
Kursiyerler 
su kuyusu açtı
n HABERİ SAYFA 5’TE

Cadde ve meydanlar 
sessizliğe büründü
n HABERİ SAYFA 7’DE

Bolu Lokantası 
faaliyetine son verdi

Konya’nın en eski esnaflarından olan, etliekmeğinin 
lezzeti ile nam salan, haberlere, belgesellere 
konu olan Bolu Lokantası, ticari faaliyetlerini 
durdurduğunu açıkladı.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Sonbaharı kıskandırıyor!

Konyaspor, 2. yarıda güldü: 2-1

BİR GÜZEL İNSAN 
OSMAN CAN’IN 

ARDINDAN…

SELÇUKLU BELEDİYESİ 
ELEKTRİK ÜRETİYOR

‘BİR BAŞKA KARATAY’
İÇİN ÇABA HARCIYORUZ

Geçtiğimiz hafta 
koronavirüs nedeniyle 

hayatını kaybeden, hayır 
ehli, yardımseverliğiyle 
bilinen, işadamı Osman 
Can’ın vefatı, sevenlerini 
yasa bürümüştü. Dostları, 

Osman Can’ın ardında 
güzel anılar bıraktığını 

söylüyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Selçuklu Belediyesi bir süredir yürüttüğü GES projesi-
nin ilk etabını tamamladı. Belediye hizmet binasının 

çatısına kurulan 120 KW’lık GES panelleriyle belediye 
hizmet binasının yüzde 15’lik elektrik ihtiyacı karşılan-

maya başlandı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe sakinleri-
nin talep ve isteklerini yerinde tespit etmek, yeni pro-
jeleri hayata geçirmek amacıyla sürdürdüğü merkeze 

uzak mahalle ziyaretlerini tamamladı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Esnaf ne yapsın?
Koronavirüs nedeniyle 
işleri yolunda gitmeyen 

küçük esnaf, kemer 
sıkarak ayakta kalmaya 
çalışıyordu. Yeni tedbir-
lerle birlikte diş sıkmaya 
da başlayan esnaf, ted-
bir kadar destek istiyor

İŞLETMELER AYAKTA
KALMANIN DERDİNDE

Öte yandan Konya’daki birçok 
küçük esnaf ayakta kalabil-
mek için şartlarını iyiden iyiye 
zorlamaya başladığını belirti-
yor. Mengüç Caddesi’ndeki 
bir lokantacı esnafı, kâr amacı 
gütmeden, maliyetine çorba 
kaynattıklarını belirtirken; Em-
niyet civarındaki bir tatlıcı ise 
günü kurtarmaya çalıştıklarını 
söylüyor. n HABERİ SAYFA 13’TE 

‘HÜKÜMETTEN ESNAF 
PAKETİ İSTİYORUZ’

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
20 Kasım itibariyle başlamış 
olan pandemi kısıtlamalarıyla 
birlikte esnaf ve sanatkarın 
zorlu bir süreç yaşadığını hatır-
latarak, “Hükümetten acil esnaf 
paketi bekliyoruz. Bu konuda 
gerekli çalışmaları sürdürece-
ğiz” dedi.
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Şehrin en kalabalık ve merkezi konumunda yer alan, halk arasında 
“Kadınlar Pazarı” olarak da bilinen Tarihi Melike Hatun Çarşısı, zengin 
ürün çeşidiyle, her mevsim rengarenk tezgahlarıyla dikkati çekiyor.
Sonbaharın kışa yönünü döndüğü bugünlerde tabiat, mat renklerle görsel 
güzellikler sunarken, Kadınlar Pazarı ise tezgahlarındaki canlı renklerin 
yoğunluğu ile adeta sonbaharı kıskandırıyor.   n HABERİ SAYFA 10’DA

Geleceğe değer katan
gençler yetiştiriyoruz

Tarımdan kazanıp, 
muhtaçlara harcayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Çomaklı Mahallesi’nde mülki-
yeti kendisine ait olan 700 bin 
metrekare araziye arpa ekimi 
yaptı. Hasattan elde edilecek 
gelir sosyal destekte kullanıla-
cak. n HABERİ SAYFA 5’TE

Hüma Okulları Kurucu-Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İngilizce Öğ-
retmeni Dr. Mehmet Birekul, 
eğitimde kaliteyi en üst sevi-
yede tutmak için altyapılarını 
sürekli güçlü tuttuklarını, genç-
leri geleceğe değer katacak 
bireyler olarak yetiştirdiklerini 
söyledi. n HABERİ SAYFA 3’TE
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Eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşımak için altyapısını sürekli güçlü tutan Özel Hüma Okulları, uluslararası eğitim 
öğretim vizyonunun farkıyla modern ortamlarda gençleri geleceğe değer katacak bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor

‘Değerli’ bireyler
yetiştirme hedefinde

Konya Yenigün Gazetesi’nin so-
rularını yanıtlayan Hüma Okulları 
Kurucu-Yönetim Kurulu Başkanı 
ve İngilizce Öğretmeni Dr. Mehmet 
Birekul Hüma Okullarının başarıyı 
temel alan ve hedef odaklı bir okul 
olduğunu belirtti. Birekul, “Hüma 
okulları olarak geleceğe değer ka-
tacak bireyleri yetiştirmeyi hedefle-
dik. Okullarımızdaki eğitim sistemi-
miz, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik 
eden yöntem, teknik ve yenilikleri 
son derece iyi kullanmayı benim-
setmeye dayanmaktadır. Sadece 
yaşadığı toplumda değil, dünyada 
fark oluşturmayı hedef edinmiş 
bireyler yetiştirme sürecinde tüm 
eğitim-öğretim faaliyetlerimiz için 
özel tasarlanmış, yenilikçi ve mo-
dern fiziki ortamlarda; profesyonel, 
tutarlı ve istikrarlı yönetim anlayışı-
mız ve deneyimli eğitim kadromuz 
ile Konya’mıza yeni fırsatlar sunu-
yoruz. Çeyrek asırlık özel öğretim 
tecrübemizin modern ortamlarda 
harmanlanması sonucu uluslararası 
eğitim-öğretim vizyonumuzun anla-
yış farkı ile Hüma Ortaokulu, Hüma 
Anadolu ve Fen Liselerimizde; ül-
kemize, bölgemize ve Konya’mıza 
duyduğumuz hizmet aşkı ve sorum-
luluğumuzla yarınlarımızın teminatı 
olan gençlerimizin yaşamlarına kat-
kıda bulunmak amacıyla Selçuklu 
Buhara Mahallesinde eğitim hizmeti 
veriyoruz” dedi.         

1-Hüma Okulları’nın Kurucu 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Meh-
met Birekul kimdir?

-1972 Konya doğumluyum. İl-
kokul, ortaokul ve liseyi Konya’da bi-
tirdim. Selçuk Üniversitesi İngilizce 
Öğretmenliği bölümünden mezun 
oldum. Daha sonra Eğitim Bilimleri 
alanında yüksek lisans ve doktoramı 
tamamladım. Şu an Hüma Okulla-
rı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak eğitim faaliyetlerimi sürdür-
mekteyim. 

2-Kaç yıldır özel eğitim sektö-
ründe hizmet veriyorsunuz?

-Bu yıl itibari ile 25 yılı özel öğre-
tim sektöründe geride bıraktım.

3-Bünyenizdeki eğitim kurum-
ları hakkında bilgi verir misiniz?

-Hüma Okulları; Ortaokul, Ana-
dolu Lisesi ve Fen lisesi alanında 
eğitim vermektedir. Ortaokulumuz 
Konya’da yabancı dil ağırlıklı bir okul 
olmanın yanı sıra Türkiye’de resmi 
olarak yabancı dil ağırlıklı olan na-
dir okuldan biriyiz. Ayrıca psikolojik 
danışmanlık, eğitim danışmanlığı ve 
rehberlik hizmetlerinde uluslararası 
yöntem ve tekniklerle öğrencilerimi-
ze pozitif anlamda dokunan çalışma-
ları en üst seviyede uygulamaktayız. 
Teknolojiyi, öğrencilerimiz ve öğret-
menlerimizin en verimli şekilde kul-
lanmalarını sağlamaktayız. Lise ka-
dememizde ise Konya’da ilk ve tek 
İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunan özel 
okuluz. Küresel eğitime önem vere-
rek öğrencilerimizin dil eğitimlerine 
özen göstermekteyiz. 11. ve 12. sınıf 
öğrencilerimiz için oluşturduğumuz 
YDT (Yabancı Dil Testi) sınıflarımıza 
da ise akademik yabancı dil eğitimi 
vermekteyiz.

4-Kaç kişi istihdam ediyorsu-
nuz? Eğitimci, yardımcı personel ve 
çalışan kişi olarak?

-Bünyemizde 58 kişi istihdam 

ediyoruz. 3 müdür olmak üzere 40 
öğretmen ve 15 personeli aynı ku-
rumsal çerçevede bir araya getir-
mekteyiz. 

5-Konya’daki özel eğitim sek-
töründeki yeriniz nedir? Eğitimde 
uyguladığınız farklı yöntemleriniz 
varsa nelerdir?

-Hüma Okulları olarak eğitim 
sektöründe yabancı dil, akademik 
sınava hazırlık, kişisel ve sosyal ge-
lişim ayrıca psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik alanlarında üst düzey 
çalışmalara imza atmaktayız. Bu 
çalışmaları en verimli şekilde yürüt-
mek adına insan kaynakları seçimin-
de kendimize ait farklı bir model ile 
Konya ve Türkiye’de yerimizi almak-
tayız. Ortaokul 5. Sınıf eğitim siste-
mimiz de yabancı dil ağırlıklı resmi 
ve Konya’da ilk ve tek resmi bir dil 
programı yürütmekteyiz. Lise kade-
memizde Konya’da ilk ve tek İngiliz-
ce Hazırlık Sınıfı bulunan özel okul 
olarak farkındalığımızı koruyoruz. 
Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini 
takip etmek adına sınıflarımızda ve 
okulumuzun tamamında kalaba-
lık ve karmaşa yerine sade ve yalın 
konseptimiz ile butik bir kurumuz.

6-Eğitim kurumlarınızdaki 
markalaşma çalışmaları hakkında 
bilgi verir misiniz?

-Eğitim kurumlarında marka-
laşma gerekliliği önceden doğagel-
miştir. Her ne kadar hâlihazırda 
markalaşma üniversiteler bağla-
mında daha çok ele alınsa da bizim 
için böyle olmamıştır. Kurumumuz 
profesyonel çalışmalar gerçekleşti-
rirken, çalışmalarımızı önce yerelde 
sonra ulusalda faaliyete geçirmeye 
gayret göstermektedir. Aldığımız 
ve verdiğimiz eğitimler de bu yön-
dedir. Bizim öğrencimiz olarak yaşa-
ma başlayacak çocuklar, anaokulu, 
ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde-
ki eğitimlerinin sonuna ulaştığında 
kendini tanıyan ve kendine güve-
nen yaşam boyu mutlu, başarılı ve 
adaletli dünya bireyleri olacaklardır. 

Mesleki ve kültürel yaşamları bu 
atmosferde şekillenecektir. Onlar 
kendi ülkelerinin değerlerini içsel-
leştirmiş birer gelişkin insan ve ulus-
lararası vizyonla yetişmiş bir dünya 
vatandaşı olacaktır. Hedefimiz 30 yıl 
sonrasının; güvenli, kendini güven-
le ortaya koyabilen, takım çalışması 
yapabilen ve takımı yönetebilen, 
sosyalleşmiş, uyum becerileri geliş-
miş, yaratıcı, güçlü, kendisi ile barı-
şık, dünya ile bütünleşik, lider, öncü, 
yönetici insan gücünü yetiştirmek-
tir. Bu sebeple her şehrin kendine 
özgü yapısını koruyarak, ona uygun 
programlarla bir araya gelmek için 
markalaşma çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.

7-Eğitimde uyguladığınız kalite 
anlayışınız neleri oluşturuyor?

-Eğitimde kalite güvence sis-
temlerinin geliştirilmesi, geliştiril-
miş eğitim ötesinin ve verimliliğin 
stratejik hedefini gerçekleştirilmesi 
için önemlidir. Öğrenci performan-
sına dayalı okul sorumluluğu ile 
ilgili yaptığımız çalışmalar bizim ka-
lite anlayışımızı ortaya koymaktadır. 
Nitelikli insan yetiştirme çabamız, 
projelerimiz, ar-ge hedeflerimiz, ya-
tırımlarımız bu doğrultuda olmakta-
dır. 

8-Pandemi sürecinde nasıl bir 
eğitim veriyorsunuz?

-Online eğitimde farkımızı orta-
ya koyduk 13 Mart itibariyle Hüma 
Okulları Uzaktan Eğitim Merkezi 
(H-UZEM) ile ara vermeden eğitime 
devam ettik. 28.000 konu anlatımı 
ve soru çözümü videosu ile öğrenci-
lere 7/24 ulaşabilecekleri bir merkez 
oluşturmanın yanı sıra, kendi kadro-
muz ile canlı yayınlar yaptık. Oku-
lum Temiz Belgesiyle birlikte gönül 
rahatlığıyla eğitime devam ettik ve 
24 Ağustos itibari ile 8. ve 12. Sınıf-
larda takviye kursu vermeye başla-
dık. Konu anlatımları, soru çözümle-
ri, online deneme sınavları ve bir çok 
kayağı dijital olarak öğrencilerimize 
sunduk. Şu an hem yüz yüze hem 
online olmak üzere derslerimiz de-
vam etmektedir.   

9-Eğitim sektörü ve diğer sek-
törlerde yeni yatırım planınız var 
mı? Gelecek hedeflerinizi neler 
oluşturuyor?

-Biz öğrencilerimizi yetiştirmek 
ve onlara daha iyi bir gelecek sun-
mak adına eğitimlerimizi ve çalış-
malarımızı yapmaktayız. Bu nedenle 
yatırım planlarımız eğitim alanında 
yoğunlaşmaktadır. Niyetimiz elbet-
te yerelde ve ulusalda kendine yer 
bulacak öğrenciler yetiştirmek ve 

onların iyi 
yerlere iyi 
bir şekilde 
gelmelerini 
sağlamaktır. Bu 
sebeple ülkemizde-
ki her öğrenciye ulaşarak eşit bir 
eğitim fırsatı sunmak istemekte-
yiz. Bundan sonraki çalışmalarımız 
Hüma Okulları Konya Kampüsü ör-
nek alınarak ülkemizin her köşesine 
eğitim hizmetimizi götürmek ve se-
neler boyu ayakta kalacak bir eğitim 
sistemi oluşturmak içindir. 

10-Yaşadığınız sorunlar neler-
dir? Sizce nasıl bir çözüm yolu takip 
edilmelidir?

-Eğitim sistemimiz gereği ara 
ara bazı sorunlarla karşılaşmakta-
yız. Öğrencilerimiz sene sonunda 
stresli bir sınava hazırlandıkları için 
okul olarak görevimiz onların bu 
stresi kontrol etmeyi öğrenmelerini 
sağlamak ve gerekli imkânları ken-
dilerine sunmaktır. Bunu bir anlayış 
haline getirdiğinizde öğrencilerimiz 
sınava hazırlanıyorum düşüncesin-
den ziyade “yeni bilgiler öğreniyo-
rum” düşüncesine odaklanıyorlar. 
Yaşadığımız sorunları idarecilerimiz 
ve alanında uzman eğitimcilerimiz 
ile sorun haline getirmeden çözü-
yoruz. 

11-Türkiye’deki eğitimi nasıl 
görüyorsunuz? Nasıl bir eğitim po-
litikası geliştirilmelidir?

-Öncelikle eğitim politikamızı 
her öğrenciye ulaşabilecek şekilde 
dinamik bir eğitim esasına dayan-
dırmalıyız. Eğitim öğretim kadrosu 
alan ve görevine hakim olan eğitim-
cilerimizden seçilerek öğrencileri-
mizle aynı lisanı konuşacak formas-
yon eğitimine de sahip olmalıdır. 
Eğitimde fırsat eşitliği ile adalet ka-
rıştırılmamalıdır. Eğitim sistemi içe-
risindeki millilik vurgusu, değerler 
eğitimi ve akademik başarı ile bir-
likte eğitim kültür ve sanat yönlerini 
de eğitimin taraflarına aşılamak ge-
rekir. Öğrencilerimiz özelliklerine ve 
yeteneklerine göre müfredat prog-
ramlarında eğitim almaya yönlendi-
rilmelidir.  Bu konuda ciddi projeler 
geliştirilmelidir. 

12-Özel eğitim sektörünün ge-
leceğine yönelik öngörünüz neler 
olacaktır?

-Eğitimde değişim ve yenilik; 
milli eğitim kanunu, milli ve yerli 
öğretim programları, eğitimci ve 
yönetici, yetiştirme formasyon şekli, 
eğitim teşkilat bina ve tesisleri, teş-
kilat yapısı ve şeması maddeler üze-
rinde birlikte yapılmalıdır. Bu çalış-
malar yapıldığı takdirde gençlerimiz 
güzel çalışmalara imza atacaklardır.

13-Özel bir mesajınız var mı?
-Meselemiz işleri doğru yapmak 

değil, doğru işleri yapmak olduğu-
na göre çocuklarımızı yerli ve milli 
yetiştirirken evrensel değerlerin ne 
olduğunu da unutmamak gerekir. 
Öğrencilerimizi kendi yaşadığımız 
çağa göre değil, yaşayacakları çağa 
uygun yetiştirmeyi başardığımız 
takdirde tüm sorunları çözebiliriz. 
Yenilikçi, ileri görüşlü, vizyoner ve 
küresel bir bakış açısıyla hareket et-
tiğimiz sürece öğrencilerimize güzel 
bir gelecek sunabiliriz.  Konya Yeni-
gün Gazetesine ve size bu hizmeti-
nizden dolayı da teşekkür ederiz.

Dr. Mehmet Birekul
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Selçuklu Belediyesi kendi elektriğini üretiyor
Selçuklu Belediyesi bir süredir 

yürüttüğü GES projesinin ilk eta-
bını tamamladı.Belediye hizmet 
binasının çatısına kurulan 120 
KW’lık GES panelleriyle beledi-
ye hizmet binasının yüzde 15’lik 
elektrik ihtiyacı karşılanmaya baş-
landı.

Selçuklu Belediyesi enerji ve-
rimliliği ve yenilenebilir enerji 
sistemlerinde örnek projeye imza 
attı. 2022 yılına kadar Belediye-
nin tüm elektrik ihtiyacını güneş 
enerjisi santralleri ile karşılamayı 
hedefleyen Selçuklu Belediyesi 
projenin ilk ayağını tamamladı. 
Belediye hizmet binasının çatısın-
da kurulan 120 KW’lık GES panel-
leri ile üretilen elektrik belediye 
binasında kullanılmaya başlandı. 
Saatte 15 kw elektrik üreten pa-
neller belediye hizmet binasının 
yaklaşık yüzde 15’lik elektrik ihti-
yacını karşılıyor.

Projenin devamında ise Kele-
bekler Vadisi yakınındaki alanda 
benzer çalışma yapılacak. Burada 
yapılacak GES için çalışmalar da 
başladı. Yaklaşık iki aylık bir süre-
nin ardından tamamlanacak pro-

je Tropikal Kelebek Bahçesi’nin 
ihtiyacının yanı sıra belediyenin 
de elektrik ihtiyacına katkıda bu-
lunacak projenin ihalesi yapıldı. 
Bağrıkurt’ta yapılması planlanan 
GES projesi için ise 2021 yılında 
ihaleye çıkılarak projenin temeli 
atılacak. İki projenin de tamam-
lanması ile Selçuklu Belediyesinin 
elektrik ihtiyacı buralardan karşı-
lanacak. Selçuklu Belediyesi bun-
dan sonra yapılacak tüm tesisler-

de benzer çalışmayı yaparak her 
tesisin kendi elektriğini üretmeyi 
hedefliyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
SELÇUKLU’DA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
ALANINDA DA PEK GÜZEL ŞEYLER 

OLUYOR
Selçuklu Belediyesi’nin ener-

ji tasarrufu ve enerji verimliliği 
konularına önem verdiğini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,”Bu alan-

da çok ciddi 3 çalışma yapıyoruz. 
İlkini bu hafta başında tamam-
ladık. Selçuklu Belediye binamı-
zın çatısına kurulan güneş enerji 
sistemleriyle artık belediye bina-
mızın enerji ihtiyacının % 15’ini 
buradan, yenilenebilir enerji kay-
nağından karşılıyor durumdayız. 
3 aşamalı olarak planladığımız 
çalışmalarda ilk aşamayı böylelikle 
tamamlamış olduk. İkinci aşama 
olarak Kelebekler Parkımızın ya-

nında bulunan alanda kuracağı-
mız 360 kilovatlık (kWh) güneş 
enerjisi santralimizle hem Kelebek 
binamızın enerji ihtiyacını hem de 
belediye binamızın kalan enerji ih-
tiyacını karşılamış olacağız. Üçün-
cü aşamada da inşallah Bağrıkurt 
Mahallemizde kuracağımız 3.6 
megavatlık güneş enerjisi santra-
limizle belediyemizin bütün tesis-
lerinin elektrik enerjisi ihtiyacını 
artık yenilenebilir enerji kaynak-

larından güneş enerjisi sistemiyle 
üretmeyi planlıyoruz. Selçuklu’da 
enerji verimliliği alanında da pek 
güzel şeyler oluyor” dedi.

Selçuklu Belediyesi GES sis-
temlerinin tamamlanmasıyla 
üreteceği elektrikle, yıl boyu tü-
keteceği enerjinin tamamını kar-
şılayabilecek ve kamu binaları içe-
risinde arazide bulunan en büyük 
güçlü projeye sahip olacak.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe sakinlerinin talep ve isteklerini yerinde tespit etmek, 
yeni projeleri hayata geçirmek amacıyla sürdürdüğü merkeze uzak mahalle ziyaretlerini tamamladı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tamamlanan, devam eden ve proje aşamasındaki 
park ve oyun alanları ile 2020’nin Meram’ın yeşil dokusu adına ‘hamle yılı’ olduğunu söyledi

‘Bir başka Karatay’
için çaba harcıyoruz

‘2020 Meram’ın 
yeşilde atılım yılı’ 

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Adalet ve Kalkın-
ma Partisi(AK Parti) Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ile ilçe 
teşkilat mensuplarıyla birlikte 
gerçekleştirdiği merkeze uzak 
mahalle ziyaretlerini tamamladı.
1 GÜNDE 7 MAHALLEYE ZİYARET

Başkan Hasan Kılca ve İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, bu kap-
samda Katrancı, İpekler, Obruk, 
Yavşankuyu, Suruç, Köseali ve 
Yenice mahallelerine giderek 
mahalle sakinleri ile esnafla bu-
luştu. Bölge sakinlerinin istek ve 
görüşlerini dinleyen başkanlar, 
belediyenin bölgedeki çalışmala-
rının yanı sıra projeleri hakkında 
da istişarelerde bulundu.
TÜM ÇABAMIZ ‘BİR BAŞKA KARA-
TAY’ HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİR-

MEK İÇİN
Karatay Belediye Başka-

nı Hasan Kılca, göreve geldiği 
günden bu yana halkın içinde 
bulunmaya büyük özen göster-
diklerini belirterek, amaçlarının 
vatandaşların taleplerini ve sı-
kıntılarını dinleyerek hızlı bir şe-
kilde çözüm üretmek olduğunu 
kaydetti.

Başkan Hasan Kılca şunla-
rı söyledi: “Göreve geldiğimiz 
günden bu yana üzerinde dur-
duğumuz en önemli olgulardan 
bir tanesi katılımcı belediyecilik 
olmuştur. Yaptığımız çalışma-
lar hemşehrilerimizin talepleri 
doğrultusunda gerçekleşirken, 
hayata geçirdiğimiz projelerde 
de yine hemşehrilerimizin gö-
rüşlerini alıyoruz. Bu kapsamda 
belediye başkan yardımcıları-
mız, birim müdürlerimiz, be-
lediye meclis üyelerimiz, ma-
halle muhtarlarımız ve teşkilat 
mensuplarımızla birlikte sık sık 
mahallelerimizi ziyaret ediyo-
ruz. Bugün itibariyle de merke-
ze uzak bütün mahallelerimiz-
de vatandaşlarımızla buluşmuş 
olduk. Ziyaretlerimizde Karatay 
Belediyesi olarak hem yürüttü-
ğümüz çalışmaları yerinde ince-
leme hem de muhtarlarımız ve 
hemşehrilerimizle istişare etme 

fırsatı buluyoruz. İlçemizin tüm 
dinamikleriyle ‘Bir Başka Kara-
tay’ hayalimizi gerçeğe kavuş-
turmak adına tüm ekibimizle ve 
tüm enerjimizle çalışmaya de-
vam edeceğiz.”

HEMŞEHRİLERİMİZİN MUTLU-
LUĞUNU ARTTIRACAK KATKIYI 
SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
AK Parti Karatay İlçe Başkanı 

Mehmet Genç de İlçe Teşkilatı 
olarak Karatay’ın her anlamda 
çok daha güzel noktalara ulaş-
ması için çalıştıklarının altı-
nı çizdi. İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, “Elbette ki insanın olduğu 
yerde eksiklikler veya ihtiyaçlar 
son bulmaz. Zira şehirler deği-
şiyor ve insanların istekleri de 

değişiyor. Karatay Belediyemiz 
bu konuda çok çalışkan, üretken 
ve vizyoner bir anlayışla hareket 
ediyor. Merkezde ne varsa mer-
keze uzak tüm mahallelerimizde 
de aynısının oluşması için takdir 
edilecek bir gayretin içerisinde. 
Dolayısıyla Karatay Belediyemiz 
ve teşkilatlar olarak elimizden 
geldiğince sizlerin de desteğiyle 
daha fazla üretmenin çabasın-
dayız. Partimize olan teveccühe 
ve rekor düzeydeki desteklere 
layık olmak için hemşehrilerimi-
zin içinde bulunmaya ve onların 
memnuniyetini, mutluluğunu 
arttıracak katkıyı sunmaya de-
vam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

2020 tüm olumsuzluklara 
rağmen Meram için parklar ve 
yeşil alanlar yılı oldu. Toplam ala-
nı 40 bin metrekarenin üstünde 
15 park ve oyun alanının yapımını 
tamamlayan Meram Belediyesi, 
ilçenin iki büyük parkında başlat-
tığı revizyon işlemlerinin tama-
mını bitirerek hizmete yeniden 
sundu. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, tamamlanan, de-
vam eden ve proje aşamasındaki 
park ve oyun alanları ile 2020 yı-
lının Meram’ın yeşil dokusu adına 
‘hamle yılı’ olduğunu söyledi.

2020 yılı yaşanan pandemi 
sürecine rağmen Meram’ın park 
ve yeşil alanları için adeta atılım 
yılı oldu. Meram Belediyesi ger-
çekleştirdiği yoğun çalışmalarla 
ilçeye toplam alanı 40 bin m²’nin 
üstünde 15 park ve oyun alanı 
kazandırdı. Belediye diğer taraf-
tan Meram’ın iki büyük parkında 
başlattığı revizyon çalışmalarını 
bitirerek vatandaşların hizmetine 
sundu. Tamamlanan, revize edi-
len toplam park sayısı 18, toplam 
alan ise 58 bin metrekarenin üs-
tünde gerçekleşti.

Meram’da bu yıl içerisin-
de tamamlanan parklar şunlar; 
“Alay Caddesi Trafik Eğitim Par-
kı, Alavardı Mahallesi Albüm 
Sokak Parkı, Hadimi Mahallesi 
Gazze Caddesi Zafer Sokak Par-
kı, Karahüyük Mahallesi Özkara 
Sokak Parkı, Karahüyük Mahalle-
si Seyyah Sokak Parkı, Aymanas 
Mahallesi Beypazarı Sokak Par-
kı, Yaylapınar Mahallesi Sağöz 
Sokak Parkı, Çarıklar Mahallesi 
Pınarcık Sokak Parkı, Yaka Ma-
hallesi Şirinköy Sokak Parkı ile 
Alakova Mahallesinin 15550 So-
kak, 15485 Sokak, 15357 Sokak 
ve 15285 Sokak Parkları , Kara-
diğin Mahallesi Otlu Sokak Parkı 
ve Hatunsaray Mahallesi Parkı ve 
Çomaklar Mahallesi Parkı.”

Bu dönem içinde revize edilen 
parklar; “Melikşah Parkı ve Berli-
ka Parkı Trafik Eğitim Alanı”
‘PROJELENDİRDİĞİMİZ HER PARKI 

HIZLICA HİZMETE SUNDUK’

Bünyesinde barındırdığı 
her tondan yeşilin Meram’ın en 
önemli değeri olduğunu hatır-
latan Başkan Mustafa Kavuş, bu 
değeri artırabilmenin gayretinde 
olduklarını söyledi. Bu amaçla 
pandemi süreci boyunca çalışma-
larını önlemleri alarak ara verme-
den sürdürdüklerini ifade eden 
Başkan Kavuş, “Pandemi süreci 
bize şu gerçeği de gösterdi ki, ge-
rek çocuklarımız gerekse büyük-
lerimiz başta olmak üzere tüm 
vatandaşlarımızın evlerinden 
fazla uzaklaşmadan, büyük kala-
balıklar oluşturmadan mahallele-
rinde ya da sokaklarda sosyalle-
şebilmeleri, iyi ve eğlenceli vakit 
geçirebilmeleri bir şehrin olmaz-

sa olmazıdır. Bu parklarımızı bu 
süreçte bu açıdan da önemsedik. 
Projelendirdiğimiz her parkımızı 
ve donatılarını hızlıca tamam-
layarak hizmete sunduk. Park, 
oyun ya da eğlence alanları ile 
yeşil alanlarla vatandaşlarımızın 
nefes alabileceği parklar yapmak, 
yer sıkıntısından dolayı Meram’da 
zorda olsa hemşehrilerimiz için 
bu zorluğu bir şekilde aşarak on-
ları yaşamaktan keyif alacakları 
bir ilçeye kavuşturmak öncelikli 
hedefimizdir. Bu nedenle hali ha-
zırda devam eden projeler hızla 
tamamlanacak ve yeni parklar 
için çalışmalarımız artarak devam 
edecek” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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KOMEK kursiyerlerinden 
Arakan’a su kuyusu

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kursla-
rında eğitim alan kursiyerler, 
gönüllerle birlikte dünyanın 
farklı coğrafyalarında susuz-
luk sıkıntısı yaşayan insanları 
suyla buluşturarak gönüllere 
giriyor.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kursla-
rı (KOMEK), yurt içinde ve yurt 
dışında hayata geçirdiği sosyal 
sosyal sorumluluk projeleriyle 
insanların yüzünü güldürüyor. 
2019 yılında başlatılan su ku-
yusu çalışmaları kapsamında 
KOMEK Beyhekim Kazeruni 
Kur’an-ı Kerim sınıfı kursiyer-
leri, gönüllülerle birlikte 6’ncı 
su kuyusunu Arakan’a açma-
nın mutluluğu yaşadı. Ayrıca 

Harmancık KOMEK Cenaze 
Hizmetleri kursiyerleri de ilk 
su kuyusunu yine Arakan’a 
açarak bölgede susuzluk çeken 
insanları suyla buluşturdu. 
Harmancık KOMEK Cenaze 
Hizmetleri kursiyerleri, daha 
fazla kuyunun açılması için 
vakit kaybetmeden çalışmala-
ra başlarken, Gödene KOMEK 
kursiyerleri de yine Arakan’a 
su kuyusu açtırmak için kolla-
rı sıvadı. KOMEK Mahmudiye 
Güzel Sanatlar Merkezi (Ali 
Gav) Kur’an-ı Kerim sınıfı kur-
siyerleri ve gönüllüler tarafın-
dan da 6 Temmuz 2020’de 
Bangladeş’in Myanmmar sahil 
kıyısında bir su kuyusu daha 
açılmıştı.
n HABER MERKEZİ

Örnek bir sosyal destek projesine daha imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, Çomaklı Mahallesi’nde mülkiyeti 
kendisine ait olan 700 bin metrekare araziye arpa ekimi yaptı. Hasattan elde edilecek gelir sosyal destekte kullanılacak

Tarımdan gelecek,
sosyal desteğe gidecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Çomaklı Mahallesi’nde mülkiyeti 
kendisine ait 700 bin metreka-
re araziyi üretime ve ekonomiye 
kazandırıyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, araziye arpa ekimi yaptık-
larını belirterek, buradan elde 
edilecek geliri sosyal destekleme-
lerden faydalanan ihtiyaç sahibi 
aileler için kullanacaklarını söy-

ledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Çomaklı Mahallesi’nde mülkiyeti 
kendisine ait 700 bin metreka-
re araziyi üretime kazandırarak, 
buradan elde edilecek geliri ihti-
yaç sahibi aileler için kullanacak. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, bir ta-
raftan altyapı ve fiziki yatırımlarla 
Konya’yı yarınlara hazırladıkları-

nı; bir taraftan da sosyal belediye-
cilik anlayışıyla çeşitli çalışmalar 
yürüttüklerini ifade etti. Konya’da 
Türkiye’ye rol model olacak kırsal 
kalkınma projelerini de 31 ilçede 
sürdürdüklerini kaydeden Başkan 
Altay, “Belediye olarak verdiğimiz 
desteklerle tarımsal ve hayvansal 
üretimin artması için önemli ça-
lışmalar yapıyoruz. Bunlarla bir-
likte Çomaklı Mahallemizde mül-

kiyeti belediyemize ait olan 700 
bin metrekare araziye bu yıl arpa 
ekimi yaparak üretime ve ekono-
miye kazandırıyoruz. Bu alanda 
ekim işlemi tamamlandı. Ekilen 
ürünlerin hasadı yapıldıktan son-
ra elde edeceğimiz geliri inşallah 
sosyal desteklemelerde bulundu-
ğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimiz 
için kullanacağız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Dr. Kamil Uğurlu, şehrengizi anlattı
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şubesi’ne konuk olan Şair – Ya-
zar Dr. Kamil Uğurlu, ‘Bir Şehre 
Şehrengiz Yazmak’ konusunu an-
lattı. Divan edebiyatının mesnevî 
tarzında yazılan bir ürünü olan 
Şehrengiz yazmanın 17. yüzyılda 
çok yaygın olduğunu ve sonraki 
yüzyıllarda tamamen unutulan 
bir akım olduğunu, fakat kendi-
sinin bu dalda Konya, Karaman, 
Eskişehir, Maraş, Sakarya -Oş 
Şehrengizi olmak üzere Türk ve 
Dünya edebiyatına altı şehrengiz 
kitabı kazandırdığını söyleyen Kâ-
mil Uğurlu, “Şehrengiz, mesnevî 
tarzında bir şehrin güzellerini ve 
güzelliklerini anlatan bir yazım 
tarzıdır. Onun peşinden giden 
birçok Divan şairi şehrengizler 
yazmışlar. İstanbul, Bursa, Edirne 
başta olmak üzere yani Osman-
lı’nın eski payitahtları başta olmak 
üzere birçok şehir için yazılan bu 
şehrengizler bir ara bu moda du-
rumunu kaybetmiş, ondan sonra 
da kaybolmuştur. Biz, asırlar son-
ra bu şehrengiz meselesini gün 
ışığına çıkarmaya karar verdik. 
Şehrengiz, bildiğiniz gibi Farsça 
bir kelimedir. Tam kelime mana-
sı şehri karıştıran olarak tercüme 
edilebilir ve bu şekilde açıklanabi-
lir. Bu karıştırma kaos anlamında 
bir karıştırma değil. Bir arkeolo-
ğun yaptığı karıştırma gibi, araş-
tırma gibi anlaşılmalıdır. Dolayı-
sıyla bu tipi takip edecek olan kişi, 
ilk önce bu şehirle alakalı ciddi bir 
bilgiye, bir altyapıya sahip olmalı; 
onun güzelliklerini ve onun gizli 
birtakım esrarını mutlaka keşfet-
meye çalışmalı, ondan sonra böy-
le bir güzellemeye, şehrengiz yaz-
maya teşebbüs etmelidir.” dedi.

Şehrengizini yazmak istediği 
şehre hanımıyla birlikte gittikleri-
ni, o şehirle alakalı yazılmış lehte 
veya aleyhte ne kadar doküman 
varsa bunların tamamını toplayıp 
bir kütüphane oluşturduklarını 
ve bu dokümanları altı ay gibi bir 
zamanda notlar alarak, birtakım 
yorumlar çıkararak okuduklarının 
altını çizen Uğurlu, “Daha sonra 

söz konusu şehre hanımla birlikte 
gidip bir yer kiralıyoruz. Hanım-
la birlikte olmasının çok önemi 
ve mecburiyeti var; çünkü bizim 
toplumumuzda eğer bir konunun 
derinlemesine tetkikini yapacak 
iseniz hanımların da birtakım 
ifadelerini bahse konu etmeniz 
lazım. Hanımlar, erkeklere bu 
konularla alakalı kendilerini ta-
mamen anlatmazlar. Dolayısıyla 
eşimle birlikte gidiyoruz. Orada 
bazen iki ay olur, bazen altı ay 
kadar kalıyoruz. Önceden yaptığı-
mız tespitlerin saha üzerinde uy-
gulamasını yapıyoruz. Aldığımız 
notları tespit ediyoruz, elimizle 
dokunuyoruz ve meselenin kün-
hüne vâkıf olmaya çalışıyoruz. 
Ondan sonra oturuyoruz ve gene 
birkaç ay süren bir çalışma yapı-

yoruz. Ortaya şehrengizler çıkı-
yor. Konya Şehrengizi, Karaman 
Şehrengizi, Eskişehir Şehrengizi, 
Kahramanmaraş Şehrengizi, Sa-
karya Şehrengizi ve Oş Şehrengizi 
bu şekilde ortaya çıktı” ifadelerini 
kullandı.

Program sonunda TYB Konya 
Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, 
Bir Şehre Şehrengiz Yazmak üze-
rine tecrübelerini paylaşan Dr. 
Kâmil Uğurlu’ya Sırçalı Medre-
se’nin taç kapısının minyatürünü 
günün hâtırasına takdim ederek, 
“Bu plaketi özelde Konya, genelde 
Türkiye kültürüne, irfanına, şiiri-
ne yapılmış katkılarınıza bir nişa-
ne olarak takdim ediyorum. Yeni 
şehirlere yeni şehrengizler, şiirler 
yazılmasına vesile olsun inşallah” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Dr. Kamil Uğurlu
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Uyuşturucu tacirinin yakınları kadın muhabiri darp etti
Aksaray’da uyuşturucu satar-

ken suçüstü yakalanan ve jandar-
maya mukavemet eden 2 şüpheli-
nin adliyeye sevk edilişi sırasında, 
şüphelilerin yakınları görüntü al-
mak isteyen muhabirlere saldırıp, 
bir kadın muhabirini darp etti.

Jandarmanın uyuşturucu ope-
rasyonunda gözaltına alınan ve 
jandarmaya mukavemet eden 2 
şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adi-
leyedilen şüphelilerin, 2 kadın ya-
kını, görüntü almak isteyen kadın 
muhabiri darp etti. Saldırı anı ora-
da bulunan diğer gazeteciler tara-
fından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İstan-
bul’dan Aksaray merkez bağlı 
Gülağaç ilçesi Osmanlı köyüne 
uyuşturucu madde getirileceği 
bilgisine ulaşan İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri, kimliğini belir-

ledikleri Ö.O. (23) isimli şüpheliyi 
takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin 
ardından jandarma ekipleri, şüp-
heli Ö.O.’yu köye getirdiği uyuş-
turucu maddelerini A.T.’ye (22) 

satmak isterken suçüstü yakaladı. 
2 şüpheli gözaltına alırken, jandar-
maya direnen şüphelilerden biri-
nin yakını N.O.’da (33) gözaltına 
alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak 

üzere İl Jandarma Komutanlığına 
götürüldü. Şüpheli Ö.O.’nun evin-
de yapılan aramada, 60 gram bon-
zai, 5 gram metamfetamin mad-
desi ve uyuşturucu ticaretinden 

elde edilen bin 700 TL nakit para 
ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ar-
dından şüphelilerden A.T., serbest 
bırakılırken, uyuşturucu satıcısı 

Ö.O. ve jandarmaya mukavemet 
eden N.O., işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. Adliye önün-
de bekleyen şüphelilerin yakınları 
Ceylan B. (24), Gülnaz Y. (31) ve 
Ramazan A. (24) görüntü almak 
isteyen muhabirlere saldırdı. Söz-
lü ve fiziki saldırılarının ardından 
Gülnaz Y. ve Ceylan B., daha sonra 
kadın muhabirin saçlarını çekerek 
darp etti. Ramazan A., görüntü 
çeken bir kameramanın arkasın-
dan saldırdı. Yaşanan arbede yine 
orada bulunan gazeteciler tarafın-
dan görüntülendi. Jandarmanın 
müdahale ettiği olayın ardından 
muhabirler kendilerine saldıran 
şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun 
üzerine saldırgan Gülnaz Y. Cey-
lan B. ve Ramazan A., ifadeleri 
alınmak üzere polis merkezine gö-
türüldü. n İHA

Alkollü şahıs girdiği 
kümeste sızıp kaldı

FETÖ operasyonunda 
7 kişi tutuklandı

Karaman’da aşırı alkol alan bir 
kişi, girdiği evin bahçesindeki ta-
vuk kümesinde sızıp kaldı. Olay, 
Alacasuluk Mahallesi 468. So-
kak’ta bulunan müstakil bir evde 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı 
alkol alan M.T., sabaha karşı müs-
takil bir evin bahçesinde bulunan 
tavuk kümesine girip burada sızdı. 
Sabah saatlerinde tavukların aşırı 
ötmesi üzerine şüphelenerek ev-
den dışarı çıkan ev sahibi, kümesin 
kapısının açık olduğunu fark etti. 

Bunun üzerine tavukları kontrol 
etmeye giden ev sahibi, bir kişinin 
kümes içerisinde kıpırdamadan 
yattığını görünce durumu hemen 
sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 
Adrese gelen polis ekibi, şahsın 
aşırı derecede alkollü olduğunu 
tespit etti. Polis ve sağlık görevli-
leri tarafından kümesten güçlükle 
çıkarılan alkollü şahıs, ambulans-
la kaldırıldığı Karaman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde tedavi 
altına alındı. n İHA

Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/
PDY soruşturması kapsamında 
gözaltına alınan 25 meslekten ih-
raç emniyet mensubundan 7’si tu-
tuklandı, 17’si adli kontrol şartıyla 
serbest kaldı.1 kişinin ise emniyet-
teki işlemleri devam ediyor. Niğde 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yü-
rütülen FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında, emniyetin mahrem 
yapılanmasında yer alan meslek-
ten ihraç 25 eski emniyet mensu-
bu hakkında gözaltı kararı verildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 

Şubesi ekipleri, 16 Kasım’da Niğde 
merkezli Konya, Kayseri, Adana, 
Hatay, Ankara ve Antalya’da dü-
zenlediği operasyonda şüphelileri 
gözaltına aldı. Emniyetteki işlem-
leri tamamlandıktan sonra önceki 
gün ve dün adliyeye sevk edilen 24 
şüpheliden 7’si tutuklandı 17’si ise 
adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. 2’si ise mahkeme tarafından 
tutuklandı. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında 
karantinada bulunan bir şüphe-
li ise ilerleyen günlerde adliyeye 
sevk edilecek. n İHA

Benzin dökülerek yakılmak istenen sobanın parlamasının ardından çıkan yangında alevlerin sıçradığı televizyonun patla-
ması sonucu evin penceresi yerinden sökülüp aşağıya düştü. Can havliyle kendilerini dışarıya atan 5 kişi ölümden döndü

Benzin dökülen soba 
parladı, 5 kişi yaralandı

Aksaray’da evde benzin 
dökülerek tutuşturulmak iste-
nen sobanın parlaması sonucu 
yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı 
televizyonun da patladığı yan-
gında, evin penceresi yerinden 
sökülüp aşağıya düştü. Yangın-
dan yaralı kurtularak ölümden 
dönen 5 kişi hastaneye kaldırıl-
dı.

Yangın, Ereğli Kapı Mahal-
lesi Ziraat Caddesi üzerinde 
bulunan 3 katlı apartmanın 3. 
katındaki dairede çıktı. Edini-
len bilgiye göre, Mehmet Ali 
K., sobadaki odun ve kömürleri 
benzinle tutuşturmak parlama 
meydana geldi. Alevlerin etrafa 
saçılması sonucu çıkan yangın 
bir anda büyüdü. Alevler içinde 
kalan televizyonun patlaması 
sonucu da evin penceresi ye-
rinden sökülüp aşağıya düştü. 
Evde mahsur kalan aile bireyle-

rinden bazıları balkona çıkarak 
yardım istedi. Çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay yerine itfa-
iye, ambulans ve polis ekipleri 
sevk edildi. Dumandan etkile-
nen ve vücutlarının çeşitli yer-

lerinde yanıklar oluşan ev sahi-
bi Mehmet Ali K. (39), eşi Filiz 
K. (41) ve çocukları Muhammet 
K. (7), Esma K. (15) ve Gümüş 
Y. (13) kendilerini son anda dı-
şarıya atmayı başardı. İtfaiye 

ve sağlık görevlileri tarafından 
ilk müdahaleleri olay yerinde 
yapılan 5 kişi, Aksaray Üni-
versitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Evdeki yangın ise, 
itfaiye ekipleri tarafından sön-
dürüldü. Yangın sonrası ev ve 
eşyalar kullanılamaz hale geldi. 
Hastanede tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangın sonrası 
alevlerin ve dumanların yük-
seldiği dairenin penceresinin 
yerinden sökülüp aşağıya düş-
me anı bir vatandaş tarafından 
cep telefonuyla kaydedildi. Gö-
rüntülerde, balkonda yardım 
isteyen bir kişinin olduğu ve 
ardından alev ve duman içinde 
kalan evin penceresinin yerin-
den sökülüp aşağıya düştüğü 
görülüyor. n İHA

TIR’ın çarptığı yaya 
feci şekilde can verdi

Apartman boşluğunda 
kanlar içinde bulundu

Aksaray’da E-90 karayolun-
da yolun karşına geçmek iste-
yen yaşlı kadın tırın çarpması 
sonucu feci şekilde can verdi. 
Kaza, Aksaray E-90 Karayo-
lu Makas Kavşağı mevkiinde 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, yoldan karşıya geçmek 
isteyen 74 yaşındaki Fatma 
Yılmaz, Aksaray’dan Karasu 
Kavşağı istikametine seyreden 
Şükrü G. (60) idaresindeki 06 
JOR 21 plakalı tırın altında kal-

dı. Yaşlı kadın olay yerinde feci 
şekilde can verirken, çevredeki 
vatandaşlar durumu polis ve 
sağlık ekiplerine haber verdi. 
Kısa sürede olay yerine gelen 
polis ekipleri karayolunda gü-
venlik önlemi alırken, sağlık 
ekipleri yaşlı kadının öldüğünü 
tespit etti. Tır sürücü Şükrü G. 
polis ekiplerince gözaltına alı-
nırken olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 

n İHA

Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki bir 
adam, oturduğu apartmanın boş-
luğunda ölü olarak bulundu. Olay, 
sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Boya-
cı Ali Mahallesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, ikamet ettiği 
apartmanın 3. katında yalnız yaşa-
dığı öğrenilen Ali İhsan Satık, kom-
şuları tarafından apartman boşlu-
ğunda kanlar içerisinde hareketsiz 
bir şekilde bulundu. İhbar üzerine 
olay yerine ambulans ve polis ekip-
leri sevk edildi. Sağlık görevlileri-

nin yaptığı kontrolde yaşlı adamın 
hayatını kaybettiği belirlendi. Polis 
ekiplerinin yaptığı inceleme, yaşlı 
adamın cesedinin yakınlarında 1 
adet bıçak bulundu. Yaşlı adamın 
ölümünün şüpheli bulunması üze-
rine cenaze otopsi yapılmak üzere 
Ereğli Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Yaşlı adamın oturduğu 
evin balkonundan mı düştüğü yok-
sa cinayete mi kurban gittiği araştı-
rılıyor. Olayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA



7 23 KASIM 2020HABER

Günümüz dünyasında tabir ye-
rindeyse kartlar yeniden dağıtılmakta. 
Kurulacak yeni dünya düzeninin önce-
sindeki doğum sancıları birçok şeyin 
değişeceğini işaret etmekte. En son söy-
leyeceğimi en baştan söyleyerek başla-
mak istiyorum. Yeni dünya düzeninde 
Avrupa Birliği olmayacak ve Avrupa 
kendi içerisinde yıkılış sürecine çoktan 
girdi. Bunu söylemek veya öngörmek 
için kahin olmaya da gerek yok 

DOLAYISIYLA 
Türkiye’nin geleceğinde gerek stra-

tejik olarak gerekse yapı olarak Avrupa 
olmamalı çünkü hiçbir zaman olma-
yacak bir konu  için gelecek stratejisi 
belirlemek bize zaman kaybettirmekten 
başka bir şey sağlamaz. Türkiye’nin şu 
ana kadar yaşadığı  AB macerası söyle-
diklerimin tanığıdır. 

ÇÜNKÜ
Biz istesek te istemesek te AB bizi 

hiçbir zaman kendi içerisine almayacak-
tır. Başlıkta dediğimiz gibi çünkü;

 • İki yüzlülüğün en tavan sevi-
yesini  AB’den görmedik mi?  

 • AB değerleri diye ihraç ettik-
lerini, konu bize gelince uygulamadıkları-
nı  görmedik mi?

 • Yunanistan ve Kıbrıs Rum 
kesimi varken birde üzerine cila olarak  
Fransa varken bizi üye olarak alacaklarını 
hala düşünüyor muyuz? 

 • Hollanda ve Fransa da artan 
İslam düşmanlığı ile bizi İslam dan ayrı 
düşündüklerini mi zannediyoruz? 

 • AB’de artan milliyetçilik 
akımları ve kendi içerisindeki ekonomik 
problemlerin bizi girdap gibi içerisine çe-
keceğini göremiyor muyuz? 

 • En önemlisi 
İngiltere’nin BREXIT sü-
reci ile AB’nin çöküş fitilini 
çektiğini hala göremedik 
mi? 

 • Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri döne-
minde (demokrasi abidesi 
AB’de de) Hollanda’nın bı-
rakın normal bir vatandaşı, 
örneği olmayan bir şekilde   
bakanımızı arabasından 
çıkmasına izin vermeyip, vatandaşları-
mızla konuşmasına engel olmalarını ne 
çabuk unuttuk yada Cumhurbaşkanımı-
zın Almanya’da vatandaşlarımıza yapa-
cağı konuşmayı engelleyip, Almanya’nın 

PKK’lı teröristlere miting 
yaptırdığı dönemleri de mi 
unuttuk.

 • En son Doğu Ak-
deniz meselesinde haksız 
olmasına rağmen Yuna-
nistan’a nasıl arka çıktık-
larını da mı görmedik? 
Libya, Suriye  meselesine 
hiç girmiyorum.

 • Göçmenler me-
selesi ise AB’nin tarihine 

ayrı bir kara leke olarak ayrıca geçecektir. 
HAYIR HAYIR 
Türkiye’nin geleceği AB olamaz ol-

mamalıdır da. 
METAFORLAR 

ÜZERİNDEN 
GİDERSEK
Bundan yıllar ama yıllar önce boş 

bir arsa üzerine güzel bir bina yapılmış. 
Zaman içerisinde  üzerine devamlı kaçak 
katlar eklenmiş.  Bu katlarda yaşayan-
lar hepsi aynı  familyadanmış ve hiçbir 
şekilde kendi içlerine farklı bir komşu 
istemiyorlarmış. Çok uzatmadan sadete 
gelirsek yaşanan birkaç deprem netice-
sinde, arsanın deprem  fay hattı üzerinde 
olduğu anlaşılmış. Bina ise depremler-
den dolayı oldukça hasar görmüş. Bu 
arada ekspertizden  depremler netice-
sinde bina ile alakalı hasar raporu bekle-
niyormuş. Ama binanın görüntüsünden 
içinde oturulamayacağı kesinmiş. Bunu 
gören akıllı ev sahiplerinden birisi  eks-
pertiz raporunu beklemeden binadan 
ayrılmış…. 

ŞU ANA KADAR ANLATILANLAR-
DAN YOLA ÇIKARSAK 

 • Arsa : Avrupa kıtası 
 • Bina: AB 
 • Kaçak Katlar: özellikle 15 

ülkenin üzerine eklenen yanlış büyüme-
den kaynaklı ülkeler 

 • Familya: Hıristiyanlar 
 • Farklı Komşu: Türkiye 
 • Depremler:  Birbirleri ile 

hem para hem de siyasi birlik olama-
maları, son zamanlarda artan milliyetçilik 
akımları /İslam düşmanlığı ve tabi ki de 
ekonomik problemler

 • Ayrılan ilk daire sahibi: İngil-
tere 

SONUÇ: 
Yeni  dünya düzenin merkezi hiçbir 

zaman deprem fay hattı üzerine kurul-
maz,  kurulmayacaktır da. 

GELECEK AVRUPA’DA DEĞİL 

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

TSK ve İngiltere uçakları 
eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Cadde ve meydanlarda 
sessizlik hakim oldu

NATO Eğitimleri kapsamın-
da Konya 3’ünce Ana Jet Üs 
Komutanlığına gelen İngiltere 
Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 
adet Eurofighter Typhoon uçağı 
ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 
F-16 savaş uçakları eğitim uçuşu 
gerçekleştirdi. Milli Savunma Ba-
kanlığının resmi twitter hesabın-
dan yapılan açıklamada, “NATO 

eğitimleri kapsamında; Konya 
3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı-
na gelen İngiltere Kraliyet Hava 
Kuvvetleri’ne ait 2 adet Euro-
fighter Typhoon uçağı ile F-16 
uçaklarımız toplamda 11 sortinin 
yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleş-
tirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış 
töreni ile sona erdi” denildi.
n İHA

Korona virüs tedbirleri kap-
samında Konya’da da sokağa 
çıkma kısıtlamasının başla-
masıyla cadde ve meydanlar 
sessizliğe büründü. İçişleri Ba-
kanlığının yayımladığı genel-
geyle Türkiye genelinde hafta 
sonları saat 10.00 ila 20.00 
arasında dışarıya çıkılabilecek. 

Saat 20.00’den 10.00’a kadar 
sürecek olan sokağa çıkma 
kısıtlamasının başlamasıyla 
Konya’da cadde ve meydanlar 
sessiz kaldı. Şehir merkezinin 
önemli noktalarının yanı sıra 
Mevlana Meydanı, Aslanlı Kış-
la Caddesi’nde de sessizlik ha-
kim oldu. n İHA

Hadim’de bulunan bir inşaatın kule vincinin yük taşıma kısmında meydana gelen kırılma sonucu vinç operatörü 
yaralanarak 35 metre yükseklikte mahsur kaldı. İşçinin imdadına Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yetişti

35 metre yükseklikte
kurtarma operasyonu

Hadim ilçesinde bir inşaatta 
kule vinçin yük taşıyan kısmının 
kırılması sonucu vinç operatörü 
yaralandı. Kabinde mahsur kalan 
vinç operatörü itfaiye ekipleri ta-
rafından kurtarıldı. Olay, Hadim 

ilçesi Harmanlar Mahallesinde bu-
lunan inşaatlarda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, yerden yak-
laşık 35 metre yükseklikte bulu-
nan kule vinçin yük taşıyan kısmı 
kırıldı. Bu sırada vinç operatörü 

yaralanarak vinç kabininde mah-
sur kaldı. Olayın bildirilmesi üzeri-
ne adrese itfaiye ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Yaralanan işçi Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
iresi Başkanlığı Arama Kurtarma 

ekibi tarafından uzatılan merdi-
venle mahsur kaldığı yerden kur-
tarıldı. Aşağıya indirilen yaralı işçi 
ambulansla Hadim Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. n HABER MERKEZİ

Yasağı delmek isteyip kavga çıkardılar

Konya’da çorbacıya girerek 
servis talep eden müşterilerle 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında servis 
yapamayacağını söyleyen gar-
son arasında çıkan kavgada 2 
kişi yaralandı.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi 

Ulaşbaba Caddesi’ndeki bir çor-
bacıya giren grup, masaya otu-
rarak çorba servisi talep etti. 
Bunun üzerine garsonlardan 
biri, Kovid-19 tedbirleri kap-
samında masaya çorba servisi 
yapamayacaklarını, isterlerse 
paket servis olarak alabilecek-

lerini belirtti.
Duruma tepki gösteren ve 

alkollü oldukları iddia edilen 
müşterilerle garson arasında 
tartışma çıktı. Kısa sürede kav-
gaya dönüşen olay, caddede 
taşlı-sopalı şekilde devam etti. 
Çevredeki diğer esnafların da 

tepki gösterdiği olayda müşte-
rilerden ikisi yaralandı. İhbar 
üzerine, olay yerine sevk edilen 
çok sayıda polis ekibi, kavgaya 
müdahale ederek tarafları ayır-
dı. Yaralılar ise 112 Acil Ser-
vis ekiplerince Konya Numune 
Hastanesine kaldırıldı. n AA

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Kurallara uymayan 
2 bin 15 sürücüye ceza

Konya polisi suça ve
suçluya göz açtırmıyor

Konya’da gerçekleştirilen 
trafik denetimlerinde 2 bin 15 
sürücüye çeşitli ihlallerden adli 
ve idare işlem uygulanırken, 
125 araç trafikten men edildi 
Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü 
ekipleri, kent genelinde trafik 
denetimi gerçekleştirdi. Yapı-
lan kontrollerde 836 sürücüye 

hız sınırı 559 sürücüye kırmı-
zı ışık ihlalinden işlem yapıldı. 
Araçlarıyla seyir halindeyken 
cep telefonuyla konuşan 593 
sürücüye ve alkollü araç kul-
lanan 10 sürücüye de cezai 
işlem uygulandı. Uygulamalar 
kapsamında 17 sürücüye de 
fazla yolcu almaktan ceza ya-
zılırken, 125 aracında trafikten 
men edildiği kaydedildi. n İHA

Konya’da polisin gerçekleştir-
diği uyuşturucu ve kaçakçılık ope-
rasyonlarında 17 kişiye işlem yapı-
lırken, aranan 29 şahıs yakalandı. 
Covid-19 denetimlerinde ise 159 
kişiye maske ve sosyal mesafe ku-
rallarına uymamaktan işlem yapıldı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekipleri, kent ge-
nelinde denetimler gerçekleştirdi. 
Bu kapsamında uyuşturucu tacirle-
rine yönelik yapılan operasyonlarda 

bin 84 adet uyuşturucu hap, 2 bin 
100 adet uyuşturucu madde ele 
geçirildi. Çalışmalar kapsamında, 
28 adet gümrük kaçağı elektronik 
ürün,5 adet ruhsatsız tabanca ve 
1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 
Bu suçlarla ilgili 17 kişiye işlem ya-
pılırken, fuhuş ve çeşitli suçlardan 
aranan 29 kişi de yakalandı. Polis 
ekipleri, Covid-19 ile mücadele 
kapsamında yapılan denetimlerde 
ise 159 şahsa maske ve sosyal me-
safe kurallarına uymamaktan işlem 
yapıldı. n İHA

bilgi mutl uyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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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

* 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;

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

SERVİS ŞÖFÖRÜ 

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

F Psikoteknik ve SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip 
F Atölye içinde çalışacak 
F Askerlik görevini yapmış

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
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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 

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

-CNC OPERATÖRLERI
- GAZALTI VE ELEKTRIK 

KAYNAKÇILARI
- ÜNIVERSAL TORNACI

- ELEKTRIK VE BOBINAJCI
VASIFSIZ ELEMANLAR 

ALINACAKTIR.

VINÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
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Ayda bebeğin kahramanına ödül

Rengarenk tezgahlarıyla asırlık Melike Hatun Çarşısı’na sonbahar uğramıyor. ‘Kadınlar Pazarı’ olarak da tanınan 
çarşı, ürün çeşitliliğiyle her mevsim insanların uğrak yeri olurken, renkli tezgahlar fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

Konya Beyhekim Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ab-
dulcelil Kalem, İzmir depreminde 
Ayda bebeği kurtaran UMKE’de 
görevli personele plaket verdi. 
30 Ekim’de İzmir’de 6,6 büyük-
lüğünde meydana gelen dep-
remde Rıza Bey Apartmanı’nda 
depremin ilk saatlerinden itiba-
ren büyük bir titizlikle görevini 
sürdüren 14 kişilik Konya Ulu-
sal Medikal Kurtarma Ekibi’nde 
(UMKE) yer alan Beyhekim Dev-

let Hastanesi çalışanı Anestezi 
Teknikeri Samet Doğançay, Ayda 
bebeğe ilk ulaşan ve damar yolu-
nu açarak müdahale eden ilk isim 
oldu. 3 yaşındaki Ayda bebeğin 
enkaz altındaki minik bedenini 
büyük titizlikle ve dikkatle çıka-
rarak ilk müdahalesinin ardından 
ambulansa alan sağlık ekibinde 
yer alan Samet Doğançay, çok 
mutlu ve duygulu anlar yaşadık-
larını ifade etti. UMKE ekibi ve 
tüm sağlık çalışanları adına te-

şekkür plaketini Konya Beyhekim 
Araştırma Hastanesi Başhekimi 
Uz. Dr Abdulcelil Kalem’in elle-
rinden alan ve Konya Beyhekim 
Araştırma Hastanesi Sağlık Ba-
kım Hizmetleri Müdürü Dudu 
Kesgin’in de bulunduğu teşekkür 
plaket takdiminde 91 saatlik ha-
yat mücadelesinde Ayda bebek 
için nefes olan Samet Doğançay 
ve tüm arama kurtarma ekipleri-
ne teşekkür edildi.  
n HABER MERKEZİ

Rengarenk tezgahlara
sonbahar uğramıyor!

Şehrin en kalabalık ve merkezi 
konumunda yer alan, halk arasında 
“Kadınlar Pazarı” olarak da bilinen 
Tarihi Melike Hatun Çarşısı, zengin 
ürün çeşidiyle, her mevsim renga-
renk tezgahlarıyla dikkati çekiyor.

Karatay ilçesinde yer alan ve bu-
gün Hazreti Mevlana’nın kızı Melike 
Hatun’un adını taşıyan çarşı, yılın 
her döneminde her çeşit taze mey-
ve ve sebzeye ulaşılabilecek kapalı 
pazar konumunda bulunuyor.

Dünyaca ünlü Mevlana Müze-
si’ne yakınlığıyla bilinen çarşı, yerli 
ve yabancı turistlerin uğramadan 
geçmediği bir mekan olarak göze 
çarpıyor.  Sonbahar ile sarı, kırmızı 
ve kahverenginin tonlarına bürünen 
doğanın aksine yılın her mevsimi 
renklerini koruyan çarşı, profesyo-
nel ve amatör fotoğrafçıların da il-
gisini çekiyor. Tarihi Melike Hatun 
Çarşısı’nın üst katlarından aşağıyı 
izlemek ise ziyaretçilere farklı bir at-
mosfer yaşatıyor.

‘RENGARENK VE OTANTİK 
BİR PAZAR’

Pazarda 20 yıldır esnaflık yapan 
Bünyamin Kurucu, çocukluğunun 
geçtiği pazarın, tarihi özelliği, ürün 
çeşitliliği ve her ürünün taze bu-
lunabilmesiyle çok özel bir mekan 
olduğunu söyledi. Konya’yı ziyaret 
eden yerli ve yabancı turistlerin ta-
rihi pazarı görmeden geçmediğini 

belirten Kurucu, şunları kaydetti: 
“İnsanlar her istediğini bulabilir 
bu pazardan. Kadınlar Pazarı, Kon-
ya’nın gıda borsası, nabzıdır. Burada 
vatandaş araştırır, sonra alışveriş 
yapar. Köylü gelir, alışverişini ya-
par, sebzesini alır ve gider. Peynir 
konusunda tek merkezdir diyebi-
lirim. Tarihi çok eskidir. Görselliği 
çok güzel bir yerdir. Konya’nın yerli 

ürünlerinin bulunduğu bu atmosferi 
fotoğraflayan insanlar geliyor. Ren-
garenk bir pazar olmasının yanında 
çok otantiktir burası. Deri tulumu, 
tandır ekmeği, aktar, balık ne arar-
san burada bulabilirsin. Vakit ge-
çirmeye gelmek ve yukarıya çıkıp 
fotoğraf çekmek burada olağan bir 
durumdur.” 

Pazar esnafından Ayvaz Akkaş 
da üçüncü kata çıkıp fotoğraf çek-
menin artık gelenek haline geldiği-
ni, pazara yukarıdan bakıldığında bir 
görsel şölenin olduğunu ifade etti.
‘28 YILDIR AİLECEK GELİR GİDERİZ’

Ziyaretçilerden Mehmet Öncül 
ise 28 yıldır ailesiyle gezmek için pa-
zara gelip gittiğini belirtti. Ay başın-
da yaptığı toplu alışverişler için çar-
şıyı tercih ettiğini vurgulayan Öncül, 
“Çok memnunuz, malları çok güzel. 
Biz de eksiğimizi buradan gideririz. 
Hem görmek hem de gezmek için 
geliyoruz. Dışarıya göre hesaplıdır.” 
dedi. n AA

Beyşehir’in tarihi 
değerleri ele alındı

Martılar, Beyşehir Gölü 
kıyılarına akın etti

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf 
Özdemir, tarihi geçmişi yaklaşık bir 
asra dayanan Kurtuluş Savaşı dö-
neminde Kuvayımilliye karargahı 
olarak kullanılan konağın sahibi Sü-
leyman Sırrı Koydemir ile beraber 
Konya Valisi Vahdettin Özkan’ı ma-
kamında ziyaret etti. Ziyarette, kamu 
hizmetlerinin vatandaşlara daha ka-
liteli ve hızlı sunulması için yapılacak 
faaliyetler ve yapıların aslına uygun 
hale getirilmesinin değerlendirildiği, 
bu çerçevede atıl halde bulunduğu 
için yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya 

bulunan tarihi konağın aslına uygun 
olarak başlatılması planlanan restore 
çalışmalarının da ele alındığı belirtil-
di. 1919 yılında Anadolu’nun birçok 
beldesine kurulan Kuvayımilliye ka-
rargahlarından birisi olan Beyşehir’in 
Hamidiye Mahallesi’nde yer alan ve 
çökme tehlikesi yaşayan tarihi kona-
ğa sahip çıkabilmek ilgili kurumlar 
harekete geçerek çalışma başlatmış-
tı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu tarafından da tescilli bulunan 
tarihi konak halen koruma altında 
bulunduruluyor. n İHA

Beyşehir Gölü kıyıları havaların 
soğuması ile birlikte martıların akı-
nına uğradı. Kış mevsiminin yaklaş-
ması ve iyice soğuyan havalar nede-
niyle yiyecek arayışı içerisine giren 
martılar, sürüler halinde Beyşehir 
kent merkezinin kıyılarına akın etti.

Su seviyesi düşen göl sularında 
sulara dalarak küçük balıklarla bes-
lenmeye çalışan martılara, sahile 
gezintiye gelen bazı vatandaşlar da 
yiyecek desteği veriyor. Yanlarında 
getirdikleri ekmek veya simitleri 
parçalara bölerek göl kıyılarında ha-
vaya atmasıyla birlikte kapabilmek 
için birbiriyle adeta yarış içerisine 
giren martılar, günbatımı vaktin-

de güzel görüntüler sergiliyor. Ko-
ray-Ayşe Sevilmiş çifti de ilçenin 
simgesi haline gelen martıları besle-
yebilmek için göl kenarına geldikle-
rini belirterek, “Göl sahilinde birçok 
kişinin martıları ekmekle beslediğini 
gördük. Bu manzara çok hoşumuza 
gitti.” dedi. n AA

TEL: 0332 342 44 21
ADRES: BÜSAN SANAYİ SİTESİ

· TECRÜBELİ GAZ ALTI KAYNAKCILARI
· MONTAJ DA ÇALIŞACAK ELEMAN

· TECRÜBELİ ŞERİT TESTEREDE 
ÇALIŞACAK ELEMAN ARANIYOR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

Bu hafta tasarım konusuna dikkat 
çekmek istiyorum.

Teknoloji üretemememizin sebep-
lerinden en temeli tasarım kültürümü-
zün yeterince olgunlaşamaması olarak 
görüyorum. Bunun için;

Kültürel yapımızın özellikle de giri-
şimcilerimizin tasarım konusuna çok az 
duyarlı olmasını sizlerle istişare etmek 
istiyorum.

Aslında son yıllarda gittikçe önem-
senmeye başlayan ama yeterli bilincin 
oluşmadığı bir kavram.

Hala işletmelerimizin büyük çoğun-
luğu tasarıma göre üretmekten çok o 
an çok gittiğini veya gideceğini düşün-
dükleri ürünleri kopyalayarak ya da ma-
kinesini alıp sadece çok para kazanmak 
amacı ile ürettiğini söyleyebiliriz.

Hiçbir üretimin olmadığı cumhuri-
yetimizin kuruluş yıllarında belki kopya-
lamak, başkalarının ürettiğini üretmek 
büyük bir marifetti.

Başka ülkelerde üretileni bizim de 
üretmemiz bir kabiliyet sayılabilirdi. Bu 
işe ısınma turu da sayılabilirdi.  

Öyle de oldu.   Hatta o yoklukta,  
imkânsızlıkta başka ülkelerin kopyası 
yerine ikinci aşama olarak kendimize 
özgün olanı tasarladık, ürettik Vecihi 
Hürkuş Nuri Demirağ ile uçak bile yap-

tık.
Daha sonraları ithal ikame ile sana-

yileşme yolunu seçtik. Bizimle beraber 
ithal ikame ile işe başlayan Çin, Güney 
Kore, Japonya,  her biri teknoloji devi. 
Her birinin onlarca stratejik markası 
küresel ekonomiyi etkilemekte, yönlen-
dirmekteler.

İthal ikame ile amacımız önce ithal 
et sonra yerlisini üret fikrine dayanıyor-
du, ancak bu dönem çok uzun sürdü.

Hatta öyle bir hale geldik ki bunu bir 
sanayileşme modeline dönüştürdük.

Başkalarının makinelerini aldık, 
borçlandık. Tam borcumuzu ödeyince 
yeni ama biraz gelişmiş teknolojili yeni 
makineyi almak zorunda olduk.

Bu bizi Avrupa ve Amerika tekno-
lojisinin nihai kullanıcısı, vagonu haline 
getirdi. 

Parasal olarak zenginlerimiz doğdu 
ama zenginleşemedik. Çünkü gelişe-
meden büyüdük.

Sadece, işimize hatta borcumuza 
yoğunlaşıyorduk. 

Benzer zenginlikteki insanların 
tüketimine de alıştık. Bağ aldık bahçe 
aldık, konut aldık. Yazlığımız, kışlığımız 
oldu. Zenginliğimiz gayrimenkulle bili-
nir oldu.

Devletler belediyeler, siyasette ta-

raftarlarına sermaye akta-
rımını bu yolla yaptı. Yeni 
imar alanı yeni zenginlikler.

Daha gelişmiş bir ya-
şamı ve ekonomiyi hayal 
etmek aklımıza bile gel-
medi.

Kültürel olarak da 
parasal zenginliğin gölge-
sinde kaldık. Öyle bir hale 
geldik ki para her türlü 
varlığı satın alır hale geldi. 
İnsanlığı bile.

İşletmelerde çalıştırdığımız teknik 
insanları seçerken daha üretici olanın-
dan çok, daha kontrol edilebilir insan-
lardan seçtik. Kaliteli olanları da kendi-
mize biat ettirdik.

Tasarımın kültürel alt yapısı nere-
deyse işletmelerde son zamanlar hariç 
kendine hiç yer bulamadı. Hatta tasarı 
hayalcilikle eş değer görüldü.

Daldaki kuştan eldeki kuş daha 
iyidir düşüncesi, ben kendimden daha 
akıllısını sevmem bakış açısı ile küçük 
dünyalarına ülke ekonomisini de hapis 
ettiler.

Devlet de bu bakış açısını çok sor-

gulamadı. Çünkü siyaset 
oy alacağı yerlerin istek-
lerine göre davranıyordu.

Oysa tasarlayarak 
yaşamak bizim kültürü-
müzde 1400 yıldır var. 

Tahayyül, tefekkür, 
tasavvur, izan, ilzam ehli 
tasavvufun dilinden ve 
hailinden halkın yaşam 
biçimine geçmeden 
anlaşılmaz haller, bakış 

açıları olmaktan ileri gidemedi.
Öyle bir hale girdik ki zora düşme-

den yeni bir şey yapamaz olduk.
Yenidünya düzeni, tasarımı olmaz-

sa olmaz bir davranış biçimi hale getir-
memizi istiyor.

İnsanların ve toplumların ne yöne 
doğru gittiğini öngörerek geleceğin 
yaşamlarını, ürünlerini hayal etmek, 
tasavvur ederek ete kemiğe büründür-
mek, tasarlamak, projelendirmek ve 
hayat geçirerek yeni yaşamların kapıla-
rını aralamamızı söylüyor.

Yani yeniyi, geleceği sonrakini ön-
görmek tasarlamak…

İnsanların sonraki ihtiyacı neler? 

Geleceğin teknolojisi ne olmalı? Ge-
lişen hayata göre insanların hayatını 
nasıl kolaylaştırabilirim? Ya da insan-
ları daha sağlıklı, mutlu ve kendini iyi 

hissettirecek ortamları nasıl hazırlayabi-
liriz? Ürünler üretebiliriz? 

Kimsenin üretmediğini üretip, aklı-
na getirmediğini tasarlayıp yeni yaşam-
lar kurgulamalıyız.

Bunun için toplumun ve insanların 
gelecek ihtiyaçlarına göre doğru soru-
lar sorup doğru analizlerle doğru ürün 
ve ortamları hayal edip, tasarlayarak, 
projelendirerek; bir sonraki ve gelece-
ğin yaşamlarında kendimize lider roller 
edinebiliriz. Stratejik ürünler üretebiliriz. 
Günümüz dünyasında güç silahlarla 
değil stratejik ürünlerle, teknolojilerle 
kazanılıyor

Bu sadece işletmecilerimiz için 
değil yaşamımızın her aşamasında 
farklı olanı tasarlamak, sıra dışı keşifler 
yapmak, sonraki yaşamın ihtiyaçlarını 
fark etmek kişisel yaşamımızda da bir o 
kadar önemli. 

Bireyin kariyerini tasarlaması, yeni 
yaşamlar öngörmesi,  yeni davranış 
biçimlerini öğrenmek istemesi de bu 
tasarım ruhunun içselleştirilmesi ile 
alakalı…

Bildiğini doğru sanan, alışkanlıkla-

rının körlüğünde kaybolan insanlarla, 
kendi mühendisini, işletmecisini kıska-
nan, kafası karmakarışık patronlarla bu 
iş elbette olmaz. 

Bu iş için kendini aşmış, hayal 
dünyası geniş tasavvur becerisi güçlü, 
derin feraset sahibi girişimcilere ihtiya-
cımız var.

Yoksa taklitçi kopyacı olmaktan 
kurtulamayız.

Bunun için insan kaynaklarımızı işi-
mizin ve yaşamımızın geleceğine göre 
tercih etmeliyiz. Üniversitelerle işbirliği 
yaparak istediğimiz vasıflarda işimize 
uygun insanlarla farklı bir boyutta eko-
nomiye geçebiliriz.

 Öyle akraba, yakın tanıdık ile hafi-
yecilik oynayarak hiçbir yere varamayız.

Devletimiz son yıllarda savunma 
sanayisinin öncülüğünde bu yaklaşı-
mın meyvelerini almaya başladı.

Hatta pandemide bazı şirketler o 
dar zamanda yeni icatlarla kendilerine 
önemli yerler edindiler

İnşallah bu gelişmelerin girişimcile-
re yansıması daha fazla ve yaygın hale 
gelir.

Yaşamı;  dünün birikimi, ufkun 
penceresi ve bugünün aklı, feraseti ve 
keşif ruhu ile her an yeniden tasarlaya-
biliriz.

 TASARIM ÇAĞI VE İŞLETMELERİMİZ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

haber ko nyayenigun.com
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Organize sanayi bölgelerine yatırımcıların ilgisinin her geçen gün arttığını söyleyen OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü, OSB’lerin yıldızının önümüzdeki dönemlerde yeni yatırımlarla parlayacağını söyledi

Kütükcü: Türkiye’nin 
geleceği OSB’lerde!

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Türkiye’de sayıları 347’ye 
ulaşan organize sanayi bölgeleri-
ne yatırımcı ilgisinin her geçen gün 
arttığını ifade ederek, “Türkiye’nin 
geleceği, organize sanayi bölgele-
rinde. İnşallah önümüzdeki dönem, 
OSB’lerin yeni yatırımlarla daha da 
parlayacağı yeni bir dönem olacak” 
dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) tarafından, dağı-
tım lisansı olan 181 organize sanayi 
bölgesi ile Sanayi ve Teknoloji Ba-
kan Yardımcısı Hasan Büyükdede 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Abdullah Tancan’ın katı-
lımıyla bir çevrimiçi toplantı düzen-
lendi. Toplantıda organize sanayi 
bölgelerinin enerji ile ilgili yaşadıkları 
sorunlar ve talepleri istişare edildi.

PANDEMİYE RAĞMEN 11 
YENİ OSB KURULDU

Toplantının açılışında konuşan 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altını 
çizdiği ekonomide yeni dönem vur-
gusuna atıfta bulunarak, bu yeni dö-
nemde OSB’lerin kritik rol oynayaca-
ğını söyledi. Yatırımcıların OSB’lere 
ilgisinin her geçen gün arttığını, 
pandemiye rağmen Mart ayından 
bu yana Türkiye’de 11 yeni OSB ku-
rulduğunu, 2021 yılında ise 16 yeni 
OSB’nin kurulacağını belirten Kü-
tükcü, şunları söyledi: “Sayın Cum-
hurbaşkanımız, son gönlerde Türki-
ye’de yeni bir dönem başlayacağının, 
reformların ve üretimin altını sürekli 
çiziyor. Bu yeni dönemde, organize 
sanayi bölgelerimiz kritik rol üstle-
necek. İşte bizim bu kritik sürece, alt 
yapılarımızla, yatırımcı dostu bakış 
açımızla, yeni tahsis alanlarımızla 
hazır olmamız lazım. Her fırsatta 
ifade ediyorum; yatırımcılarımızın 
organize sanayi bölgelerimize te-
veccühü her geçen gün artıyor. Bir 
yandan mevcut organize sanayi 
bölgelerimiz genişleme çalışmaları 
yürütürken, aynı zamanda ülkemiz-
de yeni OSB’ler kurulmaya devam 
ediyor. Pandemiye rağmen, Türki-
ye’de Mart ayından bu yana Adana, 
Antalya, Aydın, Edirne, Hakkari, Ko-
caeli, Kütahya, Manisa, Sivas, Uşak 
ve Yozgat’ta 11 yeni OSB kuruldu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mus-
tafa Varank, bütçe görüşmelerinde 
önümüzdeki yıl, 16 yeni OSB’nin 
daha kuruluşunun tamamlanacağını 
ifade etti. Ayrıca 2021 yılında Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımızın OSB’le-
re ayıracağı bütçedeki artışla birlik-
te OSB’lerimizin alt yapıları daha 
da güçlenecek. Tüm bu gelişmeler 
gösteriyor ki, Türkiye’nin geleceği 
üretimde, organize sanayi bölgele-
rinde. İnşallah önümüzdeki dönem, 
OSB’lerin yeni yatırımlarla daha da 
parlayacağı yeni bir dönem olacak.”

Kütükcü, Türkiye’de yerli ve 
milli enerji ile ilgili önemli gelişme-
ler yaşandığını, özellikle yenilene-
bilir enerjide yaşanan gelişmelerin 
çok kıymetli olduğunu söyleyerek, 
OSB’lerin enerji alt yapılarının güç-
lendirilmesi ve enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi ile ilgili atılan her adı-
mın sanayi üretimine güç vereceğini 
aktardı.

OSB’LERE 31 OCAK 2021 UYARISI
Geçtiğimiz aylarda TEİAŞ (Tür-

kiye Elektrik İletim A.Ş.) tarafından 
bünyesinde enerji üretim tesisi bu-

lunan OSB’lere, TEİAŞ’a veri akta-
rımı yapacak olan SCADA (Merkezi 
Denetleme Kontrol ve Veri Topla-
ma) bağlantısını yapamadıkları için 
cezalar yazıldığını ancak bu cezaların 
OSBÜK’ün girişimleri ile iptal edildi-
ğini hatırlatan Kütükcü, sözlerini şu 
şekilde tamamladı: “Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcımız Hasan Bü-
yükdede ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcımız Abdullah Tan-
can’ın büyük destekleriyle bu cezalar 
iptal edildi. Kesilen cezaları ödeyen 
OSB’lerimize ise iade faturası kes-
meleri halinde, ödedikleri bedellerin 
iade edilmesi kararı alındı. Ayrıca 
OSB’lerimize 31 Ocak 2021’e kadar 
da bu SCADA bağlantını yapmaları 
için süre tanındı. Bu süre içerisinde, 
bünyesinde elektrik üretim tesisi 
bulunan OSB’lerimizin TEİAŞ’a veri 
aktarımı yapacak bu SCADA siste-
mini mutlaka kurmaları gerekiyor.”

‘SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
İLE SANAYİ BÖLGELERİ BİR AİLEDİR’

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Hasan Büyükdede ise, OS-
BÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Abdullah Tancan’a OSB’ler 
için yapılan çalışmalar için teşekkür 
ederek sözlerine başladı. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın, OSB’ler, en-
düstri bölgeleri ve diğer sanayi site-
leri ile bir aile olduğunu ifade eden 
Büyüdede, “Bu ailemizin problem-
lerinin çözülmesi, bakanlığımız için 
çok önemli. Ayrıca çözüm üretmek 
için çok güçlü bir iletişimimiz var. 
Yine OSBÜK’ün düzenlediği bölge 
toplantılarında da gördük ki, tele-
konferansla kurulan diyalogla birlik-
te birçok problem hızla çözülüyor” 
dedi.

Büyükdede konuşmasında, orga-
nize sanayi bölgelerinin TEİAŞ’a veri 
aktaracak SCADA sistemini 31 Ocak 
2021’e kadar mutlaka kurması ge-
rektiğini de vurgulayarak, bu soru-
nun çözümünde inisiyatif alan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
Abdullah Tancan başta olmak üzere 
bütün ilgili kurumların yönetici ve 
çalışanlarına teşekkür etti.
BAKAN YARDIMCISI TANCAN’DAN DA 

SÜRE HATIRLATMASI
Toplantıya katılan OSB’lere hi-

tap eden Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Abdullah Tancan da, söz-
lerine TEİAŞ’a veri aktarımı yapacak 
SCADA sistemi için verilen son ta-
rih olan 31 Ocak 2021’i hatırlatarak 
başladı. Tancan, OSB’lerin bu tarihe 
kadar gerekli bağlantıyı mutlaka 
yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Tancan, “Bazı OSB’lerin siste-
mi hali hazırda kurmuş olduklarını 
biliyoruz. Henüz bu tesisleri kura-
cak OSB’lerin de bu süreyi mutlaka 
değerlendirmeleri ve süre sonuna 
kadar tesisleri kurmaları gerekiyor. 
Aksi takdirde yeni süre verilebilme-
sinin mevzuat ve usul açısından pek 
mümkün olmadığını hatırlatmakta 
fayda görüyorum. Usule uyulup süre 
verilmiş durumda” ifadelerini kul-
landı.

SCADA iletimi sağlayan OSB’le-
rin TEİAŞ ile iletişim halinde olma-
sının da önemli olduğunu kaydeden 
Tancan, sorunların çözümünde yar-
dımcı olmaktan mutluluk duyacak-
larını sözlerine ekledi. Ardından top-
lantıya katılan OSB’ler sorunlarını ve 
taleplerini iletti. Toplantı soru-cevap 
ile devam etti. n HABER MERKEZİ

Karaburun sahilinde
köklü temizlik yapıldı

Beyşehir Belediyesi kış 
hazırlıklarını tamamladı

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır Karaburun sahi-
linde yapılan kıyı temizleme 
çalışmalarından dolayı teşek-
kür mesajı yayımladı. Başkan 
Bayındır mesajında, “Öncelik-
le şu bilinmelidir ki en büyük 
zaferleri inananlar başarır. 
Göreve geldiğimden bu yana 
şehrim için en iyi hizmetleri 
başarmak için aynı ruhla gece 
gündüz çalışarak Önce Bey-
şehir düşüncesiyle bu yolda 
devam edeceğim. Konya’nın 
hatta İç Anadolu’nun en bü-
yük sahili olan, 3 kilometrelik 
Beyşehir Karaburun Plajının 
bu yıl bin 600 metrelik bölü-
münü hazırlayarak yeni yü-
züyle hemşehrilerimizin hiz-
metine açtık. Geriye kalan bin 
400 metrelik alanın önümüz-
deki sezona hazır hale getiri-
lerek toplamda 3 kilometrelik 
sahil bandı ve bunun yanında 
karavan kamping alanları, yü-
rüyüş yolları ve piknik alanları 

ile şehrimizin ve bölgemizin 
ihtiyacını karşılayacak şekil-
de hazırlama çalışmalarına 
da başladık. Yapılan bu hiz-
metleri yerine getirirken her 
zaman ve daima birlikte ba-
şaranlardan olacağız. Karabu-
run Plajı sahilinin geriye kalan 
1400 metrelik bölümünün 
temizlenmesi çalışmalarında 
şehrimize kadar gelip yerinde 
tespitin yapılarak kıyı temiz-
liğinin başlamasında büyük 
katkıları olan; DSİ 4. Bölge 
Müdürü Ali Fuat Eker’e, DSİ 
4. Bölge Müdür Yardımcısı 
Muhittin Özyalvaç’a, Çumra 
KOS Şube Müdürü Bülent Çı-
nar’a, Makina İkmal ve Dona-
tım Şube Müdürü Adnan Sa-
bırlı’ya, Makine Arazi İkmal 
Formeni Halim Acar’a ve des-
teklerini gördüğümüz devleti-
mizin tüm kademelerine şeh-
rim adına teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi, kış se-
zonunun gelmesiyle birlikte 
yeni araç filosu ile hazırlıkları-
nı tamamladı. Karla mücadele 
için 25 araçla hazır kıta bekle-
yen ekipler, olası kar yağışına 
karşı merkezde ve kırsal ma-
hallelerde tuzlama, kaldırım-
larda ise yol açma çalışmaları 
için hazırlıklarını tamamladı. 
Öte yandan, 40 personel ve 
toplamda 25 tane iş makinesi 
ile şehir merkezi ve dış mahal-
lelerde bölgeler oluşturuldu. 
Karla mücadele çalışmalarında 
acil durumlara karşı 7/24 ke-
sintisiz çalışma gerçekleştirile-
ceği belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı-
mız Adil Bayındır kış dönemi 
münasebetiyle tüm önlemlerin 

alındığını belirterek, “Kış dö-
nemi öncesinde Fen İşleri ve 
diğer birimlerimiz bünyesinde 
acil bir müdahale ekibi oluştur-
duk. İlçemizi bölgelere ayırarak 
olası kar yağışına karşı hazırda 
bekliyoruz. Bu kış Belediyemi-
zin bünyesine kazandırdığımız 
yeni araçlarımızla inşallah va-
tandaşlarımıza daha hızlı ve 
yerinde hizmet etmek için ça-
lışacağız. 8 greyder, 11 Kazıyıcı 
yükleyici kepçe, 3 kar küreme 
ve tuzlama aracı ve 3 yükleyici 
loader olmak üzere toplamda 
25 tane iş makinası ve dış ma-
hallelerde kar kürümede kul-
lanılan 40 adet traktör arkası 
gelberi ile tüm ekipler kış dö-
nemini hazırda bekliyor.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Beyşehir Kadın Kolları’nda Bahçeçi dönemi
AK Parti Beyşehir Kadın Kol-

ları Başkanlığı’nın 6.Olağan Ge-
nel Kurulu’nda Kadın Kolları Baş-
kanlığı’na Gülşah Bahçeci seçildi. 
Genel kurulda kürsüye gelen ka-
dın kolları başkanlığı görevini 
Bahçeci’ye devreden Emine Kaya, 
emanet bilinciyle almış olduğu bu 
görevi, yine emanet bilinciyle tes-
lim ediyor olmanın mutluluğunu 
yaşadığını dile getirerek, “Bayra-
ğı devredeceğim arkadaşlarımıza 
başarılar diliyor, Allah yar ve yar-
dımcıları olsun diyoruz” şeklinde 
konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Baş-
kanlığı’na seçilen Gülşah Bahçeci 
ise, konuşmasında, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde Türk Milleti’nin 
yeniden dirildiğine vurgu yapa-
rak, “Şunu iyi biliyoruz ki, güçlü 
Türkiye’nin tarihinde kadınlar 
çok önemli noktalarda bu vatanın 
varlığı ve birliği için büyük roller 
almıştır. 93 harbinde Nene Ha-

tun’lar,  Çanakkale’de Mücahide 
Hatice Hanım’lar,  kurtuluş sa-
vaşında Şerife bacılar, 15 Tem-
muz’da göğsünü tanklara siper 
eden Ayşe hanımlar ve sancağı 
yere düşürmeyen daha niceleri… 
Bizler de bu sancağı devralarak 
gelecek nesillerimizi güvenilir el-
lere bırakmak için AK Partimizin 

2023 stratejileri, 2053 ve 2071 
hedeflerine ulaşması için bu kut-
lu yolda inandığımız  değerler uğ-
runa,  değerlere sahip çıkacağız” 
dedi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başka-
nı Recep Elkin de konuşmasında, 
kadın kollarının AK Parti için her 
zaman bir değer olduğunu vur-

gulayarak, “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın da söylediği gibi AK 
Parti dönemlerinde kadınlarımız 
gerekli önem ve hassasiyeti ka-
zanmıştır. Bundan sonra da ka-
zanmaya hep birlikte devam ede-
cektir. Bayrağı devreden Emine 
Kaya Hanımefendi ve yönetimine 
bu kutlu davaya hizmet ettikleri 

için teşekkür ediyorum. Gülşah 
Bahçeci Hanımefendi ve yöneti-
minin de bu kutlu davada gerek-
li hassasiyeti göstereceğine son 
derece eminiz. Kadın ve Gençlik 
Kollarımız ve ana kadememiz-
le birlikte bu AK davanın birer 
neferleri olarak hep birlikte dur-
madan yorulmadan 2023, 2053 

ve 2071 hedeflerine doğru hep 
birlikte koşturacağız” ifadelerini 
kullandı.

AK Parti Konya İl Kadın Kol-
ları Başkan Vekili Nurten Şanlı 
ise, Cumhurbaşkanı ve AK Par-
ti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ifadesiyle AK Parti 
teşkilatlarının en kıymetli, en 
çalışkan, en cefakar ve fedakar 
halkalarından birisinin de kadın 
kolları olduğunu dile getirdi. Bu 
anlamda AK Parti Beyşehir Kadın 
Kolları Olağan Genel Kurulu’nda 
biraraya geldiklerini vurgulayan 
Şanlı, “Hepimizin ortak gayesi AK 
Partimize  ve ak davamıza,  yani 
milletimize hizmet etmektir. Bu 
kutlu yolda ana gayemiz gönül-
lere dokunma, insanlara yardım 
elini uzatma, mazluma, mağdura  
kol kanat germe gayesi olmuştur.  
İşte bizi, davamızı 19 yıldır diri 
tutan, başarılı kılan da bu kutlu 
gayedir” diye konuştu.
 n HABER MERKEZİ

Memiş Kütükcü

Abdullah TancanHasan Büyükdede
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Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören önceki dönem 
Meram Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Meral 54 yaşında vefat etti 

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı’nın danışmanı Sami 
Kayalar’ın dedesi Hacı Faruk Bekmezci hayatını kaybetti 

İslam davasının âşıklarından ve imam hatip ruhunun temsilcilerinden 
Hacı Durmuş Ali Keleş vefat etti. Keleş’in vefatı sevenlerini üzdü 

Çumra’nın tanınmış esnaflarından Foto Yusuf sahibi Yusuf Sırlı 
bir süredir tedavi gördüğü Koronavirüse yenik düştü 

Mustafa Meral 
koronaya yenik düştü

Hacı Faruk Bekmezci 
dualarla defnedildi

Hacı Durmuş Ali
Keleş hayatını kaybetti

Çumralı esnaf Foto 
Yusuf, toprağa verildi

Koronavirüse yakalanan ve 
hastanede tedavi gören ön-
ceki dönem Meram Belediye-
si Meclis üyesi Mustafa Meral 
54 yaşında vefat etti. Meral’ın 
vefatı yakınları ve sevenlerini 
üzdü. Meral’in vefatının ardın-
dan Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
AK Parti Konya Milletvekilleri 
Hacı Ahmet Özdemir, Selman 
Özboyacı, Leyla Şahin Usta,  
Ahmet Sorgun, Gülay Samancı 
taziye mesajı yayınladı. Mer-
hum Mustafa Meral Üçler Me-
zarlığına Pazar günü defnedildi. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 

merhuma Yüce Allah’tan rah-
met yakınlarına ve sevenlerine 

başsağlığı dileriz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı’nın danışmanı 
Sami Kayalar’ın dedesi Hacı Fa-
ruk Bekmezci bir süredir tedavi 
gördüğü hastanede organ yet-
mezliği sebebiyle hayatını kay-
betti. Merhum Hacı Faruk Bek-
mezci’nin cenazesi Cumartesi 
günü Hacıveyis Cami’inde kılınan 
cenaze namazının ardından dua-
larla Üçler Mezarlığına defnedildi. 
Bekmezci ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Bekmezci ve Kayalar ailesi 
cenaze namazının ardından tazi-
yeleri kabul etti. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Hacı Fa-

ruk Bekmezci’ye Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 

başsağlığı dileriz. 
n FAHRİ ALTINOK

İslam davasının âşıklarından 
ve imam hatip ruhunun temsil-
cilerinden Hacı Durmuş Ali Keleş 
81 yaşında bir süredir tedavi gör-
düğü Koronavirüs sebebiyle haya-
tını kaybetti. Merhum Hacı Dur-
muş Ali Keleş’in cenazesi Pazar 
günü Hacıfettah Mezarlığında kı-
lınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. Keleş ailesini 
acı günlerinde sevenleri ve ya-
kınları yalnız bırakmadı. Merhum 
Durmuş Ali Keleş 4 çocuk baba-
sıydı. Keleş ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti.  
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Hacı Durmuş Keleş’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınları-
na ve sevenlerine başsağlığı dile-
riz. n MEVLÜT EGİN

Çumra’nın tanınmış esnafların-
dan Foto Yusuf sahibi Yusuf Sırlı bir 
süredir tedavi gördüğü Koronavirüse 
yenik düştü. Merhum Yusuf Sırlı’nın 
cenazesi Pazar günü Çumra’da pan-
demi kuralları çerçevesinde kılınan 
cenaze namazının ardından dualarla 
Çumra Şehir Mezarlığına defnedildi. 
Sırlı ailesini acı günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Sır-
lı ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. Merhum Yusuf 
Sırlı 3 çocuk babasıydı. Konya Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhum Yusuf 
Sırlı’ya Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Bir güzel insan: Osman Can! 
Konya’nın hayırseverlerinden 

Milli Görüş camiasının önde gelen 
ismi, önceki dönem Karatay ve Bü-
yükşehir Belediyeleri Meclis üyesi 
Osman Can geçtiğimiz hafta içeri-
sinde bir süredir tedavi gördüğü ko-
ronavirüs sebebiyle hayatını kaybet-
ti. Dava adamı ve hayırsever Osman 
Can’ın vefatı sevenleri ve yakınlarını 
üzdü. Dava adamı ve hayırsever Os-
man Can’ı sevenleri Konya Yenigün 
Gazetesine anlattı.

‘FAKİR VE FUKARAYI GÖZETEN 
BİR İNSANDI’

İşadamı ve dava adamı Osman 
Can’ın Milli görüş davası ve Konya  
açısından önemli bir isim olduğu-
nu vurgulayan Saadet Partisi Genel 
İdare Kurulu Üyesi Lütfi Yalman, 
“Osman Can ağabeyimiz ile Karatay 
Belediye Başkan Yardımcılığı göre-
vini yürüttüğüm dönemde  tanışırız. 
Osman abimiz de Belediye Meclis 
üyemizdi. Osman abimizin hiç kim-
seye bir kötülüğü ve yanlışlığı do-
kunmayan çok yardımsever ve ha-
miyetperver bir insandı. Çok inançlı 
bir insandı. Dini, İslami ve ahlaki de-
ğerler konusunda hassasiyetleri olan 
bir isimdi. Önceliğini bu durumlara 
verildi. İmkânları olduğu için maddi 
olarak teşkilat çalışmalarına katkı 
sağlardı. Fakir ve fukarayı gözeten 
bir insandı. Bir ihtiyaç sahibi ile ilgili 
yardım istediğimizde tamam başka-
nım der ve hemen gereken desteği 
sağlardı. Osman ağabey ile uzun 
yıllara dayanan dostluklarımız var-
dı. Osman abinin vefatı bizleri üzdü. 
Osman abi bizim camiamız açısın-
dan ve Konya’mız açısından oldukça 

önemliydi.“şeklinde konuştu.   
‘GENÇLİK ÇALIŞMALARINDA HEP 

YANIMIZDA OLDU’
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 

Konya Şube Başkanı Ceylanı Kılınç 
Dava adamı Osman Can’ın ömrü 
boyunca gençlik çalışmalarında 
kendilerine destek verdiğini dikkat 
çekerek, “Osman Can abimiz bizlere 
Milli Gençlik Vakfı ve AGD’nin çalış-
malarında maddi ve manevi olarak 
desteklerini eksik etmezdi. Hayır ve 
hasenatta sürekli bulunurdu. Ce-
nab-ı Allah mağfiret buyursun; rah-
metiyle muamele eylesin; sevdikle-
rine kavuştursun; Cennet ve Rıdvan 
ile mükâfatlandırsın. Osman abimizi 
hayır ile yad ediyoruz. Osman abi-
miz gençliğe oldukça önem verirdi. 
Osman abimiz ile 30 yıla dayanan 
hukukumuz vardı. “ ifadelerini kul-
landı.

‘VEFAKÂR BİR İNSANDI ‘

Meram Belediyesi Eski Başkanı 
Mustafa Özkan da Osman Can’ın 
vefakar bir isim olduğuna dikkat 
çekerek, “ Osman Can abi ile Refah 

Partisi döneminde Karatay Belediye-
si Meclis Üyesi olarak birlikte görev 
yaptık. Kendisi çok sevdiğimiz bir 
abimizdi. Osman Can abi çok cö-

mert bir insandı.  Vefakâr bir insan-
dı. Dost bir insandı. Her hususta be-
lediye çalışmalarında belediyemize 
yardımcı olurdu. Sevilen ve sayılan 
bir insandı.  Hizmetlerimiz konusun-
da ne zaman belediyemize davet et-
sek yanımıza gelirdi. Allah gani gani 
rahmet eylesin. Sevdiğimiz ve say-
dığımız bir ağabeyimizdi. Ömrüm 
boyunca Osman ağabeyin evindeki 
güzel sohbetleri unutmayacağım.” 
diye konuştu.

‘SADAKATLİ BİR DOSTUMDU’
Konyalı İş Adamlarından ve 

Konya’da Milli Görüş Hareketinin 
Dağsan amcası Halil İbrahim Dağ 
ise Osman Can’ı;“Osman Can be-
nim can ve ciğer kardeşimdi. Bir-
birimizi oldukça severdik. Beraber 
yurtdışına gittik. Osman Can’ı çok 
severdim. Sadakatli bir dostumdu. 
Allah mekânını cennette cem etsin 
inşallah. Osman bir dava adamıydı. 

Osman ile uzun yıllara dayanan hu-
kukumuz vardı.” cümleleriyle an-
lattı. Osman Can’ı anlatan bir diğer 
isim olan işadamı Cafer Arslanboğa 
da “ Osman abi ile hukukumuz kom-
şuluk ile başladı. Komşuluğumuz ar-
kadaşlık ve dostluğa döndü.  Osman 
abi ile beraber ticari ortaklık yaptık. 
Ticarette çok güvenilirdi. Asla ama 
asla kendisini düşünen birisi değildi. 
Hak ve hukuk konusunda oldukça 
hassas bir insandı. Bir ekmek bölü-
şecek ise böldüğü ekmeğin büyük 
parçasını bölüştüğü kimseye verildi. 
Osman abi anlatılmaz bir insan. Biz-
lere Osman Can abiden yaşam tarzı 
örnek olarak kaldı. Osman abi esprili 
bir insandı.  Biz ondan razıydık. Rab-
bim ondan da razı olsun inşallah.”  
Sami Taş ise  , “ Osman ile köyden 
beraber Konya’ya geldik. Osman ile 
uzun zamandan beri süren arkadaş-
lığımız vardı. Her gün neredeyse 
Osman ile görüşürdük. Çok iyi bir 
insandı. Sonuna kadar kendisine gü-
vencim vardı. Allah rahmet eylesin. 
Mekânı cennet olsun.”diye konuştu. 
Bir diğer isim Abdullah Çelik, “ Os-
man Can uzun yıllar siyasetin içinde 
bulundu. İyi bir insandı. Oldukça iyi 
bir arkadaştı. Hayır ve hasenatta 
eli oldukça bol idi.” dedi.  Mustafa 
Taş ise, “Kendisi ile ömrü boyunca 
ayrılmadık. Osman ile uzun yıllara 
dayanan bir hukukumuz ve akra-
balığımız vardı.  Çocukluğumuz da  
beraber geçti. Osman hayır ve ha-
senat konusunda eli oldukça açık bir 
isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı 
cennet olsun.” diyerek sözlerini ta-
mamladı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ceylani  Kılınç   Lütfi Yalman Mustafa Özkan Abdullah Çelik Halil İbrahim Dağ Sami Taş
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Esnaf paket bekliyor

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başka-
nı Muharrem Karabacak, 20 Kasım 
itibariyle başlamış olan pandemi 
kısıtlamalarıyla birlikte esnaf ve sa-
natkarın zorlu bir süreç yaşadığını 
hatırlatarak, “Hükümetten acil esnaf 
paketi bekliyoruz. Bu konuda gerekli 
çalışmaları sürdüreceğiz” dedi. 

KONESOB Başkanı Karabacak 
yaptığı açıklamada, “Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıklamaları doğrultusunda İçişle-
ri Bakanlığının genelgesiyle alınan 
tedbirlerin, getirilen kısıtlamaların 
vatandaşların korunmasına, kollan-
masına yönelik olduğunu biliyoruz. 
Kısıtlamaya giren esnaflarımızla 
birlikte maalesef Mart ayından iti-
baren okullara endeksli olan meslek 
dallarımızla iştigal eden okul servis-
lerimiz, kantinlerimiz, kırtasiyeleri-
miz ve fiziken açık fiilen kapalı olan 
kahvehane işletmecisi esnaflarımız, 
kıraathanelerimiz, internet kafe ve 
düğün salonlarımız, hizmetleri yal-
nızca paket servisi ile sınırlandırılan 
restoran, lokanta, pastane, kafe gibi 
işletmelerimiz zorlu bir süreç yaşa-
dılar ve maalesef yaşamaya devam 
ediyorlar. Önümüz kış, çetin bir kış 
bizi bekliyor. 20 Kasım itibari ile baş-
lamış olan kısıtlamalarla esnaf pake-
tinin gündeme geleceğine dair hiçbir 
şüphemiz yok. Bu doğrultuda Cum-
hurbaşkanımızın, ilgili bakanlıkları-

mızın, milletvekillerimizin nezdinde 
gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Esnaf paketinde olması elzem olan 
aylık nakdi yardımla birlikte hibe 
desteği, günü gelen tüm kredi ve 
ödemelerin ötelenmesi, kira yardımı 
yapılması, mücbir sebepten dola-
yı esnafımızın Bağ-Kur primlerinin 
devletimiz tarafından karşılanması, 
vergi muafiyetinin getirilmesi, enerji 
maliyetlerinin karşılanması, servis 
taşımacılığı Nace kodunda bulunan 
araçlara MTV muafiyeti gibi esnaf ve 
sanatkarımızı korumaya ve kollama-
ya yönelik adımların atılacağına inan-
cımız tamdır. Bu bağlamda hem ye-
rel yönetimlerimizle ki bugüne kadar 
özellikle Konya Valimiz, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve ilçe belediye 
başkanlarımız tüm samimiyetleriyle 
gerekli destekleri verdiler, hem de 
bakanlıklarımızla yapacağımız çalış-
malar sonucu esnaf ve sanatkârımıza 
nefes aldıracak adımların atılmasına 
olanak sağlamış olacağız” ifadeleri 
kullandı.

VATANDAŞLARIMIZI KURALLARA 
UYMAYA DAVET EDİYORUZ

Türkiye’de kış aylarıyla birlikte 
artış gösteren virüs vakaları ve ölüm-
lere dikkat çeken Başkan Karabacak, 
“Vatandaşlarımızdan özellikle istir-
ham ediyoruz; lütfen maske, mesafe 
ve temizlik kurallarına azami özen 
gösterelim. Bunun kul hakkı olduğu-
nun da unutulmaması gerekir. Geti-

rilen kısıtlamalarla fedakarlık göste-
ren esnafımız ve yanlarında istihdam 
edilen kardeşlerimiz maalesef ku-
ralları hiçe sayan kişilerce mağdur 
edilmektedir. Ve bu sayı azımsanma-
yacak noktadadır. Lütfen ama lütfen 
kurallara uyalım” diye konuştu.
ESNAF ÇARKI DÖNDÜRMEYE GAYRET 

GÖSTERİYOR
Geçtiğimiz hafta içerisinde Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplanan Cumhurbaş-
kanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar 
doğrultusunda yeni tedbirler Cuma 
günü itibariyle başladı. Yeni kısıtla-
malar kapsamında restoranlar içeri-
ye müşteri almayıp sadece gel al ve 
paket servisi yaparak hizmet veriyor.  
Resteron ve kafe sektöründe hizmet 
veren esnaflar da aldıkları bir takım 
önlemler ile çarklarını döndürüyor. 
Tarihi Mengüç Caddesinde esnaflık 
yapan Restaurant işletmecisi Ulaş 
Tekerkaya, “Bizim işimiz sıcak ye-
mek. Daha önce işletmemizde pa-
ket servis yoktu. Salı günü açıklanan 
tedbirlerin ardından artık biz de bu 
dönemi en az hasarla atlatabilmek 
için paket servise başlattık. 10 TL’ye 
çorba ekmek kampanyası başlat-
tık.   Pandemi döneminde ertelenen 
taksitlerin zamanı geldi ödenecek. 
Bunun haricinde sigortalar, vergi, 
kira bunlar nasıl ödeyeceğimizi dü-
şünüyoruz. Konya’da yeme içme 
sektörünün iki önemli iş yoğunlu-

ğu dönemi var birisi Ramazan ayı, 
diğeri ise Hz. Mevlana’yı anma tö-
renleri. Bu yıl ikisinden de mahrum 
olduk mecburen. Temennimiz odur 
ki 2021 yılında bunları yaşamamız. 
2020 yılında sadece 5 ay çalışmış bir 
işletme düşünün buna can nasıl da-
yanır bilemiyoruz. Lokanta ve kafe 
sektöründe bizlerin yanında çalışan 
insanlar hepsi ve bizler zor durumda-
yız. Sektörümüz ülkemizin milyonla-
rını bulan bir İnsan emeği ile dönen 
bir sektör. Sektörümüzde istihdam 
edilen bir çok kişi yaşanan salgın ve 
kısıtlamalar sebebiyle işinden oldu. 
Lokanta sektörü olarak devletimiz-
den ciddi destekler bekliyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

Emniyet Müdürlüğü civarında 
tatlı sektöründe hizmet veren işlet-
me sahiplerinden Tekin Bural da 
“Dünyayı ve ülkemizi de etkisi altı-
na alan salgın sebebiyle işlerimizde 
oldukça düşüşler var. Salgınla mü-
cadele kapsamında da hayata geçi-
ren kısıtlamalar da bizleri oldukça 
zorluyor. İşyerimize kira ödüyoruz. 
Faturalarımız geliyor, çalışanlarımızı 
da bu süreçte mağdur etmemeye ça-
lışıyoruz. Esnaflar olarak bu süreçte 
oldukça zorlanıyoruz. Esnaflar olarak 
bu dönemde ayakta kalabilmek için 
yeni bir destek paketi bekliyoruz. 
Özellikle devletimizin alacağı para-
larda da kolaylık bekliyoruz” diye ko-
nuştu. n EMİNE ÖZDEMİR 

Lezzetiyle ünlü Bolu 
Lokantası kapandı

56 yıldır Konya’nın marka 
değerine katkı veren Bolu Lo-
kantası kapandı. Bolu Lokan-
tası sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, “Değerli 
müşterilerimize;1964 yılında 
hizmet vermeye başlayan Bolu 
Lokantası sizlerin teveccühüy-
le bugünlere ulaştı.Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
Konya’mızın daha yaşanılır bir 
hale getirilmesi için başlatılan 
proje kapsamında Mevlana 
Çarşısı ve Altın Çarşı yenile-
me çalışmalarının yıl sonunda 
hayata geçirilmesi planlan-
maktadır. Ayrıca, dünyada ve 
ülkemizde etkisi artarak de-
vam eden Covid-19 pandemisi 
tedbirleri kapsamında lokanta 
ve restoranların yalnızca pa-
ket servis yapmasına karar 
verilmiştir. Bu bağlamda; Bolu 
Lokantası olarak 56 yıldır aşk 
ile severek yaptığımız işimizi 
21/11/2020 itibariyle üzülerek 
sonlandırmış bulunmaktayız. 
Hizmet verdiğimiz bu uzun 
süre boyunca sizlere daima en 
iyisini sunabilmek için işimizi 
dürüst, kaliteli ve güvenilir bir 
şekilde yapmaya çalıştık. Kendi 

beğenmediğimiz hiçbir ürünü 
sizlere sunmadık. Bizleri bu-
günlere getiren başta kurucu-
muz, dedemiz Rafet Günüç’e 
saygı ve şükranlarımızı sunu-
yoruz. İşletmemizde çok büyük 
emek sahibi olan kıymetli bü-
yüğümüz, amcamız, ustamız, 
ortağımız Rasim Dağ’a Al-
lah’tan rahmet diliyoruz. Ha-
yatımız boyunca çok şey borçlu 
olduğumuz kıymetli babamız 
Mehmet Günüç’e de huzurla-
rınızda bir kez daha teşekkür 
ediyoruz.56 yıllık yolculuğu-
muzda bizlere eşlik eden Bolu 
Lokantası için emek veren çalı-
şanlarımıza teşekkür eder, ha-
yatlarının geri kalan kısmında 
başarılar dileriz. Kaybettikleri-
mize Cenab-ı Haktan rahmet 
diliyoruz. Ve siz değerli müş-
terilerimiz, Sizlerin sevgi ve 
desteği olmadan burada olma-
mız imkansızdı. Teşekkürler.
Yeni yüzümüzle sizlere tekrar 
hizmet etmek en büyük umu-
dumuz. Sizlere tekrar kavuşa-
cağımız güne kadar esenlikler 
dileriz. Haklarınızı helal ediniz. 
Sağlıklı günler dileriz” denildi.  
n SİBEL CANDAN

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve Konyalı 
esnaflar pandemiye bağlı olarak yaşanan zorlu sürece karşı destek beklediklerine dikkat çekti 

Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanlığı 7. Olağan Kongresi, Bayır 
Diamond Otel’de gerçekleştirildi. 
Tek liste ile gidilen seçimde mev-
cut başkan Hüseyin Saydam, gü-
ven tazeleyerek, yeniden başkan 
seçildi.  Kongreye  Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Av. Ha-
san Hüseyin Uyar,  Saadet Parti-
si Gençlik Kolları Genel Başkanı 
ve Konya Milletvekili Abdulkadir 
Karaduman, Genel İdare Kuru-
lu  Üyeleri; Hasan Hüseyin Öz ve 
Lütfi Yalman, Saadet Partisi Konya 
İl Başkanı Hüseyin Saydam, ilçe 
başkanları, İl Müfettişi Ali Mü-
cevher, Anadolu Gençlik Derneği 
( AGD)  Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Parlak, DEVA Partisi Kon-
ya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, İYİ 
Parti Konya İl Başkanı Av. Gökhan 
Tozoğlu, Gelecek Partisi İl Başkan 
Yardımcısı Mustafa Gürhan Demir 
ve çok sayıda Saadet Partisi de-
legesi katıldı. Tek liste ile gidilen 
seçimde Hüseyin Saydam güven 
tazeledi. 
‘BİZ ADİL DAĞILIMI ÖNEMSİYORUZ’

Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, partisinin 
Konya 7. Olağan İl Kongresine, 
telekonferans yöntemiyle katıldı. 
Üretime dayalı ekonomiyi “olmaz-
sa olmaz” şeklinde nitelendiren 
Karamollaoğlu, iş başına geldikleri 
takdirde, bütün kaynakları üreti-
me tahsis edeceklerini belirtti. Ka-

ramollaoğlu, fikirleri, düşünceleri 
olup da daha geniş alanda çalışmak 
isteyenlerin elinden tutacaklarını 
ifade ederek, “Her türlü desteği 
vereceğiz. Yeter ki siz üretin. Üret-
mek, insan istihdam etmek de-
mek. Açlık sınırının altında siz işçi 
ücretini tutarsanız, işçiyi açlık sını-
rına mahkum ederseniz bu mem-
lekette adil bir bölüşüm olmaz. 
Çalışanların ücretlerini arttırmaya 
mecburuz.” diye konuştu. Kara-
mollaoğlu, Necmettin Erbakan’ın 
başbakanlığı döneminde memura 
yüzde 130, işçiye yüzde 110 zam 
yapıldığını, bunun da piyasalarda 
canlılık yarattığını dile getirerek, 
“Milli gelirin adil dağılımı olmazsa 
olmazımızdır. Milli gelir üretime 

bağlı olarak artacak ama buna pa-
ralel olarak da çalışan insanın geli-
ri çok daha hızlı artacak. O zaman 
refah seviyesi yükselecek, o zaman 

ülkemize huzur gelecek. Biz adil 
dağılımı önemsiyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Karamollaoğlu, şahsiyetli 
bir dış politika izlemeyi önemse-

diklerini vurgulayarak, ekonomi-
de, teknolojide, sanayide gelişmiş 
ülkelerin etkisinde kalmadan, sö-
mürü mantığından kurtarılmış bir 

dış politika hedeflediklerini anlattı. 
Saadet Partisi Gençlik Kolları Ge-
nel Başkanı ve Konya Milletvekili 
Abdulkadir Karaduman, Milli Gö-
rüş lideri Necmettin Erbakan’ın 
kendilerine ana sütü gibi helal bir 
miras bıraktığına dikkat çekti. Aynı 
inanç, ilke ve heyecanla bırakılan 
mirasın devamlılığını sağlayacak-
larını belirtti. 
‘KONYA, MİLLİ GÖRÜŞ İÇİN  ÖNEM-

Lİ BİR ŞEHİR’
Konya’nın milli görüş için 

önemli bir şehir olduğunu ifade 
eden Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam ise şunları 
söyledi, “Hepimizin malumu Milli 
Görüş Hareketini; Merhum Lideri-
miz Necmettin Erbakan Hocamız, 
Konya’da başlatmış, burada baş-
latmasının bir önemi olduğunu da 
defaatle her fırsatta anlatmıştır. 
Konya, Milli Görüş davası açısın-
dan önemli bir şehir. İlklerin, yeni 
başlangıçların olduğu, Erbakan 
Hocamızın siyasete ilk adımlarını 
attığı, ilk milletvekili seçildiği bir 
şehir. Tarihiyle, konumuyla, eko-
nomisiyle ağırlığı olan, yüzölçümü 
açısından da Türkiye’nin en büyük 
şehri. Bu sebeple yeni dönemde 
daha büyük bir gayret ve azim-
le çalışmak zorundayız.  İl ve ilçe 
teşkilatları olarak yapacağımız işin 
ağırlığını tartacağız ve ona göre 
sıkı tutacağız.” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Abdülkadir Karaduman Temel Karamolluoğlu Hüseyin Saydam 

Hüseyin Saydam güven tazeledi  
Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı’nın 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçim-
de mevcut Başkan Hüseyin Saydam geçerli tüm oyları alarak il başkanlığında güven tazelemiş oldu  

Ulaş Tekerkaya Tekin Bural

Muharrem Karabacak
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DEV KARTALLAR 
COŞTU BIR KERE!

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basket, ligin altını üstüne getirmeyi 
devam ediyor. Ligin altıncı haftasın-
da evinde Yalovaspor’u konuk eden 
Dev Kartallar, rakibini 90-83 mağlup 
etmeyi başardı. Geçen hafta ligin 
liderini deplasmanda yenen Yeşil 
Beyazlılar, galibiyet serisini 4 maça 
çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Türki-
ye Basketbol 1. Ligi’nin 6. haftasın-
da Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basket, evinde yüksek bütçeli ve 
ligin şampiyonluk adaylarından olan 
Yalovaspor’u konuk etti. Selçuklu 

Belediyesi Spor Salonu’nda oy-
nanan karşılaşmada yeşil-beyazlı 
ekipte kaptan Murat Göktaş ve Arda 
Erdoğan forma giymedi.   İlk 3 çeyre-
ği dengede geçen mücadelenin son 
çeyreğinde Dev Kartal, üstünlüğü 
ele alarak kazanmasını bildi. Maç 
boyunca ikili oyunları çok iyi oyna-
yan ve Dusan Cantekin’i pota altında 
çok iyi değerlendiren temsilcimiz, 
dışarıdan da yüzde 63 ile oldukça 
yüzdeli üçlük attı. 

Karşılıklı basketlerle başlayan 
ilk çeyrekte iki takım da iyi savunma 

yapamazken, yeşil-beyazlı ekip pe-
riyodu 23-22 önde geçti. Mücadele-
nin ikinci çeyreği de dengede geçti. 
Konuk ekip dışarıdan, Dev Kartal ise 
özellikle Hazer Avcı ve Dusan Cante-
kin ile çok etkili oldu. Soyunma oda-
sına taraflar 39-39’luk eşitlikle girdi.

KARTAL SONUNU GETİRDİ
Üçüncü çeyrekte de kopma ol-

madı. Heyecanlı geçen maçta final 
periyoduna temsilcimiz, 61-59 önde 
girdi. Konyaspor, son çeyreğe iyi 
savunma yaparak başladı. Hücumda 
da farklı oyuncularından skor katkısı 

alan ve dış atışlardan basketler bu-
lan yeşil-beyazlı ekip, farkı 5 dakika 
kala 13 sayıya kadar çıkardı. Yaban-
cı oyun kurucusundan çok iyi katkı 
alan Yalovaspor ise son 2 dakikada 
fark 4 sayıya düşürse de Murat Can 
Esen’in kritik üçlüğü ile skor 88-81 
oldu. Kalan sürede sonuç değişmez-
ken Konyaspor Basket, maçtan 90-
83 galip ayrıldı.

GALİBİYET SERİSİ
Bu sonuçla Cengiz Karadağ’ın 

ekibi, üst üste 4. galibiyetini alarak 
zirvedeki yerini korudu. Transfer ya-

sağı sebebiyle yabancısız ve dar bir 
yerli rotasyonla oynamasına karşı 
büyük bir çıkış yakalayan yeşil-be-
yazlı ekipte maç sonunda büyük 
sevinç vardı. Protokol ve yöneticiler 
ise takımı maç sonunda ayakta al-
kışladı. 

Takım olarak çok iyi basketbol 
oynayan Konyaspor Basket’te Dusan 
Cantekin 24 sayı, 5 ribaunt, 2 top 
çalma, Oğulcan Baykan 15 sayı, 10 
asist, 5 ribaunt ile double-double, 
Hazer Avcı 15 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 
2 top çalma, 4 üçlük atan Murat Can 

Esen 12 sayı 3 ribaunt, 2 asist, Er-
kin Şenel 10 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 
Kaan Sarıaslan da 9 sayı, 7 asistle 
oynadı. Konuk ekip Yalovaspor’da 
ise Lamont Da Sean Jones 23 sayı, 9 
asist, Michael Morrison 16 sayı, 4 ri-
baunt, 3 asist, 2 top çalma kaydetti. 

Yeşil-beyazlı temsilcimiz, ligin 
7. haftasında 27 Kasım Cuma günü 
deplasmanda ligin bir başka yüksek 
bütçeli iddialı takımlarından Merke-
zefendi Belediyesi Denizli Basket ile 
karşılaşacak. 

n SPOR SERVİSİ

Bisiklet sporunun duayen isimlerinden, eski Milli 
Bisikletçi ve Bisiklet antrenörü Nezir Sonakın, tedavi 
gördüğü hastane vefat etti. Sonakın’ın cenazesi Musalla 
mezarlığına defnedildi. Türkiye Bisiklet Milli takımın-
da 50 ‘den fazla milli formayı giyen, duayen, eski Milli 
Bisikletçi ve Bisiklet Antrenörü Nezir Sonakın, Kalp krizi 
nedeniyle 10 gündür tedavisinin sürdüğü Meram Devlet 
hastanesinde vefat ederek hakka yürüdü. Merhum Nezir 
Sonakın’ın cenazesi geçtiğimiz Cumartesi günü Selçuklu 
Parsana Camiinde kılınan cenaze namazının ardından 
Musalla Mezarlığına defnedildi.

Konya Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Fatih 
Yılmaz, yazılı olarak yayınladığı başsağlığı mesajında şu 
sözlere yer verdi. “ Türkiye ve Konya Bisiklet sporu adına 
birçok başarılı işlere imza atan, ayrıca Konya’da bisiklet 
sporunun sevilmesi, yayılması ve kalkındırılmasında 
önemli katkıları olan Eski Milli Bisikletçi ve Antrenör Ne-
zir Sonakın abimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. 
Bisiklet camiasının başı sağolsun” dedi.

Merhum Nezir Sonakın’a Allah’tan rahmet, Sonakın 
ailesi, Konya Bisiklet camiasına ve sevenlerine başsağlı-
ğı  ve sabırlar diliyoruz. n SPOR SERVİSİ

Eski Milli Bisikletçi Nezir Sonakın vefat etti

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basket, muazzam çıkışını sürdürüyor. Geçen hafta lideri 
deviren Dev Kartallar ligin 6. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Yalovaspor’u evinde 
mağlup etti. Yeşil Beyazlılar galibiyet serisini 4 maça çıkararak liderliğini sürdürdü
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ATLETİZMİN JOKERLERİNDEN
M. CEM ATİKMEN – D. ALİ ERDOĞAN

1980’li yıllarda atletizm sporu yapan 
Mustafa Cem Atikmen ve Durmuş Ali Er-
doğan bu yıllarda yetenek ve gayretleriyle 
okul, kulüp ve bölge takımlarının eksik 
branşlarına jokerlik yaparak büyük bir fe-
dakarlık örneği gösterdiler.

Bu fedakarlıkların verdiği özveri ile 
takım arkadaşları Tansel Canan ve Al-
paslan Ünlü’yü de yanına alan M. Cem 
Atikmen ve D.Ali Erdoğan 4x400 metre 
bayrak yarışında Konya rekoru kırarak 
tarih yazdılar. Nitekim 1988 yılında 
3.27.8 ile kırılan rekor 32 yıldır tekrar 
kırılmayı bekliyor.

Erdoğan ve Atikmen takım arkadaş-
ları gibi atletizmle ilgili en güzel günlerini 
Yolspor forması giydiği yıllarda geçirdiler.

M. CEM ATİKMEN
Aslen Ankara Beypazarlı, 1969 do-

ğumlu. Konya Cumhuriyet İlkokulu 5. 
Sınıf öğrencisiyken arkadaşları ile 600 
metre yarışına girdi ve üçüncü oldu. 
Sonrasında Ankara’ya taşındılar. Cem 
Atikmen’in futbol başta olmak üzere bas-
ketbola ve hentbola merakı vardı. Nitekim 
ortaokul ikinci sınıftayken Ankaragücü alt 
yapısında futbol antrenmanlarına devam 
etti.

Sonrasında taşındıkları Konya’da 
arkadaşı Erdal ile birlikte 1 yıl PTT Spor 
Kulübü’nde basketbol ve hentbol oynadı. 
Aynı dönemde Yeni Meramspor futbol 
takımıyla birkaç antrenmana çıktı.

Mustafa Cem Atikmen 1983 yılında 
Gazi Lisesi’ne kaydolmasıyla birlikte 
spor hayatı değişti. Beden Eğitimi Öğ-
retmeni Mesut Toptaş Atikmen’i birinci 
sınıftayken futbol takımına seçti ve okul 
atletizm takımında eksik olan 110 metre 
engel ve 400 metre engel yarışlarına gire-
ceğini söyledi. 

Bu çerçevede öğretmeninin teşvikiyle 
stadın yolunu tutan Cem Atikmen antre-
nör Muzaffer Tulukcu’nun nezaretinde 
antrenmanlarına başladı. Ortamı beğe-
nen Atikmen’in gönlüne atletizm ateşi 
düşmüştü. Dönem arkadaşları Alparslan 
Ünlü, Tansel Canan, Burhan Özkan, M.Ali 
Uysal, Durmuş Ali Erdoğan’a çok ısın-
mıştı. Erdem Şerbetçigil, Kamil Çetin gibi 
ağabeyleri de Cem Atikmen’i sevmişlerdi.

Her geçen gün performansını arttırdı. 
O artık yalnızca okulun değil bölgenin ve 
kulübün temelde 400 metre, 400 metre 
engel, 800 metre, 4x100, 4x400 hatta 
zaruret olduğunda uzun atlama, üç adım 
atlama hatta korsçusu idi

1987 yılına kadar en iyi dereceleri 400 
metrede 51.1, 400 metre engellide 56, 
800 metrede 1.56.7 oldu.

İşte Cem Atikmen’in önemli derece-
leri:

*Mersin’de Yöresel Yarışlar 400 met-
rede 52.05 ile birinci

*Şişecam 2. Atletizm Oyunlarında 
400 metrede 52.22 ile birinci

*1985 Yıldızlar 400 metre engel Tür-
kiye İkincisi

1987 Salon Türkiye Birinciliği’nde 800 
metre ikincisi

1987 Liseler 400 metre Türkiye Birin-
cisi

1988 Türkiye Gençler Dekatlon Tür-
kiye Birincisi olan Cem Atikmen’in milli 
olması direkten döndü. İzmir’deki bu 
müsabakadan hemen sonra federasyon 
istifa etmiş ve milli takım kadrosunda kı-
sıtlamaya gidilmişti. Ola ki Cem Atikmen 
Milli formayı giymiş olsaydı bu dereceyle 
balkan üçüncüsü oluyordu.

Önce PTT Spor sonrasında Yolspor 
forması ile kulüp yarışlarına katıldı. Bu 
yarışlarda da formasını giydiği takımlara 
iyi puanlar kazandıran atletizm camiası-
nın sevilen, sempatik jokeri Mustafa Cem 
Atikmen 1989 yılında spora nokta koya-
rak Antalya’ya taşındı. Yayıncılık hayatına 
devam ediyor.

DURMUŞ ALİ ERDOĞAN
Aslen Akörenli, 1968 doğumlu. Erdo-

ğan’ın sporla ilişkisi Konya Karatay İmam 
Hatip Lisesi’nde birinci sınıf öğrencisiy-
ken başladı.

Beden Eğitimi Öğretmeni İlyas Öz-
kan’ın okul bahçesinde yaptığı 1200 met-
relik yarışta sınıf seçmesinde ikinci, okul 
seçmesindeyse gene ikinci oldu. Son-

rasında da İlyas Öğretmen, Durmuş Ali 
Erdoğan’ın da içinde bulunduğu başarılı 
olan öğrencilerle atletizm salonuna gitti ve 
Antrenör Muzaffer Tulukcu’ya teslim etti. 
Kısa süre sonra düzenlenen kros yarışın-
da Erdoğan onuncu oldu. 3000 metre 
yarışındaysa ikinci oldu.

1984 yılı baharıyla birlikte Tulukcu, Er-
doğan’daki sürat, sıçrama ve refleksi gö-
rünce onu 110 metre engelli, 400 metre 
engelli, 400 metre, 800 metre ve bayrak 
yarışlarında joker olarak kullanmaya baş-
ladı.

110 metre engellide 16.6, 400 met-

re engellide 57.4, 400 metrede 51.9, 
800 metrede ise 2.01’lik derecelere 
ulaştı.

 Konya Yolspor ve son yılında 

Mükremin Bey’in ilgisiyle Konya Büyük-
şehir Belediyespor formasını giyen ve 
kulüp yarışlarında her yarışta en az dört 
branşta yarışan Erdoğan kulüplerine bir-
çok puan kazandırdı.

Konya’daki tüm pist yarışları yanında 
İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, 
Antalya ve Balıkesir’deki yarışlara katıldı.

1985 yılı Yıldızlar Türkiye Birinciliği 
400 metre engellide dördüncü, 1988 yı-
lındaysa Büyükler Türkiye Birinciliği 400 
metre engellide beşinci oldu.

Durmuş Ali Erdoğan halen Seydişe-
hir’de öğretmenlik görevini sürdürüyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Durmuşali Erdoğan Konya’da bir 400 metre 
engel yarışında...

Durmuş Ali Erdoğan, (Sol önden ikinci) dönem 
arkadaşları ile....

Mustafa Cem Atikmen (aşağıda) arkadaşlar Alpaslan Ünlü, rahmetli Mehmet Ali Uysal ve Metin 
Gezginci ile…

İki joker bir arada. Durmuş Ali Erdoğan, Nihat Çolak, M. Cem Atikmen, Burhan Özkan, Antrenör 
Kâmil Çetin, Turgay Koçman…

Şeref Ilgaz, Ali Tunç, Nihat Çolak, Durmuşali Erdoğan ve Murat Toros…

Yöresel bölgeler yarışlarında M.Cem Atikmen, 400 VE 400 
metre engel yarışında birinci olmuştu. Yeni Meram Gazetesi.

Ajanlık teşvik müsabakaları. 400 metre engelli yarışında Cem 
Atikmen birinci, D. Ali Erdoğan üçüncü olmuştu.

Cem Atikmen’in 400 metrede üçüncü olduğunun haberi... Cem Atikmen’in yayınevi... Cem Atikmen şişe -cam oyunlarında 400 metrede birinci olmuştu...

Öğretmen Durmuş Ali Erdoğan’ın yetiştirdiği atletler de, madalyalarını boyunlarına taktılar...
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Takım arkadaşlarının Mustafa Cem Atikmen’e şakaları.



TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ettiği maçta altyapıdan yetişen 
16 yaşındaki genç yıldız adayı Ahmet Karademir de kadroda 
yer aldı. Sezon başında profesyonel sözleşmeye imza atan 
milli oyuncu, maç öncesi yayıncı kuruluşa da açıklamalar-
da bulundu. Kendisine kadroda yer veren teknik direktör İs-
mail Kartal’ı teşekkür eden 2004 doğumlu kanat oyuncusu, 
Konyaspor camiasına layık olmaya çalışacağını ifade etti.    

n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, ligin 9. haftasın-
da evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. İlk 
yarıda sürpriz bir golle geriye düşen 
Anadolu Kartalı, ikinci yarıda Skubic 
ve Musa’nın attığı gollerle rakibini 2-1 
mağlup etmeyi başardı. Yeşil Beyazlı-
lar bu sonuçla puanını 12’ye yükseltti.

Süper Lig’de kazandığı son 6 ma-
çın 5’inde daha önce şampiyonluk 
yaşamış büyük takımları yenen ancak 
favori çıktığı ya da ortada olan maç-
ların tümünde puan kaybeden İttifak 
Holding Konyaspor, bu ilginç gelene-
ğine son verdi. Yeşil Beyazlılar, Ka-
sımpaşa’yı evinde mağlup ederek ta-
raftarının beklentilerine karşılık verdi. 
Bazı sakat oyuncuların iyileşmesine 
rağmen Konyaspor’da kadroda önemli 
değişiklikler yaşanmadı. Fenerbahçe 
karşısında kazanan kadrodan sadece 

Oğuz Kağan’ın yerine Alper oynarken, 
sakatlıktan dönen isimler ise ikinci 
yarıda forma giydi. Sehic, Ömer Ali 
Şahiner ve Levan Shengelia’nin virüs 
nedeniyle forma giyemediği maçın ilk 
yarısı ortada geçerken, golü bulan ise 
rakip Kasımpaşa oldu. Anadolu Karta-
lı ikinci yarıya golle başladı. Alper’in 
asistinde Skubic Konyaspor’a bera-
berliği sağlarken, galibiyet golü ise 
maçın son bölümünde geldi. Oyuna 
sonradan dahil olan Musa Çağıran 
takımına 3 puanı kazandıran oyuncu 
oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada konuk ekip öne geç-

ti. Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ceza 
sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç 
Kara’nın vuruşunda meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 0-1

30. dakikada Miya’nın ceza saha-

sının yanı başından çektiği şutu kaleci 
Ramazan Köse kurtardı. 

41. dakikada Milosevic’in ceza 
sahası dışından şutunda Hadergjo-
naj’ın müdahalesine hakem Yasin 
Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak 
rakip takımın oyucularının itirazı üze-
rine VAR’a giden Yasin Kol, penaltıyı 
iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpa-
şa’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.  

İKİNCİ YARI
48. dakikada ev sahibi ekip bera-

berliği yakaladı. Ceza sahası içinde 
topla buluşan Alper Uludağ’ın pası-
na hareketlenen Skubic’in gelişine 
vuruşunda, top ağlara gitti. 

55. dakikada Koomson’un ceza 
sahasının dışından çektiği şut yandan 
auta gitti.

57. dakikada Kravets’in ceza saha-

sı içinden sert şutunda top, kaleci Ra-
mazan Köse’nin müdahalesiyle oyun 
alanına döndü. 

59. dakikada ceza sahası içinde 
topla buluşan  Milosevic’in çektiği 
şut, az farkla yandan auta gitti. 

65. dakikada Alper Uludağ’ın sol 
kanattan ceza sahası içine gönderdiği 
pasa yükselen Skubic’in kafa vuruşun-
da top kaleci Ramazan Köse’de kaldı. 

88. dakikada yeşil-beyazlı ekip 
öne geçti. Guilherme’nin sağ kanattan 
kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen 
Musa Çağıran’ın kafa vuruşunda top 
ağlarla buluştu: 2-1

90+5. dakikada Kravets’in ceza 
sahası içinden sert şutunu kaleci Ra-
mazan Köse kornere çeldi.  

Karşılaşma İttifak Holding Kon-
yaspor’un 2-1 üstünlüğüyle bitti. 

 n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı
Yeni normale döndü!
Süper Lig’de kazandığı son 6 maçın 5’inde şampiyon olmuş takımları yenen ancak ortada olan ya da 
favori çıktığı hiçbir maçı kazanamayan Konyaspor, nihayet bu absürt geleneğine son verdi. Anadolu 
Kartalı, evinde ağırladığı Kasımpaşa’yı Skubic ve Musa’nın golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başardı

‘Türk futbolunun 
kurtuluşu gençlerde’

İttifak Holding Konyaspor 2. Başkanı Ekrem Coşkun, Ka-
sımpaşa maçı sonunda yaptığı açıklamada Türk futbolunun 
kurtuluşunun gençlerde olduğunu söyledi. 2-1 kazanılan 
Kasımpaşa karşılaşmasından sonra konuşan Ekrem Coşkun, 
“Türk futbolunun kurtuluşu gençlerde. Ekip olarak bu bilinçle 
hareket ediyoruz. Bu gençleri kadroya almak yetmez, oyna-
yacakları günleri görmemiz uzak değil. Biz gereğini yapıyo-
ruz Abdülkerim Bardakçı’da olduğu gibi.” dedi.

n SPOR SERVİSİ

Kartal’ın genç yıldız 
adayı kadroya girdi

RPS

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

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

İttifak Holding Konyaspor’un dene-
yimli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı, 
Kasımpaşa karşılaşmasında oyunuyla 
yine göz doldurdu. Karşılaşmaya kap-
tan olarak çıkan Abdülkerim Bardakçı, 
geriden topla çıkışlarda takımını hü-
cuma birçok kez başarılı bir şekilde 

çıkardı. Skubic’in attığı golde de Alper 
Uludağ’a pası gönderen başarılı stoper 
savunma anlamında da Kasımpaşalı 
hücumculara geçit vermedi. Takımına 
adeta liderlik eden 26 yaşındaki Abdül-
kerim, karşılaşmada sık sık arkadaşla-
rını uyardı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, ligin 9.haftasında sa-
hasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Son 
haftalarda performans anlamında ba-
şarılı bir görüntü çizen Sokol Cikalles-
hi, gol atamasa da istekli oyunuyla göz 
dolduruyor. Kasımpaşa karşılaşmasına 
ilk 11’ de başlayan deneyimli forvet, 
zaman zaman kanatlarda zaman zaman 

ise Artem Kravets’in yanına sokularak 
rakip savunmayı epey zorladı. İlk yarıda 
oldukça fazla koşan Arnavut futbolcunun 
performansı beğeni ile karşılandı Arna-
vutluk milli takımında da düzenli olarak 
forma giyen Sokol Cikalleshi, Arnavut-
luk formasıyla son 3 maçta 4 kez fileleri 
havalandırdı. n SPOR SERVİSİ

Abdülkerim kaptan 
olarak maça çıktı

Cikalleshi’nin 
performası beğenildi

Musa Çağıran 
galibiyeti getirdi

Nejc Skubic 
siftah yaptı

‘İkinci yarıda galibiyeti hak ettik’

İttifak Holding Konyaspor, ligin 9.haftasında sahasında 
ağırladığı Kasımpaşa’yı 89. dakikada bulduğu golle 2-1 
yenmeyi başardı. Takımına galibiyeti getiren golü atan 
Musa Çağıran ise Yeşil-Beyazlı forma altında ilk golünü 
kaydetti. Karşılaşmanın 75.dakikasında Deni Milosevic’in 
yerine oyuna dahil olan Musa Çağıran, golün yanı sıra 
oyunda kaldığı dakikalar boyunca da takımına katkı sağla-
dı. Denizlispor karşılaşmasında kaçırdığı golle saç-baş yol-
durtan deneyimli orta saha oyuncusu sonraki hafta ise Yeni 
Malatyaspor karşılaşmasındaki oyunuyla tepki çekmişti. 
Kasımpaşa karşılaşmasında ise takımına galibiyeti getiren 
Musa Çağıran kendisini affettirdi. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un Kasımpaşa’ya 2-1 mağ-
lup ettiği karşılaşmada Yeşil-Beyazlıların Sloven sağ beki 
Nejc Skubic, takımına beraberliği getiren isim oldu. Önceki 
sezonlarda takımına hücum anlamında daha fazla katkı ve-
ren başarılı sağ bek bu sezona istediği gibi başlayamadı. 
Başakşehir karşılaşmasında penaltıyı kaçıran Skubic ilk 
golüne çok yaklaşmışken bu fırsattan yararlanamamıştı. 
Kasımpaşa karşılaşmasında ise Alper Uludağ’ın ortasında 
topu ağlara gönderen 31 yaşındaki Nejc Skubic aynı Musa 
Çağıran gibi bu sezon fileleri ilk kez sarstı. Savunma anla-
mında da görevlerni yerine getiren Nejc Skubic’in perfor-
mansı beğenildi. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail 
Kartal, ikinci yarıda ortaya koydukları futbolla galibi-
yeti hak ettiklerini söyledi.

İlk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Ka-
sımpaşa engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle geçen 
Konyaspor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, özellikle 
ikinci yarıda ortaya koydukları mücadeleci ve iştahlı 
futbolla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Nejc Skubic ve Musa Çağıran’ın attığı gollerle 
2-1 galibiyetle sona eren Kasımpaşa maçının ardın-
dan düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik 
Direktör İsmail Kartal, “Maça istediğimiz gibi başla-
yamadık. Kasımpaşa özellikle ilk 25 dakikada topa 
daha çok sahip olan, oyunu yönlendiren takımdı ve 
bu süre içerisinde buldukları golle 1-0 öne geçtiler. 
Bu beklemediğimiz bir durumdu. İlk yarıda beklen-
tilerin altında kaldık. Ama ikinci yarıya hem oyuncu 
değişikliği hem de oyuncularımızın saha içerisindeki 
yerlerinde yaptığımız değişikliklerle etkili başladık ve 
hemen akabinde de golü bulduk. Golden sonra da 
kalecinin çıkardığı yakaladığımız fırsatlar vardı. Ama 
değerlendiremedik. Bugün maçı kazanmayı çok isti-
yorduk. Bu doğrultuda da son bölümlerde Musa Ça-
ğıran ve Hurtado’yu oyuna alarak hücum gücümüzü 
arttırdık. Duran toplarda Musa ile etkili olacağımızı 
biliyorduk. Nitekim böyle bir pozisyonda bulduğumuz 
golle de öne geçtik ve skoru korumasını bilerek galip 

geldik. Özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunumuz, mü-
cadelemiz ve iştahımız tüm istatistiklerde üstünlüğü 
bize getirdi ve böyle bir durumda da kazanmamız 
hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu galibiyetten do-
layı tüm oyuncularımı kutluyorum. Bizim de hasta 
ve sakat oyuncularımız eksiklerimiz var. Sakatlıktan 
dönen oyuncularımızın performanslarını da gördük. 
İnşallah ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağız. Bu 
galibiyeti camiamıza ve SMA hastalığı ile mücadele 
eden başta Ali Bebek ve ailesi olmak üzere tüm SMA 
hastalarına ve ailelerine armağan ediyoruz” şeklinde 
görüş belirtti.  n SPOR SERVİSİ
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