
Belediyelerden 
sağlığa ‘plazma’ 
desteği 
n HABERİ SAYFA 3’TE

KGC Gelecek 
Partisi’ni
ziyaret etti
n HABERİ SAYFA 4’TE

Dükkan açtılar
başlarında
bela eksilmedi 
n HABERİ SAYFA 6’DA 

‘Es, Konya’ya 
büyük katkı 
sağladı’
n HABERİ SAYFA 13’TE

‘Atlas’ı gören şaşırıyor 

n HABERİ SAYFA 2’DE 

n HABERİ SAYFA 12’DE 

EN GÜZEL MİLLET 
BAHÇESİ OLACAK

KURALLARA UYULMUYOR, 
CANLARIMIZ GİDİYOR!

Başkan Altay çalışmaları inceledi

Mezarlıklarda kötü tablo!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, eski stadyum alanında yapımına başlanan 
Millet Bahçesi’nin Türkiye’nin en güzel Millet Bah-
çelerinden biri olacağını ve Selçuklu başkentine 
çok yakışacağını söyledi. 

Konya’da tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların 
kurallara ısrarla uymaması, rakamları yükseltiyor. 
Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin defnedildiği 
Üçler Mezarlığı’nın ayrılan bölümü gün geçtikçe 
dolarken, bu tablo korkutuyor.

Stratejik stok çağrısı! 
BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, dünyadaki talep artışı ve yağlı tohum rekoltesindeki düşüş nedeniyle yağ 

arzında sıkıntı yaşanmaması için ‘stratejik ham yağ ve yağlı tohum stoku yapılması’ çağrısında bulundu 
ÖNEMLİ BİR 

UYARIDA BULUNDU
Ayçiçeğinde bölgesel fiyat fark-
lılıklarına dikkat çeken Büyük-
helvacıgil, “Rekolte eksikliğinin 
etkisiyle fiyatlarda kabul edileme-
yecek dalgalanmalar yaşanıyor. 
Böylesine fiyat farklılığı gerek 
sanayicimizde gerekse çiftçi-
lerimizde farklı mağduriyetlere 
sebep olur” uyarısında bulundu.
n HABERİ SAYFA 4’TE 

TALEP ARTTI, 
FİYAT YÜKSELDİ

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-
ği (BYSD) Başkanı Tahir Büyük-
helvacıgil, Ülkemizde en fazla 
tüketilen bitkisel yağın ayçiçek 
yağı olduğunu, ancak yeterli ay-
çiçeği tohumu üretimi olmadığı 
için bu konuda dışarıya bağımlı 
olduğunu hatırlatarak, “Dünya-
da ayçiçek yağına talep yüksel-
di. Soya fiyatları çok arttı” dedi.
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Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan 
ve pandemi döneminde de ziyaretçilere sosyal mesafe 
ve maske kurallarına uygun şekilde hizmet veren 

Tropikal Kelebek Bahçesi’ne yeni gelen dünyanın en 
büyük kelebeği unvanına sahip “Atlas”, görenlerin 
ilgisini çekiyor. n HABERİ SAYFA 2’DE 

Trafik Parkı 
hayırlı olsun

Selçuklu beratı 
yola çıktı 

Konya turizmi 
masaya yatırıldı

Karatay zabıta 
örnek oluyor

Uzun süre atıl vaziyette duran 
ve Büyükşehir Belediyesi’nin 
de desteğiyle Meram Beledi-
yesi tarafından yeniden düzen-
lenen Meram Yeniyol Trafik 
Parkı’nı ziyaret eden Başkanlar, 
parkın Konya’ya hayırlı olması-
nı dilediler. n HABERİ SAYFA 3’TE 

Türkiye Selçukluları Sultanı III. 
Alâeddin Keykubat’ın Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu Osman 
Bey’e berat göndermesinin 
722. yılı münasebetiyle Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan temsili berat gönderme 
programı düzenlendi.
 n HABERİ SAYFA 5’TE    

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, il 
ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 
TÜRSAB Konya BTK Başkanı 
Özdal Karahan’ı ziyaret etti. Zi-
yarette Konya turizmi ele alındı.
n HABERİ SAYFA 7’DE  

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Zabıta Teşkila-
tı’nın 194. kuruluş yıl dönümü 
olan “1-7 Eylül Zabıta Haftası” 
kapsamında Karatay Belediye-
si’nin alandaki yüzü olan Zabıta 
Müdürlüğü personelini ziyaret 
etti. n HABERİ SAYFA 3’TE  

Tahir Büyükhelvacıgil



Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve pandemi döneminde de ziyaretçilere sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun 
şekilde hizmet veren Tropikal Kelebek Bahçesi’ne yeni gelen dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip “Atlas”, görenlerin ilgisini çekiyor   

Atlas kelebek ilgi görüyor
28 santimetre kanat açıklığı 

ile dünyanın en büyük kelebeği 
unvanına sahip “Atlas” kelebeği 
Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
sinde ziyaretçileri bekliyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan ve pande-
mi döneminde de ziyaretçilere 
sosyal mesafe ve maske kuralla-
rına uygun şekilde hizmet veren 
Tropikal Kelebek Bahçesi yurt içi 
ve yurt dışından gelen ziyaretçi-
lere unutulmaz anlar yaşatıyor. 
Selçuklu Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan ve Sille Parsa-
na Mahallesi’nde yer alan Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 
500 metrekarelik gezi alanı ile 
toplamda 7 bin 600 metrekarelik 
bir kullanım alanına sahip. Kele-
bek Bahçesi’nin 2 bin metrekare-
lik kelebek uçuş alanı Avrupa’nın 
en büyük kelebek uçuş alanı 
olup, dünyanın ise sayılı alanla-
rı arasından geçmekte. Tropikal 
ülkelerden gelen 45 farklı türde-
ki rengarenk binlerce kelebeğe 
doğal yaşam alanı sunan Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi’nde ay-
rıca farklı hayvan türleri ile bir-
likte 106 türde ait yaklaşık 20 bin 
adet bitki yer almakta.

Tropikal Kelebek Bahçesin-
deki 45 farklı türden biri olan ve 
Güney Asya kökenine sahip Atlas 
kelebeği Filipinler’den getirili-
yor. Yaklaşık 28 santimetre ka-
nat açıklığına ulaşabilen “Atlas” 
dünyanın en büyük kelebeği un-
vanına sahip. Kahverengi tonla-
rındaki “Atlas” Tropikal Kelebek 
Bahçesinde ziyaretçiler tarafın-
dan yoğun ilgi görüyor. Tropikal 
bahçeyle ilgili bilgi veren yetki-
liler, “Büyüklüğüyle Avrupa’nın 
en büyük Türkiye’nin ilk Tropikal 

Kelebek Bahçesi’nde bulunuyo-
ruz şu an. Bahçemiz 28 derece, 
yüzde 80 nem değerlerinde sabit 
tutularak bir tropik iklime sahip. 
Ziyaretçilerimiz burada tropik bir 
adadaymış gibi hissedebilirler 
kendilerini. Bahçemiz içerisinde-
ki kelebekler Filipinler, Kenya, 
Kosta Rika gibi tropikal ülkeler-
den geliyor. Pandemi döneminde 
bahçemizde sosyal mesafe, hij-
yen ve maske kurallarına uygun 
olarak ziyaretçilerimizi ağırlama-
ya devam ediyoruz. Gezi boyunca 
misafirlerimizin kullanabileceği 
dezenfektan noktalarımız var 
ve maskesiz kesinlikle ziyaretçi 
almıyoruz ayrıca sosyal mesafe-
nin korunması gerektiği ile ilgili 
uyarılarımız mevcut” şeklinde 
konuştu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KELEBEĞİ 
“ATLAS”

Atlas kelebeğinin özellikle-
riyle ilgili bilgi veren yetkililer, 
“Bahçemizde 45 farklı türde 
yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var 

ve dünyanın en büyük kelebe-
ği Atlas kelebeklerimiz doğmuş 
bulunmakta. Dünyanın en büyük 
kelebeği unvanına sahip olan At-
las, gece kelebeği olarak haya-
tına devam eder ve gündüzleri 
uyuyarak geçirir.  Bir güve olarak 
adlandırdığımız bu tür, kelebek 
halindeyken beslenmiyor, bir 
ağza sahip değil tırtıl halindey-
ken yediği besinleri depo ediyor 
ve bu depo eridiği zaman ömrü-
nü tamamlamış oluyor bu süre 
de takriben bir hafta oluyor. At-
las kelebeği dünyanın en büyüğü 
unvanını kanat uzunluğunun bir 
uçtan diğerine 28 santimetreye 
ulaşabiliyor olması ve kanat ala-
nının 400 santimetre kareyi bu-
labiliyor olmasıyla elde ediyor. 
Kanatlarındaki desenler ise bir 
kobra yılanını andırdığı için avcı-
lara karşı bir savunma mekaniz-
ması görevi görüyor kanatlarını 
ağır ağır çırptığı zaman adeta sal-
dırıya geçecek bir kobra yılanını 
andırarak düşmanlarını korkutu-

yor” şeklinde bilgi verdi.
MACARİSTAN’DAN GELDİ, HAY-

RAN KALDI
Macaristan’dan Konya’ya ge-

len ve Tropikal Kelebek Bahçesi-
ni ziyaret eden Brigitta Belanszky 
ziyaretinden duyduğu memnuni-
yeti belirterek,” Kelebek bahçesi 
çok güzel ilk kez ziyaret ediyo-
rum. Burada çok çeşitli kelebek-
ler var. Ben de kelebekleri çok 
seviyorum.  Atlas kelebeğini de 
az önce gördüm baya büyük ke-
lebek, renkleri kahverengi ve 
güzel. Ziyaretten çok memnun 
kaldım. Daha önce kelebek bah-
çesine gitmemiştim. İlk kez böy-
le tropikal bahçeye geliyorum. 
Kelebekler görüyorum ilk kez. O 
yüzden çok hayran kaldım” ifade-
lerini kullandı.

“ÇOK YER GEZDİM AMA BÖYLE 
GÜZEL BİR YER GÖRMEDİM”
Londra’da yaşayan ve Tür-

kiye’ye ziyarete gelen Yılmaz 
Ekici ise “Güzel bir ortam güzel 
kelebekler var herkese tavsiye 

ederim. Bana çok iyi duygular 
hissettirdi, memleketimde böyle 
güzellikler olmasına gerçekten 
duygulandım. Emek verenlere 
teşekkür ederim.  Tekrar ediyo-
rum yurt dışında yaşıyorum çok 
yer gezdim ama böyle güzel bir 
yer görmedim. Hayatımda iyi bir 
anı olarak kalacak bu gezi” şek-
linde konuştu. Ekici’nin röportaj 
verdiği sırada ise üzerine kelebek 
kondu.

İKİ KARDEŞİN MASKESİNİN 
ÜZERİNDEKİ 

“ATLAS” KELEBEĞİ OLDUKÇA 
MUTLU ETTİ

Adıyaman’dan Konya’ya zi-
yarete gelen Abdurrahman ve 
Recep Tayyip Bayrak isimli kar-
deşlerin maskelerinin üzerine ko-
nulan “Atlas” kelebeği iki kardeşi 
oldukça mutlu etti. Kelebek bah-
çesine gelen anne Songül Bayrak 
ise “Adıyaman’dan buraya gel-
dik. Çok şanslıyız ilk defa geldik 
böyle bir şey gördük çok beğen-
dik” ifadelerini kullandı.

“KONYA’YA GELEN MİSAFİRLERİN 
GÖRMESİ,

 GEZDİRİLMESİ GEREKEN BİR YER 
OLMUŞ”

Konya’da yaşayan Nazan Bitir 
ise “Çok keyifli ben daha önce bir 
sefer gelmiştim şimdi arkadaşımı 
getirdim. Gerçekten çok güzel 
emekle yapılmış keyifli bir yer ol-
muş. Konya’ya gelen misafirlerin 
görmesi, gezdirilmesi gereken 
bir yer olmuş. Atmosferle alakalı 
tamamen tropik özgür kelebekler 
için bir ortam oluşturulmuş. Bu 
onların bizim görmemiz için kı-
sıtlanmayıp serbestçe gezdikleri 
hemen hemen doğala yakın bir 
ortamda olmaları keyif veriyor. 
Ben hayvanat bahçelerini sevmi-
yorum. Esir edilmiş hayvanları 
görmek bana mutluluk vermiyor. 
Doğal parklar vs. onların yaşam 
alanlarına uygun yerler bu se-
beple burası da güzel bir bahçe 
haline gelmiş doğal ortamın ya-
şatıldığı bir yer insanı üzmüyor, 
mutlu ediyor. Yani kelebeklerin 
yaşam ortamlarında yaşadıkları 
hissini taşıyor. Onları yaşadık-
ları yerlerden getirdik, esir ettik 
duygusunu vermiyor insana o 
nedenle beğendim” şeklinde ko-
nuştu.

Açıldığı günden bu yana yüz 
binlerce ziyaretçiye ev sahipliği 
yapan ve ziyaretçiler tarafından 
oldukça beğenilen Konya Tro-
pikal Kelebek Bahçesi Pandemi 
döneminde de hizmetini ateş öl-
çümü, maske ve mesafe kuralına 
uygun olarak sürdürüyor.  Pa-
zartesi günü hizmet vermeyen 
Tropikal Kelebek Bahçesi hafta 
içi saat 09.30 ile 17.30 arasında 
ziyaret edilebilir.  
n HABER MERKEZİ 

Beyşehir ve Hüyük ilçe 
kongreleri gerçekleştirildi
AK Parti Konya Teşkilatlarında ilçe 
kongrelerine devam ediliyor. 7. 
Olağan Kongre Süreci kapsamında 
Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongreleri 
gerçekleştirildi. Kongreler sonu-
cunda Beyşehir’de Recep Elkin, 
Hüyük’te ise Muammer Karaaslan 
yeniden ilçe başkanlığına seçildi.  
AK Parti Konya’da ilçe kongreleri-
ne Beyşehir ve Hüyük ile devam 
edildi. 7. Olağan Beyşehir ve Hü-
yük İlçe Kongrelerine; AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Konya Milletvekili Gülay Samancı, 
İl Başkan Yardımcıları, Hüyük Be-
lediye Başkanı Mehmet Çiğdem, 
İlçe ve Bölge Koordinatörleri ile 
teşkilat mensupları katıldı.  Konya 
teşkilatlarının AK Parti’nin kurulu-
şundan itibaren çalışmaları ve ba-
şarıları ile örnek olduğuna değinen 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Konyalı hemşehrilerimizin 
desteği ile AK Parti Konya’da her 
zaman büyük başarılara imza attı. 
Bu noktada tüm hemşehrilerimize 
şükranlarımızı sunuyorum. Bizler 
de istikametten sapmadan bizden 
sonraki nesillere daha güçlü bir 

ülke bırakabilmek için gayret edi-
yoruz” dedi. AK Parti’nin bir dava 
hareketi olduğuna değinen AK 
Parti Konya Milletvekili Gülay Sa-
mancı, “AK Parti’de görevler gelip 
geçicidir. Kalıcı olan davadır. Parti-
mizde bugüne kadar görev almış 
tüm İlçe başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. 
Önemli olan taş üstüne taş koya-
bilmek ve görevi layığı ile yapıp 
vakti geldiğinde teslim edebilmek-
tir. Ülkemizin içinden geçtiği süre-
ci hep bitlikte takip ediyoruz. Özel-
likle dış politikada ülkemizin nasıl 
köşeye sıkıştırılmak istendiğini hep 
birlikte görüyoruz. Buna karşılık 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan milletimizden aldığı 
güçle dimdik bir duruş sergileyip 
adeta tarih yazıyor” diye konuştu. 
Protokol konuşmalarının ardından 
oy verme işlemine geçildi. Korona-
virüs salgını sebebiyle tedbirlerin 
sıkı tutulduğu kongrelerde Beyşe-
hir’de Recep Elkin, Hüyük’te ise 
Muammer Karaaslan yeninden 
ilçe başkanlığına seçildi.  
n HABER MERKEZİ

‘Başşehir Konya’ya yakışacak’ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla eski stadyum alanında 
yapımına başlanan Millet Bahçe-
si’nin Türkiye’nin en güzel Millet 
Bahçelerinden biri olacağını ve Sel-
çuklu başkentine çok yakışacağını 
söyledi. Başkan Altay, “Projenin 
başlangıcından sonuna kadar ya-
nımızda olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, 
TOKİ Başkanımızın şahsında tüm 
TOKİ personeline teşekkür ediyo-
ruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla yapımına başlanan Kon-
ya Millet Bahçesi’nde incelemelerde 
bulundu.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL MİLLET 
BAHÇELERİNDEN BİRİ OLACAK
Millet Bahçesi ile Konya’nın 

çok önemli bir kazanım elde ettiği-
ni ifade eden Başkan Altay, “Eski 
stadyum alanında yaklaşık 108 bin 
metrekarelik bir alanda Millet Bah-
çesi düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. 
Bunun içinde yaklaşık alanın yüzde 
8’i büyüklüğünde bir cami inşaatı 
gerçekleşecek. 45 bin metrekarelik 
çim alanı, yürüyüş yolları, basketbol 
sahası, tenis kortları, restorasyonu, 
kafeteryası, Millet Kıraathanesi’nin 
bulunduğu, Konya’ya yakışır bir ala-
nı inşa ediyoruz. Bu süreçte Çevre 
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mu-
rat Kurum projenin başlangıcından 
sonuna kadar yanımızda oldu. Hem 
planlanmasında hem de finansma-
nında desteğinden dolayı kendisine 
teşekkür ediyoruz. TOKİ Başkanımı-

zın şahsında tüm TOKİ personeline 
teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok 
güzel bir iş oldu. İnşallah 52 milyon 
liralık bir para harcanarak 2021’in 
Haziran ayında burası Türkiye’nin 
en güzel Millet Bahçelerinden birisi 
haline dönüşecek.” dedi.
SELÇUKLU BAŞKENTİNE YAKIŞACAK

Millet Bahçeleri fikrinin Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın şehirlere çok önemli bir 
vizyonu olduğunu belirterek şük-
ranlarını sunan Başkan Altay, “Şu 
anda ekiplerimiz çok yoğun bir şe-
kilde çalışıyor. İnşallah zamanı en iyi 
şekilde değerlendirerek, bir an önce 
Millet Bahçesi’nin tamamlanma-
sını arzu ediyoruz. Millet Bahçeleri 

tüm şehirlerimizin en kıymetli, en 
değerli alanlarıdır. Eski Konya Stad-
yumu’nun bulunduğu alanda Kon-
ya’ya, Selçuklu Başkentine yakışır 
bir Millet Bahçesi yapılıyor. Burası 
Türkiye’nin en güzel Millet Bah-
çelerinden birisi olacak. Şehrimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ
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Tropikal Kelebek Bahçesi’nin yeni üyesi olan Atlas kelebek, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımına başlanan Konya Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:55 06:18 12:53 16:28 19:18 20:36
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  17 °C 31 °C

Karaman            12 °C 32 °C 

Aksaray              13 °C       31 °C

Ankara                15 °C 30 °C Hicrî: 19 Zilhicce  1442  -  Rûmî: 25 Ağustos 1436

Uzun süre atıl vaziyette duran ve Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle Meram Belediyesi tarafından yeniden 
düzenlenen Meram Yeniyol Trafik Parkı’nı ziyaret eden Başkanlar, parkın Konya’ya hayırlı olmasını dilediler 

Belediyelerden sağlığa ‘plazma’ desteği 

Konya Trafik Parkı 
güzide bir yere sahip

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ko-
ronavirüs hastalığı geçirerek ba-
ğışıklık kazanmış ve plazma kan 
verebilecek durumda olan Büyük-
şehir Belediyesi ve ilçe belediye-
lerinde çalışan personelin bilgi-
lerinin yer aldığı dosyayı Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ve Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte 
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet 
Koç’a teslim etti.
KAMU KURUMLARIMIZLA BİRLİKTE 

HAREKET EDİYORUZ
Başkan Altay, Konya’da örnek 

bir projeyi hayata geçirdiklerini 
ifade ederek, “Koronavirüsün etki-
li olduğu bir dönemden geçiyoruz. 
Konya’da vaka sayıları hala stabil 
olmasına rağmen yüksek. Bunu 
düşürmek için ciddi bir faaliyet 
yürütüyoruz. Bugün burada yap-
tığımız şey aslında bir şeye dikkat 
çekmek. Özellikle hastaların teda-
visinde plazmanın çok önemli bir 
etkisi olduğu kamuoyu tarafından 
biliniyor. Biz de bugüne kadar be-
lediyelerimizde hastalığı geçirmiş, 
bağışıklık kazanmış ve plazma ve-
recek durumda olan toplam 477 
arkadaşımızın bilgilerini Sağlık 

Müdürlüğümüz ve Kızılay’ımız ile 
paylaşıyoruz. İhtiyaç olduğu anda 
arkadaşlarımızın hastalarımızın 
yanında olduklarını ve onlara plaz-
ma vereceklerini böylece beyan 
etmiş oluyoruz. Konya olarak ne-
rede bir problem varsa belediyeler 
olarak sorunun çözümü konusun-

da kamu kurumlarımızla birlikte 
hareket ediyoruz. İnşallah bir an 
önce hastalarımızın iyileşmesini, 
sayıların düşmesini temenni edi-
yoruz.” dedi.

SAĞLIK BAKANIMIZA VE SAĞLIK 
ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR 

EDİYORUZ

Koronavirüs hastalığından 
kurtulmak için herkesin kurallara 
uyması gerektiğini de ifade eden 
Başkan Altay, “Aslında yapmamız 
gereken temel 3 şey var. Birincisi 
temizlik, ikincisi maske ve üçün-
cüsü de mesafe... Bu kurallara uy-
duğumuzda inşallah Konya’mız bir 

an önce ilk 5 sıralamasından düşe-
cektir. Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca başta olmak üzere sağlık ça-
lışanlarımız koronavirüs konusun-
da ciddi mücadele veriyor. Sağlık 
Bakanımıza tüm Konyalılar adına 
teşekkür ediyoruz. Tüm doktorla-
rımıza, hemşirelerimize, sağlık ça-

lışanlarımıza süreçte gösterdikleri 
gayret ve fedakarlıktan dolayı tüm 
belediye başkanlarımız adına, tüm 
Konyalılar adına teşekkür ediyo-
rum. Tüm hastalarımıza Allah’tan 
acil şifa diliyorum.” diye konuştu.
KAN BAĞIŞI YAPAN ÇALIŞANLARI-

MIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Konya İl Sağlık Müdürü Meh-

met Koç da pandemi sürecinin bir-
çok aşaması olduğunu belirterek, 
“Bu süreçte koruyucu hizmetler 
bunun en başında geliyor ama 
tedavi de kaçınılmaz bir şey. Te-
davideki önemli parametrelerden 
birisi de plazma. Bu konuda başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay olmak üzere; 
ilçe belediye başkanlarımızın hep-
sine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu 
duyarlı davranıştan dolayı kutlu-
yorum. Kan bağışı yapan çalışan-
larımıza da teşekkür ediyorum. 
Onlar da bu konuda büyük bir öz-
veri göstermişler. İnşallah Konya 
olarak bu pandemiden başarıyla 
çıkacağız.” dedi. İl Sağlık Müdürü 
Koç, plazma bağışında bulunabile-
cek ya da bağışa ihtiyacı olanların 
310 45 13, 310 43 77, 310 44 24 
numaralardan ulaşarak, bilgi ala-
bileceklerini de sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ile 
birlikte uzun bir aranın ardından 
yeniden hizmet vermeye başlayan 
‘Meram Yeniyol Trafik Parkı’nı zi-
yaret etti. Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, Başkan Uğur 
İbrahim Altay ile Pekyatırmacı ve 
Kılca’ya parkta gerçekleştirilen ye-
nilikler hakkında bilgi verdi. Park-
ta vakit geçiren ailelerle de sohbet 
eden başkanlar, trafik kurallarını 
öğrenen çocuklara da eşlik edip on-
lara Meram Belediyesi tarafından 
hazırlanan paketleri hediye ettiler. 

BAŞKAN KAVUŞ; “TRAFİK PARKI 
HER KONYALINININ HATIRASINDA 

GÜZİDE BİR YERE SAHİPTİR”  
Konya’nın en eski ve en köklü 

üç parkından biri olan Meram Ye-
niyol Trafik Parkı’nın Büyükşehir 
Belediyesi ile Meram Belediyesi-
nin ortak çalışması ile yeniden hiz-
met vermeye başladığını söyleyen 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Yeniyol trafik parkı Konya 
halkının anılarında çok güzide bir 
yere sahiptir. Son birkaç yıldır atıl 

bir vaziyette bulunan bu önemli 
parkın yeniden hayata geçirilmesi-
ne verdikleri destekten dolayı Kon-
ya Büyükşehir Belediyesine ve Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ediyorum. Yaklaşık 5050 metre-
karelik parkımızın içinde bulunan 
işletmeyi inşa ederek halkımızın 
hizmetine sundular. Biz de Meram 
Belediyesi olarak trafik parkı kısmı-
nı ve parkın peyzajını tamamladık. 
Pandemi dolayısıyla kalabalık bir 
ortama mahal vermemek adına 
parkımızın açılışını yapmadık. Bir 
duyuru da yapılmamasına rağmen 
vatandaşlarımızın ilgisi bizleri ol-
dukça memnun etti. Parkımızın 

güzelliği, insanımızın yüzüne gülen 
yeşili, kamelyaları ile çok güzel bir 
hale gelen parkımız yeni çehresiyle 
Meram’a ve Konya’ya hayırlı olsun. 
Vatandaşlarımız güle güle kullan-
sınlar inşallah” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY; “TRAFİK PARKI 
YENİ ÇEHRESİYLE KONYAMIZA VE 
MERAMIMIZA HAYIRLI OLSUN” 
Meram Yeniyol Trafik Par-

kı’nın yıllar boyunca Konya’ya ve 
Konyalıya hizmet ettiğinin altını 
çizen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ise bu 
parkın şehir için önemine vurgu 
yaptı.  Meram Belediyesi ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte 

parkı yeniden faal bir hale getirdi-
ğini belirten Başkan Altay, “Meram 
Belediyesine ve Başkan Mustafa 
Kavuş’a parkın şehre yeniden ka-
zandırılmasında gösterdiği hassa-
siyetten dolayı teşekkür ediyorum. 
Bu park, şehir ve şehir insanının 
hafızasında, anılarında yer almış 
önemli, güzide parklarımızdan bi-
risidir. Aileler ve çocuklarımızla 
yeniden eski cıvıl cıvıl olduğu gün-
lere döndüğünü görmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz. Son haliyle 
çok şık ve çok güzel bir mekan ha-
line geldi. Çocuklarımız parkta bir 
taraftan araç kullanıp trafik kural-
larını öğrenirken diğer taraftan eğ-
lenceli vakit geçiriyorlar. Aileler ise 
bir taraftan dinlenirken bir taraftan 
huzurlu saatler geçirmeleri sebe-
biyle çok rağbet gösteriyor. Meram 
Yeniyol Trafik Parkı Konyamıza ve 
Meramımıza hayırlı olsun” şeklinde 
konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ziyaretin so-
nunda günün hatırası olarak objek-
tiflere poz verdiler. n HABER MERKEZİ

‘Karatay zabıta teşkilatımız 
örnek işlere imza atıyor’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Zabıta Teşkilatı’nın 194. ku-
ruluş yıl dönümü olan “1-7 Eylül 
Zabıta Haftası” kapsamında Ka-
ratay Belediyesi’nin alandaki yüzü 
olan Zabıta Müdürlüğü personelini 
ziyaret etti.
Karatay Belediyesi Köprübaşı Za-
bıta Karakolu’nda gerçekleştirdiği 
tebrik ziyaretinde Başkan Hasan 
Kılca, özellikle pandemi dönemin-
de vatandaşın sağlığı, güvenliği ve 
huzuru için gece gündüz demeden 
çalışan Karatay Belediyesi Zabıta 
Müdürü Zeki Gökmenoğlu ve per-
soneline teşekkür etti. 
KARATAY ZABITA TEŞKİLATI ÖRNEK 

İŞLERE İMZA ATIYOR 
Karatay Zabıtasının pandemi sü-
recinde çalışmalarıyla örnek oldu-
ğunu söyleyen Hasan Kılca şöyle 
konuştu; “Belediyeler, aslında ilk 
önce zabıta teşkilatı olarak kurul-
muşlar ve geçmişi Hz. Ömer dö-
nemine kadar uzanıyor, Osmanlı 
ve günümüze kadar da geliyor. Bu 
vesileyle, zabıta teşkilatımızın 194. 

kuruluş yıl dönümünü ve haftası-
nı tebrik ediyorum. Büyükşehir ve 
ilçe belediyelerimizde görev yapan 
teşkilatlarımızla güzel bir uyum 
içerisinde hemşehrilerimize hiz-
met veriyoruz. Zabıta teşkilatımız, 
belediyeler olarak bizim alandaki 
yüzümüz ve kurumumuzun en 
önemli birimlerinden birisi. Her bi-
riniz önemli görevler ifa ediyorsu-
nuz. İlçemizde güvenliğin huzur ve 
sağlığın temini konusunda önemli 
çabalarınız var. Bu konuda Karatay 
Zabıta, örnektir. Özellikle pandemi 
sürecinde göstermiş olduğunuz 
gayretten dolayı hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 
bir kez daha zabıta haftanızı teb-
rik ediyorum.”  Karatay Belediyesi 
Zabıta Müdürü Zeki Gökmenoğlu 
da Karataylılara en iyi hizmeti ve-
rebilmek için zabıta teşkilatı olarak 
gayret ettiklerini belirterek ziyareti 
ve desteklerinden dolayı Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ
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Hüyük’teki çalışmalar masaya yatırıldı Karapınar heyetinden Aksoy’a ziyaret 
Hüyük Belediye Başkanı Meh-

met Çiğdem, Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Ak-
soy’u ziyaret etti. Çiğdem, yaptığı 
yazılı açıklamada, ziyarette Hü-
yük’te inşaatı yarım kalan meslek 
yüksekokulu hizmet binasının da 
gündeme geldiğini belirtti. Meh-
met Çiğdem, “Hüyük’te inşaat 
çalışmaları yarım kalan Hüyük 
Meslek Yüksekokulu hizmet bi-
namız ile ilgili kendilerine bilgi-
lendirmelerde de bulunduk.” ifa-
desini kullandı. n AA

Karapınar Belediye Başka-
nı Mehmet Yaka, beraberindeki 
heyetle Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’u 
ziyaret etti.  Ziyarette AK Par-
ti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve 
Selçuk Üniversitesi Müdürü Öğ-
retim Görevlisi Naim Çağlar Diri 
de yer aldı. Başkan Yaka, ziyaret 
sırasında Karapınar hakkında ge-
nel bilgiler vererek, SÜ Karapı-
nar Aydoğanlar MYO hakkından 
bilgilendirmede bulundu.
n AA

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, dünyadaki talep artışı ve yağlı tohum rekoltesindeki düşüş nedeniyle yağ 
arzında sıkıntı yaşanmaması için ‘stratejik ham yağ ve yağlı tohum stoku yapılması’ çağrısında bulundu 

Büyükhelvacıgil’den 
stratejik stok çağrısı

Bitkisel Yağ Sanayicileri 
Derneği (BYSD) Başkanı Ta-
hir Büyükhelvacıgil, dünyadaki 
talep artışı ve yağlı tohum re-
koltesindeki düşüş nedeniyle 
yağ arzında sıkıntı yaşanma-
ması için ‘stratejik ham yağ ve 
yağlı tohum stoku yapılması’ 
çağrısında bulundu.  Ayçiçeği 
hasat sezonunun devam ettiği 
bu günlerde rekolte eksikliği ile 
birlikte alım fiyatlarında ‘nor-
mal karşılanamayacak’ dalga-
lanmalar yaşandığını kaydeden 
Büyükhelvacıgil, bu duruma çö-
züm bulunamaz ise raf fiyatla-
rının etkilenmesinin kaçınılmaz 
hale gelebileceğine dikkat çek-
ti. Büyükhelvacıgil, gıda lojisti-
ğinin zora girdiği pandeminin 
ilk günlerinde Ticaret Bakanlığı 
ve Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile başarılı bir yönetim sergilen-
diğini hatırlatarak, “O günlerde 
biz alınan tedbir ve önlemlerle 
tarım ve gıda sektöründe birçok 
ülkede yaşanan; rafların boşal-
ması, stokların bitmesi, üreti-
min azalması, fiyat artışları gibi 
sorunları sektör olarak yaşama-
dık. Milletimiz de bu kapsamda 
gıdaya erişim konusunda endi-
şe yaşamadı. Hasat sezonun-
da da aynı bütüncül yaklaşım 
ve hassasiyetle, hem stratejik 
stok yapılması hem de rekolte 
eksikliğinin etkisiyle normal 
dışı seyreden fiyat artışlarının 
düzenlenmesi konusunda hü-
kümetimizle başarılı çözümler 
üretebileceğimize inanıyoruz. 
Sektör olarak bu konuda her 
türlü desteği vermeye hazırız.” 
dedi. 
‘STOK AZLIĞI TÜKETİCİYE YAN-

SIYOR’
İthalata bağımlı bitkisel yağ 

sektörünün dünya pazarların-
daki üretim rekoltelerinden ve 
fiyat dalgalanmalarından etki-
lendiğini belirten Büyükhelva-
cıgil,  “Yerli üretimden eksik 
kalan yağlı tohum ihtiyacımızı 
uzun yıllardır Rusya, Ukray-
na ve Karadeniz Havzası’ndan 
karşılıyoruz. Bu ülkelerdeki 
problemler sektörümüzü de 
yakından etkiliyor. Örneğin 
Çin’in artan talebi nedeniyle 
Ukrayna’da stokların azaldığını 
ve bunun da önümüzdeki dö-
nemde bizi sıkıntıya sokacağını 
görüyoruz. En çok ayçiçeği çe-
kirdeği ve yağı ithal ettiğimiz 
Rusya’nın pandemi ile birlikte 
Nisan ayında ihracatı kapat-
masıyla büyük sorun yaşadık. 
Ancak önceki yıllardaki uygula-

mamızdan dolayı stok devrimi-
zin olması her şeye rağmen bu 
süreci problemsiz atlatmamıza 
yardımcı oldu. Ülke bazında 
ithalat verileri incelendiğinde 
en fazla ithalat yapılan ülke-
ler arasında ilk sırada yer alan 
Rusya’dan yapılan ithalatta 
buğday, ayçiçeği yağı ve ay-
çiçeği öne çıkıyor. Rusya eğer 
pandemiden dolayı yeni bir ih-
racat kısıtlaması getirirse zor 
durumda kalırız. Ülkeler doğal 
olarak önce kendi ihtiyaçlarını 
güvenceye alıyor, kalanını ihraç 
ediyor. Gıda arzının güvenliği 
pandeminin doğrudan ve do-
laylı etkileriyle daha da önem 
kazandı. Bu konuda acil önlem 
alarak, yağlı tohum ve türevle-
rinde ‘stratejik stok’ oluşturul-
ması gerekiyor. Stok azaldığın-
da, hammadde aldığımız Rusya, 
Bulgaristan, Ukrayna gibi ülke-
lerde fiyatlar yükseliyor. Stok 
azlığı fiyat artışı olarak tüketi-
ciye de yansıyor.” diye konuştu. 

‘DIŞA BAĞIMLILIK BİZİ TEDBİR 
ALMAYA İTİYOR’

Ülkemizde en fazla tüketilen 
bitkisel yağın ayçiçek yağı ol-
duğunu, ancak yeterli ayçiçeği 
tohumu üretimi olmadığı için 

bu konuda dışarıya bağımlı ol-
duğunu hatırlatan Büyükhelva-
cıgil, şunları söyledi: “Doğru bir 
ürün planlaması, yağlı tohum 
üretimine yönelik etkin bir po-
litikanın oluşturulmaması ne-
deniyle yağlı tohum üretimimiz 
yeterli düzeyde değil. Türki-
ye’nin yaklaşık 2.7 ila 3 milyon 
tonluk bir yağlı tohum ihtiya-
cı var. Son yıllarda 1,3 milyon 
ton ile 1,5 milyon ton arasında 
yerli üretim söz konusu. Şu an 
devam eden hasat sezonunda 
iklim değişikliğinin etkisi, ekili 
arazilerin azlığı ve pandeminin 
de dolaylı etkileri nedeniyle re-
koltede düşüş yaşanıyor. Bizim 
üretimimiz ihtiyacımızı karşıla-
mıyor. 2020 yılı ilk 6 ayındaki 
dış ticaret verileri sektörlere 
göre incelendiğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre bitkisel yağ 
sektörünün ithalatın en çok art-
tığı sektör olduğunu görüyoruz. 
Ham ayçiçeği yağının buğday 
ve soya fasulyesi ile birlikte 6 
aylık dönemde en çok ithal edi-
len ürünler arasında yer alıyor. 
Dünyada ayçiçek yağına talep 
yükseldi. Soya fiyatları çok art-
tı.” 

‘SÜRPRİZLE KARŞILAŞMAMA-
LIYIZ’

Büyükhelvacıgil, yağlı to-
humda taban fiyatının açıklan-
masının sektör adına iyi bir uy-
gulama olduğunu kaydederek, 
bu yıl yaşanan durumu ise şu 
sözlerle dile getirdi:  “Geçti-
ğimiz günlerde sektörün önde 
gelen üreticilerinin katıldığı 
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derne-
ği(BYSD) Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda sektörel 
durum değerlendirmesi yap-
tık. Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ge-

çen yıl ayçiçeği tohumu taban 
fiyatını 2 bin 500 lira olarak 
açıklayarak, sektörümüz açısın-
dan öngörülebilirlik sağlamıştı. 
Çiftçimiz de böylece para ka-
zanarak işlerini devam ettirme 
fırsatı bulmuştu. Cüzi bir kısmı 
ürününü devletin açıkladığı fi-
yatın altında sattı ama bu pi-
yasayı rahatsız edecek boyutta 
değildi. Gönül isterdi ki bu yıl 
da fiyat açıklansın ancak olma-
dı. Ayçiçeği hasadının tüm hı-
zıyla devam ettiği bugünlerde 
Karadeniz Havzası’ndaki ülke-
lerde ve ülkemizde yaşanan re-
kolte eksikliğinin etkisiyle alım 
fiyatlarında normal kabul edile-
meyecek dalgalanmalar yaşanı-
yor. Örneğin Çukurova’da 2 bin 
950-3 bin 100 TL ile başlayan 
alımların, İç Anadolu ve Trak-
ya’da 3 bin 600 TL’yi geçtiğini 
görüyoruz. Ülkemizin üç ayrı 
bölgesinde bir ay gibi çok kısa 
zaman diliminde böylesine fiyat 
farklılığı gerek sanayicimizde 
gerekse çiftçilerimizde farklı 
mağduriyetlere sebep olur. Bi-
zim en temel noktamız, ürün-
de ve fiyatta istikrar ve öngö-
rülebilirliktir. Dış piyasada da 
kur baskısının da aralarında 
bulunduğu birtakım etkenler 
yüzünden ummadığımız bir 
fiyatla karşı karşıyayız. Yağ, 
mutfaklarımızın vazgeçilmezi 
ve temel gıda maddelerimizden 
biri olduğu için ‘olmazsa olmaz’ 
konumdadır. Tarım ve Orman 
Bakanlığımız ile Ticaret Bakan-
lığımızın piyasaları yakından 
takip ettiklerini biliyoruz. Bu 
çerçevede önümüzdeki süreçte 
halkımızın yukarıdaki olumsuz-
luklardan etkilenmemeleri için 
önerilerimizi Bakanlıklarımızla 
paylaşıyoruz.” n HABER MERKEZİ

KGC’den, Gelecek 
Partisi’ne ziyaret 

Kaybolan çocuğu 
drone ve köpek buldu 

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
(KGC) Başkanı Sefa Özdemir 
ile yönetim kurulu üyeleri, 
Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanı Hasan Ekici ve yönetim 
kurulu üyelerine ziyaret ede-
rek, Konya basının sorunlarını 
dile getirerek, başarılar dile-
di.  Ziyaretten konuşan KGC 
Başkanı Sefa Özdemir Konya 
basının sorunlarını dile geti-
rerek, “Gerek ekonominin zor 
bir süreçte olması ve gerek-
se pandemi sürecinde Konya 
basını olarak zor bir dönemi 
yaşıyoruz.  Umarız basının bu 
süreci aldatması için yeterince 
destek verilir. Sizin gibi siyasi 
partilerimizde bu sürece kat-
kı yaparlar. Gelecek partisine 

çıktığı bu yolda başarılar dili-
yorum” dedi. Gelecek Partisi 
Konya İl Başkanı Hasan Eki-
ci’de ziyaretten memnun kal-
dıklarını belirterek, “Ekono-
minin iyi gitmediği bir dönemi 
yaşıyoruz. Birde buna pan-
demi süreci eklenince Konya 
basınının yaşadığı zorlu süreci 
takip ediyoruz. Bu dönemde 
parti olarak sizlerin sorunları-
nın çözümü noktasında elimiz-
den geleni yapıyoruz. Umarım 
ülkemiz hem ekonominin kötü 
gidişatından hemde pandemi-
den kurtulur. Ziyaretinizden 
dolayı sizlere ve Konya bası-
nının bize verdiği destekten 
dolayı teşekkür ediyoruz” diye 
konuştu. n DURAN ÇÖLCÜ  

Ereğli ilçesinde kaybolan 3 ya-
şındaki çocuk, iz takip köpeği 
ve drone yardımıyla bulundu. 
Geceyi domates tarlasında 
uyuyarak geçiren çocuk ailesi-
ne teslim edildi.
Olay, ilçeye bağlı Zengen Ma-
hallesi’nde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, anne 
Emira Elfettah, Zengen Jan-
darma Karakoluna giderek 
kendisi tarlaya çalışırken kız 
kardeşine bıraktığı 3 yaşında-
ki oğlu Bilal Süleyman’ı kal-
dığı çadıra döndüğünde bula-
madığını, çocuğun kuzenleri 
ile oyun oynadığı esnada kay-
bolduğunu bildirdi.
Annenin ihbarı üzerine 4 Eylül 
Cuma günü saat 17.00 sırala-
rında jandarma ekipler, İl Afet 

ve Acil Durum Müdürlüğü gö-
revlileri ve çocuğun yakınları-
nın katılımıyla bölgede arama 
çalışması başlatıldı. Konya İl 
Jandarma Komutanlığından 
iz takip köpeği ve drone des-
teğiyle gece boyunca yapılan 
aramalardan sonuç alınamaz-
ken ertesi gün saat 12.00 sı-
ralarında çocuk kaybolduğu 
yerden yaklaşık 2 km mesafe-
de bulundu. İz takip köpeğinin 
son tepki verdiği domates tar-
lası civarında drone ile hava-
dan yapılan kontrollerde sağ 
olarak bulunan çocuğun gece-
yi tarlada geçirdiği öğrenildi. 
3 yaşındaki Bilal sağlık kont-
rolleri sonrası ailesine teslim 
edildi.
n İHA
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Türkiye Selçukluları Sultanı III. Alâeddin Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e berat gönderme-
sinin 722. yılı münasebetiyle Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından temsili berat gönderme programı düzenlendi

Selçuklu’nun beratı 
Osmanlı’ya gönderildi

Türkiye Selçukluları Sultanı 
III. Alâeddin Keykubat’ın Osman-
lı Devleti’nin kurucusu Osman 
Bey’e berat göndermesinin 722. 
yılı münasebetiyle “Temsili Berat 
Gönderme” programı düzenlendi. 
Selçuklu eseri olan Sırçalı Med-
rese’de; Konya Valisi Vahdettin 
Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garni-
zon Komutanı Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Konya protokolünün katılımı 
ile yapılan program Kur’an-ı Ke-
rim tilaveti ile başladı. Daha son-
ra Prof. Dr. Erkan Göksu, günün 
anlam ve önemini anlatan bir ko-
nuşma yaptı.

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN O 
KAHRAMANLARIN TORUNLARIYIZ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “III. 
Alaeddin Keykubat’tan Osman 
Bey’e gönderilen pek çok hedi-
ye arasında üç şeyin derin anla-
mı vardır. Sancak devleti; kılıç 
kudreti; berat meşruiyeti temsil 
etmektedir. Beratın gönderildiği 
tarihten sonra ancak 10 yıl ka-
dar yaşayabilen Türkiye Selçuklu 
Devleti’nin bedeni toprak olurken 
ruhu Söğüt’te yeniden dirilmiştir. 
Değişen sadece ismi ve dirildiği 
topraklar olmuştur. Ne mutlu bize 
ki, tarihin akışını değiştiren o kah-

ramanların torunlarıyız.” dedi.
OSMANLI İLİM-KÜLTÜR BİRİKİMİ-

NİN MEMBAI KONYA’DIR
Başkan Altay, altı asrı aşkın 

süre dünyaya adalet ile hükme-
den dev çınarın fidanının Kon-
ya’da yetiştirildiğini ve Söğüt’e 
dikildiğini belirterek, “Osmanlı 
devlet anlayışının, Osmanlı fel-
sefesinin, Osmanlı yönetim şek-
linin, Osmanlı ilim-kültür biri-
kiminin membaı Konya’dır. III. 
Alaeddin Keykubat’ın göndermiş 
olduğu beratın içeriğine bakıldı-
ğında bu hakikat net bir şekilde 
görülmektedir. Bu berat, yüzyıl-
lar öncesinde devleti yöneten her 
seviyedeki yöneticilerin sahip ol-
maları gereken ilkeleri içermesi 

bakımından çok anlamlıdır. Zira, 
insanlık için her çağda; adalet, 
bilgi, çalışma, işi ehline verme, 
istişârede bulunma ve insana 
değer verme gibi insana yaraşır 
davranışlar geçerlidir. Şükür ki, 
bugün Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğin-
de ülkemizi yöneten kadrolar bu 
hakikatlere ve birbiri ardınca sıra-
lanan öğütlere sadıktır. Torunları 
olarak yola çıkardığımız III. Ala-
eddin Keykubat’a ait olan beratı, 
Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt 
Şenlik’lerinde Osman Gazi’nin 
torunlarına teslim edeceğiz. Ala-
eddin Keykubat’ın torunlarından 
Osman Gazi’nin torunlarına se-
lam olsun.” diye konuştu.

ATALARIMIZIN BİZLERE EMANET 
ETTİĞİ MEDENİYETE SAHİP ÇIKA-

CAĞIZ
Programda konuşan Konya 

Valisi Vahdettin Özkan, “Türk ta-
rihinin, Türk İslam medeniyetinin 
bu önemli simgelerini bu şekilde 
düzenlenen programlarla gelecek 
nesillere aktarma yönündeki faa-
liyetler çok önemli. Bu program-
lar gelecek nesillerin tarih şuuru 
taşıması açısından da önemli. Bu 
gelenek hepimiz açısından gele-
ceğe yönelik hedefler belirlerken 
bize esaslı çerçeve oluşturmak-
tadır. Böyle bir beldede, böyle bir 
şehirde çalışmaktan, buraya hiz-
met etmekten ayrıca gurur duyu-
yorum. Cenab-ı Hak bizi böyle bir 
medeniyete hizmetkar olanlardan 
eylesin diyorum. Hepimiz el birli-
ğiyle atalarımızın bizlere emanet 
ettiği medeniyete sahip çıkacağız 
ve gelecek nesillere aktaracağız” 
dedi. Programda, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
oyuncuları tarafından temsili be-
rat gönderme programı icra edil-
di.

Program sonunda Konya’dan 
yol çıkan berat, Bilecik’in Söğüt 
ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikle-
ri’nde törenle teslim alınacak.
n HABER MERKEZİ

Geçen hafta açıklanan büyüme ra-
kamlarına göre ülkemiz, ikinci çeyrekte 
yüzde 9,9 oranında küçülmüş. Alt kırıl-
malara baktığımızda, Mal ve hizmet it-
halatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre zincir-
lenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,3 
oranında küçülürken, mal ve hizmet 
ihracatı ise yüzde 35,3 oranında azal-
mış. Burada ikinci çeyrek dediğimizde 
(nisan mayıs ve haziran) dönemlerini 
kapsadığını hatırlamakta fayda var. Ay-
rıca Ağustos ayı ihracat değerlerini ise 
her zaman olduğu gibi salt mal ihracatı 
bağlamında değerlendireceğimi de be-
lirtmek isterim. 

KARŞILAŞTIRMA METODOLOJİSİ 
Daha önceki yazılarımda özellikle 

altını çizdiğim bir konu vardı. 
 • İhracat değerleri bir ön-

ceki ay ile karşılaştırılmaz. Örneğin 
Ağustos 2020, Temmuz 2020 ile karşı-
laştırılmaz

 • İhracat değerleri bir ön-
ceki yılın aynı ayı ile karşılaştırılır. 
Örneğin Ağustos 2020, Ağustos 2019 
ile karşılaştırılır. 

Fakat gerek TİM gerekse Ticaret 
Bakanlığı son aylarda ihracat değerle-
rinin açıklama vurgularında hep bir ön-
ceki aya göre referans vermekteydiler. 
Bunun hatalı olduğunun özellikle de 
belirtmiştim. Küresel salgın ile birlikte 
mayıs ayından Ağustos ayına kadar 

olan süreçte, bir önceki ay rakam-
ları ile karşılaştırma ihracat artış 
oranını daha iyi göstermekteydi. 
Ağustos ayında bu uygulamadan 
vazgeçildi. Sebebini düşündüğümde 
ise kısa bir hesaplamayla Ağustos 2020 
ile Temmuz 2020’yi karşılaştırdığınızda 
(Ağustos ayını bir önceki ay ile karşılaş-
tırdığınızda) Ağustos ayı ihracatımızda 
yüzde 17 oranında bir düşüş çıkıyor 
ki. Tabi açıklamalara yansımadı. Çok 
şükür ki Ticaret Bakanlığı ve TİM ihra-
cat rakamlarının açıklanmasındaki bir 
önceki ay karşılaştırmasını, sonucun 
dramatik olduğundan geçte olsa doğru 
olanı, kötü bir sonuç neticesinde yaptı. 
Tekrar doğru metodolojiye gelinmesi 
sevindirici bir durum. Sürekli ve doğru 
olan; ilgili ayı bir yıl önceki aynı ay ile 
karşılaştırmasını yapmaktır

ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR 
 • Türkiye’nin temmuz ayı ih-

racatının hazirana göre yüzde 11,5 artış-
la 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu 
açıklandı (YANLIŞTI) 

 • Haziran ayında, bir önceki 
aya göre yüzde 35,13 artarken, geçen 
yılın aynı ayına kıyasla da % 15,77 ora-
nında artarak 13 milyar 469 milyon do-
lar olarak gerçekleşmiştir. (bir önceki ay 
karşılaştırması YANLIŞTI) 

 • İhracatımız Mayıs ayında, 
bir önceki aya göre yüzde 10,84 artar-
ken, geçen yılın aynı ayına kıyasla % 

40,88 oranında gerileyerek 
9 milyar 964 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.  
(bir önceki ay karşılaştır-
ması YANLIŞTI) 

 • Nisan ayında 
bir önceki yılın aynı ayına 
kıyasla % 41,38 oranında 
azalan ihracat 8 milyar 993 
milyon dolar olarak ger-
çekleşmiştir.  (DOĞRU) 

 • Mart ayında 
bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 
17,81 oranında azalan ihracat 13 milyar 
426 milyon dolar olarak gerçekleşmiş-
tir.  (DOĞRUYDU) ve tabi ki de şaşmaz 
bir şekilde önceki açıklamaların hepsi 
doğru.

Geriye dönük tarama yaptığımızda 
küresel salgın etkisiyle birlikte ihracat 
rakamlarını açıklama metodolojisindeki 
değişikliğin Mayıs ayı ile başladığını 
görüyoruz. Bu açıklamalar ile birlikte 
karşılaştırma sistematiğinin yanlış oldu-
ğunu yazılarımda hep vurgulamıştım. 
İsteyenler geriye yönelik tarama yapa-
bilirler.  Nihayetinde Ağustos 2020 iti-
bariyle önceki aylarla yapılan karşılaştır-
mada ihracat düşüşü çok daha yüksek 
olduğundan DOĞRU OLAN METODO-
LOJİYE DÖNÜLMÜŞ oldu. Tekrardan 

hayırlı olsun. 
AĞUSTOS AYI İH-

RACATI 
2020 yılı Ağustos 

ayında geçen yılın aynı 
ayına göre İhracatımız, 
yüzde 5,74 azalarak, 12 
milyar 463 milyon do-
lar olarak gerçekleşmiş. 
(kesinlikle doğru karşı-
laştırma)  

AMA 
Son 3 ayda olduğu gibi karşılaştır-

ma yapılsaydı (2020 yılı ağustos ayında 
ihracatımız bir önceki ay olan temmuz 
ayına göre yaklaşık olarak yüzde 17 
oranında azalmış denecekti. (ama yanlış 
bir açıklama olurdu. Tıpkı son 3 ayda 
olduğu gibi) 

HESAPLAMADAKİ ESAS PROB-
LEM İSE 

Resmi olarak; Özel Ticaret Siste-
mine (ÖTS) göre yapılan ihracat he-
saplamadaki metodun, Genel Ticaret 
Sistemine (GTS) geçişi ile oldu. 

NEDEN Mİ ? 
Mevzuat açısından 81 vilayeti-

mizden, ülkemizdeki 18 adet Serbest 
Bölgeye yapılan satışları, ihracat olarak, 
Serbest Bölgelerden Türkiye Gümrük 
Bölgesine (ülkemize diyelim) yapılan 

satışları ithalat olarak kabul ederken, 
Genel Ticaret Sistemine göre bu ihra-
cat ve ithalatları kabul etmeyip, istatis-
tiklerde serbest bölge ihracat ve ithalatı, 

ülke içi satış olarak gösterirsen. Mevzu-
at ve istatistik sistemin, birbirinden 
uyumsuz bir yapı olarak İRRASYONEL 
bir tablo çıkarır. 

BU ARADA 
Resmi olarak hangi istatistik değer-

leri kayıtlara geçiyor. Bunu tam olarak 
bilemiyorum. Buda ayrı bir problem 
olsa gerek. (Benim problemim elbette 
ki) Ama geçtiğimiz hafta Kolay ihracat 
platformunun başarısını haklı bir şe-
kilde öven ITC’nin kendine ait www.
trademap.org  sitesinde Türkiye’nin 
ihracatını 2019 yılı ÖTS sistemine göre 
171 milyar olarak gösterirken, Dünya 
Ticaret Örgütünün 2020 yılı raporunda 
ise 2019 yılı ülkemizin ihracat değerleri-
ni GTS sistemine göre 181 milyar ola-
rak göstermekte. Demek bu bilgisizlik 
problemi bir tek benim problemim de-
ğilmiş. Ama DTÖ, GTS değerlerine bir 
rapor yayımlıyorsa, Türkiye resmi ola-
rak GTS bağlamında ihracat değerlerini 
bildirmiş olduğunu düşünüyorum.  

ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM Kİ 
Ticaret Bakanlığı belki de en şeffaf, 

sahaya dokunan ve mevcut durumlara 
göre proaktif hareket eden bir bakan-
lık. Özellikle küresel salgın döneminde 
ihracatçılarımıza verdiği destek, dijital 

faaliyetlerin desteklenmesi yönündeki 
teşvik sistematiğini çok hızlı bir şekilde 
hayata geçirmesi, yine salgın dönemin-
deki bazı ihracat kısıtlamaları ve itha-
lattaki ek vergilerin getirilmesi ve son 
olarak ihracatçıya sunduğu kolay ihra-
cat platformu ile doğru bilgiye hızlı ula-
şabilme imkanını sağlamasıyla doğru 
politikaları ihracatçı lehine sergilemekte. 

İHRACAT DÜŞSEDE BİLİYORUZ 
Kİ 

İhracat dediğimiz olgu; ülke ve 
ihracatçı olarak sizin performansınız-
dan ziyade, dış talebe bağlı bir olgudur. 
Özellikle küresel salgın döneminde dış 
dünyadaki talep azalması veya taleple-
rin durması, bizim performansımızdan 
öte, özellikle salgın döneminde dış ta-
leple alakalı bir sonuçtur. Biz vatandaş 
olarak biliyoruz ki, ihracattaki düşüşün 
sebebi özellikle de bu dönemde, ba-
kanlığın iyi çalışmaması, yanlış poli-
tikalar uygulanması veya ihracatçının 
eksikliğinden değil, Küresel salgının 
etkisidir. 

SONUÇ: Dış ticaret istatistiklerinin 
hesaplanmasındaki GTS sisteminden, 
hızlı bir şekilde ÖTS sistemine geçiş ile 
ihracat istatistikleri resmi olarak daha 
gerçekçi sonuçlar verecektir. Bence 
GTS resmi olarak değil ama Serbest 
Bölge performansının görülmesi için 
devam edebilir. Resmi rakamların ÖTS 
olması kaydıyla. 

AYLIK İHRACAT KARŞILAŞTIRMALARI : AĞUSTOS AYI

Çumra’da geniş kapsamlı koronavirüs denetim 
Çumra’da, Konya Büyükşe-

hir Belediyesi tarafından Co-
vid-19 ile mücadelede farkın-
dalık denetimleri düzenlendi.   
Virüsün yayılmasını önlemek ve 
maske- mesafe kurallarını ha-
tırlatmak amacıyla düzenlenen 
denetime Konya Büyükşehir 
Belediyesi Teftiş Kurulu Daire 
Başkanı Hasan Eroğlu, Ak Par-
ti İlçe Başkanı Osman Şahin ve 
Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan katıldı. Yapılan ziya-
retlerde virüs ile mücadelede 
tedbirin başarıya götüreceği-
ni vurgulayan Çumra Belediye 
Başkanı Sayın Recep Candan, 
ilçeye verdikleri destekten do-

layı Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, 
Daire Başkanı Hasan Eroğlu ve 
belediye ekiplerine şükranlarını 

sundu. Konuya ilişkin açıklama-
larda bulunan Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan; “Vatan-
daşlarımız genel olarak tehli-

kenin farkında. Sosyal mesafe, 
temizlik ve maske gibi anahtar 
tedbirlere uyuluyor ama daha 
çok dikkatli olmamız lazım. 
Bu hastalığı tedbirlere sıkı şe-
kilde riayet ederek yeneceğiz. 
Bunu hep birlikte başaracağız. 
Çumra olarak bunu başaracak 
gücümüz var. Halkımıza gü-
veniyoruz. Salgın ile mücadele 
ilçemize verdiği desteklerinden 
dolayı Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay ve Daire Başkanı-
mız Sayın Hasan Eroğlu ile bir-
likte Büyükşehir Belediyesi eki-
bine teşekkür ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

‘Belli suçlar için idam 
cezası getirilmelidir’

Sağlıkta yetkili sendika 
yeniden Sağlık-Sen oldu

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Karatay İlçe Başkanı 
Sebahattin Küçükdoğru, geç-
tiğimiz günlerde MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
gündeme getirdiği idam ce-
zası önerisi ile ilgili açıklama-
larda bulundu. “Çocukları, ka-
dınları, masum ve mazlumları 
en aşağılık yöntemlerle hedef 
alan canilerin, katillerin, in-
sanlık düşmanlarının fiillerine 
karşılık gelen cezaların adil 
ve orantılı tespiti milli birlik 
ve dayanışma şuurunun istik-
bali açısından zorunluluktur” 
diyen MHP Karatay İlçe Baş-
kanı Sebahattin Küçükdoğru; 
“Dünya genelinde idam ceza-
sını uygulayan ülke sayısı şu 
an itibariyle 56’dır.Türk Ceza 
Kanunu’nun 103’üncü mad-

desinde düzenlenen “Çocuk-
ların Cinsel İstismarı” başta 
olmak üzere, yine aynı Kanu-
nu’nun 6’ıncı bölümünde yer 
alan “Cinsel Dokunulmazlı-
ğa Karşı Suçlar” ile 309’uncu 
maddede düzenlenen “Cebir 
ve Şiddet Kullanarak Ana-
yasa’nın Öngördüğü Düzeni 
Ortadan Kaldırmaya Çalış-
mak” suçları hakkında İdam 
Cezası getirilmesi önyargısız 
şekilde değerlendirilmelidir. 
TBMM’nin 1 Ekim 2020 ta-
rihinde açılmasıyla birlikte 
milletimizin haklı beklentisi 
muhterem vekillerinin muta-
bakatıyla çözüme kavuşturul-
malı, bebek katilleri, sapıklar, 
alçaklar, tecavüzcüler layık ol-
dukları cezalara çarptırılmalı-
dır” dedi. n HABER MERKEZİ

Memur sendikalarının 2020 
yılı üye sayıları Resmi Ga-
zete’de yayınlandı. 253 bin 
520 üye sayısıyla Sağlık-Sen, 
sağlık ve sosyal hizmet ko-
lundaki yetkisini perçinledi.  
Sağlık-Sen Konya Şubesi Baş-
kanlığı ise üye sayısını 8750’e 
ye çıkartarak Konya’da yetkili 
sendika oldu. Yayınlanan teb-
liğ değerlendiren Sağlık-Sen 
Konya Şube Başkanı Dr. Ah-
met Uzunay, “Sağlık-Sen’in 
geleceğe emin adımlarla yü-
rüdüğünü belirterek, “Teşki-
latımıza, temsilcilerimize ve 

ülkemizin fedakâr sağlık ve 
sosyal hizmet çalışanlarına 
gönülden teşekkür ediyorum. 
Sağlık ve sosyal hizmet çalı-
şanları için tüm teşkilatımızla 
birlikte, geçmişten aldığımız 
güçle geleceğe mührümüzü 
vurmaya kararlıyız. Bu inanç 
ve azimle önümüze çıkan en-
gelleri hep birlikte aşarak yeni 
kazanımların altına imzamı-
zı atacağız. Biz bir kez daha 
tüm teşkilat mensuplarımıza 
teşekkür ediyor, emeği geçen 
herkesi yürekten kutluyorum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
bilgi@mutluyilmaz.com

MUTLU YILMAZ
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Konya’da bir buçuk yıl önce marketini açtığı günden bu yana başından aşağı su dökülmesinin yanında iş 
yerine defalarca otomobil çarpan ve birçok talihsizlikle karşılaşan vatandaş, marketini satma kararı aldı

Dükkan açtıklarına 
pişman oldular!

Doğalgaz işi yapan Ramazan 
Karaman, 3 kardeşiyle birlikte 
bir buçuk yıl önce market açtı. 
Marketi açtığı günden bu yana 
dükkanına defalarca araç çar-
pan ve maddi zararı olan Rama-
zan Karaman, temizlemek isteği 
tentedeki suyu başından aşağı 
dökünce haberlere konu oldu. 
Dükkanı açtığı günden bu yana 
defalarca hırsızlık ve kavga gibi 
olaylarla da karşılaşan Ramazan 
Karaman, çevredekiler tarafın-
dan başına gelenlerle anılmaya 
başladı.

“BİR DAHA KESİNLİKLE BÖYLE 
BİR İŞE KALKIŞMAYIZ”

Yaklaşık bir buçuk yıl önce 
marketi açtıklarını ifade eden 
Ramazan Karaman, “Açtığımız 
günden beri başımıza gelmeyen 
kalmadı diyebiliriz. Çünkü 4-5 
defa biz kazayla karşılaştık. Ön 
tarafla birlikte yaklaşık 8 kez 
kaza oldu. Biz her Çarşamba 
manav günü yaparız özellikle o 
günlerde büyük problemler olu-
şabiliyor. Üzerimize su döküldü, 
4-5 defa hırsızlıkla karşılaş-
tık. Yani hayatımız boyunca bir 
kere market açalım dedik ama 
bu son olur. Bir daha kesinlikle 
böyle bir işe kalkışmayız. Pişma-

nım yani böyle bir işe girdiğim 
ve böyle olaylarla karşılaştığım 
için” dedi.

“AÇTIĞIMIZA AÇACAĞIMIZA 
PİŞMAN OLDUK”

Olaylarla karşılaştıktan son-

ra 4 kardeş bir araya geldiklerini 
anlatan Karaman, “Açtığımıza 
açacağımıza pişman olduk. Bir 
daha böyle hatayı kesinlikle yap-
mayız. Çevredeki vatandaşlar 
çok hızlı karpuz sattığımı söy-
lüyor. Her karpuz koyduğumda 
2. ya da 3. gün mutlaka buraya 
bir araç dalıyor, kaydırarak çar-
pıyor. Karpuzların yarısı zaten o 
gün bitmiş oluyor. Ertesi gün de 
diğer kalanları gidiyor. Öylelik-
le hızlı şekilde karpuz satmaya 
başladım. En büyük unutama-
dığım olay burada başıma bir su 
dökülmüştü, 6 ay oldu etkileri 
hala devam ediyor. En son bu 
kaza olaylarını da görenler özel-
likle karpuz satıcıları senin ora-
ya karpuzu getirip biz sergileye-
lim diye adeta yarış haline girdi. 
Karpuz hızlı satıldığı için tabii 
hepsi kaza nedeniyle satılıyor. 
Ama bu kadar olaydan sonra da 
artık sıkıldık, etrafımıza da rezil 
olmaya başladık. Her ay mutla-
ka değişik bir olayla karşılaşıyo-
ruz biz burada. Bilmiyoruz ileri-
ki zamanlarda ne göreceğiz ama 
artık şu vakitten sonra da yapa-
cak çok da bir şeyimiz kalmadı. 
Olan her olaya razıyız” şeklinde 
konuştu. n İHA
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‘Dinden çıktı’ diye elemanlarını öldürmüşler!
Konya’da terör örgütü DE-

AŞ’ın istihbarat elemanını “din-
den çıktığı” gerekçesiyle işken-
ceyle öldürdükleri iddiasıyla 
gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü 
tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Tem-
muz’da merkez Selçuklu ilçe-
sindeki dağlık alanda ağır yaralı 
kişinin bulunduğu ihbarı üzeri-
ne bölgeye giden sağlık ekipleri, 
kanlar içinde yerde yatan Emrah 
Ağar’ı (27), hastaneye kaldırdı. 
Polis ekiplerinin, DEAŞ’ın istih-
barat elemanı olduğunu belirle-
diği Ağar’ın iç organlarının zarar 
gördüğü, vücudunda çok sayıda 
kırık bulunduğu tespit edildi. 
Ağar, kaldırıldığı hastanede 12 
gün sonra hayatını kaybetti. Ka-
til zanlılarının yakalanması için 
çalışma başlatan İl Emniyet Mü-

dürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, yürüttük-
leri teknik ve fiziki takiple olay-
da kullanıldığı değerlendirilen 
plakasız minibüsü belirledi.

Araştırmalarını bu yönde 
derinleştiren ekipler, öldürülen 
Ağar’ın, şapkalı ve maskeli kişi-
lerce bu minibüsle kaçırılıp dağ-
lık alana götürüldüğünü tespit 
etti.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN 

EVLERE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ağar’ı minibüsle kaçıran şap-

kalı ve maskeli 5 kişinin, DEAŞ 
içindeki “takva grubu” üyeleri 
oldukları ve daha önce “terör 
örgütü DEAŞ’a üye olmak” su-
çundan kayıtlarının bulunduğu 
ve haklarında işlem yapıldığı 
belirlendi.

Yaklaşık 1,5 ay yürütülen ti-

tiz çalışma sonucu şüphelilerin 
kaldığı adresleri belirleyen polis 
ekipleri, özel harekat timlerinin 
de desteğiyle şafak vakti 5 eve 
eş zamanlı operasyon düzenle-
di. Baskında şüpheliler Naci Ö. 
(33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. 
(23) ve Abdullah A. (33) yaka-
landı. Adresinde bulunamayan 
ve cinayetin azmettiricisi oldu-
ğu ileri sürülen örgütteki “takva 
grubunun” hocası Abdulsamet 
D’nin yakalanması için çalışma-
lar sürüyor.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Emniyetteki sorgularında 

suçlamaları kabul eden şüpheli-
lerin, “Emrah’la dini bir mesele-
den dolayı anlaşmazlık yaşadık. 
Geçen yıl aralık ayında dinden 
çıktığı gerekçesiyle onu mürtet 
ilan ettik. Emrah’ı konuşmak 

için evinden dışarı çıkarıp mini-
büsle Selçuklu ilçesindeki dağlık 
araziye götürerek darbettik. Ar-
dından araçla arazideki toprak 
yola bıraktık.” beyanında bulun-
dukları öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şüp-
helilerden böbrek yetmezliği 
nedeniyle ağır hasta olduğu 
belirlenen Emrah Ö. savcılık 
talimatıyla emniyetten serbest 
bırakıldı, Naci Ö. (33), Sedat 
Ö. (30) ve Abdullah A. adliyeye 
sevk edildi. Adliyeye sevki sı-
rasında zanlılardan Naci Ö’nün 
tişörtündeki DEAŞ’ı simgeleyen 
amblem dikkati çekti. Şüpheli-
ler, hakimlikçe “tasarlayarak ve 
canavarca hisle eziyet çektirerek 
öldürme” suçlamasıyla tutuk-
landı.
n İHA

12 kişini tutuklandığı 
operasyon başarısı 
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde 
gerçekleştirilen ve 12 kişinin 
tutuklandığı operasyonun gö-
rüntüleri ortaya çıktı. Narkotik 
polisi öncülüğünde drone ve 
özel harekat polisi destekli ger-
çekleştirilen operasyonda zehir 
tacirlerinin adreslerine yapılan 
baskınlar film sahnelerini arat-
madı. Operasyon geçtiğimiz 
hafta Afyonkarahisar İl Emni-
yet Müdürlüğüne bağlı Nar-
kotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri koordine-
sinde, Afyonkarahisar merkezli 
Kütahya, Konya ve İzmir olmak 
üzere 4 ilde yapıldı. Operas-
yonda gözaltına alınarak ad-
liyeye sevk edilen zanlılardan 
Kamil E. (37), Mehmet E. (22), 
Mustafa Ç. (29), Orhan K. (27), 
Muhammed Y. (30), Hasan 
Hüseyin K. (33), Halil İbrahim 
B. (26), Cüneyt A. (27), Oğuz 
U. (34), Rıdvan S. (35), Onur 
Ç., (23) ve cezaevinde olan Sa-

vaş G. (33) olmak üzere 12 kişi 
tutuklanırken, İbrahim Ç. ise 
adli kontrol şartı ile serbest bı-
rakıldı. Operasyonda adreslere 
yapılan polis kamerasına yan-
sıyan baskın anları ise film sah-
nelerini aratmadı. Özel hare-
kat polisinin de destek verdiği 
operasyonda zehir tacirlerinin 
kaldıkları bazı evlerin kapıla-
rı koç başları ile kırıldı. Zehir 
tacirlerinin kaçma ihtimallere 
karşı girilene evlerde ayrıca 
drone ile de havadan gözetle-
me yapıldı. Narkotik köpekleri 
girilen adreslerdeki uyuşturu-
cu maddelerin bulunmasında 
ekiplere destek verdi. 12 ki-
şinin tutuklandığı operasyon-
da yapılan aramalarda 320,72 
gram esrar, 10,26 gram bon-
zai, 40 Lyrica isimli yeşil reçe-
teye tabi sentetik hap, 1 hassas 
terazi, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 
şarjör ve çok sayıda mermi ele 
geçirildi. n İHA

Yunak ilçesinde, Roma dönemine ait 
olduğu tahmin edilen tarihi eser paralar ele 
geçirildi. İlçe merkezinde polis tarafından 
yürütülen istihbarat çalışmaları sonucun-
da K.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. 
Aramada, Roma dönemine ait olduğu tah-
min edilen 6 adet sikke, bir dedektör ve bir 
ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 334 mermi 
ele geçirildi. Tarihi eserler emniyet güçlerin-
ce muhafaza altına alınırken, K.A. hakkında 
adli işlem başlatıldı. n İHA

Konya’da hayvanat bahçesinde sıcaktan 
bunalan hayvanlar su ve buzlu kokteylle se-
rinletiliyor. Karatay Hayvanat Bahçesinde 
sıcaktan bunalan hayvanlar suyla serinle-
tiliyor. Bazıları kafeslerin üstüne yerleşti-
rilen fıskiyelerle serinlerken bazılarına ise 
çalışanlar tarafından su tutuluyor. Boz ayıya 
ise meyvelerin karışımdan hazırlanan buzlu 
kokteyl veriliyor. Bu sayede sıcaktan kurtu-
lan hayvanlar serinliğin tadını çıkarıyor.
n İHA

Yunak’ta tarihi 
eser ele geçirildi

Hayvanları 
serinletiyorlar

Ereğli ilçesinde, komşular arasından çıkan kav-
gada 3 kişi yaralandı. Olay, Şinasi Mahallesi Şehit 
Ramazan Okuyucu Caddesinde meydana geldi. 
Husumetli oldukları öğrenilen komşular arasın-
dan tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 

üzerine C.S. pompalı tüfekle komşuları M.A., S.Ö. 
ve Z.Ö.’yü ayaklarından vurarak yaraladı. Yaralılar 
ambulanslarla hastaneye kaldırılırken şüpheli kom-
şu gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Komşuların kavgasında 3 kişi yaralandı
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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, il ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleri TÜRSAB Konya BTK Başkanı Özdal Karahan’ı ziyaret etti. Ziyarette Konya turizmi ele alındı

TÜRSAB’da Konya 
turizmi masaya yatırıldı

TÜRSAB Konya BTK’yı zi-
yarette Konya turizminin ge-
lişmesi için ellerinden geleni 
yaptıklarını belirten AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altun-
yaldız, “TÜRSAB Konya BTK’ ya 
güzel çalışmalarından ve Konya 
turizminin gelişmesi adına yap-
tığınız organizasyonlardan do-
layı teşekkür ediyorum. Sizle-
rin çabasıyla Konya turizmi iyi 
durumdadır. Ülkemizde turizm 
sektörü istihdamda önemli bir 
sektör olup, 50 milyon turist 
ve 40 milyar dolar bir kazanç 
bekliyor. Bunun yanında dış 
ticaret açığımızı dengelemesi 
noktasında çok önemli bir sek-
tördür. Konya’nın turizmde çok 
önemli değerleri ve yüksek bir 
potansiyeli vardır. Bu potansi-
yeli yeterince değerlendirerek, 
turizmi şehrimizde geliştirme-
liyiz. Özellikle şehrimize gelen 
turistlerin konaklamasını sağ-
lamalıyız. Tarihi ve turistik me-
kanlara şehrimize gelen turist-
leri götürmeliyiz. Bu anlamda 
sizlere görevler düşüyor. Kon-
ya’mızın turizminin gelişmesi 
için Büyükşehir Belediyemizle 
ilçe belediyelerimizle birlik-
te genel idare de bu yönde bir 
istek var. Şehrimizin turizmini 
geliştirmek ve kazancını yük-
seltmek adına yapılması gere-
ken ne varsa birlikte yapacağız. 
Yeter ki şehrimiz turizmdi hak 
ettiği yere gelsin” dedi.   

SEYAHAT ACENTELERİNİN 
KANUNUN ÇIKARILMASI BİZLERİ 

RAHATLATACAKTIR
TÜRSAB Konya BTK Başka-

nı Özdal Karahan’da AK Parti 
heyetine ziyaretinden dolayı te-

şekkür ederek, “Ziyaretinizden 
dolayı sizlere teşekkür ediyo-
ruz. Sektör olarak hükümetten 
Seyahat Acenteleri Kanununun 
çıkarılması ve yenilenmesini 
bekliyoruz. Eğer söz konusu 
kanun çıksaydı pandemi süre-
cinde bu kadar sıkıntıları yaşa-
mazdık. Türkiye turizmiyle bir-
likte şehrimizin turizminin de 

önü açıktır. Turizmde önemli 
bir gelirimiz var. Bunun yüksel-
tilmesi gerekiyor.  Hep birlikte 
başarabiliriz. Konya olarak ön-
celikle nitelikli turizm alanla-
rında kendimizi geliştirmeliyiz. 
Bunun yanında sağlık turizmine 
yatırım yapmalıyız. Gastronomi 
turizmini de geliştirmeliyiz.  Bu 
konuda çalışılması gereken 6 

ilden birisi de Konya’dır. Gast-
ronomi turizminde Ateşbaz-ı 
Veli etkinlikleri yapılmalıdır. 
Söz konusu etkinliğin yurtdışı 
tanıtımı yapılması gerekir. Şeh-
rimizin turizmde tek markası 
Hz. Mevlana’dır. Bu markamıza 
yenilerini eklemeliyiz. Marka-
laşmada oldukça önemli potan-
siyelimiz vardır. Bunlar Çatal-
höyük, Kilistra ve Boncuklu Köy 
Höyük’ü gibi artı değerlerimiz 
vardır. Bu değerlerimizin mar-
kalaşmasına ağırlık vermeliyiz. 
Bizlerin sizlerden isteğimiz ve 
beklentimiz Konya turizminin 
gelişimine ve yeni markalar 
oluşturmasına katkı vermeniz-
dir” diye konuştu. 
KARATAY İLÇEMİZ TURİZMDE İYİ 

BİR YERE GELDİ
AK Parti Karatay İlçe Baş-

kanı Mehmet Genç’te Kara-
tay ilçesinin turizmde iyi bir 
yere geldiğinin üzerinde dura-
rak, “Karatay ilçemiz turizm-
de önemli bir merkezdir. Hz. 
Mevlana, Karatay Belediyemi-
zin İsmil Termal Kaplıcalarıyla 
birçok tarihi eserlerimiz vardır. 
İlçemizde belediyeler ve genel 
idare güzel çalışmalar yapıyor. 
Obruk hanının restorasyonu 
sürüyor. Bittiğinde turizmi yeni 
bir değer daha kazandırılmış 
olacaktır. Sizlerin Konya ve il-
çemizin turizminin gelişmesi 
adına güzel çalışmalarınız var. 
Bundan dolayı da teşekkür edi-
yoruz. Konya’nın turizminin 
gelişmesi için elimizden geleni 
hep birlikte yapalım.” Konuş-
maların ardından ziyaretin anı-
sına topluca bir fotoğraf çekildi. 
n DURAN ÇÖLCÜ

Doğa ve tarihi buluşturan 
mekan: Kilistra Antik Kenti

Lav yığılmalarıyla meyda-
na gelen volkanik arazi üzerine 
kurulu yapısıyla Kapadokya’nın 
benzeri mekan, aynı zamanda 
2 bin yılı aşkın geçmişi ile Orta 
Çağ Hristiyanlığının önemli 
merkezleri arasında yer alıyor.

Lav yığılmalarıyla meyda-
na gelen volkanik arazi üzerine 
kurulu yapısıyla Kapadokya’yı 
andıran Kilistra Antik Kenti, 
aynı zamanda 2 bin yılı aşkın 
geçmişi, oyma kilise ve şapel 
gibi yapıları ile Orta Çağ Hris-
tiyanlığının önemli merkezleri 
arasında yer alıyor. Meram ilçesi 
Gökyurt Mahallesi’nde bulunan, 
Kapadokya’daki gibi lav yığılma-
larıyla meydana gelen volkanik 
arazi üzerine kurulu, Helenistik 
ve Roma dönemi eserlerinin yer 
aldığı Kilistra Antik Kenti, tarihi 
mirası ve coğrafi güzellikleriy-
le ilgi görüyor. Geçmişi 2 bin 
yıla dayanan antik kent, Haz-
reti İsa’nın havarilerinden Aziz 
Pavlus’un yaşadığı yerlerden 
biri olması dolayısıyla Orta Çağ 
Hristiyanlığının önemli merkez-
leri arasında yer alıyor. Kapa-
dokya’daki gibi lav yığılmalarıy-
la meydana gelen volkanik arazi 
üzerine kurulu antik kent, tarihi 
mekanlara meraklıların yoğun 
ilgisiyle karşılaşıyor ve coğrafi 
özelliği ile de doğa ve fotoğraf 
tutkunları için unutulmaz bir 
anıya dönüşüyor. Kilistra Antik 
Kenti, kiliseler, şapeller, manas-
tırlar, gözcü kuleleri, sığınaklar, 
antik yollar, sarnıç ve su ka-
nalları gibi mimari örnekleriyle 
inanç turizmi açısından önemli 
bir potansiyeli barındırıyor.

“BURASI İNSANI 
DUYGULANDIRIYOR”

Denizli’den gelerek Kilist-

ra’yı ziyaret eden Süleyman 
Yalçınkaya, Anadolu’nun tarihi 
mekanlarına ve fotoğrafçılığa 
meraklı olduğunu söyledi. Gitti-
ği yerlerde çevreyi araştırdığını, 
Konya’da ise Kilistra Antik Ken-
ti’nin ilgisini çektiğini vurgula-
yan Yalçınkaya, şunları kaydetti: 
“Burası çok hoşuma gitti. Bol bol 
fotoğraf çekimi gerçekleştirdim. 
Bundan sonrasında da mutlaka 
araştırmaya devam edeceğim. 
Burası insanı duygulandırıyor. 
Çünkü burada bir kültür, bir in-
san topluluğu yaşamış. Çok bü-
yük bir emek var, uğraşmışlar 
ve medeniyetlerini kurmuşlar. 
O zamanki şartlarda kazımışlar, 
taşları işlemişler. Bugünlere ka-
dar gelebilmesi insanı etkiliyor. 
Biraz tesadüfi buldum, tanıtımı 
güçlü olsa daha iyi olur. Konya 
tarihi çok geniş, belki de Ana-
dolu’daki medeniyetlerin beşiği 
burası. Göksu Şelalesi gibi do-
ğal güzellikleri, Çatalhöyük gibi 
tarihi mekanları ile güzel bir 
şehir Konya.” Kovid-19 salgı-
nında kapalı mekanlardan kaçı-
nılması gerektiğini dile getiren 
Yalçınkaya, “Ülkemiz pandemi 
sürecinden geçiyor. Burası doğal 
bir mekan, geniş bir coğrafya ve 
açık alan. Şehrin o kalabalığın-
dan çıkıp bu tarz yerlere gelme-
miz lazım.” dedi. Ziyaretçilerden 
Muharrem İşçi ise tarihi meka-
nın Kapadokya benzeri yapısıy-
la ilgisini çektiğini belirterek, 
“Burası hem doğal bir güzelliğe 
sahip, hem de tarihi özelliği ile 
çok önemli bir yer. İnsanlar bu-
raya geldiklerinde Anadolu’da 
yaşamış çok eski bir medeniye-
tin izlerini görecekler.” ifadesini 
kullandı. 
n AA

‘Kuruyan Meke Gölü’nü kurtarmak lazım’
İyi Parti Konya Milletvekili 

Fahrettin Yokuş, tamamen kuru-
yan Meke Gölü’nün bu acıklı ha-
line bir an önce çözüm üretilmesi 
çağrısında bulunarak, “Artık ta-
ban suyuyla sulama özellikle Ka-
rapınar’da sonlandırılmalı. Bura-
lar tekrar ihya edilmeli” dedi.

Bir zamanlar “Dünyanın na-
zar boncuğu” olarak adlandırılan 
Konya Karapınar yakınlarındaki 
Meke Gölü tamamen kurudu. 
Göl kenarında basın açıklama-
sı yapan İYİ Parti Konya Millet-
vekili Fahrettin Yokuş, Meke 
Gölü’nün bu acıklı haline bir an 
önce çözüm üretilmesi çağrısın-
da bulundu.

GÖL NASIL BU HALE GELDİ?
Partisinin il ve ilçe yöneti-

cilerinin bulunduğu bir heyetle 
Meke Gölü’ne giden Yokuş, ta-
mamen kuruduğu görülen gölün 
kenarında yaptığı konuşmada, 
gölde suyun olduğu zamanlarda 
burasının “Dünyanın nazar bon-
cuğu” olarak adlandırıldığını be-
lirterek, “Burası bu adı hak ede-

cek muhteşemlikte bir yerdi. Şu 
haline bir bakın şimdi! Bu güzel 
gölümüz niye bu hale geldi? Bu 
göl 9 bin yıl önce meydana gel-
miş. Yeraltı sularımızı hoyratça 
kullanıp tükettiğimiz için, maale-
sef bu gölümüzde böyle çoraklaş-
tı” ifadelerini kullandı. 

TABAN SUYUYLA SULAMA 
SONLANDIRILMALI

Meke gölünün geçmişteki fotoğ-
raflarıyla avunulmaması gerektiğini 
söyleyen Yokuş, “Biz bu gölü geç-
mişteki gibi torunlarımıza teslim et-
meliyiz. Karapınarlılar, Konyalılar bu 
gölün sorumlusu kim? Biziz, devleti 

ülkeyi yönetenler. Artık taban su-
yuyla sulama özellikle Karapınar’da 
sonlandırılmalı. Buralar tekrar ihya 
edilmeli. Gölün çevresine çoraklığı 
önlemek için dikilen 800 bin fidanın 
yarısı kurudu. Bakılmazsa, sulan-
mazsa tabii kurur bu fidanlar” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

mevlut.mulayim@gidatarim.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  

20 Şubat 2016 ‘da Konya Yenigün 
gazetesindeki köşemde ‘’Simultane 
Satraç Maçı’’ başlıklı yazımla Suriye’de  
kimlerle  mücadele ettiğimizi  anlatmış-
tım.

Yazımın  devamında;
Simultane kelimes;;  Fransızca kö-

kenli,  ‘’aynı anda ‘’ anlamına gelen bir 
kelime..

Günlük hayatımızda,  ‘’simultane ‘’ 
kelimesini ; çeviri olarak  sık sık duy-
muşuzdur..

Bir de,  simultane oynanan ‘’sat-
ranç  oyunu’’ vardır. Bir kişinin,  aynı 
anda birden fazla kişi ile oynaması 
demek. Onlarca kişi ile oynayabilen 
satranç ustaları var..

Ben  1981 Türkiye satranç şampi-
yonu, ustası, Suat Soylu’nun  AÜ hu-
kuk Fakültesinde  düzenlenen simulta-
ne satranç oyunda, gösterisinde , aynı 
anda 20 kişi ile oynadığına ve hepsini 
yendiğine şahit oldum..

Son zamanlardaki gelişen olayları 
bir de bu açıdan değerlendirmek iste-
dim. Uluslararası simultane  satranç 
oyunu...

Suriye ‘’oyun tahtasında’’ oynan 
olayları bir de simultane oyun gibi de-

ğerlendirmek istedim. 
Bugün bu satranç maçı misali 

akıl oyunları Akdeniz’e taşında. Akıl-
sızlık oyunları desek daha uygun.

Öyle bir oyun ki, bir tarafta Türkiye 
bir tarafta Küresel güçlerin hepsi, Ame-
rika, Avrupa ve Rusya ve çakalları..

Akdeniz’e sınırı olan ülkelerin ço-
ğunun sesi çıkmıyor, alakasız birçok 
ülke bir rol kapmak, bir pay kapmak 
için oradalar. Yani buradalar.

Öyle bir oyun oynanıyor ki küresel 
güçler Türkiye’yi kendi kurguladıkları 
oyunun kuralına uydurmak için elin-
den geleni yaparken, kendileri sürekli 
ya yeni kurallar ihdas ediyorlar ya da  
kendi koydukları kuralları ihlal ederek, 
delerek oyun oynamamızı istiyorlar.

Yaptıkları manevralarla ülkemizi 
hataya sürüklemek, oradan kendilerine 
hak sağlamak istiyorlar.

Öyle bir oyun ki tam bir turnusol 
kâğıdı.  Ruhlarındaki  adalet, medeni-
yet, uygarlık makyajları dökülerek ger-
çek yüzleri ortaya çıkıyor.

NATO’ya karşı Avrupa ordusu çık-
sın diyen Fransa  ortada şempanze gibi 
oradan oraya sıçrıyor.  Bu arada Ame-
rika ile yan yana geliyor.

Bu arada 320 Milyar  
EURO   Yunanistan’dan 
alacağı olan Almanya’ ne 
yapacağını şaşırdı.Fran-
sa’dan bu kadar borca 
rağmen Uçak almaya 
çalışan gölge oyuncu 
Yunanistan boynunda 
tasma sağa sola havlayıp 
duruyor.

Koca Amerika  Bir 
gün Yunanlılar ile tatbikat 
yapıyor, diğer gün aynı gemi ile bizim 
ile tatbikat yapıyor. 

Kim kimin yanında belli değil.
Bütün kuralar ayaklar altında. 
Ortada Gaz rezervi;  Akdeniz ve 

Mavi vatan ile ilgisi olmayan devletlin 
salyasını akıtıyor.

Bu arada; herkes bize saldırırken, 
yurtta sulh cihanda sulh  diyerek  bize 
barışı tavsiye eden muhalefet, kime 
hizmet ediyor anlamakta güçlük çeki-
yorum. Hangi barış savaşta güçlü ol-
madan  kendi lehimize sonuçlanmış?

Mısır ile görüşün , Esed ile görü-

şün diyen muhalefet. 
Kendi ülkelerinde mil-
letini temsil etmeyen, 
Mısır’ın yönetimine yer-
leştirilen tasmalı köpek 
Sisi görüşürken aslında 
kiminle görüşmüş ola-
cağız?

Türkiye ne Suriye 
ile ne de Mısır ile bağını 
koparmış değil ki!

Allah aşkına bu 
oyunda bizim yapmamız gereken;  ku-
ralsız oyunun masasında onların kura-
lına uyan tek taraf olarak mı mücadele 
edeceğiz,  yoksa bozulan oyunun kura-
lına göre pozisyon mu alacağız?

Şu an yapmamız gereken top 
yekûn iktidar muhalefet bu savaşın ge-
reğini yapmalıyız.

Yurtta sulh ve dünyada sulh’un 
uygulanması için toplumsal  irademizi 
ortaya koymamız lazım..

Yoksa emperyalizmin dayattığı ku-
ralların oyuncusu olarak yaşarız.

Kendi stratejimizi kurgulayıp, kendi 

kurallarımızla ama vicdanımızı kaybet-
meden,  insanlığın varlığını yücelterek.

Yoksa sürekli kuralların değiştiği, 
zeminin kaygan olduğu, öngörülmez-

liğin kural olduğu yerde ülkemizi öngö-
rülebilir tutmaya çalışan bir muhalefet 
sadece ülkemizi belirli hedefler haline 
getirir.

Elbette bu ortamda iktidar da kendi 
içimizde mümkün olan en geniş uzlaş-
ma ortamını sağlama sorumluluğunu 
yerine getirmeli.

Dünyada öyle bir zamana geldik ki; 
artık şimdi  kurallar, sınırlar, ruhsatlar 
ve haklar yeniden tanımlanacak..

Emperyalizmin küresel güçle-
ri  1946’dan beri kullanmaya alıştığı, 
Türkiye yerine benim de toprağım, 
mavi vatanım, dostluklarım,  ilişkilerim, 
ortak paydalarım var diyen Türkiye’yi 
anlamakta ve kabul etmekte zorlanıyor.

Madem bu güçlü var oluş iddia-
sındayız o zaman iddiamızın milletçe 
arkasında duracağız. Tarihimizde ör-
nekler var.

Güvenlik Konseyi, Lahey Adalet 
divanı, Birleşmiş milletler son 40 yılda 
zaten varlıklarını inkar ettiler.

Soğuk savaştan sonra sendeleyen 

NATO;   üyesi olan ülkeleri temsil eden 
bir kurum olmaktan çıkmış emperyal 
güçlerin bir organı olmuştur. Bence 
gizli bu yönlerini ifşa etmişlerdir. 

Şu an hiçbir kurum ve örgüt  ger-
çek değildir.

Avrupa birliği de Medeniyet timsali 
yerine Sömürge kalıntısı bir birlik, fa-
şist bir birliktelik haline gelerek kendini 
inkâr etmiştir.

Fransa son dakikada takımlarda 
kahraman olmaya çalışan bir zübük 
rolünde.

Yunanistan artık tahammül edile-
meyen, kullanılan şimdi de bu güçlerin 
niyetlerini gerçekleştirmek için ileri sü-
rülen bir piyondan,  dünya gasp sava-
şının ateşinde maşadan başka bir şey 
değildir.

Şimdi sağ, sol, tarikat, mezhep, 
azınlık çoğunluk zamanı değil şimdi 
tam irade, dayanışma, zihinsel uyum, 
ortak payda milli ve yerli bütün unsur-
larımızla sahada sorumluluk almaktır.

Ama,. fakat, lakin ile başlayan 
cümleler;  sahibini milletinin karşısına 
oturtur.

Tek bir rota var tam bağımsız Tür-
kiye.

KURALSIZ SATRANÇ OYUNU VE AKDENİZ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

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

• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

 ELEKTRONİK KARTLARLA 
 İLGİLENEN VE PANO OKUYABİLEN

• TERCİHEN MESLEK LİSESİ 
   MAKİNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
   OPERATÖR OLARAK
   YETİŞTİRİLECEK ELEMANLAR                   (10 KİŞİ)•  TORNACI (1 KİŞİ) 
•  KAĞIT POŞET MAKİNESİ
   OPERATÖRÜ (4 KİŞİ) 
     EN AZ 5 YILLIK TECRÜBE
      DOLGUN ÜCRETLİ

• GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1 KİŞİ)

• VASIFSIZ ELEMAN (10 KİŞİ)    ALINACAKTIR

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

Fabrikamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

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

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;
+ CNC OPERATÖRLERİ

 + GAZALTI VE ELEKTRİK 
KAYNAKÇILARI

+ ÜNİVERSAL TORNACI
+ DEPOCU

+ ELEKTRİKÇİ VE BOBİNAJCI
+ OTOMASYONCU

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

ARANIYOR

Tel: 444 75 92

KİRALIK 
BÜRO

Hacıveyiszade Camii Karşısı
Belediye İşhanında
2+1 iş yeri bürosu

0542 275 19 58
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. NAK. 
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Firmamız 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

ARANIYOR

0 332 345 03 08

VASIFLI VASIFSIZ ELEMAN
F İlaçlama makinesinde çalışabilecek
F Askerlik ilişkisi olmayan
F 40 yaşını aşmamış erkek adaylar

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYEBAY VARDİYA ŞEFİ
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• PLASTİK ENJEKSİYON 

MAKİNASINDAN ANLAYAN
• EN AZ 5 - 10 YIL DENEYİMİ OLAN
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

VASIFSIZ BAY ELEMAN
ALINACAKTIR...

NOT: GÖRÜŞMELER ŞAHSEN YAPILACAKTIR

GÜLEN YAPI MALZEMELERİ 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Adana Ereğli Çevreyolu 
Vatan Sanayi Sitesi Kekçınar Sok. No:49/51

Karatay Konya 

Tel: 0332 355 24 94 - 0332 355 06 29 
0532 735 11 83

SERVİS GÜZERGAHI: ZAFER - BEŞ YOL- MEVLANA - İSTİKLAL - 
KUMKÖPRÜ - SEDİRLER - KEÇECİLER

• VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK
• TEMPOLU DİSİPLİNLİ, ÇALIŞMA 

ORTAMINA UYUM SAĞLAYABİLECEK
• EL BECERİSİ VE TAKIM 
   ÇALIŞMASINA YATKIN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
• SİGARA KULLANMAYAN

FABRİKAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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GİYECEK MALZEMESİ (ÜNİFORMA) SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1216824

GİYECEK MALZEMESİ (ÜNİFORMA) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/459090
1-İdarenin
a) Adresi  : S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Yeni Rektörlük Binası Selçuklu/
   KONYA 42130 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322410041-8090 - 3322238081
c) Elektronik Posta Adresi  : imi@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Giyecek Malzemesi (Üniforma) Alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi 
   Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Yazlık Kıyafetler (1.Kısım) sözleşmenin imzalanmasına müteakip 
   60 gün içerisinde, Kışlık kıyafetler (2. Kısım) ise sözleşmenin   
   imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
   Satınalma Servisi/S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Yeni 
   Rektörlük Binası Selçuklu/KONYA       
b) Tarihi ve saati : 21.09.2020 - 10:00         
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği 
mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştıma yapılabilmesi için 
teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların v.b. tanıtım materyallerini eksiksiz sunması 
gerekir.Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin 
cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir.Önerilen ürünler teknik 
şartnameye uymak zorundadır.Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.
2- İhaleye konu malzemelere ilişkin numunelerin tamamı teklif dosyası ile birlikte eksiksiz olarak 
teslim edilecektir. Numunesi eksik olan ya da numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Satınalma Servisi/S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Yeni Rektörlük Binası Selçuklu/
KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76 Mustafa Çağlayan’ın babası 
Kadir Çağlayan Hakk’a yürüdü

Köprülü Otomotiv Servis Müdürü Mustafa Çağlayan’ın babası Kadir Çağlayan 
69 yaşında vefat etti. Merhum Kadir Çağlayan Musalla Mezarlığına defnedildi 

Köprülü Otomotiv Servis Mü-
dürü Mustafa Çağlayan’ın baba-
sı  ve emekli zabıta baş komiseri 
Kadir Çağlayan 69 yaşında vefat 
etti. Merhum Kadir Çağlayan’ın 
cenazesi Cumartesi günü kılınan 
cenaze namazının ardından dua-
larla Musalla Mezarlığına defne-
dildi. Çağlayan ailesini acı günle-
rinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Çağlayan ailesi cenaze-
nin ardından taziyeleri kabul etti.  
Merhum Kadir Çağlayan iki çocuk 
babasıydı.  Konya Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhum Kadir Çağla-
yan’a Yüce Allahtan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n SEFA SALİH KULA

Köprülü Otomotiv Servis Müdürü   

Mustafa 
ÇAĞLAYAN’ın

 

babası

Kadir 
ÇAĞLAYAN’in

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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T.C.
KONYA İLİ

MERAM BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1214820

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait,Büyükkovanağzı Mahallesi 36361 ada 6.137,85 m² miktarındaki 6 
nolu parsel üzerinde bulunan 485.000,00 TL muhammen bedelli 14.550,00 TL geçici teminatlı Dubleks 
Büro, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Açık Teklif Usulüyle” satışı yapılacaktır.
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul 
Yönetim Bürosu’nda bedelsiz görülebilir.
İhale 16/09/2020 Çarşamba günü saat 15:45’de Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan 
Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmaz 3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının p bendi kapsamında 
KDV’den istisnadır.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI :
A - Gerçek Kişiler için: 
a- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği 
belirten dilekçe ile İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek), 
b- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
c- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici 
teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine 
geçen belgelerden herhangi birisi,
d- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden 
onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
e- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış 
ortaklık sözleşmesi,
f- Taşınmazların görüldüğüne dair belge, 
B - Tüzel Kişiler için: 
a- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği 
belirten dilekçe ile tebligat için adres beyanı,
b- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici 
teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine 
geçen belgelerden herhangi birisi,
c- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden 
onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
d- 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
e- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
f- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış 
ortaklık sözleşmesi,
g- Taşınmazların görüldüğüne dair belge,
İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :
İhaleye girecek müşteriler ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar geçici teminatın 
yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim 
etmeleri gerekmektedir.
ÖDEME ŞEKLİ
İhalesi yapılacak taşınmazın % 50’si peşin kalanı 12 eşit taksite bölünecek olup, vergi, resim, harçlar 
ve diğer giderler peşinatla birlikte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip 
eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir. 
DİĞER HUSUSLAR:
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır.
İLAN OLUNUR.  

 

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1214989

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2-İhaleler, 15.09.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi 
Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 15.09.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu 
ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde 
bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 
D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8-Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres       : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/105 Meram/KONYA
b- Telefon    : 444 55 42 Dahili : 2569
İlan olunur.

İLÇESİ MAH. ADA PARSEL M²’Sİ HİSSE VASFI İMAR DURUM MUHAMMEN 
BEDELİ

GEÇİCİ
TEMİNAT ÖDEME ŞEKLİ  İHALE

SAAT

Karatay Fevziçakmak 34242 4 2.700,89 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı
E: 1,00 Taks: 0,60 Yençok: 10,00 metre 1.891.000,00 TL. 56.730,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.10

Karatay Mezbaha (Fetih) 17130 14 1.561,68 Tam Arsa Sanayi Alanı
E: 0,60 Hmax: 9 metre 938.000,00 TL. 28.140,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.20

Karatay Mezbaha (Fetih) 17130 17 1.563,73 Tam Arsa Sanayi Alanı
E: 0,60 Hmax: 9 metre 939.000,00 TL. 28.170,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.30

Selçuklu Hocacihan 14814 7 3.145,00 Tam Arsa 2 Kat Mesken Sahası
E: 0,70 Taks: 0,35 Yençok: 2 Kat 1.416.000,00 TL. 42.480,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.40

Selçuklu Sille 24007 5 749,74 Tam Arsa 2 Kat Mesken Sahası
E: 0,50 MaxTaks: 0,25 Yençok 2 Kat 338.000,00 TL. 10.140.00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.50

Selçuklu Sille 24007 6 742,02 Tam Arsa 2 Kat Mesken Sahası
E: 0,50 MaxTaks: 0,25 Yençok 2 Kat 334.000,00 TL. 10.020.00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 16.00

Plan Notları : Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkullerin plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin 
eklerinden görülebilir.

Not : Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

Konya’nın tanınmış iş adamı ve 
eşi koronavirüsten hayatını kaybetti

Konya’nın tanınmış iş 
adamlarından Ahmet Yüksel 
ve eşi koronavirüsten hayatını 
kaybetti. Konya’da et ürünleri 
sektörünün önde gelen isim-
lerinden, Yüksel Et’in sahibi 
Ahmet Yüksel ve eşi Müzey-
yen Yüksel vefat etti. Yüksel 
çifti bir süredir koronavirüs 
tedavisi görüyordu.  Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hum Ahmet Yüksel ve Merhu-
me Müzeyyen Yüksel’e Yüce 
Allah’tan rahmet, Yüksel aile-
sine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 

Ahmet 
YÜKSEL ve

Müzeyyen 
YÜKSEL’in

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

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

muhterem eşi

Konya’nın tanınmış iş adamlarından 
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Necip ve Zeki 
ÇIMEN’in 

 

Mustafa 
ÇIMEN’in

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

Mahmut,Kadir, 
Ali KOMAN’ın 

 

Hâcı Mustafa 
KOMAN’ın

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

 

Mehmet 
KARAKUŞ’un

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

GAZETESİ GAZETESİGAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI BAŞSAĞLIĞIBAŞSAĞLIĞI

Çimen ailesinin acı günü İş dünyasında büyük kayıp Konya bir değerini kaybetti
Saraylı Madeni Eşya ve Medi-

kal 2000 sahipleri Necip ve Zeki 
Çimen’in babaları Mustafa Çimen 
hayatını kaybetti. Merhum Mustafa 
Çimen’in cenazesi Cumartesi günü 
Dineksaray Mahallesinde kılınan 
cenaze namazının ardından dualarla 
mahalle mezarlığına defnedildi. Çi-
men ailesini acı günlerinde iş, siya-
set ve spor camiasından çok sayıda 
kişi ile Çimen ailesinin sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı.  Konya 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Mustafa Çimen’e Yüce Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı dile-
riz. n FAHRİ ALTINOK

Koronavirüs tedavisi gören Sel-
va Gıda Eski Genel Müdürü Mehmet 
Karakuş 50 yaşında hayatını kaybet-
ti.  Merhum Mehmet Karakuş’un 
vefatı sevenlerini ve yakınlarını yasa 
boğdu. Merhum Mehmet Karakuş 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla Üçler Mezarlığına defnedil-
di. Karakuş ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bıraka-
madı. Merhum Mehmet Karakuş 
3 çocuk babasıydı. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Mehmet 
Karakuş’a Yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n MEVLÜT EGİN

Kom Değirmen Makinaları 
Otomotiv Dış Tic. Ltd. Şti sahipleri 
Mahmut, Kadir, Ali Koman’ın baba-
ları Hâcı Mustafa Koman vefat etti.  
Merhum Hacı Mustafa Koman’ın 
cenazesi Cuma günü İkindi nama-
zına müteakip Hacıveyis Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla Üçler Mezarlığı’na defne-
dildi. Koman ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı.  Koman ailesi cenaze nama-
zının ardından taziyeleri kabul etti. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Hacı Mustafa Koman’a 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

Bazı vatandaşlar ıslarla kurallara uymuyor! 
Sağlık Bakanlığı verilerine 

göre koronavirüs vaka sayısı-
nın en çok arttığı iller arasında 
bulunan Konya’da, uyarılara 
rağmen rakamlar yükseliyor. 
Konya için alınan tüm önlem-
lere rağmen, Konya’da bazı va-
tandaşlar kurallara uymama ko-
nusunda özellikle ısrar ediyor. 
Şehrin ana arterlerinde ve mey-
danlarında birçok vatandaşın 
hala maskesiz olması ve sosyal 
mesafeye uymaması, rakamlar 
konusunda istenilen verimin 
alınmasını engelliyor. Konya’da 
Koronavirüs nedeniyle vefat 
edenlerin defin edildiği Üçler 
Mezarlığı’nın ayrılan bölümü 
gün geçtikçe dolarken, vatan-
daşlar Konya’da sıkı tedbirler 
alınmasını istiyor.
VALİ VAHDETTİN ÖZKAN SÜRECİ 

YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Vali Vahdettin Özkan, Kon-

ya genelinde koronavirüs ile 
mücadele kamu kurum ve yö-

neticileri ile ortak çalışmalara 
imza atıyor. Vali Özkan talima-
tıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne araç 
ve personel desteği geçtiğimiz 
günlerde araç tahsisi sağlanmıştı. 
Konya’da 100 ayrı Filasyon ekibi 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Vali Özkan Konyalı sanayicilerle 
de video konferans yöntemi ile 
sanayicilerle bir araya gelerek ku-
rallara uyulması konusunda uya-
rılarda bulundu.

VATANDAŞ ÖNLEM ALINMASINI 
İSTİYOR

Konya’da koronavirüs’den ve-
fat edenlerin sayıları her geçen 
gün artarken Üçler Mezarlığı’n-
dan çekilen fotoğraflar Konya’yı 
tedirgin etti. Son günlerde yüz-
lerle ifade edilen vefat sayısı ise 
yöneticilerin bir an önce daha 
somut tedbirlerin alması gerekti-
ğini de gösteriyor.  Konya’da son 
günlerde vaka sayılarının artışı ve 
ardından görülen vefat sayıları da 
vatandaşı endişeye sevk ederken, 

vatandaşlar yetkililere acil çözüm 
konusunda çağrıda bulundu.

KONYA’DA KIRMIZILIK DEVAM 
EDİYOR

Sağlık Bakanlığın Hayat Eve 
Sığar uygulamasındaki yoğunluk 
haritasında yüksek riskli alanların 
oranı giderek artarken, yetkiler 
vatandaşların kurallara uyması 

konusunda hassasiyet bekledikle-
rini her fırsatta dile getiriyor.

DENETİMLER ARTIRIRSIN
Konyalılar Konya’nın Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca tarafından 
Koronavirüs vakaların yoğun ola-
rak göründüğü şehir sıralama-
sından bir an önce çıkması için 
Konya genelinde denetimlerin ar-

tırılmasını istiyor. Konyalılar şehir 
yöneticileri tarafından virüsü karşı 
mücadelenin boşa gitmemesi adı-
na şehir genelinde maske, mesafe 
denetimlerini istiyor. Özellikle va-
tandaşların yoğun olarak bulun-
duğu Pazar alanları başta olmak 
üzere tedbirlerin sıklaşmasını isti-
yor. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı iller arasında bulunan Konya’da, önlemlere rağmen rakamlar 
yükseliyor. Konya için alınan tüm önlemlere rağmen, Konya’da bazı vatandaşlar kurallara uymama konusunda özellikle ısrar ediyor

Saraylı Madeni Eşya ve Medikal 2000 
sahipleri

Kom Değirmen Makinaları sahipleri 
Selva Gıda Eski Genel Müdürü 

babaları babaları



13 7 EYLÜL 2020HABER

Vefatının 40. Yılı dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından “Selçuk Es’in Konya’sı” başlıklı program düzenlendi. 
Programda konuşan Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Koçer, merhum Es’in Konya kültürüne büyük katkılar sağladığına dikkat çekti 

‘Es, Konya’ya büyük katkı yaptı’
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şubesi tarafından vefatının 40. Yılı 
dolayısıyla “Selçuk Es’in Konya’sı” 
başlıklı program, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Selçuklu, Meram ve 
Karatay Belediyelerinin katkılarıyla 
NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eği-
timi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Gülsün Koçer’in anlatımıyla ve 
Covit-19 salgını sebebiyle çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi.

TYB Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Yazar Hatice Hilal 
Seyhan’ın düzenlediği programın 
başında Selçuk Es’in hayatından 
kısaca bahseden Dr. Öğretim Üye-
si Gülsün Koçer, onun doğma bü-
yüme Konyalı olduğunu ve Konya 
Belediye Başkanlığı görevini yü-
rütmüş Musa Kazım Gürel’in oğlu 
olduğunu belirterek eğitim hayatı 
hakkında bilgiler verdi. 

Selçuk Es’in 1962-1980 yılları 
arasında Konya basınında yer alan 
1000 civarındaki yazısını değerlen-
diren Koçer, onun hatıra yazıların-
dan ve bu yazıların Konya kültür 

tarihi açısından öneminden bahse-
derek Es’in tarih ve folklor çalışma-
ları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Koçer, Selçuk Es’in Konyalı bir 
araştırmacı olarak Mevlâna Hazret-
leri hakkında pek çok yazı kaleme 
aldığına vurgu yaparak söz konusu 
yazıları “Mevlâna’nın Felsefesi ve 
Tanıtımı Hakkında Olanlar”, “Çe-
lebiler Hakkında Olanlar” ve “Mev-

lâna Türbesi ve Çevresi Hakkında 
Olanlar” başlıkları altında anlattı.

Koçer şöyle dedi: “Selçuk Es 
(1911-1980) Konya kültür tarihi-
nin en önemli isimlerinden biridir. 
1962-80 yılları arasında Konya ga-
zetelerinde yayımladığı bini aşkın 
yazı ve tefrikası on yıla yakın süren 
Büyük Konya Ansiklopedisi ile Kon-
ya kültürüne eşsiz bir katkı yapmış 

ve şehrimiz hakkında yapılan araş-
tırmalara büyük ölçüde kaynaklık 
etmiştir. Selçuk Es’in gazete yazı-
larının önemli bir bölümü hatıra-
larından oluşur. Es, bu yazılarında, 
1.Dünya Savaşı, Milli Mücadele dö-
nemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Konya’nın çok yönlü bir portresini 
çizmiştir.

Selçuk Es’in yazılarının bir kısmı 

da Konya kültürüne katkı yapmış 
şahsiyetlerle ilgilidir. Yazar, arala-
rında Konya basınının büyük üstadı 
Mazhar Bey, İzzet Koyunoğlu, İhsan 
Hınçer, Feridun Çölgeçer gibi pek 
çok ismin de bulunduğu otuz civa-
rında ismi yazılarında anlatmıştır.

Yazarın Konya folkloru ile ilgili 
de pek çok çalışması vardır. Konya 
efsaneleri, ninnileri, manileri, te-
kerlemeleri, yemekleri ve Konyalı 
halk sanatçıları hakkında araştır-
malar ve derlemeler yapan Selçuk 
Es bunları gazetelerde yayınlayarak 
kayıt altına alınmalarını sağlamıştır. 
Folklorun yanında tarih çalışmaları 
da yapan yazar 1284-1304 tarih-
leri arasındaki Salnâmeleri latinize 
ederek yayımlamış ve Konya’da 
görev yapan hükümet ricali, Millî 
Mücadeleye katılan ve yardım eden 
Konyalılar, Konya’da yatan valiler 
gibi konuları gazete sayfalarına ta-
şımıştır.

Selçuk Es’in çalışmaları bunlarla 
da sınırlı değildir; yazarın, Mevlâna 
Hazretleri, Konya’da bulunan ca-
mii, çeşme, kervansaray ve konak-

lar hakkında da kayda değer çalış-
maları vardır. Çok çeşitli konularda 
titizlikle çalışan Selçuk Es’in yazıları 
birçok yönden değerlidir. Gündelik 
hayattan bahsettiği yazılarında bile 
geçmişe dair bazı bilgiler bulmak 
mümkündür.

Geçmişin Konya’sını onun ka-
leminden öğrenmek, onun tanıklı-
ğına ve yaşadıklarına başvurmak, 
bu kültürü araştıranların işlerini bir 
hayli kolaylaştırmıştır.”

Son olarak Es’in Hicaz anılarını 
değerlendiren Koçer, Selçuk Es’in 
yazılarında Konya yakın tarihi, kül-
türü, mimarisi, folkloru ve şehrin 
önemli şahsiyetleri hakkında ge-
niş bilgi verdiğini ve Konya hak-
kında çalışma yapacak olan bütün 
araştırmacılar için eşsiz bir kaynak 
oluşturduğunu söyledi. Dr. Gülsün 
Koçer,  “Konya sevdalısı Selçuk 
Es’in vefat gününde ( 5 Eylül 1980 
)onun anılmasına vesile olan Türki-
ye yazarlar birliği Konya Şubesi’nin 
başkanı ve yönetimine de ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum “. Dedi.
n HABER MERKEZİ

Gülsün Koçer

Yıllardır ateş çemberinin 
içinde yasayan Lübnan nihayet 
sessizliğini bozdu. 4 Ağustos 
2020 Salı günü başken Bey-
rut Limanı’nda meydana gelen 
patlamayla Orta Doğu’da bunca 
kargaşa varken Lübnan nere-
de? Diyenlere ses verdi. Orta 
Doğu’nun kaynayan kazanı olan 
Lübnan, böyle sessiz mi kalacak 
söylemelerini dillerine pelesenk 
edenlere müjdeler olsun(!).. 

Başkent Beyrut Limanı’n-
da meydana gelen patlamayla 
yeniden oyunun içine çekilen 

Lübnan nihayet düzenbazla-
rın yüzünü güldürdü. Lima-
nın 12 numaralı deposunda 
bulunan 2 bin 750 tonluk 
amonyum nitratın yanması so-
nucu ortalığı cehenneme çevi-
ren yangında 170’den fazla kişi 
hayatını kaybetti. 6 binden fazla 
kişi de yaralandı. Kentte meyda-
na gelen büyük yıkım nedeniyle 
yüz binlerce kişi evlerini terk 
etmek zorunda kaldı. Ve halk 
sokağa indi.

 Olaydan yönetimi so-
rumlu tutan göstericiler, hü-

kümetin istifasını 
istediler. Yaşanan ar-
bedede yüzlerce kişi 
yaralanırken bir polis 
de öldü. Göstericile-
rin istifa taleplerine 
karşı hükümet göre-
vinden istifa ederken 
göstericiler eylem-
lerine son vermedi-
ler…

Beyrut şehir merkezindeki 

parlamento binası 
çevresinde topla-
nan protestocular, 
C u m h u r b a ş k a n ı 
Mişel Avn’ın ma-
ketini yaktılar. Tüm 
çağrılara rağmen 
durmak bilmeyen 
göstericiler şimdi 
de patlamadan so-
rumlu tuttukları tüm 

siyasileri istifaya çağırıyorlar. 

Protestolar sırasında gü-
venlik güçleri protestoculara 
göz yaşartıcı gazla müdahale 
ederken protestocular da taş 

atarak karşılık verdiler.
Olaydan sonra bölgeye gi-

den Cumhurbaşkanı yardımcısı 
Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştir-
dikleri ziyaretin ardından önemli 
açıklamalarda bulundular.

Oktay, “Bizim için tek Lüb-
nan var. Türkiye ile Lübnan iliş-
kileri bir komşu olma ötesinde 
bir kardeş, dost ilişkisi. Lüb-

nan’ın yaralarını birlikte saraca-
ğız.” dedi. Doğu Akdeniz ile ilgili 
mesajlar veren Çavuşoğlu ise: 
“Herkes Yunanistan’ın niyetinin 
iyi olmadığını gördü. Yunanis-
tan-Mısır arasındaki anlaşma 
ile haklılığımız ortaya çıktı. Artık 
kimse bize Akdeniz’de gerilim 
yaratıyorsunuz diyemez.” diye 
konuştu. (1)

Gelecek yazımız, Fransa 
Cumhurbaşkanı’nın Beyrut zi-
yareti  ve Arap gazetecilerin 
tepkileri hakkında olacaktır

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

LÜBNAN ÇIKMAZININ İÇ YÜZÜ BEYRUT LİMANINDA PATLAMA

Rukiye ve Mehmet 
mutluluğa ‘evet’ dedi

43 yıldır sıcaklarda 
limonatasıyla ferahlatıyor

Eski mesai arkadaşlarımızdan Harun Yılmaz oğlunu evlendirmenin mutluluğunu 
yaşadı. Gerçekleştiren düğün merasiminde genç çifti sevenleri yalnız bırakamadı

Gazetemiz eski personellerin-
den Harun Yılmaz oğlunu evlendir-
menin mutluluğunu yaşadı. Hani-
fe- Abdullah Karakoca çiftinin kızı 
Rukiye ile Fadime- Harun Yılmaz 
çiftinin oğlu Mehmet düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Koronavirüs tedbirleri alınarak ger-
çekleşen düğün töreninde Karakoca 
ve Yılmaz aileleri misafirleri kapıda 
karşılayarak davetlilerin ‘hayırlı ol-
sun’ dileklerini kabul etti. Rukiye 
ve Mehmet misafirlerini, “Düğün 
törenimizde sizleri de aramızda gör-
mekten mutluluk duyarız” mesajı ile 
davet etti. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Rukiye ve Mehmet’e bir ömür 
boyu mutluluklar dilerken, ailelerini 
de tebrik ederiz. n MEVLÜT EGİN

Konya’da seyyar tezgahı 
ile yaz aylarında limonatacılık 
yapan, ünü gurbetçilerle yurt 
dışına da ulaşan Mehmet Kaya, 
43 yıldır ev yapımı limonata-
sıyla müşterilerinin içini ferah-
latıyor. Sıcak havadan bunalan 
müşterileri, ferahlamak için ça-
reyi Mehmet Kaya’nın buz gibi 
limonatasından yudumlamakta 
buluyor. Her sabah eşiyle evin-
de günlük yaptığı limonatayı, 
tezgahındaki buz dolu bakır 
kazanlarda soğutarak müşteri-
lerine sunan Kaya, eski limona-
tacılık geleneğini sürdürüyor. 
Kaya, eşiyle yaptığı limonatayı, 
portakal ve limonlarla süsle-
diği şirin tezgahında satarak 
geçimini sağlıyor. Kentte eski 
geleneklerle çalışan son limona-
tacı olan Kaya, tezgah açtığı eski 
garaj bölgesinde özellikle gur-
betçilerin ilgi odağı oluyor. Yolu 
Kaya’nın tezgahının önüne dü-
şenlerden bazıları ferahlamak, 
bazıları da nostalji yaşamak için 
limonata içiyor. Müşterilerine, 
doğal limonatayı tattırmaya de-
vam eden 55 yaşındaki Mehmet 
Kaya, limonatacılığa ilkokulu 

bitirdikten sonra başladığını an-
lattı.

Çocukluğunda köylerine zi-
yarete gelen akrabaları sayesin-
de limonatacı olduğunu aktaran 
Kaya, “Akrabalarımız köye gel-
diklerinde, ‘Seni götürelim.’ de-
diler. Dedem de izin verdi. Onlar 
da burada limonatacılık yapıyor-
du. Yanlarında çalışmaya başla-
dım. Evleninceye kadar onlarla 
beraber çalıştım. Evlendikten 

sonra kendi tezgahımı açtım.” 
diye konuştu. Eşinin de kendi-
sine destek verdiğini vurgula-
yan Kaya, “Limonatayı daha çok 
eşim yapar. Ben bazen buradan 
yorgun gidiyorum. Eşime söy-
lüyorum ‘Bir iki bidon yapıver’ 
diye, eşim de yapıyor. Eşim bir 
tane. Eşim olmazsa ben ayakta 
duramam zaten. O benim sağ 
kolum.” ifadesini kullandı. 

 n AA
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Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda düdük çalacak 
hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır. Bu kulvardaki 
20. sezonuna başlayacak Çakır, 344 müsabakada görev 
yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en 
çok maça çıkan isim oldu. Cüneyt Çakır’ı, 17 sezonda 
330 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 16 sezonda 
260 mücadelede düdük çalan Hüseyin Göçek izledi.

ÜST KLASMANDA 47 HAKEM
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem 

Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu için belirlenen üst 
klasman hakem listesinde 47 isim yer alıyor. Yeni se-
zonda üst klasmanda görev yapacak hakemler şunlar:

Caner Ak, Zorbay Küçük, Alı̇  Palabıyık, Burak Pak-
kan, Erkan Özdamar, Kadı̇ r Sağlam, Serkan Tokat, 
Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, 
Mustafa Öğretmenoğlu, Sarper Barış Saka, Bahattı̇ n 
Şı̇ mşek, Arda Kardeşler, Cı̇ han Aydın, Alı̇  Şansalan, 
Ümı̇ t Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Turgut 
Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cüneyt Çakır, Çağ-
daş Altay, Emre Malok, Fırat Aydınus, Hüseyı̇ n Göçek, 

Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Fı̇ lı̇ z, 
Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Ba-
yarslan, Alper Ulusoy, Dı̇ renç Tonusluoğlu, Emre Kar-
gın, Hakan Ceylan, Halı̇ l Umut Meler, Halı̇ s Özkahya, 

Kutluhan Bı̇ lgı̇ ç, Yı̇ ğı̇ t Arslan, Abdulkadı̇ r Bı̇ tı̇ -
gen, Alper Çetı̇ n, Koray Gençerler, Atı̇ lla Karaoğlan, 
Bülent Bı̇ rı̇ ncı̇ oğlu, Ramazan Keleş, Yası̇ n Kol.

EN ÇOK HAKEM İSTANBUL’DAN
Yeni sezonda üst klasman hakemleri listesinde 

en çok İstanbul’dan isim yer aldı. Toplam 16 ilden ha-
kemlerin bulunduğu listeye, İstanbul’dan 12, İzmir’den 
8, başkent Ankara’dan ise 6 isim girdi. Antalya’dan 4, 
Trabzon’dan 3, Adana, Bursa ve Eskişehir’den ikişer 
hakemin yer aldığı listede, Aydın, Çanakkale, Denizli, 
Edirne, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Sakarya’dan da 
birer hakem bulunuyor.

FIFA KOKARTLI HAKEMLER
Üst klasmanda yeni sezonda görev yapacak hakem-

lerden 7’si FIFA kokartı sahibi.  Türkiye’nin en kariyerli 
hakemi Cüneyt Çakır’ın yanı sıra, Halis Özkahya, Ali 
Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut 

Meler ve Arda Kardeşler FIFA kokartlı hakemler olarak 
maç yönetecek.

  n AA
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Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için 
geri sayım başlarken, 21 kulübün 10’u ge-
çen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam 
ediyor. Bu sezon ligde mücadele edecek 21 
takımdan 11’i ise yeni teknik direktörlerle 
başarı kovalayacak. Son şampiyon Medi-
pol Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş, 
Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK, İttifak 
Holding Konyaspor, Göztepe, Fraport TAV 
Antalyaspor’un yanı sıra ligin yeni ekipleri 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih 
Karagümrük, geçen sezonu tamamlayan 
teknik direktörler yönetiminde sezonu aça-
cak. Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fener-
bahçe, Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor, 
Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, 
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor ile li-
gin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, tek-
nik direktör değişikliğine giden ekipler oldu. 
Süper Lig’de geçen sezon başlarken, organi-
zasyonda yer alan 18 takımın 8’i eski teknik 
direktörleriyle “devam” kararı almıştı.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN 5’İ YABANCI
Süper Lig’de yeni sezon öncesinde ku-

lüplerin tercihi Türk teknik adamlardan yana 
oldu. Ligde mücadele edecek 21 takımın 
16’sında teknik direktörlük koltuğuna Türkler 
otururken, 5 ekip tercihini yabancı çalıştırı-
cılardan yana kullandı. Süper Lig’de Trab-
zonspor İngiliz Eddie Newton, Gaziantep FK 
Rumen Marius Sumudica, Yukatel Deniz-
lispor Hırvat Robert Prosinecki, Çaykur Ri-
zespor Hırvat Stjepan Tomas, Gençlerbirliği 
de Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Mert 
Nobre yönetiminde sezona başlayacak. Lig-
de geçen sezon başında ise 17 Türk, bir ya-
bancı teknik adam yer alıyordu.

FATİH TERİM’İN REKORU
Süper Lig’de bu sezon görev alacak tek-

nik direktörlerden Galatasaray’ın çalıştırıcısı 
Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampiyon-
luk yaşayan teknik adam konumunda bulu-
nuyor. Tecrübeli teknik adam, dördüncü kez 
görev aldığı sarı-kırmızılı takımda toplamda 
8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mut-
luluğu yaşadı. Fatih Terim dışında ligde bu 
sezon takım çalıştıracak teknik direktörler 
arasında iki isim daha şampiyonluk gör-
dü. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü 

Okan Buruk geçen sezon turuncu-lacivertli 
takımla şampiyonluğa ulaştı. Sezona Yeni 
Malatyaspor’un başında başlayacak Hamza 
Hamzaoğlu da 2014-2015 sezonunda Gala-
tasaray ile şampiyonluk yaşamıştı.
EN GENÇ VE EN YAŞLI TEKNİK ADAMLAR

 Süper Lig’de yeni sezonda görev ya-
pacak teknik adamlar içinde en genci 37 
yaşındaki Şenol Can, en yaşlısı ise 67 ya-
şındaki Fatih Terim. Fatih Karagümrük’ün 
teknik direktörlüğünü yapan Şenol Can, 3 
Nisan 1983 doğumlu. Galatasaray Teknik 
Direktörü Fatih Terim de 4 Eylül 1953 do-
ğum tarihiyle, “ligin en yaşlı teknik direktörü” 
unvanına sahip.

“DÖRT BÜYÜKLER”DE OYNAYANLAR
Süper Lig’de yeni sezonda görev yapa-

cak birçok teknik direktör, futbolculuklarında 
“Dört büyükler” olarak adlandırılan Beşiktaş, 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da 
forma giydi. Fatih Terim, Bülent Korkmaz, 
Hamza Hamzaoğlu ve Ömer Erdoğan (Ga-
latasaray), Rıza Çalımbay, Bayram Bektaş 
ve Mehmet Özdilek (Beşiktaş), Tamer Tuna 

ve Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), 
Erol Bulut (Fenerbahçe ve Trabzonspor), 
Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş),  Mert 
Nobre (Fenerbahçe ve Beşiktaş), Stjepan 
Tomas (Fenerbahçe ve Galatasaray) Sergen 
Yalçın (Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 
ve Trabzonspor) “Dört büyükler”in forması 
altında top koşturdu.

GEÇEN SEZON 13 TAKIMDA TEKNİK 
ADAM DEĞİŞTİ

Süper Lig’de geride kalan 2019-2020 
sezonunda 13 kulüp teknik adamını değiş-
tirdi. Beş kulübün teknik adam değişikliğine 
gitmediği sezonda toplam 33 teknik direk-
tör görev yaptı. Galatasaray’da Fatih Terim, 
Medipol Başakşehir’de Okan Buruk, Alan-
yaspor’da Erol Bulut, Gaziantep FK’da Mari-
us Sumudica, Demir Grup Sivasspor’da Rıza 
Çalımbay başladıkları sezonu tamamlayan 
teknik adamlar oldu.

TÜRKİYE’DE İSTİKRAR REKORU 
MİLNE’DE

Süper Lig’de geride kalan 62 sezonda 
istikrar rekoru Beşiktaş’ta görev yapan Gor-

don Milne’in elinde bulunuyor. İngiliz teknik 
adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 se-
zonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev 
yaparak, şimdiye dek Türkiye’deki en üst 
seviye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre 
çalıştıran teknik direktör unvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampi-
yonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada 
tamamladı. Beşiktaş’ın ardından çeşitli dö-
nemlerde Trabzonspor ve Bursaspor’u da 
çalıştıran Milne, Türkiye’de yaklaşık 8 yıla 
yakın teknik direktörlük yaptı.

SÜPER LİG’DE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN 
AYBABA

Süper Lig’de en deneyimli teknik direk-
törlerinden olan Samet Aybaba, en çok maça 
çıkan teknik adam unvanına sahip. Samet 
Aybaba, Türkiye’nin en üst kademe liginde 
15 takımın başında 610 kez sahaya çıkarak 
rekoru elinde bulunduruyor. Aybaba’yı, 578 
maçla Şenol Güneş izlerken, Yılmaz Vural ise 
529 karşılaşmayla üçüncü sırada yer alıyor. 
Bu sezon görev yapacak teknik adamlar ara-
sında ligde en fazla maça çıkan isim ise Rıza 
Çalımbay. Sezona Demir Grup Sivasspor’un 
başında başlayacak Çalımbay, ligde daha 
önce 519 karşılaşmada görev aldı. Fatih 
Karagümrük’ün teknik direktörü Şenol Can, 
Gençlerbirliği çalıştırıcısı Mert Nobre, Atakaş 
Hatayspor’un teknik adamı Ömer Erdoğan, 
Alanyaspor’un başındaki Çağdaş Atan’ın 
Süper Lig deneyimi bulunmuyor. Geçen 
sezonun son iki haftasında Trabzonspor’un 
başında antrenör olarak maça çıkan Eddie 
Newton ise ligde ilk kez teknik direktör olarak 
görev yapacak.

SON 13 SEZONA TÜRK TEKNİK ADAM 
DAMGASI

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu 
Okan Buruk’un çalıştırdığı Medipol Başakşe-
hir’in şampiyon tamamlamasıyla Türk teknik 
direktörlerin şampiyonluk serisi 13 sezona 
çıktı. Yabancı teknik adamlar adına son ola-
rak 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe’nin 
başında Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk 
yaşadı. O sezondan sonra tüm şampiyon-
lukları Türk teknik direktörlerin çalıştırdığı 
takımlar elde etti.

n AA

Süper Lig’e teknik bakış Ömer Şişmanoğlu 
çalışmalara başladı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’un yeniden anlaş-
maya vardığı Ömer Şişmanoğlu kulüp tesislerinde ilk ant-
renmanına çıktı. Geçen sezon takıma sağladığı katkılardan 
dolayı sözleşmesi uzatılan Ömer Şişmanoğlu, yeni sezon 
hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Antrenmana ısın-
ma hareketleri ile başlayan Şişmanoğlu, form kazanmak 
için kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Tecrübeli 
futbolcu son olarak ise şut çalışmaları yaparak antrenman 
programına son verdi. n İHA

Malatyaspor’da lig 
hazırlıkları başlıyor

Yeni Malatyaspor’da ligin 1.haftasında deplasmanda 
oynanacak Karagümrük karşılaşmasının hazırlıkları yarın 
başlayacak. 17 Ağustos’ta başladığı Bolu Abant kampını 
4 Eylül’de noktalayarak 3 günlük izne ayrılan sarı-siyahlı 
futbolcular yarın Malatya’da toplanarak hazırlıklarına ye-
niden başlayacak. Transferde şimdiye kadar kadrosuna 6 
yeni ismi dahil eden Yeni Malatyaspor, defans Murat Akça, 
Kongolu kanat oyuncusu Lukoki, Kosovalı golcü Jetmir 
Topalli, Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui, sağ bek Zeki 
Yavru, Perulu merkez orta saha Gueva ve Arjantinli kaleci 
Herrera’yı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, forvete ise 
Benjamin Tetteh’i transfer ederek taraftarına büyük mutlu-
luk yaşattı. n İHA

Enzo Roco ile
yollar ayrıldı

Beşiktaş, Şili’li stoper Enzo Roco ile yolları ayırdı. Ro-
co’ya sözleşme fesih bedeli olarak 700 bin Euro ödenecek. 
Beşiktaş’ta Roco ile yollar ayrıldı. Antalyaspor ile oynanan 
hazırlık maçında formda bir görüntü çizen ve takımda kalıp 
kalmamasıyla ilgili karar verilecek olan Roco, yönetime ay-
rılık talebini iletti ve daha önce görüşülen sözleşme fesih 
şartlarını kabul ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardın-
dan Roco’yla karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Yapılan anlaş-
ma gereği Şili’li futbolcuya 700 bin Euro ödenecek.  n İHA

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, takımlar son hazırlıklarını yapıyor. 10 takım geçen 
sezon çalıştığı teknik adamlarla yola devam ederken 5 teknik adam ise Süper Lig’de ilk kez maça çıkacak. 

Temsilcimiz Konyaspor ise Bülent Korkmaz ile başarı arayacak

Modern stadyumlar yeni sezona hazır!
Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan 

Süper Lig’de 63. sezonun başlamasına sayılı günler kalır-
ken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda. 
Ligde sezon, 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile Fe-
nerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. 
Süper Lig’de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 farklı 
statta oynayacak. Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile 
MKE Ankaragücü’nün iç saha müsabakalarına Eryaman 
Stadı ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 
14 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig’de İstan-
bul’dan 6, Antalya ile Ankara’dan ikişer, Konya, Malatya, 
İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Hatay, Erzurum, Ga-
ziantep ve Trabzon’dan da birer takım mücadele edecek.

EN FAZLA SEYİRCİ KAPASİTELİ STATLAR
Süper Lig’de en fazla seyirci kapasitesine sahip stat-

ların başında, Fatih Karagümrük’ün iç saha maçlarını 
oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.  Ligi yeni ta-
kımlarından Fatih Karagümrük, geçen sezonlarda iç saha 
maçlarını oynadığı Vefa Stadı, Süper Lig’in stat kriterle-
rini karşılamıyor. Bundan dolayı İstanbul temsilcisinin iç 
saha karşılaşmalarına UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 
yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. 
Türkiye’nin en fazla seyirci kapasiteli tesisi olan Atatürk 
Olimpiyat Stadı’nda 76 bin 761 koltuk bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ardından en fazla seyirci 
kapasitesi Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı Türk 
Telekom Stadı’nda. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan 
stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi. Fenerbahçe’nin maçla-
rını oynadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek 
kapasiteye sahip üçüncü saha konumunda.

EN AZ KAPASİTELİ STATLAR

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az kol-
tuk kapasitesine, Antakya Atatürk Stadı sahip. Ligin yeni 
ekiplerinden Atakaş Hatayspor’un maçlarını oynayacağı 
stadın, 5 bin 583 kişilik kapasitesi bulunuyor. Akdeniz 
temsilcisi, sezon içinde şehirde yapımı süren yeni stada 
geçecek. Gerçekleştirilecek taşınmayla Hatayspor’un iç 
saha maçlarını oynadığı stadın kapasitesi 25 bine yük-
selecek. Alanyaspor’un maçlarını yapacağı Bahçeşehir 
Okulları Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az kapasiteye 
sahip ikinci saha konumunda. Hatay’daki yeni stadın 
açılmasıyla Alanya, Süper Lig’in en az kapasiteli stadına 
sahip olacak.

MODERN STATLAR
Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen 

modern statlarda oynanacak. Bu yılın başında hizmete 
giren Ankara’daki Eryaman Stadı ile İstanbul’daki Türk 
Telekom Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih Terim 
Stadı, Trabzon’daki Medical Park Stadı, Sivas’taki Yeni 4 
Eylül Stadı, Gaziantep’teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşe-
hir Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir’deki Gürsel Aksel 
Stadı, Alanya’daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize’deki 
Çaykur Didi Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir 
Has Stadı ile Yeni Malatya Stadı, 2009 yılı sonrasında 
açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor. İstanbul’daki Ata-

türk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan 
Stadı ile Denizli’deki Atatürk Stadı, Erzurum’daki Kazım 
Karabekir Stadı, son dönemde yapılan yenileme çalışma-
larının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.

1950 yılında yapılan Hatay’daki Antakya Atatürk Stadı 
ise Süper Lig’in en eski tesisi olarak dikkati çekiyor. Şe-
hirde yapımı süren yeni stadın tamamlanarak hizmete 
girmesiyle ligde modern olmayan stat kalmayacak.

Takım Stat Kapasite Yapım/Yenileme yılı
Alanyaspor Bahçeşehir Okulları 10.128 2011
Antalyaspor Antalya 32.537 2015
Beşiktaş Vodafone Park 41.188 2016
BB Erzurumspor K. Karabekir 21.374 2010
Ç. Rizespor Çaykur Didi 15.332 2009
Denizlispor Denizli Atatürk 18.745 2019
F. Karagümrük Atatürk 76.761 2002
Fenerbahçe Ülker 47.834 2006
Galatasaray Türk Telekom 52.223 2011
Gazişehir Kalyon 33.502 2017
Gençlerbirliği Ankara Eryaman 20.560 2019
Göztepe Gürsel Aksel 19.713 2020
Hatayspor Antakya Atatürk 5.583 1950
M. Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17.156  2014
Kayserispor BB Kadir Has 32.864 2009
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13.856 2010
Konyaspor Konya BŞB 42.000 2014 
Ankaragücü Eryaman 20.560 2019
Sivasspor Yeni 4 Eylül 27.532 2016
Trabzonspor Medical Park 40.788 2016
Y. Malatyaspor Yeni Malatya 25.745 2017
n AA

Hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır
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İMAM HATİP OKULU ATLETİZM 
ÜÇÜNCÜ DÖNEM VE ERDEM ŞERBETÇİGİL
15.Sayımızda 1951 – 1970’li yılların 

ortasını kapsayan dönemde Mustafa 
Yavuz merkezli İmam Hatip Okulu vAt-
letizm’in ilk dönemini araştırdık ve yaz-
mıştık.

1970’li yılların ortasından Milli Atlet – 
Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Şerbet-
çigil’in 1986 yılında göreve başlayıncaya 
kadar ki 10 yıllık 2. dönemi daha sonra 
yazmaya karar verdim. Çükü bu dö-
nemde Mehmet Özdil, Harun Erdoğdu, 
Servet Uzuncan, Ahmet Pişkin Önoğlu, 
Mustafa Çoban, H.Hüseyin Çiçek, Yu-
suf Güç, Ahmet Başalp, Adnan Gönç, 
İsmail Tosun (küçük), D.Ali Erdoğan, 
Muhammed Acıyan, Abdullah Yaman..
gibi bir çok atlet ismi var olmasına rağ-
men bu dönem takımdan ziyade ferdi 
yönde yarışmalara katıldığını gözlüyoruz. 
Bu döneme ait bilgileri toplamak zaman 
alacağı için, bu dönemi birkaç sayı sonra 
değerlendireceğiz.

KONYA İMAM HATİP OKULU 
ÜÇÜNCÜ DÖNEM EMEKTARI – 

LİDERİ ERDEM ŞERBETÇİGİL
1962 yılında Konya’da doğdu. Baba-

sını 5 aylıkken kaybetti.
Endüstri Meslek Lisesi Beden Eğitimi 

Öğretmeni Süleyman Demir sınıf seç-
melerinde Şerbetçigil’i keşfetti ve artık 
o, stat’ta Muzaffer Tulukcu’nun ekibin-
de antrenmanlara başladı. Hırs küpü ve 
çalışkanlığı ile Şerbetçigil her geçen gün 
performansını yükseltti. O artık Okul ve 
Konya takımının 800 – 1500 cüsü idi.

Bendeniz Muzaffer Tulukcu 1974 
yılında antrenörlüğe başlamıştım. Şer-
betçigil’in spora başladığı 1977 yılında iyi 
bir çalışma ortamını sağlamıştık. Diğer 
taraftan Şerbetçigil kuşağının Mehmet 
Özdil, Bahattin Çağdaş, Emin – Nuri 
Bilgin..gibi ağabeylerinin olması onların 
avantajıydı, çünkü büyükler onlar için 
özenilebilecek örneklerdi. Diğer taraf-
tan Konya atletizminin ve antrenör Tu-
lukcu’nun orta mesafedeki yoğunluğu 
da Şerbetçigil için büyük bir avantajdı. 
Çok az yaş farkı ile Ali Tunç, Hüseyin 
Kıyak ve Zafer Göçmez gibi isimlerle 
tatlı rekabet halinde antrenman yap-
makta Şerbetçigil’in performansını 
artırdı.

Nitekim Şerbetçigil, Tunç, Göçmez 
ve Kıyak’tan oluşan kros takımı birçok 
başarılara beraber imza attılar. Bunun en 
büyüğü 1981 yılında Ankara’da Anıtkabir 
çevresinde yapılan 100. Yıl Atatürk’ü 
anma koşusunda Şerbetçigil, Tunç, 
Göçmez ve Kıyak’tan oluşan Konya Ta-
kımı Genç Erkekler’de Şampiyon oldu.

Erdem Şerbetçigil 1979 yılında İz-
mir’de İ.S.F seçmelerinde 1500m. de 
4.14.5 lik derecesi ile birinci oldu ve ilk 
Milli formasını Fransa’da yapılan Liseler 
Dünya Şampiyonasında giydi 4.07.9 ile 
Dünya 14.sü oldu.

10 Ocak 1980 tarihinde Konya Dut-
lukır Parkurunda organize edilen Okul-
lar Kros Türkiye Birinciliği’n de genç 
erkeklerde yarışan Erdem Şerbetçigil 

birinci oldu. Takımı Endüstri Meslek 
Lisesi’de şampiyonluk kupasının sa-
hibi oldu.

Aynı yıl İstanbul’da yapılan Ömer 
Besim Koşalay Kırkoşusu’n da Şerbet-
çigil  4000m. Yıldız Erkeklerde şeref 
kürsüsünün en üstündeydi.

Konya atletizminin en hırslı atletle-
rinden olan Şerbetçigil 1981 yılında ise 
İzmir’de yapılan Gençler Türkiye Birin-
ciliği’nde 1500m. de 4.00.4 ile birinci 
oldu ve Konya Rekoru’nu kırdı. 1982 
yılında da yine 1500m. de Gençler Türki-
ye birinciliği başarısını devam ettirdi.

1980 yılında Ankara Spor Akademi-
si’nde öğrenciliğe başlayan Şerbetçigil 
antrenman ve müsabakalarına devam 
etti. Nitekim 1983 yılında Şerbetçigil 
800m de 1.54.9 ile 1500m.de 3.52.5 
koşarak Konya rekorlarını yeniledi.

1977 yılında Demirspor forma-
sı ile spora başlayan Şerbetçigil 1983 
yılında Galatasaray’a transfer oldu. 
Şerbetçigil Demirspor’da yarışırken 
öksüzlüğü nedeniyle Ali Gözönü’nün 
özel ihtimamını elde etmişti. Gözönü 
yıllarca Erdem Şerbetçigil’e okul harç-
lığı verirken her antrenman sonrası da 
Şölen Pastanesi’nden salep ikramına 
mazhar olmuştu.

Erdem Şerbetçigil mezun olduğu 
yıl(1984) Afyon Bolvadin’de Beden Eği-
timi Öğretmenlik görevine başladı. 1986 
yılı nisan ayında Konya İmam Hatip 
Okulu’na tayin olunca da faal sporcu-
luk hayatına son verdi. Kolları sıvadı 
bir taraftan derslerine girerken diğer 
taraftan iyi bir atletizm takımı çıkart-
manın çabasına girdi.

1986 Nisan’ında göreve başlayan Er-
dem Şerbetçigil 1998 yılına kadar 12 yıl 
atletizmle yattı atletizmle kalktı. Dok-
sanın üzerinde İmam Hatip Öğrencisi 
antrenman ve müsabakalara katıldı.

İşte hatırlanabilen isimler
Ali İhsan Karataş, Sırıkla Yüksek 

Atlamada (4.30) ve Dekatlonda Milli 
formayı giydi.

Ali Topal, 10.000m. Büyüklerde 
Türkiye 3. oldu 31.37.2 lik derecesi 
ile Konya rekorunu kırdı. 1995 – İzmir, 
ayrıca 2003 te Büyükler Kros Türkiye Bi-
rinciliğ’nde 5. 

Hüseyin Özdemir, 1995 te 2000m. 
5.52 ile 19 yaş altında Türkiye 1. 

Şamil Koçak, Gülle Atmada Okullar 
Yıldızlarda 12.77 ile 3.. 1992 de Salon 
Türkiye 2. 

Muttalip Özdemir, Disk Atma Yıldız-
larda 51.10 ile Türkiye 1. 

Muammer Tüysüz, 1993 te Okullar 
Türkiye Birinciliği’nde Ciritte 45.60 ile 3. 
Yıldızlar Ferdide Türkiye 3. 

Mehmet Çelik, 1992 Çekiç Atma 
Yıldızlar Türkiye 3.sü, Gülle Atmada Tür-
kiye 2.si , Gülle Atma Okullar Yıldızlarda 
12.77 ile 3. 

Kemal Küçükköroğlu, 100m.de 
11.1 Konya Rekoru egale, 50 m Salon 
Gençler Türkiye 1.si

Sami Söğüt, Yüksekte 1.90, Ciritte 
55m.

Ali Ulvi Çiftçi, Yüksekte 1.68, 200m. 
25.15

Musa Tunç (3 Adım) - Mustafa To-
run (Sprint) - İsmail Öner (Cirit) - Cemil 
Küçükkolbaşı (Engel) - Süleyman Çoğal 
(Sırık) - Ahmet Parlak (Sprint )- Abdullah 
Şamlı (Gülle, Disk) Cengiz Şengül - Şakir 
Şengün (Gülle, Disk – Çekiç) - Ahmet 
Koyuncu (Uzun Atlama) – Mehmet Erol 
(Engel) –Fatih Çekindil (Sprint) – Tuncay 
Albudak (Çekiç Atm)a – Mustafa Cengiz 
(Disk), Levent Kavuş (Uzun Atlama) – Bi-
rol Turan (Disk) – Hasan Eroğlu (Engel) 

Şerbetçigil’in orta mesafe ve kros 
ordusu ise şu isimlerden oluşmuştu, 
Ali Topal, Ali Kambur, İsmail Tutça, Ce-
lalettin Kambur, Lokman Koyuncuoğlu, 
Adem Fidan, İsmail Özmen, Savaş Ba-
ran, Muammer Ünver, İsmail Altıpınar, 
Cengiz Tosun, Memiş Kaya, Ali Tam, 
Eşref Temel, Kasım Örnek, Osman Boz-
demir, Cafer Özer, Mustafa Kılınç, Fetih 
Yüksel, Fatih Bayrakçı, Osman Hezer 
Reşat Dalda, Adem Ünal, Ali Gülboy, 
Mehmet Erdeğer, Remzi Alkan, H.İbra-
him Sağlam, Nuri Vural, Mehmet Akyüz, 
Cahit Yeloğlu, Muammer Toy, Adem 
Yılmaz, Seyit Bilci, Mehmet Eser, Kasım 
Eser ve Nurettin Yeşiltaş.

Erdem Şerbetçigil’in bu konudaki 
en büyük destekçisi Okul Müdürü Bekir 
Yiğit ile meslektaşları İbrahim Tutak 
ve Ali Bingöl’dü.

Beden Öğretmeni Şerbetçigil okulda 
dersi biter bitmez, Stad’ın yolunu tutu-
yor, öğrencilerinin antrenmanları ile ilgi-
leniyordu. Hafta sonları çoğu kez Konya 
ve diğer illerde yapılan yarışmalardaydı.

Teknik branşlarda yarışan spor-
cular konusunda Bölge antrenörü 
Durmuş Ali Erdoğan’ın katkılarından 
memnun olan Erdem Şerbetçigil’in at-
letlerden ön plâna çıkanları Bölge ve Fer-
di Şampiyonlarla kendilerini geliştirdiler.

 Konya İmam Hatip Okulu 1992 ve 
1993 yılında zirve yaptı ve şu dereceleri 
elde etti.

1993 Yılında İzmir’de Okullar Tür-
kiye Birinciliğinde Yıldız Erkek Takımı 
Şampiyon oldu.

1992 Yılında Isparta’da Okullar Kros 
Grup Birinciliği’nde Genç Takım Birinci, 
aynı yarışta Yıldız Takım ise üçüncü oldu.

1993 Yılında Denizli’de yapılan Puanlı 
Atletizm Grup Birinciliği’nde Lise Takımı 
üçüncü oldu.

Tüm bu potansiyelin devamı olan 
ön plâna çıkmış atletlerin oluşturduğu 

P.T.T Spor (Telekom) ve Büyükşehir 
Belediyespor kulüplerimizin faaliyetle-
rini ayrıca başka bir sayımızda kaleme 
alacağız.

İmam Hatip Okulu devamında en 
son M.Akif Anadolu Lisesi’nden 2018 
yılında emekli olan Milli Atlet, Beden Eği-
timi Öğretmeni, Antrenör Erdem Şerbet-
çigil halen Konya’da yaşıyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU
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 1993 Ortaokullar Atletizm Türkiye Birincisi olan İmam Hatip Okulu’nu Milli Eğitim 
İl Müdürü Ömer Kaya kabulde... Okul Müdürü Bekir Yiğit ve Beden Eğitimi 

Öğretmeni Erdem Şerbetçigil ile…

Erdem Şerbetçigil’in hazırladığı Konya İmam Hatip Okulu Atletizm Takımı 
İzmir de Şampiyon olunca gazetelere manşet olmuştu…

10 Ocak 1980 Konya Dutlukır... Liseler Türkiye Şampiyonası Gençler Birincisi 
Erdem Şerbetçigil ödülünü Zeki Ülker’den alırken...

1981, 100. YIL  ATATÜRK’Ü ANMA KROS YARIŞMASINI KAZANIP ŞAMPİYON 
OLAN KONYA GENÇ TAKIMI. Erdem Şerbetçigil, Hüseyin Kıyak, Zafer Göçmez, Ali 

Tunç ve Antrenör Muzaffer Tulukcu.

12 Aralık 1987. Konya İHO Ortaokul ve Lise Kros Takımı Beden Eğitim Öğretmeni Erdem 
Şerbetçigil ile...

İmam Hatip Okulu Atletizm Takımı teknik branşçı atletler; Kemal Küçükköroğlu, Ali Ulvi Çifçi, 
Mehmet Çelik ve M. Akif Özcan, antrenörleri D. Ali Erdoğan’la...

1981, İzmir.  1500 metrede birinci olan Erdem 
Şerbetçigil’in ödülünü Konyalı atletlerin 

antrenman programlarında emeği olan Prof. 
Dr. Doğan Demirhan takdim ederken...

Erdem Şerbetçigil’in başarılı atletlerin. Ayak-
takiler: Kasım Örnek, Kemal Küçükköroğlu. 

Oturanlar: Ali Kamber ve Ali Topal…

Erdem Şerbetçigil, 1978…

1993 Denizli İHO Ortaokul Takımı Gurup Şampiyonu aynı yıl Türkiye Şampiyonu... 26 Ekim 1968. Konya Bahri Güzelkılıç, İlker Zümrüt, Yaşar Bulu finişte Erkek Lisesi atletleri Beden Eğitim öğretmenleri Tezcan Uzcan ile 1971



TFF Süper Lig’de 2020-2021 Sezonu 
bu hafta başlayacak. Temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, İlk haftayı BAY geçer-
ken ligdeki ilk maçını ikinci haftada deplas-
manda Gençlerbirliği ile oynayacak. Yak-
laşık 1 aydır sezon hazırlıklarını Konya’da 
sürdüren Yeşil Beyazlılar, rakiplerine göre 
sezona 1 hafta fazladan hazırlanma şansı 
yakalayacak. 

TRANSFERLER BİTİRİLEMEDİ
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İt-

tifak Holding Konyaspor’da bir yandan da 
transfer çalışmaları devam ediyor. Kad-
rosuna en az 2 santrfor ve farklı bölgelere 
yerli oyuncular katması beklenen Anadolu 

Kartalı henüz bu hedefini gerçekleştire-
bilmiş değil. Geçen sezon gol yollarında 
büyük sıkıntı çeken Yeşil Beyazlılara gö-
nül veren taraftarlar ise kadronun henüz 
tamamlanamamış olmasından dolayı en-
dişeli. 

İMZA HAFTASI
Taraftarın en çok merak ettiği santrfor 

transferini henüz resmiyete kavuşturama-
yan Konyaspor, bu haftayı imza haftası 
ilan etti. Transfer çalışmalarını büyük ti-
tizlikle yürüten Anadolu Kartalı, bu hafta 
golcülerden en az birini açıklamak istiyor. 
Kulübün basın sözcüsü Ali Kemal Işıkçevi-
ren santrfor transferinin müjdesini vermiş 

ancak resmi sözleşme için hafta içini işaret 
etmişti. 

FAZLADAN 1 HAFTA
Transferde istediği takviyeleri henüz 

yapamayan Konyaspor’un en büyük şansı 
ise lige rakiplerine göre 1 hafta geç başla-
yacak olması. İlk haftayı BAY geçecek olan 
Anadolu Kartalı, bu arada transfer sorunu-
nu çözme ve lige tam kadro başlama şan-
sına sahip olacak. 

Yeşil Beyazlılar ilk haftayı BAY çekme-
se, Thuram’ın gol umudu olduğu kadro ile 
ilk mücadelesine çıkmak zorunda kalacak-
tı. 

YERLİ TAKVİYESİ ŞART

2 yabancı golcü için temaslarını sık-
laştıran Konyaspor’un bir diğer hedefi ise 
yerli harekatı. Gelecek sezondan itibaren 
yabancı sınırının kademeli olarak haya-
tımıza girecek olması nedeniyle yabancı 
oyuncularda kiralama yöntemine giden 
Konyaspor, ayrıca genç ve yerli oyuncuları 
kadrosuna katarak şimdiden hazır olmak 
istiyor. Ayrıca yerli gençlerle uzun lig ma-
ratonunda kadro derinliği yaratmak isteyen 
Yeşil Beyazlılar, özellikle alt liglerden ye-
tenekli oyuncular için girişimde bulundu. 

Kısa süre içinde transferlerin akıbeti-
nin netleşmesi bekleniyor.   

n SPOR SERVİSİ

İMZA HAFTASI!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Transferde geç 

kaldığına yönelik eleştiri oklarının hedefi olan Anadolu Kartalı, bu hafta forvet transferini tamamlayarak 
sorunu ortadan kaldırmayı planlıyor. Yeşil Beyazlılar yerli takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı

Konyaspor’dan
Baş sağlığı mesajı

1922 Konyaspor
lige hazırlanıyor

Yavru Kartal’a
genç forvet

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’da yeni sezon 
hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Samsunspor ile 
oynanacak hazırlık maçı öncesinde KOVİD-19 testleri pozitif 
çıkan 4 futbolcu ve 1 antrenörün katılmadığı antrenmanda 
Yeşil-Beyazlılar ligin başlamasına az bir süre kala hazırlık-
larını sürdürdü. Bir yandan yeni sezon hazırlılarını sürdüren 
1922 Konyaspor’da diğer yandan da transfer çalışmaları 
sürüyor. Son olarak Serik Belediyespor’da forma giyen sol 
bek Hamit Kulya’yı kadrosuna katan Yeşil-Beyazlılar, önce-
sinde de orta saha oyuncuları İsmail Güven ve Maksut Taş-
kıran’ı kadrosuna katmıştı. Bir sol kanat transferi daha ya-
parak transfer tahtasını kapatmak isteyen 1922 Konyaspor, 
yeni sezonda oldukça genç bir kadro ile mücadele edecek. 
Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alacak Yavru 
Kartal’da hedef Play-Off’lar olacak.

 n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un eski yöneticilerinden Zeki 
Çimen’in babası Mustafa Çimen hayatını kaybetti. Konuyla 
ilgili başsağlığı mesajı yayımlayan Konyaspor şu ifadeleri 
kullandı: “Konyaspor’umuzun eski yöneticilerinden Zeki Çi-
men’in babası Mustafa Çimen’in vefatını derin bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan Rahmet, Çimen 
ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” n SPOR SERVİSİ

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’da transferler 
devam ediyor. Yavru Kartal son olarak Mehmet Gaffar Öz 
ve Faruk Yaldıran’a kadrosuna kattı. Yeni sezonda genç bir 
kadro ile başarı yakalamak isteyen Yeşil-Beyazlılar forvet 
oyuncusu Mehmet Gaffar Öz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
Konyaspor akademisinde oynayan genç futbolcu yeni se-
zonda 1922 Konyaspor forması terletecek. 

Yeşil Beyazlılar’ın kadrosuna kattığı bir diğer isim de 
Faruk Yaldıran. Son olarak Diyarbekirspor’da oynayan Kon-
yalı futbolcu Faruk Yaldıran ile sözleşme imzalandı. Konuy-
la ilgili açıklama yayımlayan Yeşil-Beyazlılar şu ifadeleri 
kullandı: “Faruk Yaldıran ile sözleşme imzaladık. Kulübü-
müz, En son Diyarbekirspor’da oynayan savunma oyuncu-
su Faruk Yaldıran ile 1 yıllığına anlaştı.Kulüp Başkanımız 
Sn.Muhammet Zahir Renklibay’ın katıldığı tören ile 1 yıllık 
sözleşme imzalandı.” n  SPOR SERVİSİ

Konyaspor: Bu formanın hakkını verin ‘Lisanslı ürünler Konya Store da satılacak’

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor yeni sezon formalarını an-
lamlı bir video ile tanıttı. Anadolu Kartalı, 
2020-2021 sezonunda giyeceği formaları 
resmi sosyal medya hesabından video 
ile duyurdu. Milli ve manevi değerlere 
önem veren İttifak Holding Konyaspor 
geçmiş dönemdeki gibi forma tanıtı-
mında da yaptığı video ile alkış topladı. 
Şehit olan Ömer Halisdemir, Fethi Sekin, 
Abdullah Taha Koç ve Eren Bülbül gibi 
isimleri forma tanıtımında anan Kon-
yaspor’un bu hareketi sporseverlerden 
tam not aldı. Yeşil-Beyazlı kulübün forma 
tanıtımı videosu bir mahallede futbolcu-

lar Ömer Ali Şahiner ve Musa Çağıran, 
Scout ekibi Adnan Erkan ve Erol Mıngır’ın 
yer aldığı mahalleli çocuklarla birlikte 
düzenlenen maçı anlatıyor. Bir kız çocu-
ğunun spiker görevini üstlendiği forma 
tanıtımında bahçesine top kaçan yenge 
ortaya çıkıyor ve bu formanın hakkını ve-
rin diyor. Konyaspor’un video tanıtımın-
daki etiketi de dikkat çekti. Anadolu Kar-
talı, #BuFormanınHakkınıVerin etiketiyle 
adeta mesaj verdi. Konyaspor’un yeni 
sezonda giyeceği formalardan Çubuklu 
ve Beyaz forma 169.95 TL’den Siyah 
forma ise 199.95 TL’den satışa sunuldu. 

n  SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe kulübü diğer takımları-
nın formalarının da kendi mağazaların-
da satılacağını açıklamasından sonra 
temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
konu ile ilgili açıklama yayımladı. Kon-
yaspor’un lisanslı ürünlerinin sadece 
Konya Store da satılacağını açıklayan 
Konya Store Mağazalar Genel Müdürü 
Ali Koçak, “Konyaspor’umuzun lisanslı 
ürünlerinin Fenerium Mağazası’nda sa-

tılmasıyla ilgili kulübümüze gönderilen 
iyi niyet mektubu yetkili makamlarımız 
vasıtasıyla en kısa sürede teslimat ka-
biliyetine sahiptir. Bu vesileyle teklif için 
teşekkür ederiz. Lisanslı ürünlerimizin 
taraftarlarımıza ulaştırılması konusun-
da ise bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da kendi imkan ve olanaklarımızı 
kullanacağımızın bilinmesini isteriz.” 
ifadeleri kullandı. n  SPOR SERVİSİ

RPS

Konyaspor antrenman maçı yaptı

Kaptan Ali Turan 37 yaşında

Altınordu Kerim ve Oğulcan’ı vermedi

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Konya’da sür-
dürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında kendi arasında bir antren-
man maçı oynadı. Alt yapıdan A takıma kazandırılan genç oyuncuların 
da yer aldığı maçı Beyaz takım 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Ağustos’tan bu yana Konya Büyükşe-
hir Belediye Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla devam eden 
İttifak Holding Konyaspor antrenman maçı oynadı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Stadyumu’nda dün saat 13:00’da başlayan mücadelede alt 
yapı takımlarından gelen ve bir süredir Konyaspor ile birlikte antren-
manlara katılan Emre, İzzet, Hüseyin ve kaleci Mehmet’te yer aldı.

İki devre halinde oynanan ve 1-0 Beyaz Takımın üstünlüğüyle ta-
mamlanan karşılaşma sonrasında bugün (7 Eylül Pazartesi günü) izin 
yapacak İttifak Holding Konyaspor, çalışmalarına 8 Eylül Salı günü Ka-
yacık Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz ittifak Holding Konyaspor’da deneyimli fut-
bolcu Ali Turan’ın doğum günü kutlandı. Yeşil-Beyazlılara 2012 yılında 
Antalyaspor’dan transfer olan 37 yaşındaki stoper, Konyaspor’da 8. yılı-
nı geçiriyor. Kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Galatasaray 
ve Antalyaspor formaları giyen Ali Turan kariyerinin en başarılı dönem-
lerini Anadolu Kartalı’nda geçirdi. 8 başarılı sezonda Yeşil-beyazlı for-
ma ile 222 maça çıkan Ali Turan tam 74 kez sarı kart gördü. Söz konusu 
maçlarda 6 da kırmızı kart gören 37 yaşındaki stoper, 2 asist katkısında 
bulundu. İttifak Holding Konyaspor’un ligi 3. Lig tamamlamasında ve 
kupa şampiyonluklarında takımına ciddi katkı sağlayan Ali Turan müca-
delesiyle ön plana çıkmış ve taraftarların takdirini toplamıştı.  Yeni ya-
şını kutlayan Ali Turan’ı Konyaspor’da unutmadı. Resmi sosyal medya 
hesabından bir gönderi paylaşan Yeşil-Beyazlı kulüp, ‘Nice yıllara Ali 
Turan! paylaşımıyla deneyimli defans oyuncusunu kutladı. 

n SPOR SERVİSİ

TFF 1. Lig’de Denizlispor’dan 2 yıl önce alıp yıldızını parlattığı 21 ya-
şındaki Hüseyin Atakan Üner’i Süper Lig ekibi Beşiktaş’a, pilot takımı Niğ-
de Anadolu’da oynattığı kaleci Muhammet Taha Tepe’yi Trabzonspor’a 
satan Altınordu, transferin gözde isimleri Oğulcan Ülgün ve Kerim Alıcı’yı 
Konyaspor’a vermedi. Süper Lig ekibi yeşil-beyazlılarla kıran kırana pa-
zarlığa giren Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın iki oyuncu için toplam 700 bin 
Euro bonservis teklifi geri çevirdiği öğrenildi. 

Altınordu’nun Oğulcan ve Kerim için 1 milyon Euro ve sonraki satışın-
dan pay istediği bildirildi. Orta sahada görev yapan 22 yaşındaki Oğulcan 
ve sağ bekte forma giyen 23 yaşındaki Kerim’i Konyaspor’un yanı sıra Sü-
per Lig’den birçok takımın istediği vurgulandı. İkiz kardeşi sağ kanat Barış 
Alıcı, 2 yıl önce kaleci Berke Özer’le birlikte Altınordu’dan Fenerbahçe’ye 
transfer olan Kerim’in adı uzun süre Beşiktaş’la da anılmıştı.  

n SPOR SERVİSİ


