında niçin 
yeteri kadar edebiyatçı, tarihçi, iktisatçı, 
ilim adamı, mühendis,  yüksek  katma 
değerli veya Türk Markalı ürün çıkmıyor 
diye düşündüğümde bulabildiğim  en 
makul cevap gençliğin mefkuresinin 
olmaması ve sosyal/ekonomik hayatın 
dayatmaları veyahut popüler kültür-

le savrulup kaybolmaları olduğunu 
düşünüyorum. Evet! internetin, suflî 
yaşamın dehlizlerinde nesillerimizi kay-
bediyoruz.  Eğer gençliğimize rehberlik 
etmezsek hayat boşluk kabul etmediği 
için internet fenomenlerinin ve televole 
kültürünün yaşamlarını şekillendirdiği  
bir gençlikten hiç şikayet etmeye hakkı-
mız olmayacaktır.

Eğer sağlam gaye-i hayal/hayat ve 
güçlü irade yoksa yaşamdan gelir geçe-
riz de kimsenin haberi olmaz?

Burada,  eski bir milli eğitim baka-
nımızın sözü durumu çok can alıcı bir 
şekilde özetlemektedir: “YÖK ile önü-
müzdeki yıllarda üniversiteye girişin, 
teste dayalı yöntemini değiştireceğiz. 
Çocuklarımızı iyi yetiştirmiyoruz, de-
ğiştireceğiz. Tost yiyen ve test çözen 
bir gençlik oluşturduk. Çocuklarımızın 
çoğu abur cubur yemelerinden dolayı 
obez maalesef. Obezite ile de savaşa-
cağız” dedi. (18.12.2008: Milliyet ) Du-
rum, bu kadar iyi tasvir edilebilir! Aradan 
geçen zamana bakıyoruz bir arpa boyu 

yol alınamamış. Sebepleri 
bahsi diğer…  Sorumlu 
tutabileceğimiz kim var?  
Düşünsenize, ilkokuldan 
üniversite eğitimi ve ötesi-
ne kadar sayısını bilmedi-
ğimiz öğretmen-hoca gel-
di-geçti hayatımızdan… 
Bir başarı varsa diyelim 
kişi Bakan-Başbakan vs. 
ise bir çok kişi meydana 
çıkar ben O’nun şu zaman 
öğretmeniydim diye… Bir yerlere gel-
mek değil ne yaptığın veya yapabildiğin 
önemlidir ya onu geçelim.  Ya tersi… 
Ara ki bulamazsın, imkanı yok! Kabahat 
samur kürk olsa kimse üzerine almaz 
derler. Ancak bir sistem kurmalıyız ki 
bunu ortaya çıkarabilsin. Anahtar tesli-
mi bu işi üstlenen kişi ve kurumlar ol-
malı değil mi? Hakikaten bu sorumlulu-
ğu  yüreğinde hisseden hayat klavuzları 

/koçları ve sistemi olma-
lı… Aileyle işbirliği halinde 
iyi kalpli , sanatkar ruhlu, 
yüce idealleri olan bir nesil 
inşa edilmeli…  Halihazır-
da zor görünüyor, ancak 
neden olmasın!

Lakin, olmadığına 
göre  bu hâlin çaresi ne-
dir? Kendimize yine kendi-
mizin sahip çıkması. Yani, 
kendimiz için amaçlar/

hedefler koyacağız ve öz denetimimizi 
sağlayarak bu yolu tamamlayacak ve o 
yere varacağız.

Varılmak istenen yer neresi olmalı? 
İnsanlığın faydasına, kalıcı olmalı; dün-
yanın her yerinde kabul görmeli, iddialı 
olmalı, gelecek nesillere ilham vermeli, 
bize ölümsüzlüğü tattıracak bir yücelikte 
olmalı…  Sözgelimi Tıp öğrencisiysek 
İnsanlığı hastalıktan koruyarak, sağlıklı 

hayat sürmeleri neticesi  ilaç ve tıp te-
kellerinin sömürüsüne son vermeli; 
Fakirlerin sağlık hizmetine erişimini 
sağlamalı ; Mühendis isek yüksek kat-
ma değerli, teknolojik aletler geliştirme 
ve cari açığı kapatma vs. olmalı…  Bu 
kolay değil! 

Gaye-i hayal ve hayatı doğru mev-
kilendirebilmek,  kendini iyi tanımaktan 
geçiyor. İşte meselenin asıl bam teli de 
burada? Fiziksel, duygusal, zihinsel, 
sosyal, ekonomik   vs. sınırlarımızı belir-
lemek ve bunları gerçekçi amaç/hedef-
lerin tayininde uygulamak…

Yukarıda bahsettiğimiz gibi en 
önemli saptırıcılar: gelecek endişesi, iş 
bulamama, ekmek aslanın midesinde, 
komşunun oğlundan daha yüksek puan 
alamazsam annem babam mahcup 
olur , eller ne der  vs. gibi doğru bilinen 
yanlışlar bizim daha işin başında yanlış 
istikamete yönelmemize sebep olmak-
tadır. Düşünsenize, eğer İstanbul’a gide-
ceksek, farz edelim üç  farklı seçenekten 
kendimize uygun olanı belirleriz; yolda 

arcımız arızalanır, belki kaza geçiririz ve 
fakat nihayetinde nasipse İstanbul’a va-
rırız. Ya saptırıcı ile Adana istikametine 
yönelmişsek varamayız, yolda hiç sorun 
yaşamasak ve çok hızlı gitsek bile vara-
mayız; tâ  ki yanlışımızı düzeltinceye ka-
dar ; bize maliyeti de çok olur.Bu örneği 
hayata modellersek, bazen istikameti-
miz yanlış olursa geri dönmeye vaktimiz 
ve imkanımız olmayabilir. Hani, 4 şey 
geri alınamaz derler ya… Bunlardan 
biri kaçan fırsatlardır. Hadi meraklısına 
diğerlerini de belirtelim: Geçen zaman, 
ağızdan çıkan söz,namludan/yaydan  
çıkan kurşun  veya ok.

Sonuç olarak sıklıkla vurguladığı-
mız gibi gömleğin ilk düğmesini doğru 
iliklersek yani eğer kendimizi tanır ve 
sınırlarımızı bilirsek; buna uygun gaye 
ve hedefler belirler ve güçlü bir irade 
ile hayata geçirirsek hayatımız ne kadar 
sıkıntılı olsa da hayata yüklendiğimiz 
anlam nedeniyle her daim azimli , zinde 
ve davamızın öznesi olur, hakîki saadete 
ulaşırız.

GAYE-İ HAYAL VE HAYAT

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ÇALIŞKAN

AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı’nın annesi Zeliha Çanakçı 
vefat etti. Merhume Çanakçı dualarla defnedildi 

Bozkır Soğucaklı Hasan Çavas’ın eşi Fadime Çavas bir süredir tedavi 
gördüğü Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 

Zeliha Çanakçı 
dualarla defnedildi

Fadime Çavas 
dualarla defnedildi

AK Parti Emirgazi İlçe Başka-
nı Uğur Çanakçı’nın annesi Zeli-
ha Çanakçı vefat etti. Merhume 
Zeliha Çanakçı’nın cenazesi Cu-
martesi günü Emirgazi ilçesinde 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan dualarla defnedildi. Çanakçı 
ailesini acı günlerinde AK Parti 
Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dur-
sun ile Çanakçı ailesinin sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Ça-
nakçı ailesi cenazenin ardından ta-
ziyeleri kabul etti. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Zeliha 
Çanakçı’ya Yüce Allahtan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağ-
lığı dileriz. n FAHRİ ALTINOK

Bozkır Soğucaklı Hasan Ça-
vas’ın eşi Fadime Çavas bir süredir 
tedavi gördüğü Koronavirüs sebe-
biyle hayatını kaybetti. Merhume 
Fadime Çavas’ın cenazesi Cumar-
tesi günü İkindi namazına müteakip 
Karaaslan Mezarlığına dualarla def-
nedildi. Çavas ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Çavas ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhume Fadime Çavas 3 çocuk 
annesiydi. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhume Fadime Çavas’a 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı 

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Uğur ÇANAKÇI’nın

annesi Zeliha ÇANAKÇI’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan 

rahmet, ailesi ve yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

Bozkır Soğucaklı 

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
Hasan ÇAVAS’ın

eşi Fadime ÇAVAS’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan 

rahmet, ailesi ve yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.
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Büsan Özel Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet 
Oflaz 56 yaşında vefat etti. Merhum Oflaz dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi 

Server Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, Akıncılar Derneği kurucularından ve ilk Genel 
Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş kurulu eski başkanı Tezel vefat etti

Büsan yöneticilerinden
Oflaz hayatını kaybetti

Gönül insanı Mehmet 
Tezel vefat etti

Büsan Özel Organize Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 
Özteknik-İş Kaynak Makineleri San. 
Tic.Ltd. Şti. Firma Sahibi Mehmet 
Oflaz 56 yaşında bir süredir Anka-
ra’da tedavi gördüğü Koronavirüs 
sebebiyle hayatını kaybetti. Merhum 
Mehmet Oflaz cenazesi Cumarte-
si günü  Öğle namazına müteakip 
Üçler Mezarlığı’nda kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Üçler 
Mezarlığına defnedildi. Oflaz aile-
sini acı günlerinde Büsan Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Azman, Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
Oflaz ailesinin sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Oflaz ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhum Mehmet Oflaz 2 çocuk 
babasıydı.  Konya Yenigün Gazete-
si olarak Merhum Mehmet Oflaz’a 
Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine sabırlar dileriz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Server Vakfı Mütevelli Heyet 
Başkanı, Akıncılar Derneği kurucu-
larından ve ilk Genel Başkanı, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Teftiş kurulu eski başkanı Mehmet 
Tezel vefat etti. 

Merhum Mehmet Tezel’in ce-
nazesi Pazar günü Ankara Hacı 
Bayram cami’inde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 

ardından Kırıkkale Bahşı’lı da def-
nedildi. 

Tezel ailesini acı günlerinde se-
venleri, yakınları ile çok sayıda pro-
tokol üyesi yalnız bırakmadı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Mehmet Tezel’e Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Semazen Mustafa Yılmaz bir süredir tedavi gördüğü böbrek yetmezliği 
sebebiyle 69 yaşında vefat etti. Merhum dualarla Üçler Mezarlığına defnedildi 

Semazen Yılmaz 
dualarla defnedildi

Semazen Mustafa Yılmaz bir 
süredir tedavi gördüğü böbrek yet-
mezliği sebebiyle  69 yaşında vefat 
etti. Semazen Mustafa Yılmaz’ın 
vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Konya Türk Tasavvuf Müziği Toplu-
luğu Müdürü ve Mevlevi Postnişini 
Fahri Özçakıl sosyal medya hesabın-
dan duyurdu. 

Postnişin Özçakıl, “1964 yılın-
dan itibaren meydanlarda uzun 
yıllar Sema etmiş olan Semazen 
Mustafa Yılmaz ağabeyimiz tedavi 
gördüğü hastanede Cenâbı Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Cenaze-
si 14 Kasım 2020 Cumartesi öğlen 
namazını müteakip Hacıveyis Cami-
inden kaldırılacaktır. Allah rahmet 
ve mağfiretiyle ağırlasın inşallah. 
El-Fatiha.” paylaşımı ile duyurdu. 
Merhum Mustafa Yılmaz’ın cenazesi  
Hacıveyis Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Mezarlı-
ğına defnedildi.  Merhum Mustafa 

Yılmaz 2 çocuk babasıydı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Mustafa Yılmaz’a Yüce Allah’tan 

rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Büsan Özel Organize Sanayi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 

Server Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, 
Akıncılar Derneği Kurucuları’ndan 

GAZETESİ

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI

Mehmet
OFLAZ ’ın

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

Mehmet
TEZEL’in

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

Semazen

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Mustafa
YILMAZ’ın

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

Tenekeydi bizim  iyi sobamız,
Gece gündüz  çalışırdı babamız,
 Nerde ‘dirgenimiz’  eski ‘yabamız’?
Hala yaşar eski günler içimde.

Yara bere boş olmazdı ayakta,
Ayaklarım mos mor   buzda kayakta, 
Bazen de  geç kalır yerdik dayakta, 
Hala yaşar eski günler içimde.

Baharla yaylaya  göçer konardık,
Yazın ekin biçer kırda  yanardık, 
Nalçapayla suyu  içer kanardık,
 Hala yaşar eski günler içimde.

Azıkta bulunur yufka ve  soğan,
Ayrılmaz ikizi bir sitil ayran,
Fazladan yumurta, olurdu bayram, 
Hala yaşar eski günler içimde.

Severek sahipsiz bağa dalardık, 
Bazen erik bazen armut çalardık,
Bostanlardan kavun karpuz yolardık,
Hala yaşar eski günler içimde.

Severdik pekmez  karışık karı,
Bakır güğümlerde    pişerdi  darı,
Hiç üzmez  bilirdik  biz  yoğu varı, 
Hala yaşar eski günler içimde.

Sadece  bayramda  yeni alırdık,
Sabah erken  kalkar  başta  bulurduk,
Biri  beğenmezse kızar  solurduk,
Hala yaşar eski günler içimde.

Çocukluk harmanda  yatıp ıslandık,
Korku ve soğuktan sapa  yaslandık,
Günler geçip gitti  artık uslandık, 
Hala yaşar eski günler içimde.

HALA YAŞAR ESKİ GÜNLER İÇİMDE

haber@konyayenigun.com
REMZİ KARANFİL
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Avcı ile Trabzonspor daha çok topa sahip olacak
Trabzonspor, Teknik Direktör 

Abdullah Avcı yönetiminde daha 
çok tapa sahip olmayı hedefliyor. 
Kendi oyun felsefesini takımına 
inandırmaya çalışan deneyimli 
teknik adam, 4 günlük çalışma dö-
neminde önemli doneler elde etti.

Süper Lig’in ilk 8 haftalık bö-
lümünde kötü istatistikler elde 
eden Trabzonspor, Teknik Direktör 
Abdullah Avcı ile yeni bir döneme 
başladı. Bordo-mavili takım ile 4 
günlük bir çalışma dönemi geçiren 
57 yaşındaki teknik adam, önemli 
veriler elde etti. Milli takımlarda 
bulunan oyuncuları ise yakından ta-
kip eden Avcı, kendi oyun sistemini 
oyuncularına analizlerle uygula-

malı olarak anlatarak inandırmaya 
çalışıyor.

DAHA ÇOK TOPA SAHİP 
OLACAK

Trabzonspor, Abdullah Avcı 
yönetiminde topa daha çok sahip 
olmayı hedefliyor. Topa sahip ol-
manın önemini oyuncularına her 
fırsatta anlatan deneyimli teknik 
adam, ilk planda takım savunma-
sında yaşanan sorunlar üzerinde 
duruyor. 8 maçta 15 gol yiyen ta-
kımın, oyun içeresinde yaptığı ha-
taları ve yaşadığı sorunları anlatan 
deneyimli çalıştırıcı, her anı hesap-
layarak hareket etmelerinin daha 
doğru olduğunu vurguluyor. Avcı, 
ilk 8 haftalık bölümde yüzde 49 ora-

nında topa sahip olan takımının bu 
istatistiğini ilk planda yüzde 55’le-
rin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

YENİ OYUN DÜZENİ
Abdullah Avcı ile yeni bir he-

yecanla Süper Lig’e başlamayı he-
defleyen Trabzonspor’da oyuncular 
da yeni sisteme alışmaya çalışıyor. 
Yaşanan teknik adam değişiklikleri 
nedeniyle bazı alışkanlıklar elde 
eden bordo-mavili takım, zaman 
içeresinde Avcı yönetiminde bu 
alışkanlıkları bir kenara bırakıp, 
yeni oyun düzenine alışmaları ve 
inanmaları içinde deneyimli teknik 
adam yoğun bir mesai harcıyor.

DOĞRU KOŞULAR
Teknik Direktör Abdullah 

Avcı yönetiminde, yeni bir kimli-
ğe bürünmeye hazırlanan Trab-
zonspor’da en büyük görev oyuncu-
lara düşüyor. Avcı, topla oynamayı 
seven oyuncularından, meşin yu-
varlakla daha az vakit geçirip doğru 
koşular yaparak takıma daha çok 
alan oluşturmalarını istiyor.

HAZIRLIKLAR 
YARIN BAŞLIYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. 
haftasında sahasında oynayacağı 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
maçı hazırlıklarını yarına devam 
edecek. Günü izinli olarak geçiren 
Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yö-
netiminde antrenmanların sayısını 
günde ikiye çıkarmıştı. n İHA

Gaziantep FK’da 4 
kişide virüs tespit edildi

Podolski turizm 
elçisi oldu

Milliler F1 
heyecanı yaşadı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nde 
ikisi futbolcu 4 kişide daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
rastlandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbol-
cuların, teknik heyetin ve idari personelin Kovid-19 testin-
den geçirildiği belirtildi. 

Açıklamada, “İki futbolcumuzla iki personelimizin daha 
testleri pozitif çıktı. Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 
testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı 
üçe yükselmiştir. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve 
tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır.” ifadeleri 
kullanıldı.  n İHA

Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski, Türki-
ye’nin 2020 turizm yılı temasının Patara Antik Kenti olması 
dolayısıyla Patara’da özel çekimler yaptı ve bölgenin dünya 
çapında duyurulması için önemli bir katkı verdi.

Antalyaspor ve ATAV işbirliğinde Antalya’nın tarihi ve 
turistik mekanlarının spor aracılığı ile tanıtılması amacı ile 
planlanan çalışmanın ilki Patara’da Alman futbolcu Lukas 
Podolski ile yapıldı. Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi 
Melih Beken, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Antalya Ha-
valimanı Genel Müdürü Deniz Varol’un da katıldığı ilk orga-
nizasyonda Podolski özel bir çekim ekibi ile birlikte Patara 
Antik Kenti’nde ve bölgenin ünlü kum tepelerinde rol aldı. 
Hazırlanan tanıtım videosunun 1-2 hafta içinde tamamlana-
cağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek daha 
geniş bir kitleye ulaştırılmasının sağlanacağı belirtildi. 
Podolski, Patara’da top sektirdi, kazı çalışmalarına katıldı, 
sahilde ata bindi. n İHA

A Milli Futbol Takımı futbolcuları, İstanbul’daki Formu-
la 1 DHL Türkiye Grand Prix’si heyecanını kamp yaptıkları 
Riva’da yaşadı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile 
karşılaşan A Milli Futbol Takımı’nda futbolcular, Intercity 
İstanbul Park’ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand 
Prix’si kamp yaptıkları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden takip etti. Milli Takımların 
sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “#BizimÇo-
cuklar İstanbul’daki Formula 1 heyecanını Riva’dan takip 
ediyorlar” denildi. n SPOR SERVİSİ

Formula 1’de 2020 sezonu şampi-
yonluğunu ilan eden Mercedes’in Büyük 
Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Türkiye 
Grand Prix’sinde ikinci kez galip geldi. 
Daha önce 2010 Türkiye Grand Prix’sinde 
birinci olan Hamilton, İstanbul’da 10 yıl 
sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı. Al-
man Michael Schumacher’in 7 kezle “For-
mula 1’de en fazla şampiyonluk yaşayan 
pilot” rekoruna ortak olan Hamilton, bu 
sezon 10. yarış galibiyetini aldı. Tecrübeli 
sürücü, bu sezon Türkiye’den önce İtal-
ya’da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük 
Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve 
Portekiz’de birer yarış kazandı.

REKORA ORTAK OLDU
Mercedes’in Büyük Britanyalı sürü-

cüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand 
Prix’sinde şampiyonluğunu ilan ederek 
Alman Michael Schumacher’in rekoruna 
ortak oldu. Intercity İstanbul Park’ta dü-
zenlenen müsabakada birinci olan Ha-
milton, sürücüler klasmanında ikincilikte 
yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 
önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu 
garantiledi. Hamilton, 2008, 2014, 2015, 
2017, 2018 ve 2019’dan sonra 2020 se-
zonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 
7. şampiyonluğunu kazandı. Böylece Ha-
milton, Alman Michael Schumacher’in 7 
kezle “Formula 1’de en fazla şampiyonluk 
yaşayan pilot” rekorunu egale etti.

6. SIRADA BAŞLADI, 
BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Yarışa 6. cepte başlayan Lewis Ha-
milton, başlangıçta iyi kalkış yaparak 3. 
sıraya kadar yükseldi. İlk turda pist dışına 
taşarak zaman kaybeden Hamilton, tekrar 
6. sıraya geriledi. Hamilton, Racing Po-
int’ten yarış lideri Lance Stroll’ün 36. tur-
da “pit stop” yapmasını iyi değerlendirdi. 
Büyük Britanyalı pilot, 37. turda bir diğer 
Racing Point sürücüsü Sergio Perez’i ge-
çerek ilk kez liderliğe yükseldi. Müsabaka 
boyunca tek pit stop stratejisi uygulayan 
35 yaşındaki Hamilton, liderliği aldıktan 
sonra farkı gitgide açtı ve damalı bayrağı 
ilk sırada gördü.

GÜNÜN KAYBEDENİ STROLL
“Pole” pozisyonunda başladığı yarışı 

uzun süre lider götüren Lance Stroll, gü-
nün kaybedeni oldu. Takımının 36. turda 
ikinci kez pit stop için çağırdığı Stroll, bu 
turda liderliği kaybederek galibiyeti kaçır-
dı. Stroll, kariyerinin ilk pole pozisyonunu 

kazandığı Türkiye Grand Prix’sini 9. sırada 
tamamladı. Racing Point’ten Sergio Perez 
ise yarışı sıralama turlarında elde ettiği 
ikincilikle bitirdi. 

VERSTAPPEN HAYAL 
KIRIKLIĞI YAŞADI

Antrenman ve sıralama turlarındaki 
dereceleriyle dikkati çeken Red Bull’dan 
Max Verstappen, yarışta podyum göre-
medi. Üç antrenman turunda da en iyi 
dereceyi yapan, sıralama turlarında ise 
ikinci sırayı alan Verstappen, yarışa hayal 
kırıklığıyla başladı. Başlangıçta iyi kalkış 
yapamayan Hollandalı sürücü, gerileye-
rek yerini kaybetti. Yaptığı ataklarla üçün-
cülüğe yükselen Verstappen, 18. turda 
yüksek hızda spin atarak zaman kaybetti 
ve 6. sıraya düştü. Verstappen, yarış için-
de en hızlı tur zamanlarını geliştirerek üst 
sıralara çıkmaya çalışsa da müsabakayı 
6. sırada bitirdi.

EN HIZLI TUR NORRİS’TEN
Türkiye Grand Prix’sinde en hızlı turu, 

McLaren’den Lando Norris attı. Büyük 
Britanyalı sürücü, 5,3 kilometrelik pistte 1 
dakika 36.806 saniyeyle en hızlı tur zama-
nının sahibi oldu.

BOTTAS’IN ŞANSSIZLIĞI
Yarışa 9. sıradan başlayan Merce-

des’ten Valtteri Bottas, ilk virajda spin 
atarak şanssızlık yaşadı. Renault’dan 
Fransız Esteban Ocon’un aracıyla temas 
yaşayan Fin pilot Bottas, ilk virajda kay-
bettiği zamanla 17. sıraya kadar geriledi. 
Müsabaka boyunca birçok kez spin atan 
Bottas, yarışı 14. sırada tamamladı ve 
puan alamadı.

FERRARİ PİLOTLARININ 
PERFORMANSI GÖZE ÇARPTI

Sıralama turlarında üçüncü seansa 
kalamayarak hayal kırıklığı yaşatan Ferra-
ri, yarıştaki performansıyla göz doldurdu. 
Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Char-
les Leclerc, iyi geçmeyen sıralama turla-
rının ardından yarışa 11 ve 12. sıralarda 
başladı. Zorlu müsabakanın ardından Vet-

tel, 3. olarak podyuma çıkmayı başardı. 
Leclerc ise takım arkadaşının ardından 4. 
sırayı aldı.

YARIŞ DIŞI KALAN İLK 
PİLOT GİOVİNAZZİ

Türkiye Grand Prix’sinde yarış dışı 
kalan ilk isim Alfa Romeo’dan Antonio Gi-
ovinazzi oldu. Yarıştan önceki formasyon 
turunda kaza yapan İtalyan sürücü, 13. 
turda aracını kenara çekti ve yarış dışı kal-
dı. Williams’tan Nicholas Latifi, Haas’tan 
Romain Grosjean ve Kevin Magnussen de 
Türkiye Grand Prix’sini tamamlayamadı.

PİT STOP STRATEJİLERİ 
YARIŞIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Türkiye Grand Prix’sinde pit stop stra-
tejileri, yarışın kaderinde belirleyici rol 
oynadı. Yarışta zorunlu olmayan ilk nor-
mal pit stop, Ferrari’den Charles Leclerc 
tarafından yapıldı. 

Altıncı turda pit stop yapan Leclerc, 
yoğun yağmurdan orta seviyedeki geçiş 
lastiğine geçti. Leclerc’in ardından pilot-
lar arka arkaya pit stop yapmaya başla-
yarak geçiş lastiğini tercih etti. Müsaba-
kanın başlamasına kısa süre kala yağan 
yağmur, antrenman ve sıralama turların-
da olduğu gibi yarışta da şartları zorlaştır-
dı. Yağmurun kesilmesi, pistin yavaş ya-
vaş kuruması ve lastik değişikliklerinden 
sonra hızlanan pilotlar, derecelerini 15 
saniyeden fazla geliştirdi.

SOLO TÜRK’TEN GÖSTERİ UÇUŞU
Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 göste-

ri ekibi Solo Türk, Intercity İstanbul Park 
çevresinde uçuş gerçekleştirdi. Solo Türk 
ekibi, yarış başlangıcından önce uçakla-
rıyla gösteri uçuşu yaptı. 

Ayrıca yarışın başlangıç seremonisin-
de İstiklal Marşı’nı, Devlet Opera ve Bale-
si Genel Müdürü Murat Karahan seslen-
dirdi. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Mustafa Varank da yarışı izledi.

BİR SONRAKİ YARIŞ BAHREYN’DE
Formula 1’de sezonun 15. etabı, Bah-

reyn’de düzenlenecek. Bahreyn Grand 
Prix’si, 27-29 Kasım’da gerçekleştirile-
cek. Pilotlar, 4-6 Aralık’ta düzenlenecek 
16. etapta Sakhir Grand Prix’si için bir kez 
daha Bahreyn’de piste çıkacak. Sezon, 
11-13 Aralık’taki takvimin 17. etabı Abu 
Dabi Grand Prix’siyle sona erecek.
n AA

F1 Türkiye Grand 
Prix’si nefesleri kesti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ka-
zandı. Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada 
görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Racing Point’ten Meksikalı 
Sergio Perez’in ikinci olduğu yarışta Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti
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DEMİRSPOR’UN ÜÇ SPRİNTERİ
İSMAİL TOSUN – HARUN 
ERDOĞDU – SEFER ANIK

Her üçü de sorunsuz, gayretli, neşeli 
ne arkadaşlarına ne öğretmenlerine nede 
antrenörlerine sorun yaratmayan atlet-
lerdi. Yetenekleri seviyesinde başarılara 
imza attılar. Spora biraz daha erken yaşta 
başlamış olsalardı ve lise öğreniminden 
sonrada devam etselerdi daha da başa-
rılı olurdu.

Bunların içinde Harun Erdoğdu daha 
iyi dereceler elde etti. Çünkü hayli yete-
nekli idi.

Malum çoğu konularda olduğu gibi 
sporda da yetenek çok önemli. Özel-
likle sprint önemli bir yetenek. Bu da 
doğuştan, kandan gelir. Nitekim Harun 
Erdoğdu’nun amcaoğlu Milli Bisikletçi 
Tevfik Erdoğdu üst üste 4 yıl hem sürat, 
hem yol yarışlarında Türkiye Şampiyonu 
olmuş tek bisikletçi.

İSMAİL TOSUN
1957 Doğumlu aslen Silleli. İsmail 

Tosun’un ağabeyi Muammer, Beşyol’da 
bulunan o günkü adıyla Yüksek İslâm 
Enstitüsü karşısında Fatih Berber Salonu 
adıyla mesleğini sürdürüyordu ve eğitimi-
ni bu okulda sürdüren Milli atlet, antrenör 
Mustafa Yavuz ile samimi arkadaştılar.

İsmail Tosun, Karma ortaokulu son sı-
nıftayken Mustafa Yavuz Milli müsaba-
kadan Atina’dan dönmüş ve Konya ga-
zetelerinin birinde büyükçe bir fotoğrafı 
ile haberi çıkmıştı. İsmail Tosun bundan 
etkilendi, gönlüne atletizm merakı gir-
mişti.

Endüstri Meslek Lisesine başladığı 
1974 yılında İsmail Tosun’u Mustafa Ya-
vuz Stada götürdü ve Muzaffer Tulukcu’ya 
teslim etti. Aynı günlerde E.M.L Beden Eği-
timi Öğretmenleri Mehmet Güler ve Kâmil 
Çimen beden eğitimi derslerinde kısa me-
safe seçmeleri yapıyorlardı. Bu seçmeler-
de başarılı olan Tosun’un kendine güveni 
artmıştı.

İsmail Tosun Stad çevresinde yapılan 
ilk yarışında yıldızlar krosta okullar ikincisi 
oldu. Bu onun ilk ve tek kros yarışı oldu. 
Sonrasında hep kısa mesafeye çalıştı. 100 
- 200 - 400 - 4x100 ve 4x400 yarışlarında 
okulu yanında bölge müsabakalarında ya-
rıştı. Çok geçmeden Demirspor kulübüne 
lisans çıkartıldı.

Mersin, Eskişehir ve Ankara’daki yarış-
larda Konya’yı temsil etti. İzmir’deki Salon 
Türkiye Birinciliği’nde de yarıştı. Konya’da-
ki tüm kısa mesafe yarışlarına katıldı. Bir 
seferde Ankara’da yarıştı. En iyi dereceleri 
100m. de 11.7, 200m. de 26.04, 400m. 
de ise 56.4 oldu.

Endüstri Meslek Lisesi sonrası Selçuk 

Eğitim Enstitüsünde eğitimini sürdürürken 
bir süre daha spor yapan Tosun, 100 – 
200 m. de birinci oldu. 4x100 ve 4x400m. 
Bayrak Yarışında birinci olan takımda ya-
rıştı. İsmail Tosun Özel Okul sahibi olarak 
halen Konya’da hizmetlerini sürdürüyor.

SEFER ANIK
1964 Yılında Çumra’nın Apa köyünde 

doğdu. İlkokul birinci sınıf sonrası ailesi 
Konya’ya taşındı. 27 Mayıs İlkokulu’ndan 
mezun olduğu yıl ailesi Danimarka’da 
olunca Kadınhanı’na nenesinin yanına git-
ti. Kadınhanı Ortaokulu’nda eğitimini sür-
dürürken futbola merak sardı. Son sınıfta 
Kadınhanıspor’un antrenman ve çift kale 
maçlarına katıldı.

1977 yılınca ailesi yurt dışında olunca 
Mengene’deki evlerine yerleşti ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nde eğitimine başladı.

Okul Beden Eğitimi Öğretmeni Meh-
met Güler, tüm sınıfları stada götürüyor 
ve Antrenör Muzaffer Tulukcu ile birlikte 
atletizm pistinde üç turluk (1200m.) yarış-
larla yetenekli olan öğrencilerle okul kros 
takımının nüvesini oluşturuyordu.

Sefer Anık’ta herkes gibi yarışlara katıl-
dı. İlk iki tur bir arkadaşı ile en önde giden 
Anık, üçüncü turda gerilerde kalmaya baş-
lasa da onun fiziği ve ilk iki turdaki koşma 
tekniği Tulukcu’nun dikkatini çekmişti. 
Normalde seçmeyi kazanamamasına rağ-
men Anık’ı da listeye yazdı. Tabi ki sonra-
sında da Stad’da antrenmanlara başladı.

1977 – 1978 Kışını antrenmanlarla 
geçiren Sefer Anık artık baharla birlikte o 
gerek 

E.M.L isesinin gerekse Konya’nın 
sprinteriydi. Antrenörü tarafından De-

mirspor’a lisans çıkartıldı.
1978 Yılında Mersin’de yapılan Lise-

ler Gurup Birinciliği’nde 100m. de birinci, 
200m. de ikinci oldu ve ilk madalyalarını 
boynuna taktı. Devamında İzmir’de yapılan 
Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldu ve 
rüştünü ispat etti. Mersin’de Gurup Birinci-
liği’nde birinci olan 4x100m.E.M.L. Bayrak 
Takımının son adamıydı.

Genelde Serdar Küçüksakarya ve Şa-
habettin Aktuna ile beraber antrenman ya-
pan Sefer Anık, Adana, İzmir ve Ankara’da-
ki yarışlara katıldı. 1980 yılında Ankara’da 
yapılan Yıldızlar Ferdi Türkiye Birincili-
ğinde 100m. de Türkiye üçüncüsü oldu.

En iyi dereceleri 100m. de 11.4, 200m. 
de ise 25.4 tü. E.M. Lisesin den mezun 
olan Anık, 1980 yılında Danimarka’ya ai-
lesinin yanına gitti. Burada da spordan 
kopmadı.

1980 – 85 arası Sönderborg Boldk-
lüb’te, sonrasında 2008 yılına kadar Farum 
Boldklüpte futbol oynadı. 1980 – 85 arası 
Vidar Atletik Klüple ilgilendi.

Sefer Anık halen Danimarka’da Kopen-
hag Hava Alanında çalışıyor.

HARUN ERDOĞDU
1956 Yılında Konya – Karatay İsmil’de 

doğdu.İlkokulu bitirdiği yıl ailesi Konya’ya 
taşındı ve Harun Erdoğdu İmam Hatip 
Okulu’na kayıt oldu. Beden Eğitimi Öğ-
retmeni Tahir Yaman okul panosunda 
ilan ettiği gönüllü kros seçmesini gören 
Erdoğdu, okul bahçesinde 6 tur üzerinden 
yapılan bu yarışlarda önce sınıf, son-
rasında da okul birincisi oldu. Kendini 
ispat eden Erdoğdu’yu Tahir öğretmen 
Stada götürdü atletizm antrenörü Mustafa 
Sılay’a teslim etti. Erdoğdu böylece İmam 
Hatip Okulu son sınıf öğrencisi iken spora 
başlamış oldu. (1972)

Stad çevresinde yapılan kros yarışı 
ile ilk resmi müsabakasına katıldı. Onda-
ki sprint yeteneğini gören Sılay kararını 
verdi ve Harun Erdoğdu’yu kısa mesafeci 
yapmaya karar verdi. O artık 100 – 200 
– 4x100 ve 4x400 bayrak yarışmalarının 
müdavimiydi.

Baharla birlikte girdiği 100m. yarışında 
Abdil Gülhan ve Yavuz İlbiz’den sonra 
üçüncü oldu. 1975 yılında Mustafa Sılay 
antrenörlüğü bırakıp spor servisinde görev 
yapmaya başlayınca Erdoğdu’yu antrenör 
Muzaffer Tulukcu çalıştırmaya başladı. 
Okulunu ve Konya Bölge Takımını tem-
silen ve ferdi birçok şampiyonaya katıldı. 
Mavi – Lacivert Demirspor’un formasını 
giydi.

8 Ağustos …tarihinde İzmir’de yapı-
lan Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 10 
yıldır kırılamayan ve Türkiye ikincisi olan 

4x400 bayrak Konya rekorunu 3.32.2 
lik derece ile kıran takımda son elemen 
olarak yarıştı. (Mehmet Özdil, M.Emin 
Bilgin, Servet Uzuncan, Harun Erdğdu)

4x100m.de 45.6 ile Konya rekorunu 
kıran ve Türkiye dördüncüsü olan takım-
da da yarışma şerefine erişti. (Servet 
Uzuncan, Ahmet Özşen, Mehmet Özdil, 
Harun Erdoğdu)

Aynı rekoru daha öncede 45.9 ile A.
Nuri Bilgin, Ahmet Özşen, Mehmet Özdil 
ve Harun Erdoğdu’dan kurulu 4x100 takı-
mı kırmıştı.

Erdoğdu’nun 100m. de ki en iyi de-
recesi 11.3, 200m. de ise 23.4 olmuştu.

Y.İ.Enstitüsü 1.sınıfta iken Ankara’da 
13 – 14 Mayıs tarihlerinde Yüksek Okul-
lar Türkiye Şampiyonası’nda 200m. de 
Türkiye üçüncüsü, 100m. de ise beşincisi 
olmuştu.

Bir süre sonra bacak kasında bulunan 
lif sakatlığı nedeniyle İzmir’e gidip ameliyat 
olmayı düşünmeyen Harun Erdoğdu spo-
ru bıraktı (1975). Bir süre atletizm hakem-
liği yaptı.

1979 yılında Muş’ta öğretmenliğe baş-
ladı. Uzunca bir süre Konya’da okul mü-
dürlükleri yaptı. 2017 yılında emekli oldu 
ve Konya’da yaşıyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

İsmail Tosun’un da (ortada Kamil Çimen öğretmenin yanında) yer aldığı  E.M.L Atletizm Takımı’nın 
iki mimari Kamil Çimen  (solda) , Mehmet Güler (sağda)

1970’li yıllar Konya. Antrenman sonrası. Ayaktakiler: Celâl Güneş, A. Nuri Bilgin, 
Tayyar Türkoğlu (futbolcu), Harun Erdoğdu, Mehmet Özdil, İsmail Tosun, Mehmet Kuş... 

Oturanlar: Serdar Küçüksakarya, Bahattin Çağdaş, Osman Gezbeli, ...

Ayaktakiler: Sefer Anık, Musa Akçay. 
Oturan: Ziya Tılıs. İyi arkadaştılar...

28/29 Mayıs 1975, İzmir...Türkiye Şampiyonası. 
Ayaktakiler: Tuğrul Karakuş, mehmet özdil, 

İsmail Tosun. Oturan: Harun Erdoğdu

Demirspor İl Birincisi… Bayrak Rekoru, Yeni Konya Gazetesi’nde....

7 Temmuz 1980 Antalya. Sefer Anık ve Erdem Şerbetçigil…

Bayrak rekorlarının müdavimi Harun Erdoğdu, takım arkadaşlarıyla. Uğur Akyazıcı, 
Ahmet Özşen, Mehmet Özdil  ve Harun Erdoğdu…

Ayaktakiler: Bahattin Çağdaş, İsmail Tosun.  
Oturanlar: Ahmet Nur Bal ve Osman Gezbeli

Harun Erdoğdu, 200 metrede Üniversiteler Türkiye üçüncüsü olmuştu...

Konya’da bir antrenmanda (1975-76) Ayaktakiler: Mehmet Kuş,
 Berkhan Uçkur,  Servet Uzuncan, İsmail Tosun, Muzaffer Tulukcu. 

Oturanlar: M.Emin Bilgin, Harun Erdoğdu, A. Nuri Bilgin.
Sefer Anık 100 metrede ikinci olduğu 

bir yarışta... (Konya)

Konya’da amatör branşların hamisi 
Ali Gözönü. 1970’li – 1980’li yıllarda 

atletizme de önem vermişti…
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22 Kasım Pazar günü 9.hafta müca-
delesinde Kasımpaşa’yı konuk edecek 
İttifak Holding Konyaspor, dünü yapılan 
tek antrenmanla değerlendirdi. Kaya-
cık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail 
Kartal ve yardımcı antrenörler yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenmanda 
milli takımlarda bulunan oyuncular ile 
birlikte tedavilerine devam edilen Ömer 
Ali Şahiner, Uğur Demirok, Amir Hadzi-
ahmetovic, Marin Anicic, Erten Ersu yer 
almazken, Artem Kravets, Marko Jev-
tovic,Samuel Eduok fizyoterapist Salih 
Kırışka yönetiminde çalışırken, Musa 
Çağıran fizyoterapist İlker Arıbaş yöne-
timinde takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve 
ısınma hareketleri ile başlayan antren-
man, 5’e 2 ve tempolu koşu çalışması 
ile devam etti. Antrenman, çift kale maç 
ile sona erdi.

BU SEFER FARKLI
Fenerbahçe galibiyeti ile milli araya 

giren Konyaspor’da hedef, milli aranın 
ardından oynanacak maçlarda çıkışını 
sürdürmek.

 İlk milli aradan sonra üst üste kötü 
sonuçlar alan Anadolu Kartalı, ciddi bir 
türbülansa girmişti. Bu sefer işi sıkı tu-
tan Yeşil Beyazlılar, Kasımpaşa ile baş-
layacak seride alacağı galibiyetlerle üst 
sıralara tırmanmak istiyor. 

Konyaspor ilk milli aranın ardından 
Yeni Malatyaspor ile barabere kalırken, 
Gaziantep ve Başakşehir’e ise mağlup 
olmuştu. Fenerbahçe galibiyeti ise sü-
recin tek olumlu sonucu olmuştu.  

COVİD-19 ENDİŞESİ SÜRÜYOR
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 

1’i milli takımlarda olmak üzere 2 fut-
bolcu ve 3 personelde korona virüs (Co-
vid-19) vakası tespit edildiğini açıkladı.

Konyaspor’un resmi internet site-
sinden yaptığı açıklamada, “Kayacık 
Tesislerimizde yapılan Covid-19 testleri 
neticesinde 1 oyuncu ve 3 personelimiz-
de; Milli Takımlarda bulunan 1 futbol-

cumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. 
Oyuncularımız ile personelimizin takip, 
izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır. 
Sakatlıkları devam eden Uğur Demirok, 
Amir Hadziahmedovic, Samuel Eduok, 
fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Hafif sakatlıkları bulu-

nan Musa Çağıran, Marko Jevtovic ve 
Artem Kravets ise takımdan ayrı olarak 
özel program dahilinde çalışmalarına 
devam etmektedir. Başakşehir FK maçı 
öncesi son antrenmanda sakatlanan 
kaptanımız Ömer Ali Şahiner’in tedavi 
ve kontrolleri sağlık ekibimiz tarafından 

özenle takip edilmektedir. Yine Başak-
şehir FK maçı öncesinde Covid-19 test 
sonucu pozitif olan oyuncumuzun bugün 
yapılacak ikinci testinin de negatif çık-
ması halinde takımla birlikte çalışmala-
rına başlayacaktır” denildi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı
Eksik hazırlanıyor
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor. Bazı oyuncuları milli 
takımda olan ve çok sayıda sakat oyuncusu bulunan Anadolu Kartalı, eksiklere rağmen Kasımpaşa’ya bile-
niyor. Yeşil Beyazlılar’da Covid-19 testi pozitif çıkan isimlerin sayısının artmaması ise şimdilik rahatlattı

Fenerbahçe maçının 
formaları sahiplerini buldu

Konyaspor 
Kıbrıs’ı unutmadı

KonyaStore’un yeni uygulaması forma açık artırma-
sının ilki sonuçlandı. Fenerbahçe maçına damga vuran 3 
oyuncunun maçta giydikleri formalar KonyaStore internet 
sitesi üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Geçtiğimiz 
günlerde gerçekleştirilen artırmanın sonuçları  açıklandı. 
Marko Jevtovic, Artem Kravets ve Abdülkerim Bardakçı’nın 
formaları Kulluk ailesine gitti. 

Jevtovic’in forması 3 bun 100 liraya Mumtaz Kulluk ta-
rafından satın alınırken, Artem Kravets’in forması ise 2 bin 
150 liraya Berkan Kulluk’ta kaldı. Abdulkerim’in forması ise 
yine 3 bin 100 liraya Yılmaz Kulluk tarafından satın alındı. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 37. yıl dönümü do-
layısıyla bir mesaj yayınladı. 

Anadolu Kartalı’nın resmi sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Hayatını kaybeden şehitle-
rimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyo-
ruz” ifadeleri kullanıldı.  n SPOR SERVİSİ

RPS

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

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

Meram Belediyesi Türk Okçuluğu Kış Turnuvası düzenliyor
Meram Belediyesi, yeni nesille-

re okçuluğu sevdirebilmek ve teşvik 
etmek amacıyla ‘Türk Okçuluğu Kış 
Turnuvası’ düzenliyor.  Müracaatla-
rı, 21-30 Kasım tarihleri arasında 
online olarak gerçekleştirilecek 
turnuvanın tarihi ise 5-6-7 Aralık 
2020. Okçuluğun bedenen ve ruhen 
insana önemli katkı sunmasının ya-
nında aynı zamanda tarihi bir miras 
olduğunu hatırlatan Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, gelecek 
nesilleri bu spora yönelmeleri adına 
teşvik etmek ve bu sporu sevmeleri 
için böylesi bir organizasyona imza 
attıklarını söyledi.    

Meram Belediyesi, ata sporu-
muz okçuluğu yaşatmak ve gelecek 
nesillerin bu spora karşı ilgilerini 
artırabilmek amacıyla önemli bir 
turnuvaya imza attı. Aşkan Muham-
met Yürükuslu Spor Tesisinde ger-
çekleştirilecek ‘Meram Belediyesi 
Türk Okçuluğu Kış Turnuvası’nın 
müracaatları 21- 30 Kasım tarihleri 
arasında online olarak yapılacak. 

Turnuva tarihi ise 5-6-7 Aralık 2020. 
Minikler (2012-2010 doğumlular) 
, Yıldızlar (2009-2007 doğumlular)  
ve Gençler (2006-2003 doğumlular) 
olmak üzere üç ayrı kategoride ger-
çekleştirilecek olan turnuvanın final 
maçları ise 7 Aralık 2020 Pazartesi 
saat 16:00’da gerçekleştirilecek. 
Turnuvada pandemiye karşı ön-
lemlerde en ince ayrıntısına kadar 
alınıyor. Yarışmacı ve veliler tesise 

‘HES kodu’ ile girebilecek ancak ya-
rışmanın olduğu bölüme yarışmacı-
lardan başka kimse alınmayacak. 
Ayrıca maske, sosyal mesafe ve 
hijyen noktasında da tüm önlemler 
alınacak, çocukların ve gençlerin 
bu önlemlere uymaları adına gözet-
menler üç gün boyunca kontrollerini 
sürdürecekler. Meram Belediyesin-
den yapılan açıklamada yarışma 
hakkında daha fazla bilgi edinmek 

ve diğer tüm detayları öğrenmek 
isteyenlerin www. meram.bel.tr ya 
da www.meramspor.com adresle-
rinden bilgi alabilecekleri belirtildi.  

BAŞKAN KAVUŞ; “OKÇULUK, 
İNSAN BEDENİ VE RUHUNA 

KATKISININ YANINDA BİZİM İÇİN 
TARİHİ BİR MİSYONU ÜSTLENMEK 

ANLAMI TAŞIYOR”
Okçuluğun insanların adaptas-

yonu ve motivasyonu artırmasından 

insana zorluklarla mücadele etmeyi 
öğretmesine, sabretmeyi alışkanlık 
haline getirmesinden amaçlı planlı 
düzenli ve bilimsel çalıştırmaya 
kadar onlarca yönden kazanım sağ-
ladığını hatırlatan Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi 
önemli bir sporu çocuklarımıza ve 
gençlerimize sevdirebilmek, ilgi-
lerini artırabilmek ve teşvik etmek 
amacıyla turnuvaya imza attıklarını 

ifade etti. Organizasyonun, okçulu-
ğun bir ata sporu olması sebebiyle 
diğer bir bakımdan da köklerimizle 
sağlam köprüler kurmak ve tarihi 
değerlere sahip çıkmak anlamı ta-
şıdığını söyleyen Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Sporun 
pek çok hali değerli ve önemlidir. 
Ama bazıları bizim için çok daha 
fazla değerli ve önemlidir. Okçuluk 
gibi, güreş gibi, at binmek gibi… 
Okçuluk, insan bedeni ve ruhuna 
katkısının yanında bizim için tarihi 
bir misyonu üstlenmek anlamı taşı-
yor. Bunu yaşatmak ve yeni nesille-
re aktarmak mecburiyetimiz var. Bu 
turnuvayı böylesi derin bir anlam 
çerçevesinde planladık. Pandemi 
sebebiyle mecburiyetten sınırlı 
sayıda yarışmacının katılmasını 
öngördük. Ama başvuru ne kadar 
çok olursa bizim de geleceğe dair 
umutlarımız o denli artacaktır. Bu 
sebeple tüm çocuklarımızı ve genç-
lerimizi bu turnuvaya katılmaya da-
vet ediyorum.” n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 10. 
Haftasında temsilcimiz Karatay Ter-
mal 1922 Konyaspor, deplasmanda 
Karabükspor ile karşılaştı. Yavru Kar-
tal son dönemdeki çıkışını sürdüre-
rek, zayıf rakibini 5-0 mağlup etmeyi 
başardı. 

Maçın yıldızı ise 3 gol atan Ege 
Özkayımoğlu oldu.  Karatay Termal 
1922 Konyaspor, ligin 10. haftasında 
deplasmanda karşılaştığı Karabüks-
por’u Ege Özkayımoğlu (3) Doğan Can 

Gölpek ve İsmail Güven’in golleriyle 
5-0 mağlup etti. Yeşil- Beyazlılar bu 
sonuçla puanını 14’e çıkardı. 3 haf-
talık süreçte 6. maçına çıkan Karatay 
Termal 1922 Konyaspor, bu süreçte 
mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu 
karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 bera-
berlik alan Yavru Kartal, Çarşamba 
günü sahasında Turgutluspor’u ağır-
layacak. 

9 MAÇ 8 GOL 
1922 Konyaspor’un genç golcüsü 

Ege, gollerine devam ediyor. Yeşil 
Beyazlılar’ın sezon başında Gözte-
pe’den kiraladıkları genç oyuncu, 
1922 Konyaspor forması ile çıktığı 
9 maçta 8 gol atmayı başardı. Kara-
bükspor maçında 3 golle yıldızlaşan 
Ege, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı. 
Türkiye Kupası’nda da 1 gol atan ve 
bonservisi Göztepe’de olan genç gol-
cünün satın alma maddesinin 1 mil-
yon Euro olduğu biliniyor.  
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor, Karabükspor’u farklı geçti

STAD: Dr. Necmettin Şeyhoğlu 
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Uğur Erdoğan, 
Mustafa Burak Dilitatlı 
KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Sezer 
Gündüz, Ömer Yaylacı, Ömer Faruk Yılmaz, Tuğrul 
Yavaşcı (Dk 20 Ahmet Yusuf Erakçaoğlu) Emre Eser 
(Dk 70 Ahmet Enes Karataş) Toykan Topuz, Melih 
Arslan, Doğukan Toksöz (Dk 62 Yasin Kabak) Cihan 
Aydın 
1922 KONYASPOR: Mücahit Atalay, Seydi Kayasoy, 
Can Demir Aktav( Dk 65 Ekrem Kayılıbal) Ahmet 
Önay, Savaş Polat, Adem Eren Kabak, İsmail Güven, 
Görkem Şimşek (Dk 84 Maksut Taşkıran) Doğan 
Can Gölpek, Celal Hanalp, Ege Özkayımoğlu (Dk 84 
Mehmet Ali Can) 
SARI KARTLAR: Toykan Topuz, Melih Arslan, 
(Karabükspor) 
GOLLER: Ege Özkayımoğlu (3), Doğan Can Gölpek, 
İsmail Güven (1922 Konyaspor)


