
KAPALI MARAŞ’A 
KONYA ELİ DEĞDİ

Dolandırıcılar boş durmuyor 

Konya Büyükşehir Belediyesi, KKTC’de 46 yıldır kapalı 
tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya 

başlanan Kapalı Maraş bölgesinde çevre düzenlemesi 
ve peyzaj çalışmaları yaptı. Başkan Uğur İbrahim 

Altay, “Elhamdülillah bu görevimizi Konyalılar adına 
başarıyla gerçekleştirdik” dedi.  n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya’da son haftalarda işadamlarına ve işletmelerine yönelik 
dolandırıcılık girişimleri arttı. Dolandırıcılık olaylarına karşı Konya’da 

bulunan odalar ve kamu kurumları bilgilendirici mesaj gönderdi.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ziraat odaları destek bekliyor
Çiftçiye önemli hizmetler verdiklerini belirten Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, 
ziraat odalarının direk destek almasının sağlanmasını istedi. Kara, bu sayede Ziraat 
Odalarını daha da güçlendireceğini ve çiftçiye daha çok destek olabileceklerini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE 

05 0704 KOSKİ Pandemi 
Kurulu toplandı

Mahalle mahalle 
gezip kalaylıyor

Hüma Okulları’ndan
TÜRSAB’a ziyaret

‘Esnaf paketi’ şart!
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Cuma günü itibariyle başlayacak kısıtlamalardan etkilenen 

esnaf ve sanatkarın dertlerine derman olacak yeni bir ekonomi paketi beklediklerini söyledi 
ESNAFLARIMIZ 
ETKİLENECEK

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Cuma günü itibariy-
le başlayacak kısıtlamalardan 
etkilenen esnaf ve sanatkarın 
dertlerine derman olacak yeni 
bir ekonomi paketi bekledikle-
rini dile getirerek, “Adı sadece 
Esnaf Paketi olması gereken 
bir paketin gündeme alınacağı 
dair hiçbir şüphemiz yok” diye 
konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE 

VAKALAR ARTTI 
TEDBİRLER GELDİ

Yükseliş eğilimine geçen koro-
navirüs, yeniden tedbir getirdi. 
Alınan kararla yüzyüze eğitim 
yılsonuna kadar yapılmayacak, 
haftasonu ise 10:00-20:00 saatleri 
arası dışında sokağa çıkmak 
yasak olacak. Bunun dışında 
kafe ve restoranlar ise sadece 
paket servis yapabilecek. Alınan 
tedbirlerle birlikte bazı esnaflar 
ise ekonomik açıdan zor duru-
ma düşecek.

Pilav parasını 
Afrika’ya ayırdılar

Konya emniyeti 
İzmir için görevde 

Selçuk’ta atıklar
enerjiye dönüşüyor

Kapalı Pazar 
açığı kapattı

Uysal Promosyon Yönetim 
Kurulu Üyesi Samet Uysal ve 
nişanlısı Şüheda Pınar örnek 
bir davranışa imza attı. Pande-
miden dolayı düğünde pilav 
ikramında bulunamayan çift 
pilav bütçesini Afrika’da 1 su 
kuyusu, 10 katarakt ameliyatı 
ve 2 yetimin 1 yıllık ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere ayırdı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

İzmir’de meydana gelen 6.6 
büyüklüğündeki depremin 
ardından bölgede devam 
eden hasarlı binaların tahliye 
ve yıkım çalışmalarına des-
tek olmak amacıyla Konya İl 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
çevik kuvvet timleri bölgeye 
görevlendirildi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Bilimsel çalışmalarını insan ve 
tabiat endeksli yürüten Selçuk 
Üniversitesi de bu alanda yeni 
bir proje geliştirdi. Teknoloji 
Fakültesi’nin hazırladığı proje 
ile hayvansal atıklar enerjiye 
dönüştürülüyor.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Yaptığı hizmetlere her geçen 
gün yenilerini ekleyen Selçuklu 
Belediyesi, Kosova Mahalle-
si’nde kazandırdığı kapalı semt 
pazarıyla ilçe halkının önemli 
bir ihtiyacını daha karşılamış 
oldu. n HABERİ SAYFA 4’TE
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Çiftçiye önemli hizmetler verdiklerini belirten Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, ziraat odalarının direk destek almasının sağ-
lanmasını istedi. Kara, bu sayede Ziraat Odalarını daha da güçlendireceğini ve çiftçiye daha çok destek olabileceklerini söyledi 

Ziraat Odaları 
desteklenmeli 

Konya’nın önemli ilçelerin-
den biri olan Ilgın, tarımsal üre-
timde de ciddi bir paya sahip. 
Bu kapsamda Ilgın’da hububat 
ürünleri ve şeker pancarı baş-
ta olmak üzere birçok tarımsal 
üretim gerçekleştiriliyor. Yakla-
şık 800 bin dekar tarım arazisi 
bulunan Ilgın’daki bu arazilerin 
yaklaşık 400 bin dekarı kuru, 
yine yaklaşık 250-300 bin de-
karlık arazisinde ise sulu tarım 
yapılabiliyor. Bölgenin tarımsal 
potansiyeli artırmak ve çiftçi-
lerin yanında olmak amacıyla 
Ilgın Ziraat Odası ise önemli ça-
lışmalar yürütüyor. Tohum ele-
me hizmeti ve ekipman desteği 
veren Ilgın Ziraat Odası, bölge-
ye değer katıyor. 

ÜRÜN ÇEŞİDİ ARTIYOR 
Ilgın Ziraat Odası Başka-

nı Ahmet Kara, Ilgın’daki ta-
rım-hayvancılık ve Ilgın Ziraat 
Odası’nın çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi. Ilgın’da Ziraat 
Odası’na bağlı yaklaşık 11 bin 
çiftçi olduğunu belirten Kara, 
Ilgın’ın tarımsal potansiyelinin 
oldukça önemli olduğunu söy-
ledi. İlçede yaklaşık 800 bin 
dekar tarım alanı olduğunun 
bilgisini paylaşan Başkan Kara, 
şöyle devam etti, “Bunun 400 
bin dekarı kuru, 250-300 bin 
dekarı sulanabilir arazi. Yak-
laşık 100 bin dekarı da ÇKS’ye 
kayıtlı olmayan arazidir. Yakla-
şık 200 bin dekar kadar buğday, 
100-120 bin dekar arpa, 20 bin 
dekar kadar da yulaf ekiliyor. 
Şeker pancarı, mısır yine bölge-
mizde yetişiyor. Çiftçimiz ken-
di hayvanlarına yetecek kadar 
yonca ekiyor. Ayçiçeği de yine 
bölgemizde ekilmeye başlanan 
ürünlerden. Ayçiçeği sözleş-
meli ekiliyor. Şekerpancarı gibi 
avansını, desteğini alıyor. Alı-
cısı fazla yoktu ama şuan böl-
gede TORKU ayçiçeğine alım 
garantisi veriyor. Bu nedenle 
çiftçi son zamanlarda ayçiçeği-
ne yönleniyor. Yine haşhaş böl-
gemizde ekiliyor. Haşhaş direk 
yurtdışına ihraç ediliyor. Bu yıl 
18 bin dekara kadar çıktı ekim 
alanı. Devlet kontrolünde eki-
len bir ürün. Fiyatı da geçen 
yıla göre yüzde 70 civarlarında 
arttı. Para ettiği için ekim alan-
ları arttı. Kanola, bezelye gibi 
ürünler de yetişiyor.”

ŞEKER PANCARI DESTEK 
KAPSAMINA ALINMALI

Başkan Kara, Ilgın Şeker 
Fabrikası’nın önemine dikkat 
çekti. Şeker Fabrikalarının dev-
letin elinde kalması gerektiğini 
söyleyen Başkan Kara, “Şeker 
fabrikaları özele geçmemeli. 
Şeker sanayi malı olduğu için 
devletin elinde kalması çiftçi-
miz için bir avantaj. Ama 1 yıl 
önceden şeker pancarının fi-
yatının belirlenmesi gerekir. 
Çiftçi mahsulün yarısını devlete 
veriyor, yarısını verdikten son-
ra fiyat açıklanıyor. Bir de şeker 
pancarına da destek verilmesi 
gerekiyor. Şuana kadar şeker 
pancarına hiç destek verilme-
di. Şeker pancarının da destek 
kapsamına alınması gerekiyor” 
dedi. 

SÜT FİYATLARI AÇIKLANMALI
Başkan Kara, hayvancılıkla 

ilgili de önemli açıklamalarda 
bulundu. Ilgın bölgesinde ciddi 
anlamda büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılık yapıldığına vurgu 
yapan Başkan Kara, “Bölgemiz-
de büyükbaş hayvan potansiyeli 
yüksek gitgide de yükseliyor. 
Devletin verdiği desteklerle de 
bölgeye 10-15 civarında bü-
yük çiftlik kuruldu. 150 bin ci-
varında büyükbaş hayvan var, 
400 bin civarında da küçükbaş 
hayvanımız var. Bu sayı giderek 
artıyor. Hayvancılıkta şuan iki 
sorun var birincisi yem fiyatla-
rının yüksek olması ikinci sorun 
ise süt fiyatlarının artmaması. 
Süt sanayi malı olduğu için fiya-
tı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından belirleniyor. Ama bu 
çok yanlış. Süt Tarım Bakanlığı 
elinde olmalı. 11 ay önce yemin 
torbası 80 TL’ydi, şuanda ye-
min torbası 120 TL civarında. 
Yine saman geçen yıl 60 kuruş-
tu, bu yıl 90 kuruş. Yonca yine 
geçen yıl 90 kuruştu, bu yıl 150 
kuruş. Her şeye yüzde 40’lara 
varan zam geldi ama sütte her-
hangi bir zam yok. Süt üreticisi 
buna rağmen üretmeye devam 
ediyor çünkü üretmeye mecbur. 
Çünkü ona göre borçlanmış, 
düzenini kurmuş. Mecburen 
üretmeye devam edecek” diye 
konuştu. 

ET FİYATLARI DENGELENMELİ
Et fiyatlarının devlet tarafın-

dan bir dengede tutulması ge-
rektiğini savunan Başkan Kara, 

“Et fiyatlarının çok yükselme-
si de iyi değil ülke açısından. 
Burada sorun yem fiyatlarının 
yükselmesi. Yem fiyatları yük-
selmese sorun yok. Bugün mı-
sır yükselme eğiliminde. Bunun 
önünün kesilmesi lazım. Bir de 
et fiyatlarını dengelemek ama-
cıyla devlet Et Balık Kurumu 
gibi bir kurum eliyle et satışı 
yapmalı” şeklinde konuştu. 

KURUMSALLIK 
ORTAYA KOYDUK 

Ilgın Ziraat Odası’ndaki ilk 
başkanlık dönemi olduğunu be-
lirten Başkan Kara, yaptıkları 
çalışmalar ve hedefleri hakkın-
da da bilgi verdi. Göreve gelir 
gelmez Ilgın Ziraat Odası’nı 
kurumsal bir yapıya büründür-
düklerini dile getiren Başkan 
Kara, şöyle devam etti, “Bu ko-
nuda başarılı olduk. Tohum ele-
me makinemiz var daha önceki 
yıllarda alınmış. Bir sezon bo-
yunca 1500 ton civarında arpa, 
buğday, yulaf eleniyor. Geçen 
yıl devletimiz sertifikalı tohum 
kullanılacak dedi ama fiyatı 
yüksekti, bu nedenle çiftçi bu 
makineyle eleme yaparak kendi 
tohumunu çıkarıyor. Direk anı-
za ekim makinesi var. Ekimi-
ni biz yapıyoruz. Mısır, pancar 
ekim makinemiz var. 2 tane taş 
toplama makinemiz var. Arpa 
ezme makinemiz var. Cüzi bir 
ücret karşılığında bu hizmetleri 
veriyoruz.” 

ZİRAAT ODALARI 

DESTEKLENMELİ 
Ziraat Odaları olarak çiftçiye 

hizmet ettiklerini dile getiren 
Başkan Kara, bunun için önemli 
çalışmalar yürüttüklerini söy-
ledi. Hedefleri doğrultusunda 
çiftçiye daha iyi hizmet edebil-
me adına yeni tarım makineleri 
almayı düşündüklerini belirten 
Kara, “Bölgede mısır çok ekil-
meye başladı. Bir büyük silaj 
biçme makinesi çiftçinin yü-
künü alır. Yine silaj paketleme 
makinesi alma hedefimiz var. 
İkisinden birini ilçemize kazan-
dırma gibi bir hedefimiz var. Biz 
bu tür alımları kendi öz kaynak-
larımızla alıyoruz. Bunun için 
direk biz destek alamıyoruz. 
İlçe Tarım Ziraat Odaları ile or-
taklaşa yapmamız gerekiyor. Bu 
konuda direk bizim de destek 
alabilme hakkımızın olması ge-
rekiyor. Eğer bu sağlanırsa zi-
raat odaları olarak bizler çiftçi-
lerimize daha büyük hizmetler 
yaparız” değerlendirmesi yaptı. 

SU SORUNU TÜRKİYE’NİN 
SORUNU

Tarımdaki su sorununa 
ilişkin de değerlendirmelerde 
bulunan Başkan Kara, su so-
rununun Türkiye’nin sorunu 
olduğuna dikkat çekti. Ilgın 
bölgesinin su Sakarya Havzası 
içerisinde yer aldığının bilgisini 
paylaşan Başkan Kara, “Bizim 
bölgemiz Sakarya Havzası’nda 
olduğu için kuyu vuramıyoruz. 
Su sorunu var çünkü su sorunu 
Türkiye’nin sorunu. Ilgın’da ya-
pılan göletler var. Dağdan gelen 
sular bu göletlerde birikiyor. Bu 
su bir nebze Ilgın’a katkı sağlı-
yor” ifadelerini kullandı.
TARIM MÜDÜRLÜKLERİ SAHADA 

OLMALI
Tarım Müdürlüklerindeki 

ziraat mühendislerinin sahada 
çiftçinin yanında yer alması için 
dosya yükünün alınması gerek-
tiğinin altını çizen Başkan Kara, 
“ÇKS’lerin Ziraat Odalarına 
verilmesi İlçe Tarım Müdürlü-
ğü’nün yükünü alır. Dosya işini 
ziraat odası yaparsa İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ndeki ziraat mü-
hendisleri sahada olur. Böylece 
çiftçiye daha fazla katkı sağla-
mış olurlar” dedi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ahmet Kara
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    Gece Gündüz
Konya                    6 °C 13 °C
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KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Cuma günü itibariyle başlayacak kısıtlamalardan etkile-
nen esnaf ve sanatkarın dertlerine derman olacak yeni bir ekonomi paketi beklediklerini söyledi 

Ekonomi paketi bekliyoruz
Koronavirüs salgını tüm dün-

yada etkisini sürdürürken, son 
dönemde kış aylarının da gelme-
siyle salgın yeniden artış eğilime 
geçti. Bu durum Türkiye’de de 
kendini gösterirken yaşanan artış 
eğilimi yeni tedbirleri de günde-
me getirdi. Geçtiğimiz gün koro-
navirüs özel oturumuyla toplanan 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 
ardından beklenen tedbirler de 
kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı tedbirlerle birlikte eği-
timde yüzyüze eğitim yılsonuna 
kadar yapılmayacak, haftasonu 
ise 10:00-20:00 saatleri ara-
sı dışında sokağa çıkmak yasak 
olacak. Bunun dışında kafe ve 
restoranlar ise sadece paket ser-
vis yapabilecek. Alınan tedbirler 
virüsün yayılımını azaltmak ve 
sağlık sisteminin çökmesini ön-
lemeye yönelik alınmış olsa da, 
tedbirlerle birlikte bazı esnaflar 
ise ekonomik açıdan zor duruma 
düşecek. Bunun için de bir önlem 
alınmasını isteyen Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KO-
NESOB) Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, tedbirlerden etkilenen 
esnaflar için yeni bir ekonomik 
paket beklediklerini söyledi.

YENİ TEDBİRLER ALINDI
Özellikle son dönemde vaka 

sayıları 3 binin üzerinde gerçek-
leşirken salgının yayılmasını ön-
lemek amacıyla bir takım yeni 
tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü 
gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde yapılan Kabine top-

lantısı sonrasında kameraların 
karşısına geçen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, koronavirüs salgınına 
ilişkin alınan yeni tedbirlere iliş-
kin bilgi verdi.  Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Kabine 
toplantısı sonrası yeni tedbirleri 
açıkladı. Erdoğan, “Hafta sonları 
tedarik ve üretim zincirleri aksa-
mayacak şekilde sabah 10.00 ile 
akşam 20.00 saatleri dışında so-
kağa çıkma kısıtlaması uygulana-
cak, okullardaki eğitim yılsonuna 
kadar online sürdürülecek. 65 yaş 
ve üstü için uygulanan belirli sa-
atlerde sokağa çıkma uygulama-
sı, çalışanlar hariç olmak üzere 
20 yaş altına da teşmil edilecek. 
Alışveriş yerleri, berberler, resto-
ranlar saat sabah 10.00 ile akşam 

20.00 saatleri arası açık kalacak. 
Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı 
kalacak. Restoranlar sadece paket 
servisi yapacak. Kıraathanelere 
bir süre ara verilecek. Tüm spor 
müsabakaları seyircisiz oynana-
cak. Şehirlerimizin ana cadde ve 
meydanlarındaki sigara içme ya-
sağı sürecek” ifadelerini kullandı.  
Alınan yeni tedbirlerin özellikle 
bazı sektörde hizmet veren es-
nafları etkiledi. Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (KO-
NESOB) Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, Hükümetten kısıtlama-
lardan etkilen vatandaşlarını içini 
ısıtacak ve sadece esnafın yarana-
cağı ekonomi paketi bekledikleri-
ni ifade etti.

‘KISITLAMALARDAN ESNAFIMIZ 

ZARAR GÖRÜYOR’
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak, Cuma günü itibariyle 
başlayacak kısıtlamalardan etkile-
nen esnaf ve sanatkarın dertlerine 
derman olacak yeni bir ekonomi 
paketi beklediklerini dikkat çekti. 
Vatandaşların Maske Mesafe ve 
Temizlik kurallarına hassasiyet 
göstermesini beklediklerini ifade 
eden Karabacak, “Bizler vatan-
daşlarımızdan Maske Mesafe ve 
Temizlik kurallarına hassasiyet ile 
uymalarını özellikle rica ediyoruz. 
Daha önce bu konuda hem yazılı 
ve görsel basın aracılığıyla hem 
de sosyal medya adreslerinden 
bu konuda sürekli olarak uyarıla-
rımızı yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz. Kurallara uymamak ve 

tedbir almamak bir kul hakkı ol-
duğunu unutmamız gerekiyor. 
Tedbirlere ve kurallara uyulmadı-
ğı sürede hükümetimiz vatandaş-
ların sağlığını korumak ve salgını 
kontrol altına almak amacıyla kı-
sıtlamalar uygulamasını zorunlu 
olarak yapmak zorunda kalacak. 
Yapılan kısıtlamalar sonucunda 
Esnaf ve Sanatkârımız ile  yanın-
da çalıştıkları elemanları da zarar 
görüyor” ifadelerini kullandı.

‘EKONOMİ PAKETİ BEKLİYORUZ’
Kısıtlamaya maruz kalan es-

naflara yönelik ekonomi paketi 
beklediklerini ifade eden Kara-
bacak, “Kısıtlamaya giren esnaf-
larımız maalesef Mart ayından 
itibaren okullarımıza endeksli 
olan meslek dallarımız ile he-

nüz fiziken açık filen kapalı olan 
kahvehanelerimiz zorlu bir süre-
ci yaşadı.  Önümüzün kış olması 
sebebiyle çetin bir kış esnaf ve 
sanatkârımızı bekliyor. 20 Kasım 
itibariyle başlayacak kısıtlamalar 
esnaflarımızı bir beklenti içine 
soktu. Dolayısıyla sadece adı sa-
dece Esnaf Paketi olması gereken 
bir paketin gündeme alınacağı 
dair hiçbir şüphemiz yok. Bizler 
esnafımızı temsilen hükümetimiz 
ve devlet büyüklerimiz ile Yerel 
Yönetimlerimiz ile bu konuları 
bizzat görüşeceğiz. Nakit des-
teği ile birlikte ilgili ödemelerin 
ötelenmesi, kira yardımlarının 
yapılması, esnafımızın Mücbir se-
bepten dolayı BAĞ-KUR ve SSK 
primlerinin devletimiz tarafından 
karşılanması. Özellikle 2020 yılı 
içerisinde esnaf ve sanatkarımızın 
Vergi muafiyeti oluşturulması yö-
nünde girişimlerde bulunacağız. 
Bugüne kadar devletimiz önlem 
paketleri ile bir nebze olsun es-
nafımıza derman oldular. Bizler 
tüm tedbirleri almakla birlikte 
alınmış olan tüm kurallara uy-
makla birlikte hükümetimizden 
de esnaf paketimizi de soğuk kış 
günlerinde esnafın içini ısıtacak 
tarzda tedbirlerin alınacağına dair 
hiç şüphemiz yok. Bu kararların 
alınması için de tüm girişimle-
ri yapacağız. Esnafımız öncelikle 
olarak alınan kredilerin zamanın 
gelmesi ve işletmelerin yeniden 
kapatılması sebebiyle bu kredi 
ötelemelerin ötelenmesini yeni-
den istiyor.” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Kongre Merkezi Kon-
ya’ya çok büyük yatırım…

Değer kattığını söyleyeyim…
Hatta uzun bir dönem çalışma 

yapıp, ‘Konya’yı kongrelerin merkezi 
haline getirelim’ demiştik. Bunun için 
de Selçuklu Kongre Merkezi’ni refe-
rans göstermiştik.

Özellikleri mi?
Kongre merkezinde; 18 adet sa-

lon, aynı anda 5 bin kişiye hizmet, 2 
bin kişilik kongre ve konser salonu, 
800 kişilik tiyatro ve gösteri salonu, 
Bin kişilik toplantı ve balo salonu, 30 
kişi kapasiteli 5 adet seminer salonu, 
1 adet oda tiyatrosu, 1 adet sinema 
salonu, 1 adet elektronik kütüpha-
ne, 5 adet toplantı salonu (40-110 
Kişi kapasiteli), 1 adet VIP toplantı 
odası, 1 adet basın enformasyon 
odası, 1 adet restoran ve 37 bin 500 
metrekarelik alanda 860 araçlık açık 
otopark bulunuyor. Açık, yarı-açık ve 
kapalı fuaye mekanlarını paylaşan, 
kongre ve tiyatro salonu ile kutlama 
ve çeşitli toplantılara ev sahipliği ya-
pan, gerektiğinde birleşebilecek üç 
bölümden oluşan balo salonu ana 
mekanları oluşturuyor.

Konya’nın yeni cazibe merkezi…

Anadolu’nun da en büyük kong-
re merkezi olma özelliğine sahip…

Bunlara eyvallah.
Hatırlıyorum…
Selçuklu Kongre Merkezi faali-

yete geçtiğinde o dönemde Selçuklu 
Belediye Başkanı olan ve bu merkezi 
Konya’ya kazandıran isim, Uğur İb-
rahim Altay gazetecilere bizzat tanıt-
mıştı.

Uğur Başkan’ın merkez ile ilgili 
“Düğün salonu olarak kalmak iste-
miyoruz. Türkiye’ye hizmet edecek 
bir alan hazırladık ve Konya’yı kongre 
merkezi yapma adına çok büyük bir 
adım attık” ifadesini de hatırlıyorum.

Yani Başkan Altay Konya’daki bu 
eksikliği görerek çok emek verdi bu-
raya. Konya’ya da yakıştı.

Peki o günden bugüne ne oldu? 
diye düşündüm kendi kendime…

Çok değişiklik olmadı gibi…
Birkaç milletvekili düğünü, parti-

nin birkaç toplantısı falan…
‘Profesyonel bir ekiple Konya’yı 

turizmin de başkenti haline getirelim’ 
diyerek Selçuklu Kongre Merkezi’nin 
çalışmasının yapılması gerektiğini 
anlatmıştık.

Misal…

STK’lara çağrı yap-
mıştık.

İlk aklıma geldiği için 
hemen yazayım; “Konya 
Sivil Toplum Kuruluşu 
Platformu, ‘Ufuk Turu 
Toplantıları’nı Konya’da 
yapsın” cümlesini çok 
kurdum.

Yine, ‘Konya mer-
kezli faaliyet gösteren 
STK, kurum ve kuruluş-
lar da geniş katılımlı toplantılarını ta-
til beldeleri yerine Konya’da yapsın’ 
demiştim.

Önce biz bir adım atalım ki; sa-
mimiyetimiz belli olsun.

Konya’yı kongre merkezi yapa-
lım istiyorsak…

Bunları başarabildik mi?
Bugün geldiğimiz noktaya ba-

karsak, hayır.
Tamamen sınıfta kaldık.
Yatırım büyük, Konya’yı kalkındı-

racak bir çalışma…
Ama atılan adım yok.
Uğur Başkan çok emek verdi.

Bugün ise Ahmet 
Pekyatırmacı da Sel-
çuklu Kongre Merke-
zi’ne aynı hassasiyeti 
gösteriyor.

Lakin…
Çok büyük bir yol 

kat edemedik.
Maalesef…
Ha bir de…
Selçuklu Kongre 

Merkezi’nin reklamları-
nı Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük 
şehirlerde görebilirsiniz. Bu reklam-
lar da Selçuklu Belediyesi tarafından 
yapılıyor.

Daha düne kadar devam ediyor-
du.

Halen var mı?
Bilemiyorum…
Kongre Merkezi’nin Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan açtı.
Uğur Başkan’ın hassasiyeti ta-

mam…
Ahmet Pekyatırmacı, SKM’nin 

üzerine titriyor.
Gelgelelim, işletmesi teslim edi-

len insanlar hassasiyet konusunda 
vurdumduymaz.

Ne Uğur Başkan’ın emeklerine 
ne de Ahmet Pekyatırmacı’nın has-

sasiyetine yakışmayan işler yapıyor-
lar.

Hele Konya’nın değerlerine adeta 
hakaret ediyorlar.

Biz de sessiz kalıyoruz.
Konya’da şehidimizin olduğu 

gece Nilüfer konseri yaptınız.
Bize de yutturmaya kalktınız. 

Şimdi diyeceksiniz ki, ‘erteledik’ ya 
da Nilüfer konseri değildi.

Nilüfer ya da başkası ne fark 
eder?

Kandil gecesinde bilmem kimin 
konserini yaptınız ya da yapmaya 
kalktınız.

Onu da yuttuk.
O da yetmedi şimdi de, İnsan 

Hakları ve LGBT hakları aktivisti ve 
Türkiye’nin ilk trans oyuncusu olan 
Ayta Sözeri Selçuklu Kongre Merke-
zi’nde 28 Kasım’da etkinlik düzenle-
yecekmiş.

Gerçi, programın iptal edildiği 
söyleniyor.

Tepki olmasa yapılacaktı yani…
Aslında etkinlik iptal edilmeden 

önce SKM tarafından ise etkinlik lis-
tesi detayında Ayta Sözeri’nin “LGBT 
hakları aktivisti” olduğu ifadesi silin-
di.

Yani daha da yumuşatıldı.
Neden?
Tepki olmasın, biz etkinliği yapa-

lım diye mi?
Yazık…
Yazık kardeşim bu şehre…
Uğur İbrahim Altay’ın emeklerine 

yazık.
Ahmet Pekyatırmacı’nın hassasi-

yetine yazık.
Yazık…
Belediyenin katkısıyla değerleri-

mize küfretmeyin.
Konya, maneviyatın başkentidir. 

Tarihi ile, kültürü ile, inancı ve imanı 
ile Türkiye’ye örnek bir şehir. 

Selçuklu’nun başkenti diyoruz 
ama adında ‘Selçuklu’ olan bir mer-
kezde bu şehre yakışmayan işler ya-
pıyorsunuz.

Yazık…
Yeter…
Bu son olsun.
Ya da yöneticiler bu işe el atsın…
İşletmeci değişsin.
Yeter…

DEĞERLERİMİZİ ÇİĞNETTİRMEYİZ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Muharrem Karabacak
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TÜRSAB, CHP Konya
İl Başkanlığı’nı ziyaret etti

Hüma Okulları’ndan
TÜRSAB’a ziyaret

CHP Konya İl Başkanı Ba-
rış Bektaş ve yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret eden TÜRSAB 
Konya B.T.K. Başkanı Özdal Ka-
rahan ve yönetim kurulu üyele-
ri, zorda olan turizm sektörüne 
hibe verilmesi gerektiğini söy-
ledi.

TÜRSAB’ın CHP Konya il 
başkanlığına gerçekleştirdiği 
iadeyi ziyarette; TÜRSAB Kon-
ya B.T.K. Başkanı Özdal Kara-
han’a yönetim kurulu üyelerin-
den Murat Sarıkaya, S. İbrahim 
Durmuş ve Yılmaz Çınardalı 
eşlik etti.

Ziyarette TÜRSAB Konya 
B.T.K. Başkanı Ödal Karahan 
turizm sektörünün pandemi sü-
reciyle birlikte ayakta kalmakta 
zorlandığını belirterek, “Bütün 
dünya da olduğu gibi ülkemiz-
de görülen salgından dolayı tu-
rizm sektörü zor durumdadır. 
Tamamen normalleşme döne-
minin tahminen 2022’yi bula-
cağından dolayı sektör olarak 
zorlanacağımız gibi bitebiliriz. 
Kredileri, vergileri, SSK prim-
lerini ödeyemez duruma düşe-
ceğiz. Bu durumdan dolayı da 
özellikle turizm sektörüne hibe 
verilmelidir. Ancak bu sayede 
sektör ayakta kalabilir. Turizm 
sektörünün sorunları ve çözü-
mü noktasında gösterdiğiniz 
ilgiden dolayı da teşekkür ede-
riz. Bizlerin tek amacı, Konya 
turizminin geliştirilmesi ve yeni 
markaların çıkmasıdır. Şehri-
mizin turizm sektöründe katma 
değerinin yükseltilmesidir. Bu 
amaç doğrultusunda ziyaretler 
yapmaktayız. Sizlerden de bu 
konuda katkı bekliyoruz” dedi.

‘TURİZM SEKTÖRÜNE SAHİP 
ÇIKILARAK, HİBE VERİLMELİDİR’

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ülkemizdeki önemli sek-
törlerden birisi olan turizm sek-
törüne sahip çıkılması gerekti-
ğini dile getirerek, “Şehrimizde 
gerek ekonomik gerekse pan-
demi sürecinde bütün sektör-
lerin sorunlarını takip ediyoruz. 
Genel Başkan yardımlarımız ve 
Milletvekillerimizle birlikte iş 
dünyasını, esnaflarımızı ziyaret 
ederek, sorunları hakkında bir 
rapor oluşturarak genel merke-
zimize ilettik. Özellikle turizm 
sektörünün yaşadığı sorunları 
yakından takip ediyoruz. Sek-
törün ayakta kalması için eli-
mizden gelen katkıyı sunmaya 
devam edeceğiz. Pandemi sü-
reciyle birlikte turizm sektö-
rünün ayakta kalması gittikçe 
zorlaşıyor. Sektörün ayakta 
kalması için hibe verilerek, sa-
hiplenmelidir. Bu konuda parti-
miz üstüne düşen görevi yerine 
getirecektir. Diğer taraftan şeh-
rimizde turizme bakış açısı de-
ğişmelidir. Bakış açısından so-
runlar olduğunu biliyoruz. Yeni 
markalar oluşturularak, Konya 
turizminin geliştirilmesi şart-
tır. Çünkü Konya’da bu potan-
siyelin var olduğunu biliyoruz. 
Ortak akılla turizm sektörünün 
gelişeceğini düşünüyoruz” diye 
konuştu.

CHP Konya İl Başkanı Ba-
rış Bektaş’a, TÜRSAB Konya 
B.T.K. Başkanı Özdal Karahan 
turizm sektörünün sorunları-
na ilişkin bir rapor vererek, bir 
tablo hediye etti.
n DURAN ÇÖLCÜ

TÜRSAB Konya B.T.K. Baş-
kanı Özdal Karahan ve yöne-
tim kurulunu ziyaret eden Özel 
Hüma Okulları Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Birekul, Anadolu Li-
sesi Müdürü Ahmet Can Hüma 
okullarındaki verilen eğitim 
hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Hüma Okulları 
amacının şehrimize ve ülkemi-
ze faydalı bireyler yetiştirmek 
olduğunu belirten Özel Hüma 
Okulları Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bi-
rekul, “Şehrimizde Hüma Okul-
ları alarak Ortaokul, Anadolu 
Lisesi ve Fen Lisesi olarak eği-
tim hizmeti veriyoruz. Turizm 
sektöründe yabancı dilin öne-
minin farkındayız. Okul olarak, 
yabancı dil eğitimine önem ve-
riyoruz. Bizden mezun olan öğ-
rencilerimizin yabancı dille ilgili 
bir sorunu olmaz. Pandeminden 
dolayı okul olarak yarı kapasi-
teyle eğitim veriyoruz. Dijital 
bir eğitim sistemine geçildiği 
içinöğrencilerimiz bu dönemde 
pasif olarak bir gözlemci duru-
mundadır. Önemli olan öğren-
cilerimizin aktif hale getirilmesi 

ve yüz yüze eğitime geçilmesi-
dir. Bilimsel ve çağın gerektiği 
koşullarda bir eğitim hizmeti 
veriyoruz. TÜRSAB üyelerinin 
yabancı dil eğitimi konusunda 
birlikte bir çalışma yapabiliriz. 
Bizleri kabul ettiğiniz için sizle-
re teşekkür ediyoruz” dedi.

Hüma Okullarının ziyaretin-
den memnun olduklarını dile 
getiren TÜRSAB Konya B.T.K. 
Başkanı Özdal Karahan, “Hüma 
Okullarının Konya’da eğitiminin 
kalitesinin yükseltilmesi adına 
verdiğiniz eğitim hizmetini bi-
liyoruz. Bu uğurdaki çabanızı 
kutluyoruz. Pandemi sürecinde 
eğitim sektörüyle turizm sek-
törü olumsuz etkilendi. Umarız 
salgın sona erer. Normalleşme 
dönemine eğitim sektörüyle 
turizm sektörü döner. Yabancı 
dil eğitimi turizm sektörü için 
oldukça önemlidir. Bu konuda 
TÜRSAB Genel Merkezimiz di-
jital ortamda bir eğitim hizmeti 
veriyor. Gelişen süreçte Hüma 
Okullarıyla da üyelerimizin ya-
bancı dil eğitiminde birlikte bir 
çalışma yapabiliriz. Hüma okul-
larına başarılar diliyoruz.”
n DURAN ÇÖLCÜ

Yaptığı hizmetlere her geçen gün yenilerini ekleyen Selçuklu Belediyesi, Kosova Mahallesi’nde 
kazandırdığı kapalı semt pazarıyla ilçe halkının önemli bir ihtiyacını daha karşılamış oldu

Selçuklu’nun hizmet
zincirine yeni bir halka

Hizmet üretirken tüm Selçuk-
lu’nun konforunu ve yaşam stan-
dardını yükseltmek hedefiyle çalışan 
Selçuklu Belediyesi Kosova Mahal-
lesi Kapalı Pazar Yerini mahalle sa-
kinlerinin hizmetine sundu. Mevcut 
semt pazarlarına ilave olarak mahal-
le sakinlerinin mevsim koşulların-
dan etkilenmeden konforlu bir şe-
kilde alışveriş yapacağı pazarlar ilçe 
genelinde yaygınlaştırılmaya devam 
ediliyor.

Kosova Mahallesi Kosova Semt 
Pazarında gerçekleşen açılışa Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çıpan, Selçuklu Beledi-
ye Başkan Yardımcıları, belediye 
meclis üyelerinin yanı sıra Selçuklu 
Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu ile Kosova Mahalle Muhta-
rı katıldı.

PEKYATIRMACI: BASİT TEDBİRLER 
HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Açılış konuşmasına pandemi 
tedbirlerinin önemine vurgu ya-
parak başlayan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Pan-
demi sürecinin ağırlaştığı bugünler-
de yeni tedbirlerin alındığı zor bir 
dönemeçteyiz. Öncelikli olarak tüm 
hemşehrilerimizden bu zor süreçleri 
en kısa sürede atlatmak için maske, 
mesafe ve hijyen kurallarına azami 
ölçüde riayet etmeleri hususunda 
bir kez daha ricada bulunmak isti-
yorum. Basit tedbirler, hayatımızı 
zorlaştıracak olan ağır tedbirlerin 
önüne geçerse süreci en az hasarla 
atlatacağımıza inanıyorum. Çocuk-
larımız için, gençlerimiz için, yaşlıla-
rımız ve kronik rahatsızlığı bulunan 
vatandaşlarımız için, ülkemizin ve 
geleceğimizin selameti için lütfen 
kurallara ve tedbirlere uyalım, bu 
zor süreci en kısa sürede atlatalım 
inşallah” dedi.
‘YENİ DÖNEM PROJELERİMİZİ YAKIN 

ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ’
Hedeflerinin tüm ilçede hiz-

met standartlarını daha da yükselt-
mek olduğunu ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, “Pandemi sürecinin 
olumsuz etkilerine ve tüm zorluk-
lara rağmen yılmadan, yorulmadan 
ve bahanelere sığınmadan var gü-
cümüzle çalışıyoruz, ilçemize değer 
kazandıran projeleri birer birer ha-
yata geçiriyoruz. Geçtiğimiz ay yo-
ğun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz 
açılışlarımızı bu ay da aynı yoğun-
lukta sürdürdük.

5 bin 500 metrekare kapalı ala-
nıyla ve hemen yanında bulunan 
otopark alanıyla toplam maliyeti 5 
milyon 100 bin TL olan Kosova Ka-
palı Pazar Yerimiz hayırlı mübarek 
olsun. Kapalı pazarımızda esnafımız 
rahat bir şekilde ürünlerini sergiler-
ken hemşehrilerimizde huzur içeri-
sinde alışverişlerini yapacaklar. Tüm 
esnafımıza da hayırlı ve bol bereketli 
kazançlar diliyorum. Son bir yıl içe-
risinde 3 adet açık pazarımızı kapa-
lı pazara dönüştürdük. Nalçacı ve 
Uğurlu semt pazarlarımıza yeni bir 
çehre kazandırdık, Şeker semt pa-
zarımızı Kılınçarslan Mahallemizde 
düzenlediğimiz alana taşıdık. Pazar-
larımızda standartları yükseltmek 
için sürekli çalışıyoruz. Yeni kapalı 
Pazar yapımı için de Yazır Mahalle-
mizde ihale süreci tamamlandı ve 
yer teslimi yapıldı, Dumlupınar Ma-
hallemiz için ihale sürecini başlattık. 
Sancak Mahallemiz için de önümüz-
deki günlerde proje çalışmalarını 

tamamlayıp ihale sürecini başlatmış 
olacağız. Programımızı teşrif eden 
siz kıymetli misafirlerimize şahsım 
ve belediyemiz adına ayrı ayrı teşek-
kür ediyor, herkesi Allah’a emanet 
ediyorum” şeklinde konuştu.
KILCA: AK PARTİ DÖNEMİNDE PAZAR 

YERLERİMİZİN STANDARDI YÜK-
SELDİ

Her hafta ilçelere kazandırılan 
yeni hizmetlerin açılışında bir araya 
geldiklerini ifade eden Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca,”Pazarcı 
esnafımız kapalı pazar yerleri ile Ak 
Parti döneminde tanıştı. Pazarcıla-
rımız yaz aylarında sıcaktan, kışın 
kardan, soğuktan ve yağmurdan 
etkileniyordu. Yine mahalle halkı-
mız hava şartlarının kötü olduğu dö-
nemlerde zor şartlarda alışverişlerini 
icra ediyorlardı. Ama şimdi market 
hüviyetinde çok güzel pazar yerleri 
yapılıyor ve halkımızın hizmetine 
sunuluyor. Burada bu güzel hizme-
tin yapımında emeği geçen Selçuk-
lu Belediye Başkanımız ve ekibine 
teşekkür ediyorum. Bu pazar yeri-
mizin halkımıza, Selçuklumuza ve 
Konya’mıza hayırlı olmasını temen-

ni ediyorum” dedi.
KAVUŞ: BİRLİĞİN BEREKETİNİ HER 

ZAMAN YAŞIYORUZ
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, birlik ve beraberliğin 
Konya’ya çok şeyler kazandırdığını 
belirterek, “Birliğin beraberliğin be-
raberce koşturmanın bereketini her 
zaman yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı-
mızın söylediği bir söz var; Biz mille-
timizin hizmetkarıyız. Büyük paralar 
büyük emekler harcanıyor. Bura-
larda harcanan paralar ve emekler 
önemli ama daha önemli bir nokta 
var ki; bunları yaparken en büyük 
kaygımız hizmet etme kaygısıyla bu 
şuurla bu bilinçle yapıyor olmamız. 
Yoksa bu makamları mevkileri ko-
ruma, daha fazla oy alalım kaygısıy-
la değil, vatandaşımızın daha rahat 
etmesi her bir mahallemizin kendi 
içinde güzelleşmesi o mahallede 
yaşayan vatandaşlarımızın başka 
mahallelere özenmemesi, bütün ih-
tiyaçlarının mahalle içinde çözüldü-
ğü hepsinin sonucunda daha güzel, 
daha ferah, daha müreffeh Meram, 
Selçuklu, Karatay ve hepsinden de 
önemlisi daha güçlü ve marka şe-

hir Konya için merkez ilçe belediye 
başkanları ve büyükşehir belediye 
başkanımızla birlikte örnek gösteri-
lecek bir birlik beraberlik içinde ça-
lışıyoruz. Her şey daha büyük, daha 
güzel, daha marka şehir ve daha 
yaşanabilir, Dünyanın yaşanılabi-
lir şehirleri sıralamasında ilk sıraya 
yükselmiş bir Konya için pazarımız 
hayırlı mübarek olsun.” dedi.

‘CUMHUR İTTİFAKININ GÜCÜ HER 
YERDE HİSSEDİLİYOR’

Kosova Kapalı Semt Pazarının 
tüm ilçeye hayırlı olmasın dileyen 
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide 
Çıpan: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nde Genel Başkanımız Dr. Dev-
let Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanımı-
zın verdiği fotoğraf Türk Devletinin 
güçlü kararlılığını ve bu gücünün 
kaynağı olan cumhur ittifakı oldu-
ğunu göstermiştir. Cumhur ittifakı 
bu zaferi karada, havada, mavi va-
tanda, Libya’da,Afrin’de, Kıbrıs’ta, 
Azerbaycan’da göstermektedir. 
Kendisini memlekete adayan dava 
adamları yaptıkları işlerle konuşu-
lur. İstişare şuuru ve cumhur ittifakı 
uyumu elhamdülillah Selçuklu’da 
vücut bulmuştur.” Diye konuştu.

‘MAHALLE HALKIMIZIN EN BÜYÜK 
İHTİYACI KARŞILANMIŞ OLDU’
Mahalle sakinlerinin en büyük 

ihtiyacının pazar yeri olduğunu be-
lirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, “Kosova ma-
halle sakinlerimizin sürekli olarak 
bizden en çok talebi pazar yeriydi. 
Hamd olsun bugün Kosova mahal-
lemiz kapalı pazar yerine kavuşmuş 
oluyor. Bizlerde bunun mutluluğu-
nu hep birlikte yaşamış oluyoruz. 
Geçmişle mukayaseyi insan hep 
yapıyor. Bir zamanlar bütün Kon-
ya’mızda sadece bir tane kapalı Pa-
zar yerimiz varken hamd olsun Sel-
çuklu olarak bir ayda üç tane kapalı 
Pazar yerinin açılışını gerçekleştire-
bildik. Karatay ve Meram ilçelerimiz 
de bütün pazarlarımızı artık kapalı 
hale getirir oldu. Konya’mızda hiz-
met yağmuru, hizmet sağnağı ade-
ta devam ediyor. Her gün bir başka 
mahallemizde, bir başka ilçemizde 
yeni açılışlar gerçekleştiriyoruz. 
Durmadan yolumuza devam ediyo-
ruz ve 19 yıllık hizmet geleneğimize 
hiçbir şekilde ara vermiyoruz. Kon-
ya’mız artık bir marka şehir haline 
geldi ve Selçuklu’muzda Konya’nın 
en büyük ilçesi olarak Konya içe-
risindeki yerini yükselen değerini 
almaya devam ediyor. İnşallah bu 
hizmetlere devam edeceğiz. Bizler 
biliyoruz ki Konya’mız ve Konyalı 
hemşehrilerimiz en iyisine en gü-
zeline layık. Bu şuurla biz de gayret 
etmeye devam edeceğiz.” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ
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Kampanyanın anlamanı bakarsak 
politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda 
belirli bir süredeki etkinlik dönemine 
denir.

Ticaretteyapılan indirimli kampan-
yalar tüketiciyi özendirmek için belli 
sürelerde düzenlenen indirimli veya 
taksitli satışları kapsamaktadır. 

Firmalar genelde ürününü az sat-
tığında, markalarının yeterince satış 
yapamadığında, satılan ürünler eski 
ve stokta kalanların satılması için 
indirim kampanyaları düzenleniyor.  

Firmaların yaptığı indirimler ve 
e-ticarette yapılan indirim kampanya-
ları birçok tüketiciye kazançlı gibi gelse 
deaşırıindirim yapanlara zarar veriyor.    

Yeni açılan firmalarbu tür indi-
rimleri bir tanıtım kampanyası olarak 
kullanabiliyorve ilk başta bu tür ça-
lışmalar yapmak marka tanıtımı ve 
hedef kitlelere ulaşmak için faydalı 
olabiliyor.

Dönemsel kampanyaların dışında 

sürekli müşteri çekmek için bu tür in-
dirim kampanyası yapmak uzun vade-
de markaya fayda sağlayamıyor. Hatta 
zarar bile verebiliyor.

İndirimlerden dolayı markalı ürün-
lerin markadeğeri düşerken, tüketici-
lerin markalı bir üründe indirim oldu-
ğunu gördüğünde şüpheleri artıyor ve 
bakış açıları da değişebiliyor. 

Aynı zamanda tüketiciler markalı 
ürünlerin gerçek fiyatlarının ne oldu-
ğunu da merak edebilirler. Fiyat araştır-
malarını yaparak ürünün gerçek fiyatını 
görebiliyorlar.

İndirim öncesi ve sonrasındaki 
fiyat farklarının yüksek olması tüketi-
cilerde yüksek karlarla satış yapıldığı 
izlenimi oluşturabiliyor.

Bu durum marka imajı için iyi bir 
izlenim olmayabilir. Markaya olan 
güven algısı düşerken, değer kaybı 
da artıyor. 

Öyle ise indirimli kampanyalar-
da bir denge oluşturularak, ürün-

lerin marka değerinin 
düşmeyeceği ve tüke-
ticilerinde kendilerinin 
kandırılmadığını anla-
yacağı bir kampanya 
yapılırsa; iki taraf da 
bundan kazançlı çıkar. 

İndirimli satışlar aynı 
zamanda istenmeyen bir 
rekabet ortamı oluştu-
rabiliyor. Tüketiciler in-
dirimli fiyatlara alışacağı 
içinsürekli bu beklenti içinde olacaktır. 

Sürekli indirim yapan ve piya-
sada fiyat kıran firmalar, sektörlerin 
küçülmesine ve olumsuz etkilenme-
sine de neden oluyor.

Piyasada var olan fiyat ortalama-
sı kampanyalarla düşmeye başladı-
ğında tüm firmalar bu dalgalanma-
dan etkilenecektir. 

Kâr marjlarının düş-
meye başlamasıyla uzun 
vadede indirim yapan fir-
malarla birliktesektördeki 
tüm firmalar finansal 
sıkıntılar yaşayabilecektir.

Belki tüketiciler için 
indirimli satış kampanya-
ları faydalı olabilir. Çünkü 
tüketicilerin asıl amacı 
indirimlerden faydalan-
maktır.

İndirimli satış kampanyası döne-
minin belli bir süre sonra biteceğinden 
dolayı müşterilerin devamını sağlamak 
için yapacağınız indirimlerde dengeyi 
iyi oluşturmak önemlidir.  

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kon-
federasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken’in indirim kam-

panyalarına karşı vatandaşların tedbirli 
olması gerektiği konusundaki açıkla-
ması dikkatimi çekti. 

Ürün pazarlamanın ve satmanın 
da bir kuralı olması gerektiğinin söy-
leyen Palandöken, “Yılardır dile getiri-
yoruz, kampanyaları kurala bağlayalım, 
mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü 
bu satış kampanyalarında sadece 
kuralsız ürün satışı değil, merdiven 
altı ürünler de piyasaya sürülüyor. 
Stokları tüketmek için ‘fırsat, indi-
rim günü, kapatıyoruz’ gibi aldatıcı 
satış teknikleri uygulanıyor. Bu tarz 
yanıltıcı kampanya ve reklam yapan 
firmalara cezai işlem uygulanmalı. İn-
dirim sezonu yılda iki kez olmak üzere 
sınırlandırılmalı ve indirimler izinle ol-
malıdır” diyor.

Bunun yanında,her yıl kasım ayın-
dan yılbaşına kadar “Efsane Cuma, 
Yalnızlar Günü, Efsane Kasım” gibi 
isimlerle çok sayıda indirim kampan-
yalarının düzenlendiğini aktarıyor. 

İndirim kampanyalarına karşı 
vatandaşların tedbirli olması gerek-
tiğine dikkat çekerek, yanıltıcı kam-
panya ve reklam yapan firmalara 
cezai işlem uygulanmalı. İndirim 
sezonunun yılda iki kez olmak üzere 
sınırlandırılmalı ve indirimler izinle 
olmalıdır çağrısında bulunuyor.

Her ticaretin belli kuralları vardır. 
Elbette her firma kar elde etmek için 
faaliyetini sürdürüyor.

Söz konusu ticari faaliyette kar- za-
rar dengesini oturtmak oldukça önem 
arz ediyor.

Tüketiciler olarak bizlerin talep 
ettiği ürünleri en uygun fiyata almak 
kadar doğal bir durum olamaz.

Haksız rekabete neden olma-
yacak indirimli satış kampanyaları 
düzenlemek yerinde olduğu kadar, 
gelecekte pazar kaybına neden ol-
mayacak bir anlayış da yapılmalıdır.

Ne dersiniz sizce de böyle olması 
gerekmez mi?  

İNDİRİM KAMPANYALARI FAYDALIMI? ZARARLIMI? 

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

Karatay’dan yayın 
hayatına bir katkı daha

Bugüne kadar onlarca kıy-
metli eseri yayın hayatına ka-
zandıran Karatay Belediyesi, 
yeni bir eserle daha bu alana 
katkı sunuyor. Bu kapsamda 
Karatay Belediyesi, Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin de önemli 
katkılarıyla 1995 yılından bu 
yana Konya’da düzenlenen 
“Mevlana Şiir Şölenleri” prog-
ramlarını kitaplaştırdı.

Programa katılan birbirin-
den kıymetli şairlerin şölen-
lerde seslendirdiği şiirlerin 
bulunduğu kitap, programla-
rın kalıcı bir eser haline geti-
rilerek çok daha fazla insana 
ulaşması, şölenlerin geleceğe 
taşınması ve tanıtılması ama-
cını taşıyor. Eser yine, Mev-
lana Şiir Şölenleri’ne doya-
mayan ve o eşsiz atmosferde 
okunan şiirleri her zaman yanı 
başlarında görmek isteyen va-
tandaşlar için de önemli.
EŞSİZ KÜLTÜRÜMÜZÜ VE SA-

NATIMIZI GELECEK KUŞAKLARA 
AKTARIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Konya’nın kültür 
ve sanat hafızasına armağan 
edilen eserin kendileri için de 
çok kıymetli olduğuna vurgu 
yaparak, “Mevlana Şiir Şö-
lenleri” kitabını binlerce yıl-
lık tarihi, birçok medeniyete 
ev sahipliği yapmış olmasıyla 
Konya’ya çok yakıştığını söy-
ledi.

Konya’nın sahip olduğu 
değerleri ve eşsiz ecdat mira-
sını korumanın yanı sıra gele-

ceğe taşımayı amaçladıklarını 
kaydeden Başkan Hasan Kılca, 
Karatay Belediyesi olarak kül-
tür ve sanata da destek ver-
mekten büyük mutluluk duy-
duklarını belirtti.

Kılca, “Karatay Belediye-
si olarak bizler; kültürümüzü 
yaşayarak, yaşatarak ve gele-
cek kuşaklara aktarmakla yü-
kümlüyüz. Bu kapsamda da 
bugüne kadar 5 önemli eseri 
yayın hayatına kazandırdık. 
Şimdi de 1995 yılından bu 
yana şehrimizde düzenlenen 
Mevlana Şiir Şölenleri’nde 
seslendirilen eserleri kitap-
laştırdık. Amacımız, yüzlerce 
yıl boyunca birçok medeniyet-
ten beslenen ve bu yolculukta 
maddi-manevi kendi değer-
lerini büyüterek bugünlere 
kadar gelen Konya’mızı her 
anlamda zenginleştirmeye, ta-
nıtmaya katkı sunmaktır. Söz 
üstadı şairlerimizin kıymetli 
eserlerinden oluşan bu kitap 
da, inanıyorum ki şiir şölenle-
rinde olduğu gibi okuyucuyu 
yine bambaşka diyarlara ve 
eşsiz bir iç yolculuğa çıkara-
caktır. Karatay Belediyesi ola-
rak, insana dokunan her tür-
lü projenin içerisinde olmaya 
devam edeceğiz. Bu kıymetli 
eserin ortaya çıkmasında bü-
yük katkıları bulunan bütün 
kültür ve sanat adamlarımız 
ile Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi’ne teşekkür edi-
yorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yeni Mahalle’de bulunan Ravza Camii’nin kapasitesinin yetersiz olması nedeni ile Ravza Cami Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde yeni Ravza Camii’nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Yeni Ravza Camii’nin 
temeli törenle atıldı

Beyşehir Yeni Mahallede ka-
pasitesi az gelen ve aynı adıyla 
yeniden yaptırılacak olan Rav-
za Camii’nin temel atma töreni 
gerçekleştirildi. Törende konu-
şan Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, eski başkanlık 
dönemlerinde birçok caminin 
temel atma törenine katıldığı-
nı ve bugün bu şehrin belediye 
başkanı olarak bir caminin daha 
temel atma törenine katılmanın 
kaderden gelen bir nasip oldu-
ğunu söyledi.

Başkan Bayındır törendeki 
açıklamasında, “Bu camide va-
kıf yetkilileri, dernek yetkilileri, 
kaymakamımız ve muhtarımız 
ile görüşmelerimiz sonucu ayrı 
ayrı 2 arsa halinde olan bu yeri 
birleştirerek bu güne getirilme-
sinde baştan sona kadar eme-
ğini unutmayalım. Bizler bu 
imanın, bu inancın, bu Milliye-
tin mensupları Türk milletinin 
evlatlarıyız. İslam’ın öncüsü ve 
koruyucusu olmuşuz. Bizler bu 
konuda hiç geri adım atmadan 
dik durmuşuz. Tıpkı Selçukluyla 
Moğol istilasından başlayan ve 
haçlılarla devam eden balkan-
dan Anadolu üstünden Kâbe’ye 
uzanmak isteyen o zihniyeti yı-
kan mücadelenin yiğitleriyiz. 
Zira bizler Selçukluyu, Osmanlı-

yı kurarken Allahuteala’nın kılıcı 
olma imanıyla inancı olma ima-
nıyla bugünlere geldik. İnşallah 
bu cami bitecek ve daha nice 
camilerin yapılmasına önder 
olacağız. Bu manada şunu söy-
lemek istiyorum; kaymakamıma 
diğer kurum amirlerine huzur ve 
feraset içinde yaşayan ve böyle-
sine eserlerin başlamasına vesile 
olan bu kadroya sonsuz teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Camilerin şerefli bir mekân 
olduğunu dile getiren Beyşehir 
İlçe Kaymakamı Yusuf Özde-
mir de “Camilerde kılınan na-
mazın sevabının çok daha fazla 

olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu 
nedenle cami yapımına özen 
gösteriyoruz. Bu nedenle cami-
ler bizim Türk İslam toplumu 
için çok büyük manevi değerleri 
bulunmaktadır. Sözlerime son 
verirken derneklerimize ve va-
kıflarımıza teşekkür ediyorum. 
Emeği geçenlerden Allah razı 
olsun diyerek tekrar yeni Ravza 
Camimizin hem Beyşehir’imize 
hem de uzaktan gelip de bura-
da namaz kılacak olanlara hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyo-
rum” diye konuştu.

Ravza Caminin temel atma 
töreninde konuşan İlçe Müftüsü 

Veysel Kükrek ise Caminin Hay-
rul İzzet Vakfının arazi ile Bey-
şehir İmam Hatipliler Derneği 
Yaşatma Derneğinin arazisi üze-
rine yapıldığını vurguladı.

Kükrek, “Huzurlarınız da her 
iki vakfa ve derneğe de teşekkür-
lerimi sunmak istiyorum. Eğer 
onlar gerekli onayı vermemiş ol-
salardı. Burada cami yapma im-
kânı olmayacaktı. Camimizin bu 
hale gelmesi ve çalışmalarında 
bize azim vermesi bakımından 
hasletten sayın kaymakamımıza 
ve sayın belediye başkanımıza 
teşekkür ediyorum huzurlarınız-
da hepsinden Allah razı olsun. 
Şuna yürekten inanıyorum ki ca-
minin illaki bir para değil ener-
ji, sinerji bir aksiyona insanları 
harekete geçirmek için çaba sarf 
etmek de mutlak bir sevaptır. 
Çünkü Hz peygamberin ifadesi 
ile ‘’kim bir hayra celalet ederse 
o hayrı işlemiş gibidir.’’ Buyu-
rur. Bizim kültürümüzde de en 
hayırlı iş cami imanı işidir. Bu 
yüzden dolayı devlet büyükleri-
mize şükranlarımızı sunuyoruz. 
Bende kendi adıma şu toz tane-
ciği kadar payım varsa, bundan 
mutluluk duyuyorum. Hepinize 
teşekkür ediyorum ve şükranla-
rımı sunuyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

KOSKİ Pandemi Kurulu toplandı
KOSKİ Pandemi Kurulu, Co-

vid-19’la mücadele sürecinin 
daha etkin yürütülmesi için Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün alması 
gereken ilave tedbirleri masaya 
yatırdı.

Türkiye’deki su ve kanalizas-
yon idareleri içerisinde ilk TSE 
Covid-19 Belgesi’ni alan Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü, pandemiye 
yönelik kararlı faaliyetlerini sür-
dürüyor. Bu kapsamda KOSKİ 
Pandemi Kurulu, bulaşın mini-
mum seviyeye getirilmesi konu-
sunda alınacak tedbirleri günde-
mine aldı.

İş yeri hekimi, iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanları, insan kay-
nakları, müşteri hizmetleri, 
destek hizmetleri ve güvenlik 
amirliği ile kalite koordinasyon 

birimlerinin temsilcilerinden 
oluşan KOSKİ Pandemi Kurulu, 
pandemiyle mücadele sürecinin 
daha etkin yürütülmesi için şart-
ların iyileştirilmesine yönelik gö-

rüşleri masaya yatırdı.
Maske, mesafe ve hijyenin 

yanı sıra teknolojiden daha etkin 
faydalanarak hangi iş ve işlem-
lerin yürütülebileceği konularını 

istişare eden KOSKİ Pandemi 
Kurulu üyeleri, vatandaşların 
kuruma gelmeden işlemlerini 
yapabileceği olanakları görüştü. 
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ



Karaman’da yaşanan cinayet 
olayının son şüphelisi de polisin 
düzenlediği operasyonla yakalandı. 
Adliyeye sevk edilen zanlı tutukla-
narak cezaevine gönderildi. Olay, 
14 Kasım Cumartesi akşam saat 
20.00 sıralarında Külhan Mahalle-
si Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde 
bulunan apartmanın 3. katındaki 
dairede yaşandı. Bekir Erdoğan 
(26), arkadaşları C.T, M.A, C.D. ve 
R.T ile birlikte bekar evinde alkol 
almaya başladı. Bir süre sonra ya-
şanan tartışmanın ardından çıkan 
kavgada Bekir Erdoğan, kalbinden 
bıçaklanarak ağır yaralandı. Kav-
ga seslerini duyanların haber ver-
mesiyle olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Adrese gelen 

sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Be-
kir Erdoğan’ın hayatını kaybettiği-
ni tespit etti. Polis, olayın ardından 

Erdoğan ile birlikte evde alkol al-
dığı ileri sürülen dört arkadaşın-
dan M.A, C.D. ve R.T’yi gözaltına 

alırken, kayıplara karışan C.T’yi de 
yakalamak için çalışma başlattı. 
Adliyeye çıkarılan M.A, C.D. ve R.T 
ise tutuklandı. Ekipler cinayetin son 
şüphelisi C.T’nin İmaret Mahalle-
si’nde saklandığını belirledi. Bunun 
üzerine C.T, sivil ekiplerin düzenle-
diği operasyonla yakalanarak gözal-
tına alındı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen cina-
yet şüphelisi bir gazetecinin cina-
yeti niye işlediniz sorusuna ‘Anana 
sor’ diyerek küfür etti. C.T’de diğer 
arkadaşları gibi tutuklanarak Kara-
man M Tipi Kapalı Cezaevine gön-
derildi. Cinayete kurban giden Be-
kir Erdoğan ise dün öğle namazının 
ardında şehir mezarlığında toprağa 
verilmişti. n İHA

6 19 KASIM 2020HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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‘Davamız da sevdamız da hiçbir zaman bitmeyecek’
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanlığı’nı ziyaret 
ederek Başkan Mustafa Ha-
kan Özer ve yönetimini tebrik 
etti. AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay ve Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
da bulunduğu ziyarette Usta, 
“Gün gelecek hepimiz bu gö-
revleri bırakacağız. Ama da-
vamız da sevdamız da hiçbir 
zaman bitmeyecek” dedi.

‘TÜRKİYE VE DÜNYA VAR OL-
DUĞU SÜRECE MÜCADELEMİZ 

DEVAM EDECEK’
Yeni yönetimin ve yapıla-

cak çalışmaların hayırlı olma-
sı temennisinde bulunan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Leyla Şahin Usta, “Hepimizin 
bir dönem gelecek bu görevleri 
bırakacağız yeni gelen arka-
daşlarımıza devredeceğiz ama 
dava bitmez, davada sevda bit-
mez eğer bu işi gönülden yapı-
yorsanız yine bitmez. Türkiye 
var olduğu sürece dünya var 
olduğu sürece de mücadelemiz 
devam edecek bunu unutma-
mak lazım. Mücadele ederken 
de hep birbirimizi iyiliğe, doğ-

ruya ve sabra teşvik etmemiz 
gerekiyor. Selçuklu 600 bin 
nüfusla aslında bir ilçe teşki-
latı diye söylüyoruz ilçe olduğu 
için ama bir il bazında çalışma 
yapan bir ilçemiz aslında o yüz-
den yaptığınız her çalışma kıy-
metli ve önemli. Yaptığınız işi 
küçümsemeyin ve azımsama-
yın , çok kıymetli iş yapıyorsu-
nuz. Selçuklu’nun zor bölgeleri 
var bunları biliyoruz saha ça-
lışmalarına gittiğimizde belki 
bizi çok eleştirenler yaptığımız 
işlerle ilgili bize farklı söylem-
lerde bulunanlarla karşılaşı-
yoruz ama şunu da görüyoruz 
insanlar bunu söylediği zaman 
can kulağıyla dinleyip iyi şe-
kilde cevap verip anlattığınız 

zaman ikna da edebiliyoruz. 
Özellikle üniversite çevresinde 
gençlik kollarımızla yaptığımız 
o mobil çadırlardaki akşam 

sohbetleri gelen gençlerle yap-
tığımız çalışmaların çok faydalı 
olduğuna inanıyorum. Bizim 
vazifemiz çalışmak takdir ve 

sonuç Allah’tandır diye düşü-
nüyoruz. Ama hep iyiye doğru 
çalışmak daha iyisini yapmak 
zorundayız o yüzden hedefle-
rimiz yüksek işimiz kolay değil 
zor ama biz çalışmak zorunda-
yız” şeklinde konuştu.
ÖZER: AK PARTİ SELÇUKLU İLÇE 
TEŞKİLATI GELENEĞİ OLAN BİR 

TEŞKİLAT
AK Parti Selçuklu İlçe Baş-

kanı Mustafa Hakan Özer, 
“Selçuklu Teşkilatı gelenekle-
ri olan bazı kişiler değilse de 
kendi geleneklerine sadık ça-
lışma prensipleri olan bir teş-
kilat diye düşünüyorum. Dola-
yısıyla gençlik kollarımız artık 
toplantılarına başladı. Kadın 
kollarımız da adapte olduktan 

sonra inşallah Konya’daki teş-
kilat bütünlüğünün bir parçası 
olarak hep birlikte 2023’e yol 
alacağız” dedi.
‘TEŞKİLATIMIZLA UYUM İÇİNDE 

ÇALIŞIYORUZ’
Belediye ve teşkilatın uyum 

içinde çalışmalarını sürdür-
düklerini ifade eden Selçuk-
lu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,”Pandemi süre-
cinden dolayı her ne kadar is-
tediğimiz şekilde toplantıları 
yapamıyor olsak da ilçe baş-
kanımızla birlikte hareket ede-
rek, yine toplantılarımızın bir 
kısmını uzaktan bir kısmını da 
yüz yüze gerçekleştirerek ilçe-
mizle ilgili planlamalarımızı ve 
yapılan faaliyetleri istişare edi-
yoruz. İnşallah bu zor süreçleri 
hep beraber atlattıktan sonra 
daha sağlıklı bir şekilde birlik-
teliğimizi devam ettireceğiz” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
Selçuklu’nun başarılarına her 
dönem yenilerini eklediğini 
belirtti. İl Başkanı Hasan Angı 
ise bir bütün halinde 2023’e 
hazırlandıklarını, birlikte hare-
ket ederek güçlerine güç kat-
tıklarını söyledi.  
n HABER MERKEZİ

Motosikletle tehlike dolu 
yolculuğa 2 bin 761 lira ceza

Konya’da bir kişinin kaskı ko-
luna takıp motosikletinin üstüne 
yatarak yolculuk yapması ve bu 
anların diğer yolcular tarafından 
kaydedilip sosyal medyada payla-
şılması üzerine Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekipleri, moto-
siklet sahibi ve 14 yaşındaki sü-
rücüsünü tespit ederek 2 bin 761 
lira cezai işlem uyguladı.

Olay, Cumartesi günü akşam 
saatlerinde merkez Karatay il-
çesi Antalya Çevreyolu Caddesi 
üzerinde yaşandı. Edinilen bilgi-
ye göre, plakası ve kimliği tespit 
edilemeyen sürücünün motosik-
letinin üzerine yatarak yolculuk 
yapması seyir halindeki diğer 
yolcular tarafından cep telefonuy-
la görüntülendi. Motosikletinin 
üzerinde canını hiçe sayan mo-
tosiklet sürücüsünün görüntüle-
rinin sosyal medya paylaşılması 
üzerine Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri çalışma baş-
lattı. Kentteki EDS ve KGYS kayıt-
larını inceleyen polis, motosiklet 

sahibinin M.D. ve sürücünün 14 
yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. 
Motosiklet sahibi M.D.’ye sürücü 
belgesiz araç kullandırtmak ve 
araç muayenesini yaptırmamak 
suçlarından toplamda 2 bin 761 
lira cezai işlem uygulandı. Sürücü 
A.A. hakkında ise trafik güvenli-
ğini tehlikeye düşürmekten adli 
işlem yapılırken, motosiklet tra-
fikten men edildi. n İHA

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 
biri kendilerini görüntüleyen gazetecileri önce tehdit etti, sonra da ‘utanmıyor musun’ diye tepki gösterdi 

Uyuşturucu şüphesinden
‘Utanmıyor musun’ tepkisi

Aksaray’da jandarma ekiplerinin 
düzenlediği uyuşturucu operasyo-
nunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüp-
heliden biri kendini görüntülemek 
isteyen basın mensuplarını önce 
tehdit etti, sonra “Utanmıyor mu-
sun?” diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Aksaray’ın Yeşilova beldesine uyuş-
turucu getirileceği bilgisine ulaşan 
Yeşilova Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, plakası önceden belirlenen 
otomobili takibe aldı. Beklenen 68 
AAC 205 plakalı otomobilin gel-
mesi üzerine Aksaray Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesinde operas-

yon düzenleyen jandarma ekipleri 
aracı durdurdu. İlk olarak araç sü-

rücüsü Ömer K. (34) ve araçta yol-
cu olarak bulunan Mehmet D. (50) 

ve Erdal İ. (35) etkisiz hale getirildi. 
Araçta, araç çevresinde ve şüpheli-
lerin üzerlerinde yapılan aramada 
bir miktar uyuşturucu maddesi ve 
uyuşturucu kullanma aparatı ele 
geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler 
emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden 
50 yaşındaki Mehmet D. kendisini 
görüntülemek isteyen basın men-
suplarına, “Utanmıyor musun?” 
diye seslenirken, bir süre sonra da 
tehdit etti. Şüpheliler sorgulanmak 
üzere jandarma komutanlığına gö-
türüldü. Olayla ilgili soruşturma sü-
rüyor. n İHA

Karaman’daki cinayet olayının son şüphelisi de tutuklandı

Polisin durdurduğu şahıslardan 
12 gram eroin ele geçirildi

Uygulamadan kaçan şahıslar
25 gram esrarla yakalandı

Akşehir ilçesinde polis ekip-
lerinin durdurduğu otomobilde 
bulunan 3 kişinin üzerlerinde 
yapılan aramada 12 gram ero-
in ele geçirildi. Edinilen bilgi-
ye göre, Akşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele ekipleri, yaptığı ça-
lışmalar kapsamında otomobil 
ile M.K.’nin (22) Antalya iline 
uyuşturucu madde almaya git-
tiğini tespit etmesi üzerine araç 
takibe alınarak Akşehir ilçe gi-

rişi yeni Antalya yolu üzerinde 
durduruldu. Araçta ve içerisin-
de bulunan sürücü M.K. ile ar-
kadaşları O.P. (26) ile İ.O.’nun 
(22) üst araması yapıldı. Şa-
hıslardan M.K.’nin üzerinden 
8 gram, O.P.’nin üzerinden 2 
gram, İ.O.’nun üzerinden de 2 
gram olmak üzere toplam 12 
gram eroin ele geçirildi. Gözal-
tına alınan şüpheliler, emniyet-
teki işlemlerinin ardından ser-
best bırakıldı. n İHA

Akşehir ilçesinde polis ekiple-
rinin yaptığı uygulama noktasın-
dan otomobille geri geri kaçmaya 
çalışan şahısların üzerinde yapılan 
aramada 25 gram esrar ele geçi-
rildi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele ekibi, Yeni An-
talya yolu üzerinde şüpheli araç-
lar ve şahıslar üzerinde uygulama 
yaptığı sırada, ani fren yaparak geri 
geri kaçmaya çalışan bir otomobili 
durdurdu. Araçta bulunan M.Ö. 
(28), O.Ö. (21), M.Ö. (23), H.S. (21) 

ve S.Ö. (21) isimli şahıslar kimlik 
kontrolü yapıldı ve üstleri arandı. 
Yapılan aramada şüphelilerden 
M.Ö.’nün üzerinde 22 gram esrar, 
diğer M.Ö.’nün üzerinde de 3 gram 
esrar maddesi ele geçirildi. Gözal-
tına alındıktan sonra emniyete gö-
türülen şüphelilerden 4’ü serbest 
bırakıldı. Üzerinde 22 gram esrar 
bulunan M.Ö. ise ifadesinin ardın-
dan adli makamlara sevk edildi. 
Savcılık sorgulamasının ardından 
şüpheli serbest bırakıldı.

n İHA

Leyla Şahin Usta, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanlığı ziyaretinde birliktelik mesajları verdi. 
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Uyuşturucu imalatına 
25’er yıl hapis cezası!

2019 yılının Haziran ayında 
Narkotik ekipleri Konya’da inşa-
at halindeki bir villaya yaptıkları 
baskında, villanın içinin uyuşturu-
cu imalatı yapılan bir tesis haline 
getirildiğini görmüş ve olayla ilgili 
soruşturma başlatılmıştı.

Konya’da inşaat halindeki vil-
lanın odasını uzaktan kumandalı 
sistemle asansöre dönüştürerek 
bodrum katında uyuşturucu ima-
latı yaptıkları gerekçesiyle yargıla-
nan 5 sanığa, 25’er yıl hapis cezası 
verildi. 

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya, tutuklu sa-
nıklar Yasin Küçük, Mustafa Kü-
çük, Bahadır Akı, Rahmi Öcal ve 
Fahrettin Öcal ile avukatları katıldı. 
Mahkeme heyeti sanıkları, “uyuş-
turucu ticareti yapmak” suçundan 
25’er yıl hapis cezasına mahkum 
etti.

DIŞARIDAN VİLLA, İÇERİDEN 

UYUŞTURUCU İMALATHANESİ!
İl Emniyet Müdürlüğü Narko-

tik Suçlarla Mücadele Şubesi ekip-
leri, 21 Haziran 2019’da, Hasan-
köy Mahallesi’nde inşaat halindeki 
villanın bir odasının uzaktan ku-
mandalı sistemle çalışan asansöre 
dönüştürüldüğünü, bu asansörün 
de uyuşturucu imalathanesine in-
diğini tespit etmişti.

Operasyonda 35 kilogramı 
“genetiği değiştirilmiş hibrit esrar” 
olmak üzere 100 kilogram uyuş-
turucu madde ele geçirilmiş, imal 
edilen uyuşturucunun dışarıya 
koku vermeyen poşetlerle yurt dı-
şına gönderildiği belirlenmişti. Gö-
zaltına alınan Yasin Küçük, Musta-
fa Küçük, Bahadır Akı, Rahmi Öcal 
ve Fahrettin Öcal tutuklanarak 
cezaevine gönderilmişti. Sanık-
lar hakkında, “uyuşturucu ticareti 
yapmak” suçlamasıyla dava açıl-
mıştı. n AA

Konya’da son haftalarda işadamlarına ve işletmelerine yönelik dolandırıcılık girişimleri arttı. Dolan-
dırıcılık olaylarına karşı Konya’da bulunan odalar ve kamu kurumları bilgilendirici mesaj gönderdi 

Dolandırıcılara karşı
dikkatli olun uyarısı!

Konya’da son haftalarda işa-
damlarına ve işletmelerine yö-
nelik dolandırıcılık girişimleri 
arttı. Yaşanan dolandırıcılık gi-
rişimcilerine karşı üyelerin bu 
durumu odalara bildirmeleri 
üzerine odalar ve kamu kurum-
ları harekete geçerek üyelerine 
uyarıcı mesaj attı.  Konya Sanayi 
Odası (KSO) tarafından üyele-
rine gönderilen mesajda, “Bazı 
üyelerimizden Odamıza intikal 
eden şikâyetlerde; Valilik, Teftiş 
Kurulu gibi kamu kurumlarından 
aradıklarını söyleyen kişilerce ki-
tap satışı veya yardım talebinde 
bulunulduğu belirtilmektedir. Bu 
tür aramalara itibar etmemenizi 
ve tedbirli olmanızı önemle rica 
ederiz.” ifadelerine yer verildi. 
Konya Ticaret Odası (KTO) tara-

fından gönderilen mesajda ise, 
“Sayın Üyemiz, İlimizde Kurye ve 
Kargocu Kılığında Resmi Evrak 

Getirildiğini Söyleyerek Farklı 
Evraklara İmza Alan Dolandırı-
cılar Tespit Edilmiştir. İmzala-

dığınız Evrakları ve Alt Nüsha-
larını Kontrol Etmenizi Önemle 
Uyarırız” denilerek dolandırıcı-
lık konusunda uyarılar yapıldı.  
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Konya İl Müdürlüğü de gönder-
diği mesajla dolandırıcılara kar-
şı tedbirli ve uyanık olunması 
yönünde uyarıda bulundu. SGK 
Konya İl Müdürlüğü’nün uya-
rı mesajında, “Aile, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 
Aradığını Söyleyip Kendisini Mü-
fettiş Olarak Tanıtan Bazı Kotu 
Niyetli Kişiler, Çalışma Hayatı İle 
İlgili Bir Toplantı Yapılacağından 
Bahisle Kitap Satmaya Çalışarak 
Dolandırıcılık Yapmaktadır. Lüt-
fen Dikkatli Olalım!” ifadelerine 
yer verildi. 
n SİBEL CANDAN

Pilav parasıyla su kuyusu açacaklar

Mahalle mahalle gezip kalaylıyor

Motosiklet, tarım aletine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Uysal Promosyon Yönetim 
Kurulu Üyesi Samet Uysal ve 
nişanlısı Şüheda Pınar örnek bir 
davranışa imza attı. Konya’nın 
geleneklerinden olan düğünler-
de misafire ikram edilmek üzere 
kaynayan pilav kazanları pan-
demi nedeniyle kaynamaz oldu. 
Genç çift, misafirlerine ikramda 
bulunamayacak olunca, bunun 
için ayırdıkları bütçeyi Afrika’da 
1 su kuyusu, 10 katarakt ameli-
yatı ve 2 yetimin 1 yıllık ihtiyaç-
larını karşılamak üzere ayırdı. 
Genç çiftçin bu davranışı büyük 
takdir toplarken, örnek de teşkil 
etti. 

GENÇ ÇİFTEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Uysal Promosyon Yönetim 

Kurulu Üyesi Samet Uysal ve 
nişanlısı Şüheda Pınar örnek bir 
davranışa imza attı. Pandemi sü-
recindeki kısıtlamalar nedeniyle 
düğün, sünnet ve benzeri diğer 
etkinliklerde misafirlere yemek 
ikramı yapılamıyor. Aileler de ya-

kınlarına yapamadıkları ikramı, 
Afrika’da çeşitli yardımlar ger-
çekleştiriyor. Bu kapsamda hafta 
sonunda dünyaevine girecek olan 
Uysal Promosyon Yönetim Kuru-
lu Üyesi Samet Uysal ve nişanlısı 
Şüheda Pınar örnek bir davranışa 
imza attı. Genç çift misafirlerine 
gönderdikleri davetiye de “İkra-

ma karşılık olarak Afrika’da 1 su 
kuyusu açılmasına, Afrika’da 10 
kardeşimizin katarakt ameliyatı-
nın yapılmasına, 2 yetim yavru-
muzun bir yıllık hamiliğine karar 
verdik” ifadelerini kullandı. Genç 
çiftin bu davranışı aile büyükle-
rinden ve sevdiklerinden tam not 
aldı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kalaycılık mesleğinin bölge-
de son ustalarından Ali Adak, 
Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde 
kurduğu seyyar tezgahında ilçe 
sakinlerinden ilgi görüyor. Baba 
mesleği olarak adlandırdığı 
mesleğini çocukluktan bu yana 
sürdüren Ali Adak (33) bakır 
kapların gelecekte daha çok ilgi 
göreceğini dile getirdi.

Kalaycılığa talebin her ge-
çen gün arttığını belirten Adak, 
“Kalaycılık tarihi mirasımız. 
Günümüzde kullanılan metal 
tabaklar sağlıklı değil. Ecdadı-
mız bakır kullanmış, hiç Alz-
heimer hastalığı olmamış. Ne 
zaman bakır kaptan vazgeçtik 
bu hastalık arttı.” diye konuştu. 
Özellikle yaz aylarından son-
bahara kadar işlerinin iyi oldu-
ğunu ifade eden Adak, gelecek 
nesillere de bu ata mesleğini 
öğrettiğini kaydetti.
n AA

Traktöre bağlı tarım aletine 
çarpan motosikletlerin sürücü-
lerinden biri öldü, diğeri yara-
landı. Akşehir ilçesinde, trak-
töre bağlı tarım aletine çarpan 
motosikletlerin sürücülerinden 
biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır 
yaralandı. Karahüyük Mahalle-
si’nde, Akşehir istikametinden 
Konya yönüne doğru seyir ha-
lindeki Ali K. (57) idaresindeki 
42 UD 692 plakalı motosiklet 
ile Sefer Ç’nin (57) kullandığı 
42 UM 129 plakalı motosiklet, 
Gürcan A’nın yönetimindeki 42 
D 3472 plakalı traktörün ar-
kasındaki tarım aletine çarptı. 
Kazada, motorsiklet sürücüle-
ri ağır yaralandı. Ambulansla 
Akşehir Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralılardan Ali K, 
Konya’ya sevk edilirken hayatı-

nı kaybetti. Diğer yaralı Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesinde tedavi altına alındı. 
Jandarma ekipleri, traktör sü-
rücüsü Gürcan A’yı gözaltına 
aldı. n AA



8 19 KASIM 2020İLAN

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

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

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

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

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

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız. SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR

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

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* TECRÜBELİ BAYAN 
SEKRETER ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

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

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

SERVİS ŞÖFÖRÜ 

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

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

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

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

İLAN

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ 
VE

POLİSAJ ZIMPARA YAPABİLEN 
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

25-35 YAŞ ARALIĞINDA 

VASIFSIZ BAY 
ELEMANLAR 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

TEL: 0332 345 12 56-57

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

35 YAŞINI GEÇMEMIŞ

BAYAN 
ELEMAN 

ARANMAKTADIR

FIRMAMIZ SEKRETERYASINDA 
ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

www.biotektohum.com.tr

Müracatları şahsen yapılacaktır.
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Kalıphane Atölyemizde 
Çalıştırılmak Üzere;

• Tornacılar,
• Frezeciler,

• CNC 
Operatörleri 
Alınacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 
No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

TEL: 0332 342 44 21
ADRES: BÜSAN SANAYİ SİTESİ

· TECRÜBELİ GAZ ALTI KAYNAKCILARI
· MONTAJ DA ÇALIŞACAK ELEMAN

· TECRÜBELİ ŞERİT TESTEREDE 
ÇALIŞACAK ELEMAN ARANIYOR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

“Çağlayan Duygular” adını 
verdiğim kitabım yayımlandı 
çok şükür. 

Bu kitap her ne kadar ye-
dinci kitabım olsa da ilk şiir ki-
tabım olması hasebiyle benim 
için son derece önemli…

Şiir yazmak, nesir yazmak-
tan çok daha zor… 

Zira şiirin kendine özgü ku-
ralları var. 

Şiir yazmaya, merhum ba-
bacığımın kazandırmaya çalış-
tığı okuma aşkı, yazma becerisi 
ve şiir sevgisi ile ortaokul sıra-
larında başladım. 

O yıllarda şiir diye yazdığım 
karalamaların hepsini daha 
sonraki yıllarda imha ettim. 

1974 yılında Yeni Konya 
Gazetesi’nin düzenlediği “Mev-
lâna konulu Şiir Yarışması” 
na babamın isteği ile katıldım. 
Şiirim dereceye girdi, ödül aldı 
ve gazetede yayımlandı.    

Bu bana büyük bir teşvik 
oldu, şiir yazmaya devam et-
tim. Bir defteri dolduracak ka-
dar yazdığım o şiir defterimi ne 
yazık ki kaybettim.  

Daha sonraki yıllarda siyasi 
gelişmeler sebebiyle nesir yaz-
maya ağırlık verdiğim için şiir 
yazamaz oldum.

İki yıl boyunca telefonla gö-
rüştükten sonra 2012 yılında 
yüz yüze görüşmek ve tanış-
mak bahtiyarlığına erdiğim Şair 
Cengiz Numanoğlu Üstadım, 
uzun bir aradan sonra tekrar 
şiir yazmama vesile oldu. 

Yazdığım şiirleri kendisine 
gönderiyor, Üstadın değer-
lendirmesini arzu ediyordum. 
Geçen yıl gönderdiğim “Efen-
dim” başlıklı naatı, telefonda 
bana da okutup dinledikten 
sonra, “Maşallah, çok güzel, 
bayıldım, sen epey yol almış-
sın” ifadeleri bana büyük bir 
cesaret verdi. 

Bu kitabın temeli o anda 
atılmış oldu.   

Bizlere şiiri sevdiren, top-
luma şiirle harika mesajlar 
veren, yaşayan büyük şairle-
rimizden Cengiz Numanoğlu 
Üstadıma yaptığı alicenaplık 
için şükran borçluyum. 

Üstad Cengiz Numanoğlu, 
kitabıma sunuş yazısı yazmak 
ve kitabın isminde son kararı 
vermek suretiyle çok büyük bir 
destek ve katkı vermiş, bende-
nizi onurlandırmıştır. 

Değerli Üstadıma en kalbi 
şükranlarımı ve hürmetlerimi 
sunuyorum.

Şiirlerimi büyük bir cesaret 
örneği göstererek kitaplaştır-
maya karar verdiğim anda, edi-
törlük yapacak bir şair dosta 
ihtiyaç duydum. 

Bu isim tereddütsüz Şair 
Tayyar Yıldırım idi. Kendisi ile 
çalışmaktan ve editörlüğünden 
son derece memnun oldum. 
Yaptığımız çalışma bana çok 
şey kazandırdı. 

Değerli Tayyar Yıldırım kar-
deşime de şükranlarımı sunu-
yorum. 

Bu arada birçok kazanım 
elde ettiğim, Selçukya Kültür 
Sanat Derneği Şiir Okumalarını 
da anmadan geçemeyeceğim. 

Bu vesile ile Selçukya Der-
neği Başkanı Fatma Şeref Polat 
hanımefendiye, şiir okumaları-
na katılan tüm şair dostlarıma 
şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca kitabımın kapak 
kompozisyonunu hazırlayan 
Şair Ahmet Efe ağabeyime ve 
teknik yönden katkıda bulunan 
Şair Yakup Çak kardeşime de 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum. 

Diğer yandan gazete köşe 
yazısında “Çağlayan Duygular 
ve Salih Sedat Ersöz” başlık-
lı bir yazı kaleme alan değerli 
kardeşim Şair Hasan Ukdem’e 
de teşekkürlerimi iletiyorum.

Yüreğimden taşarak çağ-
ladı duygularım,

Şiir olup dökül-
dü sevinç ve kaygı-
larım.

Beyiti ile başla-
dığım “Çağlayan 
Duygular” kitabı-
mın hayırlara vesile 
olmasını Cenab-ı 
Hak’tan niyaz edi-
yor, sizlere şiirle 
ilgili düşüncelerimi aktarmak 
istiyorum.

***   ***   ***

Şiir; duygulardan, düşün-
celerden, hayallerden, hasret-
ten, özlemlerden oluşan dize-
lerdir. 

Şiir; yürekten süzülüp ge-
len, dil içince özel bir dil, söz 
içinde özel bir söz, sanat için-
de özel bir sanat, ritmi, uyumu, 
estetiği ve yaşattığı duygu yo-
ğunluğu ile özel bir yazım ürü-
nüdür.

Şiir; kaynağı kalp olan her 
türlü mutluluk ve hüzünlerin 
bir duygu, bir çağrışım, bir 
izlenim olarak dışarı yansıma-
sıdır. 

Şiir; acı, sevgi, sevda, umut 
gibi nice duygular tattıran, in-
sana keyif veren akıcı, sürük-
leyici tarzda içimizden dökülen 
duygu ve düşünce yoğunluğu-
dur.   

Şiir; bir olaydan, bir görün-
tüden, herhangi bir gelişme-
den veya bir düşünceden etki-
lenerek, bu etkiyi sıradanlıktan 
uzak, belli bir düzen içinde ifa-
de etme sanatıdır.

Şiir; düzyazı dışında kalan 
anlatım biçimidir ama şiiri düz-
yazıdan ayıran yegâne özelliği, 
dizeler halinde yazılması değil-
dir.

Şiirde, düzyazıdan farklı 

olarak imge, sez-
gi, duygular, uyum 
önemli bir yer tutar.  

Şiirde söyleyiş 
çok daha fazla etkili, 
duygular çok daha 
güçlü, algılar daha 
çok ön plandadır.

Şiirde okuyanı 
büyüleyen bir sır, bir 
güzellik, çözülemez 

bir gizem, kulağa hoş gelen bir 
söz dizisi, bir ezgi vardır. 

Şiir; kalpten taşarak dökü-
len, dilden söz ve dizeler halin-
de dışarıya yansıyan çağlayan 
bir duygu, sel olup akan bir 
ruhsal hareketlilik, coşku dolu 
bir düşünce, olağanüstü bir his 
ve estetik barındıran, güzellik-
ler içeren, insanın iç dünyasın-
da uyandırdığı izlenimdir.  

Türkülerimizin, ninnile-
rimizin, ağıtlarımızın temeli, 
kaynağı şiirdir. Bu sözlü sanat 
ürünlerini doğuran şiirlerdir. 
Yani şiir aynı zamanda bizim 
türkülerimiz, ağıtlarımız, se-
vinçlerimiz, kaygılarımızdır.  

Şiir; ruhu harekete geçiren, 
gönülleri coşturan, duyguları 
kıyama kaldıran, düşünceleri 
güzelleştiren, aynı zamanda 
hazarda birlik ve bütünlüğü-
müze katkı yapan, seferde milli 
duygularımıza tercüman olan 
ezgidir, marştır, destandır. 

Şiir öyle bir söz sanatıdır 
ki kaynağı yürektir, uyarıldığı 
yer yürektir, etkisi yüreğe işler, 
tepkisi yürekten çıkar ve yüre-
ğin en büyük eseridir.  

Şiir gerektiğinde düşmana 
en keskin kılıç, dosta şefkatin, 
merhametin, güvenin anahta-
rıdır.

Şiir yüreklere dokunan etki-
li bir söz, gönülleri yumuşatan 
tesirli dizeler, ruhları cûş eden 
içimizin, kalbimizin en gür se-

sidir. 
Şiir; baharın müjdecisi, gü-

lün, çiçeğin açması, böceğin 
uçması, yeryüzü ve gökyüzü-
nün tasviri, yeşil ve mavinin 
birleşmesinin güzelliğidir.  

Ve şiir Anadolu kültürünün 
en önemli parçasıdır. 

Şiir hayatı anlatır, şiir ya-
şantıyı anlatır, şiir çileli de olsa 
umutlu bir ömrü anlatır. 

Hayat bütün çeşitliliğiyle, 
renkliliğiyle, çelişkileriyle, acı-
sıyla, tatlısıyla, olumlu olumsuz 
bütün yönleriyle akıp gidiyor. 

İşte bu akıp giden hayattır 
şiir...

Şiir aynı zamanda yanlışlara 
direnmek, hataları, çirkinlikleri 
dile getirmektir.

Şiir toplumun dilidir.
Şiiri yazmak kadar okumak 

da önemlidir. 
Son zamanlarda şiir ve şair-

den çok, fon müziklerinin, sah-
ne ışık ve dekorlarının daha ön 
plana geçmesi, şiirin duygusu 
ile şairin mimiklerinin, hare-
ketlerinin dinleyiciye aktarıl-
masında büyük bir engel teşkil 
etmektedir.

Bu özelliklerin şiirden ve 
şairden daha çok öne geçmesi, 
dinleyiciyi şiirin vermek istediği 
mesajdan ve duygudan uzak-
laştırarak, dikkatleri o etkenlere 
kaydırmaktadır. 

Böylece şiirin dinleyici üze-
rinde bırakmak istediği etki 
zayıflamakta hatta yok olmak-
tadır. 

Etkili, duygulu, yüreğimize 
dokunan şiirlerle bir arada ol-
mak dileğiyle…

***   ***   ***

Konu şiir olunca, TYB 
Konya Şubesi’nin düzenlediği 
“Mevlâna Şiir Şöleni” hak-
kında geçen hafta yazmış oldu-
ğum yazımla ilgili bir açıklama 
zarureti hâsıl oldu.

Geçen hafta söz konusu et-
kinlikle ilgili genel anlamda ol-
dukça olumlu bir yazı yazmış, 
etkinliğin güzelliğinden, başarı-
sından söz etmiş, etkinliği dü-
zenleyen kurumları ve katılan 
şairleri kutlamıştım. 

Etkinliği ve icrasını çok bü-
yük oranda methettiğim ya-
zımda, modern şiire ağırlık ve-
rildiğini, ölçülü ve heceli şiirin 
olmayışının bir eksiklik olduğu-
nu vurgulamıştım. 

Daha sonra öğrendim ki 
“eksiklik” kelimesi bazı kar-
deşlerimi üzmüş. Onların üzül-
mesine ben de son derece üzül-
düm.

Söz konusu yazımda da 
belirttiğim gibi, o kelimeyi bir 
eleştiri olarak değil, gelecek 
yıllar için bir talep, bir istek, bir 
temenni olarak kullanmıştım. 

Ya ben maksadımı aşan bir 
kelime kullanmış oldum veya 
o kardeşler benim maksadımı 
aşan bir tarzda değerlendirdi-
ler.  

Her ne sebeple olursa ol-
sun, bu kardeşlerimin üzül-
mesine sebebiyet vermek iste-
mezdim. Bu nedenle yazımdan 
“eksiklik” kelimesini çıkararak 
o cümleyi şu şekilde yeniden 
tashih ediyorum.

“Mevlâna Şiir Şöleni” nde 
ölçülü, heceli, vezinli şiirler 
yazan ve geçmiş yıllardaki şiir 
şölenlerine katılan bazı ünlü şa-
irlerimizin de yer alması etkin-
liğin daha da güzelleşmesine 
vesile olabilirdi.

Konya’mızda yüzlerce 
STK’nın içinde, şiire en çok 
önem veren, şiirle ilgili 10 yıl-
dır ara vermeden programlar 
yapan TYB Konya Şubesi’nin 
gerek önceki, gerekse mevcut 
yönetimlerini tebrik etmek, on-
lara ve emek verenlere tekrar 
teşekkür etmek vefa gereğidir. 

Sağlıklı ve mutlu yarınlar 
efendim.     

ÇAĞLAYAN DUYGULAR VE ŞIIR

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

haber@konyayenigun.com
SALIH SEDAT ERSÖZ
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Sonbahar renkleri ve karlı dağlar büyüleyici manzaralar oluşturdu
Halkapınar ilçesinde, son-

baharın doğaya yansıyan sarı, 
yeşil ve kızıl tonları ile Aydos 
Dağı’nın karlı zirveleri görsel 
şölen oluşturdu. Tarihi ve do-
ğal güzellikleri, yaban hayatı 
varlığı, zengin florası ve en-
demik türleriyle öne çıkan, 3 
bin 430 metre yüksekliğindeki 
Aydos Dağı’nın eteklerinde yer 
alan Halkapınar’da sonbahar 
renkleri kartpostallık görüntü-
ler sunuyor.

İvriz Barajı, Dereyüzü Va-
disi, Çınaralatı mevkisi, İvriz 
doğal kaynak suyu ile dere-
si, Delimahmutlu Deresi ile 
şelalesi gibi yerler, sonbahar 
renkleriyle ayrı bir güzelliğe 
büründü. Tatil günlerinde gü-
nübirlik gezilerle ilçeyi ziyaret 
eden doğa tutkunları, renga-
renk olan Dereyüzü Vadisi ve 
Karayusuflu Mahallesi Çınaral-
tı mevkisi ile İvriz doğal kay-
nak suyu bölgesindeki mesire 
alanlarında sonbaharın etkile-
yici manzarası eşliğinde doya-
sıya vakit geçiriyor.

Yörede kışın habercisi ola-
rak bilinen, Konya’nın en yük-
sek zirvesi olan Aydos Dağı’nın 
zirvelerinin beyaza bürünmesi 
de görenleri cezbediyor. İlçe-
deki dağ mahallelerinde yaşa-

yan vatandaşların ise yaklaşan 
kış mevsimi öncesi hazırlıkla-
rı sürüyor. Kışlık yakacak için 
ormana giden köylüler, top-
ladıkları kuru meşe ve kavak 
ağaçlarını at ya da eşeklere 
yükleyerek evlerine getiriyor.

Geçimlerini hayvancılıkla 
sağlayan küçükbaş hayvan sa-
hipleri de sonbahar nedeniyle 
otlakların azaldığı meralarda 
bugünlerde zorlu mesai yapı-
yor. Günün erken saatlerinde 

uyanan besiciler, keçi, koyun 
ve ineklerinin karınlarını do-
yurmak için zengin otlaklara 
doğru uzun ve yorucu bir yol-
culuk gerçekleştiriyor.

İvriz Mahallesi Muhta-
rı Cumali Yurter, sonbahar 
mevsiminde bölgenin ayrı bir 
güzelliğe sahip olduğunu söy-
ledi. İlçede çok çeşitli meyve 
ve orman ağaçlarının yetişti-
ğini bu sebeple sarı, yeşil ve 
kahverenginin her tonunun 

görülebildiğini anlatan Yur-
ter, şunları kaydetti: “İlçemiz 
Hititlerden günümüze kadar 
tarihi doğası ve yöresel kültü-
rü ile önemini hiç kaybetme-
miştir. Dört mevsim ayrı ayrı 
güzelliğe sahip ilçemizde son-
bahar mevsiminin muhteşem 
güzelliğini yaşıyoruz. Özellikle 
İvriz doğal su kaynağı ve tarım 
anıtı alanı, Dereyüzü Vadisi, 
Karayusuflu Çınaraltı mevki-
sindeki bu güzellikleri görme-

ye çok sayıda ziyaretçi geliyor. 
İnsanların arayıp da bulamadı-
ğı güzelliklerin içerisinde yaşı-
yoruz. Sonbaharın eşsiz güzel-
liği içerisinde yaşadığımız için 
çok şanslıyız. Bu da bizi ayrıca 
mutlu ediyor. Vatandaşlarımı-
zı bu güzellikleri ve Anadolu 
kültürünü görmeye davet edi-
yorum.”

Üniversite öğrencisi Ali 
İhsan Karakış ise her fırsat-
ta ailesi ya da arkadaşları ile 

Ereğli’den Halkapınar’a gel-
diklerini belirterek “Her mev-
sim ayrı güzelliğe sahip Hal-
kapınar, sonbahar da daha 
ayrı bir güzelliğe bürünüyor. 
Buranın manzarası güzel, do-
ğası, havası güzel. Sonbahar 
renkleri çok canlı gözlemlene-
biliyor. Burada stres atıyor ve 
doğanın tadını çıkarıyoruz. Bu-
raya gelebilecek her vatandaşa 
tavsiye ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. n AA

Konya Çevik Kuvveti
İzmir’de görevlendirildi

Konya İl Emniyet Müdür-
lüğüne bağlı Çevik Kuvvet 
Timleri bölgedeki çalışma-
lara destek olmak amacıyla 
İzmir’e görevlendirildi. Sefe-
rihisar açıklarında 30 Ekim 
Cuma günü, saat 14.51’de 
meydana gelen 6.6 büyüklü-
ğündeki depremde İzmir’de 
çok sayıda ev yıkıldı, 115 va-
tandaş yaşamını yitirdi. Dep-
rem sonrasında başta Konya 
olmak üzere Türkiye’nin dört 
bir tarafından İzmir’in yarala-
rını sarmak için seferber oldu. 
Bu kapsamda bölgede devam 
eden hasarlı binaların tahliye 
ve yıkım çalışmalarına destek 

olmak amacıyla Konya İl Em-
niyet Müdürlüğüne bağlı polis 
ekipleri bölgeye görevlendiril-
di. Konya İl Emniyet Müdürlü-
ğü sosyal medya adresinden 
yapılan açıklamada, “İzmir 
depremi sonrası hasarlı bina-
ların tahliye ve yıkım çalış-
maları sürdürülürken, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğümüzce 
afet bölgesinde görevlendiri-
len Çevik Kuvvet Timlerimiz 
tahliyesi devam eden binala-
rın ve çadır kentlerde yaşayan 
vatandaşlarımızın güvenliğini 
sağlamak amacıyla 7/24 gö-
revlerinin başında.” ifadeleri 
kullanıldı. n NAZİFE ARSLAN

Konya Büyükşehir Belediyesi, KKTC’de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak 
açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yaptı

Büyükşehir’den Kapalı
Maraş’a büyük destek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-

yeti’nde (KKTC) 46 yıldır kapalı 
tutulan, alınan kararla kademeli 
olarak açılmaya başlanan Maraş 
bölgesi için Türk hükümetinin 
seferber olmasının ardından 
Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bölgenin yeniden inşasında so-
rumluluk üstlendi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
since, 8 Ekim’de bir kısmı hal-
kın kullanımına açılan Maraş 
bölgesinde kamu alanlarında 
çevre düzenlemeleri yapılıyor.  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum ile böl-
gede incelemelerde bulunan 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, konuya ilişkin açıklama-
larda bulundu. 

‘KONYA’DAN KAPALI MARAŞ’A 
600 BİSİKLET’

Bölgenin yeniden inşasında 
üstlenecekleri sorumluluğu an-
latan Altay, “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın Kıbrıs gezisine katıl-
dık, Türk dünyasının ve Konyalı 
vatandaşlarımızın selamlarını 
Kıbrıslılara ilettik. Tabii Kıb-
rıs’la Konya’nın bağı çok eskiye 
dayanıyor. Biz de bu bağı güç-
lendirmek için çeşitli çalışmalar 
yürütüyoruz. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Gazimağusa Bele-
diyesi’yle ‘kardeş şehir’ ilişki-
si kurdu. Bu kapsamda Kapalı 
Maraş’ta kullanılmak üzere 600 
bisikleti kendilerine gönderdik 
ve kurulumunu gerçekleştirdik. 
Aynı zamanda Konya Büyükşe-
hir Belediyesinin hediyesi ola-
rak, bir temizlik aracı, bir çöp 
toplama aracı ve bir arazözü de 
Gazimağusa Belediyesinin en-
vanterine katmış olduk.” ifade-
lerini kullandı. 

Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı ve Toplu Konut İda-
resiyle, bölgenin yeniden 
inşası için çalışmaları yürüttük-
lerini vurgulayan Altay, “As-
faltların yapılması, çevre düze-
ninin hazırlanması ve sahildeki 
düzenlemeleri birlikte yürüttük. 
Bugüne kadar her zaman Kıb-
rıs’ın yanında olduk, bundan 
sonra da olmaya devam edece-
ğiz.” diye konuştu. 

Altay, Kapalı Maraş’ın 
önemli bir bölge olduğunun ve 
orada yaptıkları peyzaj çalışma-
larını önemsediklerinin altını çi-
zerek, şöyle devam etti: “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 
iradesiyle, kapalı Maraş’taki ka-
muya ait alanlarda bir düzenle-
me gerçekleştirildi ve bugüne 
kadar kapalı olan, ziyarete açık 
olmayan alanlar, ziyaretçilerin 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
için hazır hale getirildi. Ziyaret-
çilerin kullanacağı güzergahtaki 

yolların asfaltlanması, korku-
luklarla, binalarla arasındaki 
mesafenin, güvenliğin sağlan-
ması, bitkisel peyzajların oluş-
turulması çalışmaları yaptık. 
Sahilde insanların rahatça de-
nize girebileceği, ihtiyaçları-
nı giderebileceği alanlar ve bu 
alanda küçük alışverişlerin ya-
pılabileceği büfeler oluşturduk. 
Bugüne kadar bize verilen gö-
rev bu sürecin tamamlanması 
ve Gazimağusa Belediyesi’ne 
Kapalı Maraş’ta bu işlerin sür-
dürülebilmesi için ekipman des-
teği verilmesiydi. Elhamdülillah 
bu görevimizi Konyalılar adına 
başarıyla gerçekleştirdik. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Ersin Ta-
tar bey de ziyaretlerinde, mem-
nuniyetlerini ifade etti.” 
‘GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’YLE 
ÇALIŞMALARA DEVAM EDECE-

ĞİZ’
Bölgede çalışmaları sürdüre-

ceklerini bildiren Altay, şunları 

kaydetti: “Bundan sonra Gazi-
mağusa Belediyesiyle ‘kardeş 
şehir’ ilişkisi kurduğumuz için 
hem iletişime hem de çalış-
malara devam edeceğiz. Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği, 30 
ülkeden 1170 belediyenin üye 
olduğu bir birlik. Bu birlik kap-
samında bazı ülkelerde başkan-
larımız var. Kıbrıs’ta da Kıbrıs 
Türk Belediyeler Birliği başka-
nımız ile aynı zamanda Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği yö-
netiminde birlikte çalışıyoruz. 
Yani geçmişte edindiğimiz bilgi, 
birikim, tecrübe ve iletişimimiz, 
bundan sonra da hızlanarak de-
vam edecek inşallah. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si ve Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği olarak bölgemizdeki soy-
daşlarımız ve dindaşlarımızla il-
gili her türlü projeyi yürütmeye 
hazır olduğumuzu buradan ifa-
de ediyorum.” 
n AA
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MEVKA, KOBİ’leri bilgilendirerek yönlendiriyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-

ğı koordinasyonunda faaliyetle-
rini sürdüren Mevlana Kalkınma 
Ajansı, bir yandan uyguladığı mali 
ve teknik desteklerle sorumluluk 
alanında yer alan Konya-Karaman 
Bölgesi’nin kalkınmasına ve refah 
seviyesinin artırılmasına yönelik fa-
aliyetlerini sürdürürken diğer yan-
dan da bölgede yer alan KOBİ’leri 
çeşitli konularda bilgilendirmeye 
devam ediyor.

Ajans, dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 Pandemisi sürecinde 
daha önce çeşitli konularda ala-
nında uzman konukların katılımı 
ile online olarak gerçekleştirdiği 
toplantılar kapsamında son olarak 
“TÜBİTAK Destekleri ve Sınır Öte-
si E-Ticaret” konularında iş dünya-
sını bilgilendirdi.

Gerçekleştirdikleri programlar-
la ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan MEVKA Genel Sekreteri İhsan 
Bostancı, “Kurum olarak, içinde 
bulunduğumuz pandemi süre-
cinden önce olduğu gibi bu zorlu 
süreçte de bölgemizde yer alan 
paydaşlarımızı, sanayicilerimizi, 
KOBİ’lerimizi ve sektör temsilci-
lerimizi değişen ve gelişen Dünya 
konjonktüründe bilgilendirmeye, 
onlara rehberlik etmeye, alacakları 
kararlarda ışık tutmaya yönelik fa-
aliyetler yürütmeye gayret gösteri-
yoruz. Bu tür programları yüz yüze 
yapmayı arzuladığımızı ancak için-
den geçtiğimiz malum sürecin pek 
çok alanda olduğu gibi bizleri şim-

dilik bundan da alıkoyduğunu dile 
getirmek istiyorum. Tabi, bir yan-
dan Dünya’yı etkisi altına alan pan-
demi nedeniyle bu tür programları 
yüz yüze gerçekleştiremesek de di-
ğer yandan da günlük yaşantımızı 
ve çalışma hayatımızı kaldığımız 
yerden sürdürmek zorundayız. Ge-
rek ülkemizin içinden geçtiği sü-
reç gerekse de ülkemizin hedefleri 
doğrultusunda yeni normal diye 
tabir ettiğimiz yeni Dünya düzeni-
ne ayak uydurarak dünden daha 
çok çalışmak, üretmek, satmak ve 
aynı oranda Dünya ile rekabet et-
mek zorundayız. Bu doğrultuda, 
pandemi sürecinin başlamasının 
ardından online olarak yapmaya 
başladığımız söyleşi ve bilgilendir-
me toplantıları serimizde “Üretim 

Odaklı Dijital Dönüşüm, Yalın Üre-
tim Teknikleri, Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma, İhracat, Güneşten 
Elektrik Üretimi, Şirket Ortaklıkları 
Satın almaları ve Birleşmeleri, SEO 
(Arama Motoru Optimizasyonu) 
Eğitimi” gibi firmalarımızı yakın-
dan ilgilendiren konuları alanında 
uzman isimlerin katılımlarıyla ele 
almıştık. Son olarak düzenledi-
ğimiz TÜBİTAK Destekleri Bilgi-
lendirme Toplantısı ve Sınır Ötesi 
E-Ticaret programlarımızda da 
yine iş dünyamızı bilgilendirmeyi 
amaçladık. TÜBİTAK Uzmanları-
mızın konuşmacı olarak yer aldığı 
TÜBİTAK Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısı’nda “1501-Sanayi Araş-
tırma-Geliştirme Destek Programı, 
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Des-

tek Programı, 1511-Öncelikli Alan-
lar Araştırma Teknoloji Geliştirme 
ve Yenilik Projeleri Destekleme 
Programı, 1512-Teknogirişim Ser-
mayesi Desteği Programı (BİGG), 
1601-Yenilik ve Girişimcilik Alan-
larında Kapasite Artırılmasına Yö-
nelik Destek Programı, 1602-Pa-
tent Destek Programı, Siparişe 
Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ 
Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 
– 2020) Programı, Patent Taban-
lı Teknoloji Transferi Destekleme 
Programı” gibi sanayicilerimizden 
ve KOBİ’lerimizden sıkça soru al-
dığımız alanları konunun bizzat 
mutfağında yer alan isimlerle de-
ğerlendirme fırsatı bulduk. Yine 
ajans olarak önümüzdeki günlerde 
devlet destekleri tanıtım program-

larımız kapsamında gerçekleştire-
ceğimiz online toplantılarımızda, 
Yatırım ve Teşvik Uygulama Ge-
nel Müdürlüğü, KOSGEB, Ticaret 
Bakanlığı ve Uluslararası İşgücü 
Genel Müdürlüğü desteklerini ele 
alacağımızı ifade etmek istiyorum. 
Düzenlediğimiz bir diğer programı-
mızda ise salgın sürecinde önemi 
daha da artan e-ticaret konusunda 
katılımcılara konunun uzmanları 
tarafından eğitim verildi. Yaşadı-
ğımız sürece baktığımızda salgın 
krizinin birtakım fırsatları da bera-
berinde getirdiğini görüyoruz. Tüm 
dünyayı etkisi altına alan pandemi 
birçok ülkede tedarik zincirinin ak-
samasına neden olmakla birlikte 
Dünya’da en önemli tedarikçi olan 
Çin’in konumu sorgulanmaya baş-

lanmış, ülke ve şirketler yeni teda-
rikçiler aramaya başlamıştır. Bu du-
rum, e-ticaretle birlikte e-ihracatın 
önemini bir kez daha arttırmıştır. 
İşletmelerimiz geçmişte ülke ülke 
dolaşıp ürünlerini pazarlarken, bu 
süreçte online satış ve pazarlamaya 
olan eğilim artmış, fuarlar sanal bir 
şekilde gerçekleştirilmeye başlan-
mış, alıcılar ve satıcılar dijital mec-
ralarda iş yapar jale gelmişlerdir. 
Dijital ortamın bütün işletmelere 
eşit ve büyük bir fırsat sunduğunu 
düşündüğümüzde bunu daha etki-
li yapabilmenin öneminin de aynı 
oranda önem kazandığını rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Burada önemli olan 
müşteriye ulaşabilme ve ürünü 
satabilme stratejisidir. İşletmeleri-
mizin bu tür stratejileri öğrenme-
leri konusunu ajans olarak oldukça 
önemsiyoruz. Bu amaçla düzen-
lediğimiz eğitim programımızda 
da sanayicilerimizin ve işadamla-
rımızın ihtiyaç duyduğu e-ticaret 
ve e-ihracat gibi konuların nasıl 
daha etkili yapılacağı ve müşteri-
lere ulaşma yolları ayrıntılı olarak 
ele alınmıştır. Kurum olarak, yoğun 
bir katılımla gerçekleştirilen her iki 
programdan da iş dünyamızın isti-
fade ettiği kanaatindeyiz. Bu duy-
gu ve düşüncelerle programların 
hayırlara vesile olmasını dileyerek, 
önümüzdeki günlerde düzenleme-
yi planladığımız programlarımıza 
tüm iş dünyamızı şimdiden davet 
etmek istiyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Bilimsel çalışmalarını insan ve tabiat endeksli yürüten Selçuk Üniversitesi de bu alanda yeni bir 
proje geliştirdi. Teknoloji Fakültesi’nin hazırladığı proje ile hayvansal atıklar enerjiye dönüştürülüyor

Selçuk’ta atıklar
enerjiye dönüşüyor

Geleneksel enerji kaynakla-
rının giderek tükenmesiyle ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının 
önemi daha da artıyor. Ülkele-
rin kalkınması için en önemli 
madde enerji. Bu yüzden yeni-
lenebilir enerji kaynakları; yerli 
kaynakların geliştirilmesinde, 
dışa bağımlılığın azaltılmasında, 
uluslararası anlaşmalara uyum 
sağlanmasında, yeni istihdam 
alanlarının oluşturulmasında ve 
işsizliğin azaltılmasında önem-
li katkı sunabiliyor. Yenilene-
bilir enerji kaynaklarından biri 
olan biyogaz da meyve, sebze 
ve yemek artıkları, hayvansal 
atıklar, endüstri atıkları ve atık 
su arıtma tesisi atıklardan elde 
edilebiliyor. Selçuk Üniversite-
si Teknoloji Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acaroğ-
lu; dördüncü sınıf öğrencileri 
Mustafa Akın, Kazım Şahin Sert 
ve Yunus Emre Kaygusuz ile be-
raber Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten 
yararlanarak zehrin zararını gi-
deren bir tür taş anlamına gelen 
Urumday ismini verdikleri Akıllı 
Hibrit Mobil Biyogaz Sistemi ha-
zırladı. Reaktördeki su ve hay-
vansal atıkların karışımını doğru 
sıcaklığa çıkararak biyogaz üre-
tilebiliyor. Güneş enerjisinden 
de yararlanılan proje ile elde 
edilecek enerji, birçok sektörün 
enerji maliyetini azaltabilecek. 
‘ATIKLARI ÇEVREYE ATMIYORUZ, 

ENERJİYE ÇEVİRİYORUZ’
Hazırladıkları projelerde 

genellikle katı, sıvı ve gaz ya-
kıtları üzerinde Ar-Ge çalışma-
sı yaptıklarını belirten Selçuk 

Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Acaroğlu, “Urumday ismini ver-
diğimiz Akıllı Hibrit Mobil Bi-
yogaz Sistemi, TÜBİTAK 2242 
yarışmasında enerji alanında 
Konya bölge birincisi oldu. 

Yenilenebilir enerji kaynak-
ları üzerine Türkiye ve dünyada 
çok yoğun bir çalışma var. Çev-
reye zarar vermeyen, sürekli 
kendini yenileyen, doğal ortam-
larda bulunan ve ülkeleri enerji 
bağımlılığından kurtaran yeni-
lenebilir enerji kaynakları üzeri-
ne Türkiye’de çok ciddi atılımlar 
var. Bu atılımlara ihtiyacımız 
var çünkü tüketilen 100 birim 
enerjinin 76 birimini ithal yo-
luyla karşılıyoruz. Türkiye büt-
çesinin 3’te 1’i enerji ithalatına 
ayrılıyor. Rüzgâr enerjisinde 
oldukça büyük bir potansiyele 
sahibiz. Üniversitemizde 1.35 
megavatlık GES santralimiz var, 
üniversitemizde yılda tüketilen 
13 milyon kilovat saatlik elekt-

rik enerjisinin yaklaşık 6 milyon 
kilovat saatini GES santralimiz-
den karşılıyoruz. Artık biyolo-
jik artıkları çevreye atmıyoruz. 
Bunları enerjiye çeviriyoruz.” 
dedi.

AKILLI HİBRİT MOBİL BİYOGAZ 
SİSTEMİ İLE MALİYETLERİ 

AZALTMAK MÜMKÜN
Hazırladıkları projedeki 

testlerin, hayvan gübresi kul-
lanılarak yapıldığını ifade eden 
Makine Mühendisliği Bölümü 
4. sınıf öğrencisi Mustafa Akın 
da “Akıllı Hibrit Mobil Biyogaz 
Sistemi, metan gazı üretmek 
üzere kurulu bir sistem. Bunu 
ilerleyen süreçte elektrik ener-
jisine çevirmemiz de mümkün. 
Biz, her iklim koşullarında de-
ğerlendirilebilecek optimum 
koşulları her mevsim sağlaya-
bilmeyi amaçladık. Tesis, or-
ganik materyalin içindeki kötü 
kokuyu da ayrıştırarak sıvı ve 
katı olmak üzere nitelikli çıktı 
elde ettiğimiz bir sistem üzerine 
hazırlandı. Büyük çiftliklerdeki 

atıklar, kaynağında geri dönü-
şüm sağlanarak kaynakları en 
verimli şekilde kullanmış olaca-
ğız. Bunu yaparken güneş ener-
jisini de kullanıyoruz. Yağmur 
sularını toplamak için çeşitli ek 
sistemler var. Biz sistematiği, 
ekosistem olarak düşündüğü-
müz için meseleyi her yönüyle 
ele alıp etraftaki her şeyi kullan-
maya çalışıyoruz. Uzak mesafe-
deki yaylalara enerji nakil hattı 
götürmek rasyonel olmayabilir. 
Ama sistem sayesinde elektrik 
ve ısınmada kullanabileceğimiz 
enerji elde etmiş olacağız. Her 
tüketici, bitki atığı gibi materya-
le sahip atıkları kaynağında geri 
dönüştürebilirse bunların lojis-
tiği için hiçbir emisyonu harca-
mamış olacağız. İşçilik giderleri, 
yükleme boşaltma maliyetleri 
tüm bunlardan arındırmış ola-
cağız. Enerji olarak nihai kul-
lanıcı düzeyinde elde edeceğiz. 
Bu sayede şebekeden çekilen 
elektriğin azalmasıyla elektrik 
fiyatlarındaki düşüm hepimi-
zi etkileyecek. Reaktörümüzde 
temel olarak doğru oranda su 
ve atık karışımını doğru sıcak-
lığa çıkararak biyogazı üretmek 
amacımız. Bunu yaparken güneş 
enerjisinden gelen sıcak suyu da 
kullanıyoruz. Yetmediği noktada 
elektrik ve rezistans yardımıyla 
suyu ısıtarak reaktörün içindeki 
ısıtma borularına aktarıyoruz. 
Böylece en alt enerji sarfiyatıyla 
biyogazı elde ediyoruz. Depo va-
sıtasıyla da enerjiyi istediğimiz 
yerde istediğimiz şekilde kulla-
nabiliyoruz.” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Karapınar Belediyesi’nin
fotoğraf yarışması sonuçlandı

Şerife Gün korona
virüse yenik düştü

Karapınar Belediyesi tara-
fından düzenlenen 1. Ulusal 
Fotoğraf Yarışması sonuçları 
açıklandı. Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, ilk defa dü-
zenlenen fotoğrafı yarışma-
sına ilginin yoğun olduğunu 
belirtti. Yaka, “Yarışmaya 26 
ilden 127 kişi 534 fotoğrafla 
katıldı. Ödül almaya hak kaza-
nan fotoğraflar jüri üyelerince 

yapılan değerlendirme sonucu 
belirlendi. Fotoğraflarda Kara-
pınar’dan çekilmiş fotoğraflar 
değerlendirildi. Jüri üyelerimi-
ze ve yarışmaya katılanlara te-
şekkür ediyor, kazanan yarış-
macılarımızı tebrik ediyorum.” 
ifadesini kullandı. Yarışmada 
dereceye girenlere ödüllerinin 
önümüzdeki günlerde verile-
ceği kaydedildi. n AA

Ribat Fm programcıların-
dan Musa Gün’ün eşi Şerife 
Gün bir süredir tedavi gördü-
ğü hastanede korona virüse 
yenik düştü. Merhume Şerife 
Gün dualarla Üçler Mezarlığı-
na defnedildi.

Ribat FM’nin programcıla-
rından Derbentli Musa Gün’ün 
eşi Şerife Gün bir süredir te-
davi gördüğü korona virüs se-
bebiyle 66 yaşında vefat etti. 
Merhume Şerife Gün’ün ce-
nazesi Çarşamba günü Üçler 

Mezarlığı’nda kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla 
Üçler Mezarlığına defnedildi.  
Gün ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Gün ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri 
kabul etti.  Merhume Şerife 
Gün 5 çocuk annesiydi. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hume Şerife Gün’e Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
 n MEVLÜT EGİN



Galatasaray, Sü-
per Lig’in 9. haftasın-
da 23 Kasım Pazartesi 
günü sahasında Hes 
Kablo Kayserispor ile 
yapacağı maçın ha-
zırlıklarını sürdürdü. 
Florya Metin Oktay 
Tesisleri’nde teknik 
direktör Fatih Terim 
yönetiminde basına 
kapalı gerçekleşti-
rilen antrenmanda, 
ısınma hareketlerinin 
ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu bil-
dirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda daya-
nıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı. Christian 
Luyindama ve Radamel Falcao’nun tedavilerine devam 
edildiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bugün 
devam edecek. n  İHA

Türkiye Futbol 
Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulu, 2021 
yılında FIFA kokartı 
takmaya aday ha-
kemleri FIFA’ya bil-
dirdi.

Bu yıl FIFA tara-
fından ilk kez FIFA 
Video Yardımcı Ha-
kem kategorisi de 
oluşturuldu. Bildirilen 
liste FIFA tarafından 
değerlendirilip onay-
landıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet 
kazanacak.

2021 FIFA aday hakem listesinde yer alan hakemler 
şöyle:

FIFA Hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut 
Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, 
Yaşar Kemal Uğurlu

FIFA Yardımcı Hakemi: Bahattin Duran, Tarık Ongun, 
Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, 
Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömür-
cüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel

FIFA Video Yardımcı Hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Pala-
bıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek

FIFA Kadın Hakemi: Melis Özçiğdem, Neslihan Murat-
dağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş  n AA
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MHK, FIFA kokartı takmaya 
aday hakemleri bildirdi

Ali Akman’dan 
olağanüstü istatistik

Galatasaray, Kayseri 
hazırlıklarını sürdürüyor

1922 Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’ndaki rakibi 
Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, çıkışını sürdürüyor. 
TFF 1. Lig’in en skorer isimlerinden biri olan Bursaspor’un 
18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 
1’ini golle sonuçlandırıyor.

TFF 1. Lig’de bu sezonun en çok dikkat çeken isimle-
rinin başında gelen Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali 
Akman, girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçmekte zor-
lanmıyor. 9 haftada 7 gol atan Ali Akman, girdiği pozisyon-
ların yüzde 32’sini gole çevirmeyi başardı. Genç futbolcu 
ayrıca, her şekilde topu filelerle buluşturmasını da biliyor. 
Ali Akman, attığı 7 golün 3’ünü sağ, 3’ünü de sol ayakla 
kaydederken, 1 de kafa golüne imza attı. 18 yaşındaki fut-
bolcu, gollerinin tamamını ceza sahası içinden attı. n AA

Futbol, basketbol, voleybol ve hent-
bolda, 2020-2021 sezonunda şimdiye 
kadar 131 müsabaka, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle er-
telendi. Türkiye’de mart ayında görülen 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 
ardından 19 Mart 2020’de alınan kararla 
2019-2020 sezonunda futbol, basketbol, 
voleybol ve hentbolda ligler ertelendi. 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı 
kararla Süper Lig’de 12 Haziran’da tekrar 
başlayan sezon, Kovid-19 önlemleri çer-
çevesinde seyircisiz olarak tamamlandı. 
Basketbol ve voleybolda 11 Mayıs’ta, 
hentbolda ise 12 Mayıs’ta ligler şampiyon 
ve düşme olmadan tescil edildi. 

2020-2021 sezonunda her federasyo-
nun belirlediği önlemlerle başlayan lig-
lerde heyecan seyircisiz olarak sürüyor.  
Tüm dünyada ve Türkiye’de son dönemde 
yükselen Kovid-19 vakaları spor kulüple-
rinde de artıyor. Bu doğrultuda federas-
yonların yayınladığı talimatlara göre ta-
kımlardaki Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 
göre ekiplerin maçları erteleniyor.

Futbol, basketbol, voleybol ve hent-
bolda şimdiye kadar 131 karşılaşma için 
Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenme 
kararı çıktı.

FUTBOLDA 41 ERTELEME
Profesyonel liglerde 2020-2021 sezo-

nunda şu ana kadar toplam 41 müsabaka 
takımlarda görülen Kovid-19 vakaları ne-
deniyle ertelendi. Bu süreçte Süper Lig’de 
2, TFF 1. Lig’de 4, Misli.com 2. Lig’de 
14 ve Misli.com 3. Lig’de 21 karşılaşma 
oynanamadı. Bu müsabakalardan bir kıs-
mı belirlenen takvim içerisinde oynanır-
ken, diğerleri de önümüzdeki dönemde 
yapılacak.

BASKETBOLDA 9 MAÇ OYNANAMADI
Toplam 6 oyuncunun karantinaya 

alınması halinde müsabakaların ertelen-
diği basketbolda ING Basketbol Süper 
Ligi’nde 5, Herbalife Nutriton Kadınlar 
Basketbol Süper Ligi’nde ise 4 maç yapı-
lamadı.

VOLEYBOLDA 61 ERTELEME
Takım kadrolarında en az 4 oyuncu-

nun Kovid-19 testi pozitif çıkması duru-
munda voleybolda müsabakalar erteleni-
yor. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 35, Misli.
com Sultanlar Ligi’nde ise 26 karşılaşma 
ertelendi.

HENTBOLDA SAYI 20
Hentbolda sporcularından 4 ve daha 

fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çık-
ması veya sporculardan 6 ve daha fazla 
kişinin karantinaya alınması nedeniyle 
takımların müsabakaları oynamıyor. Bu 
nedenle Erkekler Süper Lig’de 9, Kadınlar 
Süper Lig’de ise 11 karşılaşma oynanma-
dı.  n AA

Kovid-19 nedeniyle 
131 maç ertelendi

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün ağırlığını daha fazla hissettiren Covid-19 nede-
niyle spor karşılaşmaları da büyük darbe aldı. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda bu sezon 

Kovid-19 testleri pozitif çıkan sporcular sebebiyle 131 müsabaka için erteleme kararı alındı

Süper Lig’in 9. haftasında 22 
Kasım Pazar günü sahasında Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor ile kar-
şılaşacak Trabzonspor, yeni teknik 
direktörü Abdullah Avcı yönetimin-
de çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 
geride kalan 8 haftalık bölümünde 15 
golle en fazla gol yiyen takımı olan 
bordo-mavililerin yeni teknik direk-
törü Abdullah Avcı, öncelikli olarak 
takım savunması üzerinde duruyor. 

Avcı, antrenmanlarda oyuncuları-
nın takım halinde etkili savunma 
yapmaları konusunda çaba sarf edi-
yor.  Futbolculara taktiksel antren-
manlarda sık sık uyarılarda bulunan 
Avcı, “Sahadaki boş alanları kapatın. 
Merkezi her zaman kapatın. Arkadaş-
larınıza pas için alternatif oluştura-
cak koşular yapın. Oyun sıkıştığında 
yönünü değiştirin. Topları ileri şişir-
meyin. En yakınınıza, en sağlam ola-

na oynayın.” gibi ifadeler kullanıyor.
Avcı, takımdaki genç oyuncularla 

da yakından ilgileniyor. Altyapıdan 
birçok ismi A takıma alan bordo-ma-
vili takımın teknik adamı, altyapı ile 
eş zamanlı antrenmanları gerçekleş-
tiriyor.

TAM KADRO BEKLENİYOR
Trabzonspor’un milli oyuncuların 

sorunsuz kente dönmesi halinde Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor maçı-

na tam kadro çıkması bekleniyor. Ay-
temiz Alanyaspor maçında sakatlığı 
nedeniyle forma giyemeyen Nwaka-
eme ile bu karşılaşmada sakatlanan 
Abdülkadir Ömür’ün de iyileşmesiyle 
takımda ciddi bir sakatlık sorunu kal-
madığı belirtildi.

Karadeniz ekibi, yeni teknik di-
rektörü Avcı ile ilk maçından galibi-
yetle ayrılmamın mücadelesini vere-
cek. n AA

Trabzonspor’da Abdullah Avcı, takım savunması üzerinde duruyor

Robert Prosinecki: ‘Kazanmaktan başka şansımız yok’
Yukatel Denizlispor Teknik Direk-

törü Robert Prosinecki, Süper Lig’in 9. 
haftasında Gaziantep FK ile yapacak-
ları maça ilişkin, “Zor bir rakibe karşı 
oynayacağız. Kazanmaktan başka 
şansımız yok. Artık zamanı geldi.” 
dedi. Yeşil-siyahlı ekip, Gaziantep FK 
ile 21 Kasım Cumartesi günü sahasın-
da yapacağı maçın hazırlıklarını Haluk 
Ulusoy Tesisleri’nde sürdürdü. Isınma 
hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 
saat süren idman, topla yapılan çalış-
mayla sona erdi. Sakatlıkları bulunan 
Özgür Çek ve Sakıb Aytaç, idmana fiz-
yoterapist eşliğinde devam etti.

“TARAFTARLARIN ELEŞTİRİLE-
RİNİ KABUL EDİYORUZ”

Teknik direktör Robert Prosine-
cki, antrenmandan önce basın men-
suplarına, Gaziantep FK maçının çok 
önemli olduğunu söyledi. Bulunduk-
ları durumdan kurtulmak istediklerini 
aktaran Prosinecki, şunları kaydetti: 

“Gaziantep FK’nın ne kadar organize 
bir takım olduğunu, son maçlarda 
ne kadar iyi oynadıklarını biliyoruz. 
Beşiktaş’ı da yendiler. Biz Yeni Ma-
latyaspor’a iki üç bireysel hatadan 
yenildik. Zor bir rakibe karşı oynaya-

cağız. Kazanmaktan başka şansımız 
yok. Artık zamanı geldi. Takımımız bu 
doğrultuda çalışmalarını yapıyor. O 
yüzden bu karşılaşmayı bir çıkış maçı 
olarak görüyoruz. Taraftarların eleşti-
rilerini de kabul ediyoruz. Oynadığı-

mız 7 maç sonunda 5 puan topladık. 
Daha fazlasını yapabiliriz, o kapasite 
bizde var. Bu hafta herkes inanılmaz 
özverili çalıştı. Alacağımız bir galibi-
yet, takım ruhu, yönetim ve şehrimiz 
için her şeyi değiştirecektir. Bizi daha 

farklı bir konuma getirecektir.”
FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ
Yukatel Denizlispor’un Bosna Her-

sekli futbolcusu Muris Mesanovic, zor 
bir maçın kendilerini beklediğini ve 
rakiplerinin kalitesinin farkında ol-

duklarını belirtti. Mesanovic, “Kendi 
ritmimizi yakalamak adına Gaziantep 
FK maçını bir başlangıç olarak görü-
yoruz. Bu hafta ne gerekiyorsa yaptık. 
Evimizde 3 puan alarak önümüze bak-
mak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Brezilyalı futbolcu Fabiano Leis-
mann da önemli bir maça çıkacakları-
nın bilincinde olduklarını ve ona göre 
antrenman yaptıklarını dile getirdi.  
Çok iyi bir kadroya sahip olduklarının 
altını çizen Leismann, “Gaziantep 
FK’nin ne kadar sert bir takım oldu-
ğunu biliyoruz. Onları çok iyi tanıyo-
ruz. Bizim için önemli olan bu maçı 
kazanmak. Üç puanı alarak önümüze 
daha sağlam bakmak istiyoruz. Son 
2-3 maçtır pozisyon yakalayıp ata-
mayan takım olarak gözüküyoruz. 
Kalenin önüne götürüyoruz topu ama 
atamıyoruz. Malatya maçında golü 
atabilseydim sonuç farklı olacaktı.” 
değerlendirmesinde bulundu.  n AA
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu 
milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 
üçüncü yıl dönümünde anılıyor.  Halterde üst 
üste 3 kez olimpiyat altın madalyası kaza-
nan efsane milli halterci Naim Süleymanoğ-
lu, 23 Ocak 1967’de Bulgaristan’ın Kırcaali 
kentinin Ahatlı köyünde dünyaya geldi. Spora 
başlamasıyla ilgili bir ifadesinde Naim Süley-
manoğlu, “Spor yapmayı seviyordum, yüz-
meye giderdim. Atletizm ve güreş yaptım, 9 
yaşındayken halter antrenörü Hilmi (Pekünlü) 
hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. 
Mestanlı kasabasında 1,5 yıl kadar Hilmi ho-
canın yanında antrenmanlara devam ettim.” 
demişti. 

Bulgaristan’da 14 yaşında gençler ve yıl-
dızlar şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu, 
sonrasında ilk kez halter milli takımına seçilir-
ken, 1982’de Brezilya’da düzenlenen Gençler 
Dünya Şampiyonası’nda ilk dünya şampiyon-
luğunu elde etti ve “En genç dünya rekortme-
ni” unvanını aldı.  1983 Büyükler Dünya Halter 
Şampiyonası’nda birinci olan Naim Süleyma-
noğlu, 1983-1986 yılları arasında gençlerde 
13, büyüklerde 50 rekor kırdı, 1984, 1985 ve 
1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçildi. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1983’te düzen-
lenen ‘Rekortmenlerin Turnuvası’nda dünya 
rekoru kıran Naim Süleymanoğlu’na burada 
“Cep Herkülü” lakabı takıldı. 

TÜRKİYE’YE GELİŞİ 
1980’li yıllarda Bulgaristan’da yaşayan 

Türklerin asimilasyona maruz kaldıkları, isim-
lerinin zorla değiştirildiği, Naim Süleymanoğ-
lu’nun isminin de Naum Shalamanov şeklinde 
değiştirildiği kayıtlara geçerken, ‘Cep Herkülü’ 
Türkiye’ye gelişini şöyle anlatıyordu: “Bizle-
re yapılanlara karşı çıkma imkanımız yoktu. 
Türklere karşı yapılan zulümleri kabullenmem 
mümkün değildi. Türkleri yok sayanlar için ter 
dökmek istemiyordum. Kararımı vermiştim, 
Türkiye’ye iltica edecektim. 1985-1986 Şubat 
ayı sonuna kadar bütün Türklerin isimleri de-
ğiştirildi. Artık adım; Naum Shalamanov’du. 
1986’da Avustralya’nın Melbourne kentinde 
düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda 
birinci oldum. Şampiyonanın sonunda akşam 
yemeğinde beni Türk konsolosluğuna götüre-
cek kişilerle tanıştım.” 

1986’da Avustralya’da Türk Büyükelçiliği-
ne sığınarak iltica eden Naim Süleymanoğlu, 
başarılı bir operasyonla Avustralya’dan uçakla 
Londra’ya geçti, ardından dönemin başbakanı 
Turgut Özal’ın gönderdiği özel uçakla Türki-
ye’ye getirilen Naim Süleymanoğlu, Ankara’da 
basın toplantısıyla ilk kez Türk halkının karşısı-
na çıktı.  “Cep Herkülü”nün 1988 Seul Olim-
piyatları’na Türkiye adına katılabilmesi için 
Türk hükümetince Bulgaristan’a 1 milyon dolar 
ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren 
Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye 
adına mücadele etti. Merhum Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ödemeyle ilgili “Naim bize onu 
kat kat ödedi. Dünyada Türklerin reklamını 
yaptı.” dediği, böylece engellerin aşıldığı ka-
yıtlara geçti.

1988’DE TÜRKİYE’YE GÜREŞ DIŞINDA İLK 
ALTIN MADALYAYI GETİRDİ 

Bulgaristan’da kalan Türklere zulmedil-
diğini, sünnetin yasaklandığını, sünnet yap-
tıranlara hapis cezası verildiğini, mezar taş-
larındaki isimler nedeniyle mezarların dahi 
yıkıldığını dünya kamuoyuna anlatan Naim 
Süleymanoğlu, 1992’de de Uluslararası Halter 
Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi 
sporcusu ilan edildi. Halterde dünyanın efsane 
sporcuları arasına adını altın harflerle yazdı-
ran, Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyat 
Oyunları’nda 9 dünya 5 olimpiyat rekoru kıra-
rak şampiyon oldu. Ağırlığının 3 katından 10 
kilo fazlasını (190 kilo) kaldırarak ‘dünyanın en 
iyi haltercisi’ ödülünü kazandı. Bu tarihte olim-
piyatlarda Türkiye’ye güreş dışında ilk altın 

madalyayı kazandırdı. 
ÜST ÜSTE 3 OLİMPİYATTA ŞAMPİYON 

OLDU
“Cep Herkülü”, 1988 Seul, 1992 Barce-

lona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda birinci 
olarak, üst üste 3. olimpiyat altın madalyasıyla 
podyuma çıktı, İstiklal Marşı’nı büyük bir gurur-
la dünyaya dinletti.  Naim Süleymanoğlu, ka-
riyerinde ayrıca 7’şer kez dünya ve Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna 
imza attı. 1996’da haltere ara veren Naim Sü-
leymanoğlu, sonrasında katıldığı 2000 Sydney 
Olimpiyatları’nda başarılı olamadı ve aktif spor 
hayatına buruk şekilde veda etti. Efsane spor-
cu, Sydney’e kadar 24 yıl boyunca halterde bir 
numara olarak adından söz ettirdi.

TİME DERGİSİNE KAPAK OLAN İLK TÜRK 
SPORCU 

1988 Seul Olimpiyatları’nda 9 dünya 5 
olimpiyat rekoru kıran, ağırlığının 3 katından 
10 kilo fazla 190 kilo kaldırarak ‘dünyanın en iyi 
haltercisi’ seçilen Naim Süleymanoğlu, 3 Ekim 
1988’de “Everybody Wins” başlığıyla Time 
dergisine kapak oldu.  O yıl Avrupa Halter Şam-
piyonası’nın ardından dönemin ABD Başkanı 
Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray’a davet 
edilen Naim Süleymanoğlu’nun teklif edilen 
ABD vatandaşlığını da reddettiği kayıtlara geç-
ti.  Naim Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslara-
rası Halter Federasyonunda (IWF) dünyanın en 
genç as başkanı oldu. 2012 Londra Olimpiyat 
Oyunları kapsamında adı, Londra metrosunda-

ki bir istasyona verildi. 2018 yılında Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından Çankaya’da bir 
caddeye de “Naim Süleymanoğlu” adı verildi.  
Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017’de tedavi 
gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği ne-
deniyle 50 yaşında hayatını kaybetti. 28 Eylül 
2017’de hastaneye kaldırılan Naim Süleyma-
noğlu ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2017’de hasta-
nede efsane sporcuyu ziyaret etmişti. 

19 Kasım 2017’de İstanbul Fatih Camisi’n-
de kılınan cenaze namazına siyaset, iş ve spor 
camiasından çok sayıda kişinin yanı sıra aktif 
spor yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yu-
nan Valerios Leonidis de katılmıştı. Süleyma-
noğlu, Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmişti.

HALİL MUTLU: “HALTER DENİLİNCE 
NAİM SÜLEYMANOĞLU İLK AKLA GELEN 

İSİMDİR”
Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci 

Halil Mutlu, vefatının üçüncü yıldönümünde 
olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane 
milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu büyük 
bir özlemle andıklarını söyledi.  Halil Mutlu, 
halterde 3 olimpiyat şampiyonluğu unvanını 
birlikte paylaştıkları yakın arkadaşı merhum 
milli halterci Naim Süleymanoğlu ile anılarını 
AA muhabirine anlattı.  Halil Mutlu, Naim Sü-
leymanoğlu ile ilk karşılaşmalarına yönelik, 
“Bulgaristan’ın Kırcaali kasabasında 1983’te 
10 yaşında haltere başladığım zaman, bir iki 
ay sonra Naim ağabey Kırcaali’ye bir turnu-

vadan şampiyon dönmüştü, orada güzel bir 
karşılama töreni yapılmıştı, biz de törendeydik 
ilk kez Naim ağabeyi orada 1983 Kasım ayında 
gördüm, ilk karşılaşmamız.” dedi. 

Türkiye’ye geldikten sonra Naim Süley-
manoğlu ile tekrar buluşmalarını Halil Mutlu, 
şöyle anlattı: “1986’ya kadar Naim ağabey 
Bulgaristan’daydı. O zamanlar bizim için ulaşıl-
mazdı. Sofya’ya antrenmanlara giderdi arada 
geldiğinde uzaktan izlerdik. 1986’da Türkiye’ye 
geldi, o zaman Bulgaristan’daki Türkler zulüm-
ler artında Türkiye’ye göç etmeye başladılar. 
Gelen geldi, biz de biraz gecikmeli de olsa 1 
Ocak 1990 itibariyle geldik. Sonra Ankara’da 
Naim abi ile tekrar yollarımız kesişti. Naim abi 
Ankara’da milli takım ile çalışıyordu, ben de 
direk Ankara’ya milli takıma gelince, bu sefer 
aynı salonda çalışmaya başladık. Aynı ortam-
da yeni bir süreç başladı bizim için. Önceden 
ayda yılda bir görürken o günden sonra sürekli 
aynı salonda çalışmak, aynı yemekhanede 
aynı masada oturmak, aynı kaderi paylaşmaya 
başladık.” 

Halterde 3 olimpiyat, 5 dünya, 9 Avrupa 
şampiyonu olmuş, 20’den fazla dünya rekoru 
kırmış eski milli halterci Halil Mutlu, “Kendi-
sine bu alanda bütün rekorları kırdığı için Cep 
Herkülü” lakabı takıldı. Naim ağabey 1988 
Seul’de birinci, 1992 Barcelona’da ikinci ve 
1996 Atlanta Olimpiyatları’nda üçüncü olimpi-
yat altın madalyasını kazandı. 7 dünya şampi-
yonluğu, 7 Avrupa şampiyonluğu kazanmış, 46 

rekor kırmış. Biz antrenman yaparken gözümüz 
hep bizden önce dünya ve olimpiyat şampiyon-
luğu kazanmış Naim Süleymanoğlu’ndaydı. 
O idolümüzdü, zamanla abi kardeşliğe dönüştü 
bizim çalışmalarımız. Öylelikle 1990’dan 2000 
yılına kadar dolu dolu aynı ortamlarda antren-
manlar yaptık. 2004’e kadar da sporun içinde 
hep beraberdik.” diye konuştu. 

Üst üste kırdığı rekorlar dolayısıyla kendi-
sine ‘Dinamo’ lakabı takılan Halil Mutlu, “Tür-
kiye’ye geldikten sonra biz Naim ağabeyle aynı 
salonda antrenman yaparken aynı yarışlara 
gitmeye başlayınca, aynı odayı paylaşmaya 
başladık. Biraz daha ilerleyince hayatımız da 
ortak gitti bizim çünkü sürekli beraberdik. Ka-
der birliği yaptık. İlk birlikte gitmiş olduğumuz 
turnuva 1991’de Atina’daki Akdeniz Oyunları, 
benim ilk büyük başarılarımdan biri orada gel-
mişti. Aynı kategoride hiç bir zaman yarışma-
dık. Ben ufak sıklet olduğum için turnuvalarda 
ilk ben yarışırdım, ertesi gün Naim ağabey 
yarışırdı, ben 56 kiloda yarışırken Naim abi 62 
kiloda yarışıyordu.” şeklinde hatıralarını dile 
getirdi.

“1996 ATLANTA OLİMPİYATLARI’NDA 
BERABER OLİMPİYAT ŞAMPİYONU 

OLMUŞTUK”
“Biz ayrılmaz ikiliydik, 1991’den sonra her 

yarışma dönüşünde birlikte karşılanırdık” di-
yen Halil Mutlu, şöyle devam etti: “1991’den 
sonra yarışmalardan madalya ile döndükten 
sonra Cumhurbaşkanı kabul ederdi, hep bera-
ber giderdik. Öyle bir zaman geldi ki ikimizden 
biri eksik olduğu zaman bize sorarlardı; ‘Abin 
nerede veya kardeşin nerede’, diye. Ayrılmaz 
ikiliydik, mesela o dönemde futbolda ‘Başba-
kanlık Kupası’ vardı. Bir dünya şampiyonasın-
da şampiyon olduktan sonra o zaman Başbakan 
Tansu Çiller, Ankara’da düzenlenen Başba-
kanlık Kupası’ finaline Fenerbahçe ile Trab-
zonspor arasındaydı bizi davet etmişti. Naim 
abi sağında ben solunda protokolde. ‘Ben biraz 
heyecanlanırım, başbakanımızı rahatsız etme-
yelim demiştim’, sonra olur mu dediler ilk yarı 
başbakanın yanında oturmuştuk. Bir ara ben 
heyecanıma yenik düştüm, kıpırdadım filan 
ikinci yarısında ben sıra geri koltuğa oturmuş-
tum, o maçı öyle izlemiştik. Genellikle devlet 
erkanı yanında da beraberdik.”  “Cep Herkülü” 
lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun 1996 Atlanta 
Olimpiyatları’nda üçüncü olimpiyat altın ma-
dalyasını kazandığını hatırlatan Halil Mutlu, 
“Naim abi 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda 3. 
kez olimpiyat şampiyonu olduğunda ben de 
ilk olimpiyat şampiyonluğumu kazanmıştım. 
Orada ikimiz de beraber olimpiyat şampiyonu 
olmuştuk.” dedi. 

Daha sonra 2000 Sidney, 2004 Atina Olim-
piyatları’nda da şampiyon olarak Süleyma-
noğlu’nun 3 olimpiyat şampiyonluğu unvanına 
ortak olan Halil Mutlu, “Halter denilince Naim 
Süleymanoğlu ilk akla gelen isimdir dünyada, 
bugün de adından hala böyle bahsedilir. Hal-
ter tarihine geçmiştir. Time Dergisi’ne kapak 
olan başka sporcu yok Türkiye’den. 50 yaşın-
da aramızdan ayrılması bizi çok üzdü, olmadı 
yani. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun, hastalık 
döneminde çok yakinen ilgilendi.” şeklinde 
konuştu. 

Naim Süleymanoğlu’nun genç halterci-
lere, genç sporculara çok büyük bir idol oldu-
ğunu vurgulayan Halil Mutlu, “Gençlerimizin 
önünde rol model olarak en güzel örnek. Genç-
lerimize çok iyi anlatmalı, çok iyi tanıtmalıyız. 
Keşke sağ olsaydı da kendisi anlatsaydı. Tek 
cümleyle Naim Süleymanoğlu, benim için 
her şeydi, abimdi, arkadaşımdı, dostumdu, 
ustamdı. Onunla vazgeçmedik, sürekli mü-
cadelemizi devam ettirdik. Bugün bana Naim 
abi dersen; ben de sana ‘özlem’ derim.” diye-
rek sözlerini tamamladı. 
n AA

BİR HALTER EFSANESİ: 
NAİM SÜLEYMANOĞLU
Bulgaristan’da 1967 yılında dünyaya gelen efsane halterci Naim Süley-
manoğlu, vefatının üçüncü yılında anılıyor. 1986’da Avustralya’da Türk 

Büyükelçiliğine iltica eden Naim Süleymanoğlu, merhum Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın özel uçağı ile başarılı bir operasyonla Türkiye’ye getirildi. 

Efsane sporcu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda 
üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu oldu. 1980’li yıllarda Bulgaristan’da Türk-

lere yapılan zulümleri de dünya kamuoyuna aktaran Naim Süleymanoğlu, 
7’şer dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile 46 dünya rekoruna imza attı
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MİLLİ ATLET - TEKNİK 
DİREKTÖR ÖMER ZENGİN

Atletizmde Milli formayı giyme şerefine eriş-
mesine rağmen, bir müddet sonra futbolu tercih 
etmek zorunda kaldığı için süper yeteneğini 
atletizmde yeterince kullanamayan bir sporcu 
olarak tarihe geçti Ömer Zengin.

Onun geçtiği Veli Ballı, Mehmet Akgün, 
Musa Kalemoğlu, Yusuf Söğütlü, Sait Altuğ, 
Vedat Altınöz, Ömer Saltuk gibi isimler son-
radan Türkiye’nin yıldızları olurken, Ömer 
Zengin Konyamızın o yıllardaki ortamından 
etkilenip atletizmi bırakmakla, Türk atletizmi 
bir yıldızını kaybetti.

Bu ortamın iki menfisi vardı. Birincisi atle-
tizm camiasının zayıf dönemiydi, bir diğeri de 
Zengin’in oturduğu DOLAV MAHALLESİ Konya 
futbolunun beşiğiydi.

Bu mahallede başta Mehmet Köseler, 
Naci – Ali Osman Renklibay kardeşler başta 
olmak üzere birçok yıldızın yetiştiği mahalle idi. 
O mahallede olup da futbol oynamayan hemen 
hemen yoktu.

 1955 doğumlu Ömer Zengin aslen Vanlı, 
ailesi 1963 yılında Konya’ya taşınmış ve Dolav 
Koyuncular sokağına yerleşmiş.

O dönem ve sonrasında Dolav gençliği, o 
yöredeki Ferit Paşa İlkokulu, Mahmut Şevket 
Paşa İlkokulu ve Nakipoğlu Mahallesinde bulu-
nan boşluklarda buluşup kendi aralarında futbol 
maçları yaparlardı. Hatta eski Sümerbank binası 
yapılmadan önceki o boşlukta onların mekânıydı.

Bu çerçevede her cumartesi yapılan maç-
larda takım eksiğini henüz ilkokul öğrencisi olan 
Ömer Zengin kendinden hayli büyük olan ağa-
beyleriyle mücadele etmekten zevk alıyordu.

Devrim Ortaokulunda voleybol okul takımı 
seçmesine katılması Ömer Zengin’in kaderini 
değiştirdi. Bu çerçevede Beden Eğitimi Öğret-
meni Mazhar Vardar, Zengin’e hangi sporu yap-
tığını sordu. Sonrasında da sen ancak çok iyi 
bir atlet olabilirsin sözü sonrası Mazhar Vardar 
cumartesi günü Müstakil Atletizm Sahasında 
yapılacak seçmeye gelmesini söyledi.

Ömer Zengin 1966 güzünde stada gitti her 
zamanki gibi ayağında naylon ayakkabı, don ve 
atletle Yüzme Havuzu yan tarafında bulunan 
boşlukta top oynayanlara katıldı. Bir süre sonra 
seçme başlayacağını duyunca gitti ve yarışa ka-
tıldı.

300m. lik pistte 5 tur üzerinden yapılan yarı-
şın üç turundan sonrası en önde tek başına koş-
tu ve açık farkla Ömer Zengin ilk birinciliğini aldı. 
Sonrasında Mazhar hocanın verdiği eşofman 
altın değerindeydi çünkü onun ilk defa eşof-
manı olmuştu. Ömer Zengin’in bu eşofmanla 
motivesi arttı. Hemen arkasından 12 Aralık’ta 
Konya’da yapılan Atatürk Koşusu seçmesinde 
Ortaokullarda birinci oldu.

Ömer Zengin’le Mazhar Vardar ve Bölge 
Müdür Yardımcısı eski atlet Zeki Ülker’in gö-
zetiminde çalışmalarını sürdürdü.

27 Aralık 1966 tarihinde Ankara’da yapılan 
Atatürk Koşusunda İzzet Gencer, Ahmet Top-
baş, Sarı Ahmet….ve Yunus Akdoğan’dan olu-

şan takımın en iyi derecesini birinci olarak Ömer 
Zengin yaptı.

Ömer Zengin, Mersin’de yapılan Cezmi Or 

Türkiye Birinciliğinde Yıldızlar 1500m. de birinci, 
800m. de üçüncü oldu.

O yıllarda Devrim Ortaokulundan mezun 
olan öğrenciler kayıtlarını Karatay Lisesi’ne yaptı-
rabiliyordu. Hal böyle olmasına rağmen atletizm 
camiasının ağabeyi sprinter Bahri Güzelkılıç’ın 
yardımıyla Ömer Zengin kaydını Erkek Lise-
si’ne yaptırdı. Zengin burada okul takımına 
güç verirken, kendiside atletizm için olumlu 
bir ortama geçmiş oldu. Erkek Lisesi’nde hay-
li yetenekli atletlerin bu okulda olması, ayrıca 
Süleyman Ünver, Tezcan Uzcan gibi faal be-
den eğitimi öğretmenlerinin olması ve okulun 
Stad’a yakın olması onun için avantajdı.

1970 Yılı Ahmet Keten, Mustafa Yavuz, 
Ömer Zengin Kaşif’ten oluşan takım 27 Aralık’ta 
Ankara’da yapılan Atatürk Koşusu’nda takım bi-
rinci oldu.

1966 – 1971 Yılları arasında altı yıla yakın 
atletizm sporu yapan Ömer Zengin’in en iyi 
dereceleri: 400m. de 51.8, 800m. de 1.56.5, 
1500m. de 4.01.9, 1500m. Engelli’de 4.22 
olmuştu.10 kez milli formayı giydi. Bulgaris-
tan, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya’da 
yarıştı.

Ömer Zengin lise sonrası merak sardığı fut-
bola yöneldi. Dolav çocuğu olup başka bir kulüp 
forması giymesi mümkün değildi. Siyah – beyaz 
Konyaspor’da futbola başladı. Bir yıl sonrada 
Demirspor’a transfer oldu. Futbolcu olarak bura-
da başarılı yılları geçti. O takımın orta sahadaki 
dinamosuydu. Afyon’da yapılan maçlarda Türki-
ye Şampiyonu olan Demirspor Genç takımının 
formasını giydi. Ömer Zengin’inde forma giydiği 
Demirspor Konya’da 1976 – 77 sezonunda gol 
yemeden Konya Şampiyonu olmuştu.

Bir yıl sonra amatör takımlarda Konya Şam-
piyonu olan Beyşehirspor’un formasını giydi. 
Bir yılda Ankara Etbalıkspor’da futbol oynadı ve 
sporculuk hayatını sonlandırdı.

1974 – 1978 Yılları arasında Ankara Spor 
Akademisinde yüksek okul eğitimini sürdürdü. 
Bir yıl Konya Hastaş Koleji’nde beden eğitim 
öğretmenliği yaptı. Sonrasında Danimarka’ya 
giderek Ağustos ayı sonrası 3 dönemlik futbol 
antrenörlük kursuna katıldıktan sonra Konya’ya 
döndü.

Eski atletlerden Bahri Güzelkılıç’ın yardı-
mıyla 1980 yılında Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü’nde futbol antrenörü olarak baş-
ladığı memuriyet görevini 1988 yılına kadar 
sürdürdü. Devamında Selçuk Üniversitesi’ne 
geçti. Burada 11 yıllık görev sonrası emekli 
oldu.

Futbol antrenörlüğüne Demirspor’da başla-
dı. 1983 – 84 sezonunda Galatasaray antrenörü 
Tomislav İviç’in yardımcılığını yaptı. Konya’ya 
döndü. Vali Kemal Katıtaş ve Belediye Başka-
nı Ahmet Öksüz’ün önem verdiği Konyaspor’a 
antrenör Zeynel Soyer’in yardımcılığına geti-

rildi. Fakat Soyer’in istifası ile bu görev kısa 
sürdü. 

İngiltere’ye gitti. Bir yıla yakın 4 kulüpte mi-
safir koç Leeds United takımı menajeri Howard 
Wilkinson’un  yanında kendini geliştirdi.

1991 – 92 sezonunda başkan Mehmet Ço-
lakoğlu döneminde Konyaspor’da Teknik Di-
rektör, akabinde 1 yıl çalıştırdığı Aksarayspor 
lig 2. oldu ve Türkiye Kupasına katılma ba-
şarısını gösterdi. 2 sezon Tek Meramspor’u 
çalıştırdı. Devamında Selçuk Üniversitespor 
ve İttifak Sarayönüspor’u 3. lige çıkararak rüş-
tünü ispat etti.

2004 yılında Teknik Direktör Aykut Koca-
man iken Konyaspor Alt Yapı Kordinatörlüğü, 
2008 yılında da kısa bir süre Teknik Direktör Ünal 
Karaman’ın yardımcılığını yaptı, halen Konya’da 
yaşıyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU
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Ömer Zengin’in futboldaki ilk yılı Siyah - Beyaz Konyaspor Genç Takımı, antrenör Mehmet Köseler 
sağ başta. Ömer Zengin sol başta…

Ömer Zengin Genç Takımlar Türkiye Şampiyonu olan Demirspor’un kupasını kaldırırken..

Teknik Direktör Ömer Zengin (ortada)

Konya’mızın milli yıldızları Mustafa Yavuz ve Ömer Zengin…

Sofu Hasan, Ömer Zengin, Abdülkadir Renklibay. Oturanlar: 
Ömer Zengin’in hamisi 100 metre Konya Rekortmeni Bahri 

Güzelkılıç ve Ekrem Köseler…

1500 metrede birinci olan Ömer Zengin, Antrenörü Zeki 
Ülker’in elinden ödülünü almıştı...

Konyaspor başkanı Mehmet Çolakoğlu ve teknik direktör Ömer Zengin, 
antrenmanda istişarede… Ömer Zengin Erkek Lisesi bayrağını törende taşırken…

13 Aralık 1970. Mevla Kupası Birincisi Erkek Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Tezcan 
Uzcan, Kaptan İlker Zümrüt, Ömer Zengin, Hamido, Metin Kızıltan, Cevdet Gücür. 

Oturanlar: İlhami Arslan, İsmet Tuna...

Ömer Zengin, 2 Bin Metre Engelli Gençler 
Türkiye Rekoruna hayli yaklaşmıştı...

Ömer Zengin futbolda kendini geliştirmek için 
İngiltere ve Danimarka da eğitim görmüştü. Ömer Zengin milli formayı ilk giydiği yıllarda...



Konyaspor’a İbrahim Sehic’ten kötü haber Konyaspor localara seyirci alınmayacağını açıkladı
İttifak Holding Kon-

yaspor’un Bosna Hersekli ka-
lecisi İbrahim Sehic, yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19) yaka-
landı. Bosna Hersek Futbol Fe-
derasyonunun açıklamasında, 
UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya ile 
oynanacak karşılaşma öncesi 
bu sabah tüm futbolcu ve tek-
nik ekibe rutin olarak Kovid-19 
testi yapıldığı, kaleci Sehic’in 
testinin pozitif sonuçlandığı 
belirtildi.

Bu durumun ardından Se-
hic’in milli takım kadrosundan 
çıkarıldığı, yerine ise ümit mil-
li takımdan Luka Kacavenda ve 
Belmin Dizdarevic’in çağrıldığı 
duyuruldu.

UEFA Uluslar A Ligi’nde 
Hollanda ile İtalya maçları için 
toplanan Bosna Hersek A Milli 
Futbol Takımı’nda daha önce 

de Haris Hajradinovic, Ajdin 
Hasic, Armin Hodzic ve Samir 

Zeljkovic’in koronavirüs testle-
ri pozitif çıkmıştı. n AA

Süper Lig temsilcimiz ittifak 
Holding Konyaspor, bu haftadan 
itibaren localara seyirci alınmaya-
cağına açıkladı. Konu ile ilgili Kon-
yaspor’dan yapılan açıklamada, 
“Cumhurbaşkanlığı Kabine toplan-
tısının ardından Koronavirüs pande-
misine karşı yeni tedbirler kamuoyu-
na duyuruldu. 

Hatırlanacağı üzere daha önce 
TFF, yapılan istişareler sonucunda 
belirlenen tüm sağlık tedbirleri uy-
gulanmak şartıyla, lig ve kupa müsa-
bakalarında locaların yüzde 50 kapa-
sitesi kadar seyirci alınmasına karar 
vermişti. Ancak dün akşam Cum-
hurbaşkanlığı Kabinesinde alınan 
kararlar doğrultusunda 20.11.2020 
Cuma günü saat 20.00’den itibaren 
tüm spor müsabakalarının seyircisiz 
oynanacağı açıklandı.   

Kabine toplantısı sonrası kamu-
oyuna yapılan bilgilendirmenin ar-

dından Türkiye Futbol Federasyonu, 
İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi 
kapsamında localara seyirci alın-

mayacağını Süper Lig Kulüplerine 
bildirdi.” İfadelerini kullandı. 

n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden temsilcimiz Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor, ligin 
11.haftasında sahasında karşılaştığı 
Turgutluspor’a 2-1 mağlup oldu. Kar-
şılaşmaya hakem Yücel Büyük, dam-
ga vururken 1922 Konyaspor’da Cihat 
Aktaş ve Celal Hanalp kırmızı kart 
gördü. Turgutluspor’a 1 kımızı kart 
çıkaran karşılaşmanın hakemine maç 
sonu tepkiler yağdı

İLK YARI
Karşılaşmaya iki ekipte kontrollü 

bir şekilde başlarken, Turgutluspor 
orta sahada oyunun kontrolünü eline 
aldı. Karşılaşmanın 20.dakşkasından 

sonra oyunda baskısını hissettiren Ka-
ratay Termal 1922 Konyaspor, ataklar 
geliştirirken son paslarda isabetli ka-
rarlar veremedi. Topu 3.bolgeye taşı-
makta zorlanmayan Yeşil-Beyazlılar, 
son pasları boş isme çıkarmakta zor-
luk yaşadı. Öte yandan dakikalar 40’ı 
gösterirken orta sahada yaşanılan 
mücadelede Turgutluspor’dan Burak 
Yılmaz rakibine sert bir müdahalede 
bulundu ve ikinci sarı karttan kırmızı 
kartı gördü. Oyun 1922 Konyaspor’u 
lehine dönmüşken deplasman ekibi 
kontra ataktan 43.dakikada Mutlu Do-
ğan ile golü buldu. Kalan dakikalarda 
da başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 

Turgutluspor lehine sonuçlandı.
İKİNCİ YARI

İlk yarıya nazaran Karatay Termal 
1922 Konyaspor ikinci yarıya hızlı 
başlayan taraf oldu. 1 kişi fazla oyna-
yan Yeşil-Beyazlılar ilk 15 dakika bas-
kısını giderek arttırdı. Nitekim 55.da-
kikada Doğan Can Gölpek’in ortasında 
arka direkte boş kalan Savaş Polat ka-
fayla topu ağlara göndererek durumu 
1-1’e getirdi. Golü bulduktan sonra da 
ataklarını sürdüren Yavru Kartal golü 
bulamadı ve 70.dakikadan sonra fizik 
olarak oyundan düştü. 68.dakikada 
Ahmet Önay’ın sakatlanmasıyla oyu-
na dahil olan Cihat Aktaş, küfür ettiği 

gerekçesiyle 73.dakikada direkt kır-
mızı kart görerek oyundan atıldı. 10 
kişi kalan Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, bu kırmızı karttan sonra si-
nirler iyice gerildi. Turgutluspor’dan 
bir futbolcunun İsmail Güven’e topla 
karışık sert müdahalesini es geçen 
hakem Yücel Büyük, sarı kartı olan 
Celal Hanalp’a kendisine itiraz ettiği 
gerekçesiyle uydurma bir sarı kart 
göstererek oyundan attı. 2 dakikada 
gördüğü 2 kırmızı kartla sahada 9 kişi 
kalan Yavru Karal iyice maçtan kotu 
ve 84. dakikada yediği golle de karşı-
laşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. 

n SPOR SERVİSİ

HAKEM REZALETİ!
Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 11. haftasında sahasında Manisa ekibi Turgutluspor ile kozlarını pay-
laştı. Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen Yeşil-Beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu. Hakem Yücel 
Büyük’ün rezalet yönetiminden dolayı karşılaşmadan eli boş ayrılan Yavru Kartal, haftayı 10. sırada kapattı

Karşılaşmada 
gerginlik yaşandı

Kartal, Kasımpaşa 
hazırlıklarını sürdürüyor

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un sahasında ağır-
ladığı Turgutluspor karşılaşmasında protokol tribününde 
gerginlik yaşandı. Karşılaşma öncesinde iki takım yönetici-
lerinin de aynı yerde maçı izlemesi 30 dakika sürdü. Karşı-
laşmanın 30. Dakikasında iki takımın yöneticileri arasında 
çıkan tartışmayı polis ekipleri güçlükle engelledi. Çıkan tar-
tışma ilk yarının sonuna dek sürerken polis ekipleri ve TFF 
temsilcileri, iki takımın yöneticilerini ayırdı. Öte yandan 
maç boyunca hakemi baskı altına almaya çalışan Turgut-
luspor yöneticileri ikinci yarıda hakemi de baskı altına aldı 
ve amaçlarına ulaşarak Konya’dan 3 puanla ayrıldılar. 
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında iç 
sahada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkla-
rını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve 
yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antren-
manda, Milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam 
edilen oyuncular yer almazken, Samuel Eduok ise fizyote-
rapist Salik Kırışka yönetiminde ayrı olarak çalıştı. Koşu ve 
ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, çabukluk çalış-
ması ve topla oyun ile devam etti.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. n SPOR SERVİSİ

RPS

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

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

STAD: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz 
Stadyumu
1922 KONYASPOR: Mücahit Atalay, 
Seydi Kayasoy, Ahmet Önay, Adem 
Eren Kabak, Savaş Polat, Can Demir 
Aktav, Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, 
Görkem Şimşek, Ege Özkayımoğlu, Celal 
Hanalp
TURGUTLUSPOR: Fatih Demirlek, Mete 
Sevinç, Mehmet Kuruoğlu, Talha Yazgan, 
Mert Özyıldırım, Samed Kılıç, Samet 
Günhan, Mutlu Doğan, Ferhat Katipoğlu, 
Burak Yılmaz, Muhammet Beşir 
SARI KARTLAR: Celal Hanalp, İsmail Gü-
ven, Mücahit Atalay, Savaş Polat (1922 
Konyaspor), Burak Yılmaz, Can Sevinç, 
Samed Kılıç (Turgutluspor)
KIRMIZI KARTAR: Cihat Aktaş, Celal 
Hanalp (1922 Konyaspor), Burak Yılmaz 
(Turgutluspor)
GOLLER: Savaş Polat (1922 Konyaspor), 
Mutlu Doğan, Muhammet Haşim Çoban 
(Turgutluspor)

TFF Süper Lig’in 9. Haftasında evinde 
Kasımpaşa’yı konuk edecek olan İttifak Hol-
ding Konyaspor’un kritik maçını hakem Yasin 
Kol yönetecek. Kol’un yardımcılığını Gökmen 
Memişoğlu ve Osman Gökhan Bilir yaparken, 
karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Ars-
lan yapacak.

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak 
mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli 
oldu. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını 
Ümit Öztürk yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi in-
ternet sitesinden yapılan açıklamada, Süper 
Lig’in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalar-
da görev alan hakemler şöyle:

21 KASIM CUMARTESİ
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: 

Hüseyin Göçek
16.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil 

Umut Meler
16.00 Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla 

Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit 

Öztürk
22 KASIM PAZAR
13.30 A. Hatayspor - Çaykur Rizespor: Ha-

lis Özkahya
16.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat 

Aydınus
16.00 İH Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin 

Kol
19.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye 

Erzurumspor: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz 

Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 KASIM PAZARTESİ
19.30 Galatasaray - Hes Kablo Kayse-

rispor: Turgut Doman  n AA

Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek


