
n HABERİ SAYFA 13'TE

KONESOB’UN TELEFON 
UYGULAMASI YAYINDA

KONESOB, tablet bilgisayar kullanımının artma-
sı, andoid ve ios işletim sistemli cep telefonlarının 
(Akıllı Telefon) yaygınlaşması üzerine Android ve 
IOS Mobil Uygulamasını hayata geçirdi.

Seydişehir projelerle
her alanda kalkınıyor

SÜ’ye yanlıştan
dönün çağrısı

Ramazan pidesi 
fiyatları belli oldu

Seydişehir Belediyesi’nin geç-
tiğimiz günlerde ihalesini ger-
çekleştirdiği ve ilçenin istihda-
mına önemli katkı sunacak olan 
ekmek fırını ve butik dükkanlar 
projesinin temeli düzenlenen 
törenle atıldı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Demokrat Parti Eski Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Yavuz, Selçuk Üniversitesi 
Yerleşkesi içinde bulunan Sü-
leyman Demirel Kültür Merke-
zi’nin isminin değiştirilmesinin 
yanlış olduğuna vurgu yaparak, 
bu karardan dönülmesi çağrısı 
yaptı. n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya Fırıncılar Odası Baş-
kanı Vedat Honça, yaklaşan 
Ramazan ayı öncesinde yaptığı 
açıklamada, pide fiyatlarına 
pandemi nedeniyle herhangi 
bir zam yapmadıklarını ve 
geçen yılın fiyatlarıyla aynı 
tuttuklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2'DE

‘Yeraltındaki cevheri iyi değerlendirmeliyiz’
Türkiye’nin mermer başta olmak 
üzere birçok maden açısından 
zengin yeraltı kaynaklarına sahip 
olduğunu söyleyen Par-Mer 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Parlayan, “Yerin altındaki 
cevheri yer yüzüne daha kısa 
sürede çıkarabilirsek, Türkiye 
ekonomide büyük ivme kazanır” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 7'DE

131102 Konya 28 Şubat'ta 
büyük badire atlattı

Memurun maaşı
enflasyona yenildi

Depreme dayanıksızsa
kiraya verilemeyecek!
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Büyükşehir’den 5 ilçeye 
Tarım Müdürlüğü binası

Meram’da 5 bin kişi
tapu sevinci yaşadı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Ilgın, Halkapınar, Derbent, 
Güneysınır ve Sarayönü 
ilçelerinde ilçe tarım müdürlüğü 
binaları yapıyor. Başkan Altay, 
“Tarımsal destekler, sulama 
yatırımları ve eğitimlerle 
çiftçimize ve üreticimize destek 
olmaya devam edeceğiz.” dedi.
n HABERİ SAYFA 12'DE

Uzunharmanlar 
Mahallesi’nde 1 milyon 337 
bin metrekare alanda 5 bin 
kişiyi kapsayan 18. madde 
uygulaması tamamlandı. 
Başkan Kavuş, “Meram’ın 
planlı ve sağlıklı gelişimi 
için özverili bir çalışma 
sergiliyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 11'DE

Muhtarlar en önemli
çözüm ortaklarımız

Karatay Muhtarlar 
Derneği’nin Olağan Genel 
Kurulu’nda konuşan 
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, muhtarların 
mahalleler için önemine 
dikkat çekerek, “Muhtarlar 
en önemli çözüm 
ortaklarımızdır” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Simidhane emin 
adımlarla büyüyor 

1955’ten beri işleri
güçleri traktör

Ahi Grup iştiraki Simidhane’nin ortakları; Durmuş 
Ali Kabran, Ali Arslan, Remzi Yüzbaşıgil ve Ahmet 

Karakuş, ismiyle müsemma bir şekilde ahilik 
geleneğine uygun ticaret anlayışı ile hizmet veriyor. 
Grup, sağlam ve kendinden emin adımlarla ilerliyor.

n HABERİ SAYFA 3'TE

1955 yılında Kayağızlı Yusuf tarafından kurulan, 
Kayağızlı Traktör, kurulduğu günden buyana 

Çumra’daki başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin 
3. Nesil Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Can, yarım asrı 
aşkın bir süredir müşteri memnuniyeti odaklı hizmet 

verdiklerini söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE

Bir yıldız düştü!
Konya 3. Ana Jet Üssü’nden eğitim uçuşu için havalanan Türk Yıldızları Gösteri Ekibi’ne ait  tek 

kişilik NF-5 gösteri uçağı, 14:15’te şehir merkezine yakın bir yerde boş araziye düştü
OLAYI YETKİLİLERE 

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na yaklaşık 2 
kilometre uzaklıkta bulunan bölgenin yakınla-
rındaki BÜSAN Özel Organize Sanayi Bölge-
si’nde uçağın düştüğünü gören vatandaşlar 
yetkililere hemen ihbarda bulundu. Önce büyük 
bir gürültü duyduklarını dile getiren vatandaşlar, 
yerden toz bulutunun yükseldiğin görünce uçak 
düşmüş olabileceği şüphesiyle emniyet güçle-
rine ihbarda bulunduklarını bildirdi.

UÇAĞIN DÜŞMESİNİN
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçak kazasının hemen ardından Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın da 
aralarında bulunduğu birçok siyasi ve yöne-
tici taziye mesajları yayımladı. Milli Savunma 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise eğitim 
uçağının düşmesinin nedeninin araştırıldığı 
bilgisi paylaşıldı. n HABERİN DETAYLARI SAYFA 2’DE

DÜŞEN UÇAĞIN GENÇ
PİLOTU ŞEHİT OLDU

Konya 3. Ana Jet Üssü’nden eğitim uçuşu için 
havalanan Türk Yıldızları Gösteri Ekibi’ne ait  
tek kişilik NF-5 gösteri uçağının 14:15 sıraların-
da Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 
bulunan boş bir araziye düştüğü, uçağın pilotu 
Pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi’nin şehit 
olduğu öğrenildi. Uçağın düştüğü ihbarının 
ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans, 
itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Şehit Pilot Burak Genççelebi
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Eğitim için havalandı
boş araziye düştü!

Konya 3. Ana Jet Üssü’nde konuşlu bulunan Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nde görevli bir NF-5 gösteri 
uçağı, 14:15 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye düştü

Konya 3. Ana Jet Üssü’nden 
eğitim uçuşu için havalanan Türk 
Yıldızları Gösteri Ekibi’ne ait  tek 
kişilik NF-5 gösteri uçağının 14:15 
sıralarında Karatay ilçesi Fevzi 
Çakmak Mahallesi’nde bulunan 
boş bir araziye düştüğü, uçağın 
pilotu Pilot Yüzbaşı Burak Genç-
çelebi’nin şehit olduğu öğrenildi. 
Uçağın düştüğü ihbarının ardın-
dan bölgeye çok sayıda polis, am-
bulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk 
edildi.

Merkez Karatay ilçesinde as-
keri gösteri uçağı düştü. Alınan 
bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı 
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş 
alana uçak düştüğü ihbarı üzerine 
polis, jandarma, itfaiye ve sağlık 
ekipleri bölgeye gönderildi. Jan-
darma ekipleri, bölgede güvenlik 
tedbiri aldı. Şehit düşen pilotun 
Yüzbaşı Burak Genççelebi olduğu 
öğrenildi.
OLAYI VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Konya 3. Ana Jet Üs Komutan-
lığı’na yaklaşık 2 kilometre uzak-
lıkta bulunan bölgenin yakınların-
daki BÜSAN Özel Organize Sanayi 
Bölgesi’nde uçağın düştüğünü gö-
ren vatandaşlar yetkililere hemen 
ihbarda bulundu. Önce büyük bir 
gürültü duyduklarını, ardından ise 
bir toz bulutunun yükseldiğini gör-
düklerini dile getiren vatandaşlar, 
“Ne olduğuna anlam veremedik. 
Büyük bir patlama yaşandı. Sana-

yide bir kaza meydana geldiğini 
düşündük. Sonra boş araziden 
yükselen toz bulutunu görünce 
uçak düşmüş olabileceğini düşü-
nerek hemen ihbarda bulunduk. 
Kısa sürede olay yerine asker, po-

lis, sağlık görevlisi geldi” dedi. 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Konya'da düşen askeri 
gösteri uçağının şehit olan pilotu 
için başsağlığı diledi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, sosyal medyadan 
yaptığı paylaşımda, Konya'da bir 
gösteri uçağının eğitim uçuşu sı-
rasında kaza kırıma uğradığını ve 
pilotunun şehit olduğunu büyük 
bir teessürle öğrendiğini belirtti. 
Erdoğan, "Şehidimize Allah'tan 
rahmet niyaz ediyor, ailesine, ya-
kınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri-
mize ve milletimize başsağlığı di-
liyorum." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum da sosyal medya hesa-

bından yaptığı açıklamada, “Kon-
ya'nın Karatay ilçesinde askeri 
gösteri uçağının düşmesiyle şehit 
olan pilotumuza Allah'tan rahmet, 
kederli ailesine sabırlar diliyorum” 
dedi. 

Konuyla ilgili Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay da sosyal medya hesapların-
dan yaptığı açıklamada, “Şehri-
mizde saat 14.15 sularında düşen 
askeri uçağımızın pilotunun şehit 
olduğunu üzülerek belirtiyorum. 
Mekanı cennet olsun. Milletimi-
zin başı sağ olsun” ifadelerine yer 
verdi. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 
PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı 
(MSB), Konya'da eğitim uçuşu sı-
rasında kaza kırıma uğrayan Türk 
Hava Kuvvetlerine ait uçağın pi-
lotunun şehit olduğunu bildirdi. 
Bakanlığın Twitter hesabından ya-
pılan paylaşımda, eğitim uçuşu ya-
pan bir NF-5 uçağının saat 14.15'te 
henüz bilinmeyen nedenle kaza 
kırıma uğradığı ifade edildi. Uçağın 
pilotunun şehit olduğu kaydedilen 
paylaşımda, konuyla ilgili gerekli 
incelemenin başlatıldığı belirtildi. 
Paylaşımda, "Kahraman pilotumu-
za Allah'tan rahmet, kederli ailesi-
ne, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve 
yüce Türk milletine başsağlığı ve 
sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
n HABER MERKEZİ – AA – İHA 

1 PİLOT 
ŞEHİT 
OLDU

Konya’da Ramazan
pidesi fiyatları belli oldu

Depreme dayanıksızsa
kiraya verilemeyecek!

Yaklaşan Ramazan ayı önce-
sinde Konya genelinde geçerli ola-
cak olan Ramazan pidesi fiyatları 
da belli oldu. Konuya ilişkin Kon-
ya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat 
Honça, içinde bulunulan pandemi 
döneminde fırıncı esnafının Rama-
zan pidesine zam yapmaktan geri 
durduğunu ve bu yıl Ramazan pi-
desi fiyatlarının geçen yıl ile aynı 
olacağını duyurdu. Honça, pide fi-

yatlarını ise şu şekilde açıkladı: 200 
gram pişmiş ekmek 1,40 TL, 200 
gram tırnaklı pide 1,40 TL. 400 
gram pişmiş ekmek 2,80 TL. 400 
gram pişmiş tırnaklı pide 2,80 TL. 
300 gram papatya (çiçek) ekmek 
3,00 TL. Etliekmek – pide fırınla-
rında 180 gram hamurdan yapılan 
pide 2,25 TL, 360 gram çiftli ha-
murdan yapılan pide 4,50 TL.”
n MERVE DURGUT

Kerem Nükte Gayrimenkul 
Müdürü Hasan Aksay, “Her bina-
ya bir kimlik uygulaması başlıyor. 
Depreme dayanıksız olan yapılar 
kiraya verilemeyecek” dedi. 

İnşaat ve gayrimenkul sektö-
rünü ileriye taşıyacak çok önemli 
bir projenin Nisan ayı itibariyle 
başlayacağını bildiren Hasan Ak-
say, “Olası depremlere ilişkin 2021 
yılında topyekûn seferberlik başla-
tılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı ise kritik bir projenin alt yapısını 
tamamladı. 

Türkiye'deki milyonlarca konu-
tun geçmişini ve bugünkü duru-
munu ortaya koyacak Bina Kimlik 
Sistemi (BKS) hayata geçiriliyor” 
ifadelerini kullandı. 

KAT PLANI, ZEMİN BİLGİSİ VE 
VATANDAŞ BİLGİSİ YER ALACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından geliştirilen Bina Kimlik 
Sistemi uygulamasında yapılarla 
ilgili merak edilen çok sayıda bil-
ginin yer alacağını kaydeden Ak-
say, “Bu bilgiler güncellenebilecek. 
Bina kimlik kartları üzerinden bina 
kat planlarından, kullanılan mal-
zeme ve zemin bilgisine, yapının 
genel verilerinden binada ikamet 
eden vatandaş bilgilerine ihtiyaç 

duyulan tüm bilgilere erişile biline-
cek” dedi. 

AFETLERDE HAYATİ 
BİLGİLERE ERİŞİLECEK

Bina kimlik kartlarının afetler 
sırasında da hızla bilgiye ulaşma 
konusunda büyük kolaylık sağla-
yacağını vurgulayan Hasan Aksay, 
“Binalara yerleştirilecek elektronik 
etiketler üzerinden elde edilecek 
bina kat planları ve yapıda ikamet 
eden vatandaş bilgileri üzerinden 
yangın ve deprem gibi afet anla-
rında olası can kayıplarının önüne 
geçilmesi için farklı müdahale yön-
temleri de geliştirilebilecek” diye 
konuştu. 

NÜFUSUN YARISI GÜVENLİ 
KONUTLARDA OTURUYOR
Türkiye'de son 20 yıl içerisin-

de 1,5 milyon konutun dönüşü-
mü tamamlanırken, yapı denetim 
tarafında ise 800 bin binanın de-
netiminin gerçekleştirildiğini ha-
tırlatan Aksay, “Hali hazırda dene-
timleri devam eden bina sayısı ise 
400 bini buldu. Yapılan çalışmalar 
ile Türkiye çapında vatandaşların 
yüzde 55'inin güvenli konutlarda 
oturtma imkanına eriştiği kayde-
dildi” diyerek sözlerini tamamladı.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Emişe- Yaşar Ünal çiftinin kızı 
Güler ile Havva- Ali Rıza Uluçam-
lıbel çiftinin oğlu Macit, Bizim Ora 
Kır Düğün Bahçesinde düzenlenen 
nikah merasimi ile dünyaevine girdi.  
Ünal ve Uluçamlıbel ailelerini mut-
lu günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı.  Ünal ve Uluçam-
lıbel aileleri misafirlerini kapıda kar-
şılayarak davetlilerin ‘Hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul etti. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak  Güler ve Macit’e 
bir ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Ünal ve Uluçamlıbel ailelerini tebrik 
ederiz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emişe- Yaşar Ünal çiftinin kızı Güler ile Havva- Ali Rıza Uluçamlıbel çiftinin 
oğlu Macit, düzenlenen nikah merasimi ile dünyaevine girdi 

Mutluluğa imza attılar

Şehit Pilot Burak Genççelebi
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:02 06:26 12:58 16:33 19:21 20:39
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  3 °C 17°C

Karaman            3 °C 15°C 

Aksaray              4 °C      17°C

Ankara               2 °C        16°C Hicrî: 26 Şaban 1442 1442 -  Rûmî: 26 Mart 1436

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca ile söyleşi yapma imkânımız 
oldu. 

Röportajın ayrıntılarını gazete-
mizden okuyacaksınız…

Lakin…
Ben buradan birkaç konuya de-

ğinmek istiyorum.
Öncelikle Başkan Kılca’nın sami-

miyetini bilmeyen yoktur.
Hafız olması ise Konya’nın de-

ğerlerine uygun bir başkan olarak, 
seçimler sonrası yorumlanmıştı.

Yaklaşık 25 yıllık belediyeciliği 
ise Konya’ya önemli bir artı sağlıyor.

Bakın…
Karatay’a demedim, Konya’ya 

değer…
Neden?
Şehri çok iyi tanıyor.

Karatay’ı çok iyi tanıyor ve ihti-
yaçlarını biliyor.

Bu yönde de yerinde tespitler 
yapılarak hemen orada da çözüm 
üretiliyor.

Başkan ile çok şey konuştuk.
Karatay’a dair…
Aslında Konya’ya dair.
Başkan Kılca, verdiği sözlerin ne-

redeyse tamamını 2 yıllık süre içeri-
sinde yerine getirmeye çalışmış.

Ya projeyi bitirmiş, ya projede 
sona gelinmiş ya da bir şekilde baş-
latmış.

Eee…
Projeler bitince tamam oluyor 

mu?
Elbette hayır…
Yerinde tespit, yerinde çözüm 

anlayışı ile yeni ihtiyaçlara binaen 

seçim beyannamesinde 
olmayan birçok projeyi 
de hayata geçirmiş.

Maşallah…
Pandemiye rağ-

men…
Türkiye’de birçok 

ilden daha büyük bir ilçe-
den bahsediyorum.

Kolay değil…
Kadim medeniyete 

başkentlik yapmış bir şe-
hirde, tarihi mirasların önemlilerinin 
yer aldığı Karatay’ın sorumluluğu da 
çok büyük.

Başkan bunun bilincinde.
Dedim ya…

Şehri iyi tanıyor…
Karatay’ı iyi tanı-

yor…
İhtiyaçları biliyor.
Beklentileri biliyor.
Karatay adına çok 

güzel cümleler kurdu 
ama röportajında ay-
rıntılı okuyacağınız için 
burada ayrıntıya girme-
yeceğim.

Sadece, Karatay’da 
yaşayanlara sürprizlerinin olduğunu 
hatırlatayım.

Misal…
Konyaspor’un 100’üncü yılında 

çok büyük bir jesti olacağını biliyo-

rum.
Bu şehrin takımı…
Bu şehrin en önemli markası…
Başka…

Konya’nın en büyüklerinden olan 
Karatay’daki parkların içinde olma-
sına ihtiyaçlara cevap verebilecek 
yürüyüş yolları olmasına rağmen, 
önemli noktalarda yeni yürüyüş 
yolları açarak yaşam standartlarının 
yükselmesi için çalışıyor.

Başka…
Ramazan heybesi…
Çok fazla talep var ve Karatay in-

sanına da Ramazan sürprizi…
Ha bir şey daha…
Başkan Kılca, belediyenin site-

sine gelen mesajları bizzat okuyup 
değerlendirmeye koyduğunu da söy-
lüyor.

Vatandaşın Başkan’a ulaşımında 
zaten sıkıntı yok ama yine de mesaj-
ları bizzat kontrol ederek dönüşler 
yaptığını da öğreniyorum.

Ne güzel…
Ha bir şey daha anlatayım mı?
Karatay’a 75 kilometre uzaklıkta 

olan mahalleye hizmet götürmenin 
keyifli olduğunu söylüyor Başkan 
Hasan Kılca…

Kolay değil…
Mahallenin halı saha talebini 

yerine getirince, gençlerin video ile 
başkanı futbol oynamaya davet et-
mesi çok keyif vericidir diye düşünü-
yorum.

Başkan da öyle düşünüyor.
Uzatmayayım…
Başkan Karatay’ı seviyor…
Karatay da Başkan Kılca’yı...

KARATAY BAŞKAN KILCA’YI SEVIYOR

Ahi Grup iştiraki Simidhane’nin ortakları; Durmuş Ali Kabran, Ali Arslan, Remzi Yüzbaşıgil ve Ahmet Karakuş, ismiyle müsem-
ma bir şekilde ahilik geleneğine uygun ticaret anlayışı ile hizmet veriyor. Grup, sağlam ve kendinden emin adımlarla ilerliyor

Simidhane emin 
adımlarla büyüyor 

2016 yılında Karatay Üniversite 
içinde hizmet vermeye başlayan Si-
midhane, 2. şubesini Zafer’de açtı.  
Çalışmaları hakkında bilgi veren 
Ahi Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Durmuş Ali Kabran, “Ahi Şirketler 
Grubu’nun gıda sektöründe kuru-
lan ilk firması olan Simidhane, ‘Ahi 
Evran’ duruşunu bozmadan hizmet 
vermeye devam edecek. İnşallah 
hedefimiz Simidhane’yi dünya mar-
kası haline getirmek” dedi.

Ahi Grup Genel Müdürü Ali Ars-
lan da işletmelerin Konyalılar tara-
fından büyük beğeni aldığını ifade 
ederek, “İlk Şubesini KTO Karatay 
Üniversitesi içerisinde açtığımız Si-
midhane işletmemiz kısa zamanda 
gençlerin beğendiği ve vakit ge-
çirdiği bir mekân haline geldi. Öğ-
rencilerin yanında Konyalı hemşe-
rilerimizde markamıza yoğun ilgi 
gösterdi. Bizlerde AHİ Grup iştiraki 
olan Simidhane şubemizin 2.şube-
sini Zafer’de açtık. Markamızı ulusal 
ve dünya markası sarf etmek için yo-
ğun gayret gösteriyoruz” ifadelerini 
kullandı. Simidhane simit ve unlu 
mamullerine getirdiği soluk ile gele-
neksel ve modern lezzetleri harman-
layan da bir menüye sahip. 

‘SIMIDHANE, AHI 
ŞIRKETLER GRUBUNUN 

GIDA SEKTÖRÜNDE KI ILK YÜZÜ’
 Simidhane’nin Ahi Şirket-

ler Grubu’nun gıda sektöründeki 
markası olduğuna dikkat çeken ve 
samimi bir ortalıkla kurulduğunu 
vurgulayan Durmuş Ali Kabran, 
“Simidhane’nin kuruluşu 2015 yı-
lında Genç MÜSİAD yönetiminde 
bulunmamızda ki sürecin ardından 
başlayan bir macera diyebiliriz. Ma-
ceramızı Ali Arslan, Remzi Yüzbaşı-
gil, Ahmet Karakuş ve şahsım olmak 
üzere dört ortak olarak sürdürüyo-
ruz. O dönemlerde MÜSİAD içeri-
sinde kurduğumuz samimi kardeşlik 
duruşu hâlihazırda da devam ediyor 
ve bunun ilk meyvesi olan Simidha-
ne’de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Simidhane 2016 yılının Nisan ayın-
da Karatay Üniversitesi içerisinde 
faaliyetlerine başladı ve Ahi Şirket-
ler grubunun gıda sektöründe ki ilk 
yüzü” dedi. 

‘BIZ INSAN SAĞLIĞINA 
ÖNEM VERIYORUZ’ 

İnsan sağlığına önem verdikle-
rini ifade eden Kabran, “Şubeleri-
mizde imalat yapamıyoruz. Ürün-
lerimiz şubelerimize yarı mamul 
olarak geliyor, sonrasın da fırınları-
mızda pişiyor ve yarım kalan ürünü 
böylelikle tamamlıyoruz. En büyük 
avantajımız istenilen bir ürünü sıcak 
ve fırından daha yeni çıkmış halde 
servis ediyoruz. Ben bu noktada bir 
konuya özellikle dikkat çekmek isti-
yorum. Bizim Simidhane olarak en 
önemli özelliğimiz; mide problemi 
yaşayan kişilerde herhangi bir sorun 
teşkil etmeyen ürünler sunmamız. 
Biraz daha açmamız gerekirse bilin-
diği üzere poğaça ve benzeri ürünler 
mide hassasiyeti yaşayan kişilerde 
yanmalara sebep olur ve çoğumuz-
da bu durumdan şikâyet ederiz. An-
cak bizim ürünlerimizde böyle bir 

durum söz konusu değil. Nedenini 
sorarsanız ciddi anlamda imalatımızı 
yaptığımız yere ve ürün kalitemize 
güvenmemizden kaynaklı. Netice iti-
bariyle ürünlerimize, imalatımıza ve 
kendimize güveniyoruz. Klişe bir söz 
olacak belki ama yemediğimiz veya 
bizi rahatsız eden hiçbir ürünü bu-
rada satmıyoruz. Biz paradan daha 
çok insan sağlığına önem veriyoruz. 
Bu bağlamda kahvaltı tabaklarımız, 
aperatiflerimiz, tost çeşitlerimiz, 23 
çeşit poğaça ve simitlerimiz, tatlı ve 
kahve çeşitlerimiz bulunmaktadır. 
Ayrıca birbirinden özel sunumlarda 
hazırladığımız soğuk ve sıcak içe-
cek çeşitlerimizde bulunuyor. Yine 
pizza ve salata çeşitlerimizde satış 
yaptığımız ürünlerimiz arasında. Kı-
sacası soğuktan sıcağa ne ararsanız, 
damağınıza yakın hissettiğiniz lez-
zetlerin hepsi satış ağımız içerisinde 
bulunuyor. Tüm ürünlerimizde a sı-

nıf kalite ve hijyen ilkesi bulunuyor. 
Helal ürün sunup, helal kazanç elde 
etmek için çalışıyoruz” dedi. 

‘ZAFER ŞUBESI DOLU DOLU 
MENÜ SUNUYOR’

Simidhane Zafer Şubesi’nde 
dolu dolu menülerinin olduğuna 
dikkat çeken Ahi Grup Genel Mü-
dürü Ali Arslan da, “Konya’nın kal-
binde Zafer’de hizmete açtığımız 
şubemizde bölge esnafına hem de 
vatandaşlarımıza daha güzel hizmet 
sunmak adına şubemizde kahval-
tı, Espresso, dünya kahveleri, tost 
çeşitleri ve pizza çeşitleri ile müş-
terilerimize hizmet vermenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. İşletme olarak 
ilk şubemizin ardından ikinci şube-
mizde de damaklarda tat bırakmaya 
devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 
‘SAĞLAM ADIMLARLA BÜYÜYECEĞIZ’

 İlk günden itibaren marka ya-
tırımlarını üst düzeyde gerçekleştir-
diklerini ve bu sayede marka algısını 
yükselttiklerini vurgulayan Arslan, 
şunları kaydetti, “Firma olarak ya-
tırımlarımızı üst seviyede gerçek-
leştiriyoruz. Bu sayede hem güven 
kazandık hem de markamızı belirli 
bir yere taşıdık. Bu yönde ilerlemek 
bizim için oldukça önemli ve bu 
önemin artı olarak döneceğini de 
biliyoruz. Açıkçası aldığımız olumlu 
tepkilerde bizleri büyümeye itekli-
yor. Yakaladığımız ivmeyi inşallah 
dediğim gibi önce üniversiteler ge-
neline yaymak daha sonrasında da 
kademeli ve sağlam adımlarla birlik-
te markamızı bir dünya markası ha-
line getirmek en büyük hedefimiz.” 

‘KALITEDEN ASLA 
TAVIZ VERMIYORUZ’

Simidhane’yi bilindik bir yüz 
yapan en önemli özelliğinin kalite 
olduğunun altını çizen Arslan, “Her 
geçen gün üzerine koyarak yürüttü-
ğümüz işlerimizin başarılı olmasının 
en önemli etkenlerinden birisi de hiç 
tartışmasız kaliteli olması. Bu nok-
tada koşulsuz şartsız üst düzey ya-
tırımlar yapıyoruz. Aldığımız ve sat-
tığımız her ürüne dikkat ediyoruz. 
Özellikle kalite ve hijyenden ödün 
vermiyoruz. Kesinlikle kaliteden asla 
taviz vermedik ve vermeyeceğiz” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Durmuş Ali Kabran Ali Arslan

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARIÇUMRA’NIN YILDIZLARI

1955 yılında Kayağızlı Yusuf tara-
fından kurulan, oldukça köklü bir geç-
mişe sahip olan Kayağızlı Traktör, ku-
rulduğu günden buyana Çumra’daki 
başarılı çalışmalarını sürdürüyor. 3. 
nesle geçen şirket, yeniliklere açık bir 
şekilde, kendini geliştirerek, yeni he-
deflere yürüyor. Bu konuda Kayağızlı 
Traktör’ün 3. Nesil Yönetim Kurulu 
Başkanı Yiğit Can, şirketin daha iyi 
yerlere gelmesi adına önemli çalışma-
lar yapıyor. 

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ 
Çalışmaları ve hedefleri konusun-

da bilgiler veren Can, Kayağızlı Trak-
tör’ün 1955 yılında dedesi Kayağızlı 
Yusuf tarafından kurulduğunun bil-
gisini paylaştı. “Dededen toruna tam 
3 nesil ‘’işimiz gücümüz traktör’’ slo-
ganıyla yollarına devam ettiklerini dile 
getiren Can, “Kayağızlı Traktör olarak 
Çumra Merkez ve 5 şubemizle hizmet 
vermeyi sürdürüyor. Gece-gündüz 
demeden, işinde uzman ekip arkadaş-
larımızla, traktör sektöründe hizmet 
veriyoruz” dedi.

DEUTZ FAHR BAYİSİ 
Traktör satışlarında son yıllarda 

ön plana çıkan ve her yıl isminden 
bahsettiren Kayağızlı Traktör’ün sek-
törde önemli bir marka olan Deutz 
Fahr traktörlerinin Bayisi olduklarını 
dile getiren Can, “Temsil ettiğimiz 
markayı tercih eden tüm çiftçi dostla-
rımıza tam eksiksiz hizmet sunmak-
tayız. Satış ve satış sonrası desteği, 
güçlü servisiyle ve yedek parçasıyla 
ülke genelinde tanınmış bir markayız.

Yerel ve ulusal basında isminden 
sıkça bahsettiren Kayağızlı Traktör 
her yıl daha ileriyi hedefliyor” diye 
konuştu. 

HEDEFLERİ VAR 
Çumra’da başlayan ve tüm ülkeye 

yayılan Kayağızlı Traktör’ün yatırım-
larını sürdüreceğini vurgulayan Can 

şöyle devam etti, “Yatırımlarımıza 
Çumra’da devam edeceğiz. Çum-
ra’nın gelişimi ve tarım merkezli bir 
yerleşim yeri olması nedeniyle bu 
alanda ilçemize ve ülkemize katkı 

vermeyi artırarak sürdüreceğiz. Bu 
çalışmalar neticesinde de özellikle 
pandemi dönemi traktör satışlarımız, 
yüksek beygir traktör satışlarımızdaki 
başarılarımız, fuarlardaki etkinlikleri-

mizle traktör pazarında önemli bir yer 
tutuyoruz. Uzman kadrosuyla, güler 
yüzlü personeliyle müşteri memnu-
niyetini ilke edinen Kayağızlı Traktör, 
geniş açık alan showroomu ile çiftçi-
lerimize en kaliteli hizmeti sunmakta-
dır. Tarla günü organizasyonlarını ge-
lenek haline getiren Kayağızlı Traktör, 
yeni çıkan traktörleri çiftçiyle hemen 
tanıştırarak bulunduğu bölgeye ta-
rımsal öncelik yapmayı amaçlar. Satış 
sonrası hizmetleriyle öne çıkan Kaya-
ğızlı Traktör

aktif yol yardımı, periyodik bakım, 
orijinal ürün garantisi ve Kayağızlı 
Traktör garantisiyle müşteri memnu-
niyetini yüzde 100 yapmayı hedefle-
mektedir. Tarımsal alanda hep daha 
iyiyi ve ileriyi hedefleyerek öncelikle 
bulunduğumuz bölgeyi ve çiftçisini 
ön plana çıkarma hedefinde olarak 
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam 
etmekteyiz. Tüm ülke çapında Deutz 
Fahr traktörleri için satış, servis ve 
yedek parça hizmeti sunmayı sürdü-
rüyoruz.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Kayağızlı’da müşteri 
memnuniyeti önemli 

Dededen toruna tam 3 nesil ‘’işimiz gücümüz traktör’’ sloganıyla yollarına devam ettiklerini dile getiren Kayağızlı 
Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Can, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi
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Salgınla birlikte ekonominin iyi ol-
madığı bir süreci yaşadığımız dönem-
de, iktidar vergi oranın yüzde 20’den 
25’şe çıkarmak istiyor.

Bunu böyle yapmakla bütçe açı-
ğını kapatmayı düşünüyor. 2021’de 
bütçe açığı 245 milyar lira olarak ön-
görüldüğünden, yapılacak kurumlar 
vergisi oran artışıyla tamamen bütçe 
açığını azaltacaktır.

Geçen hafta iktidar tarafından 
TBMM’sine sunulan 18 maddelik ka-
nun telifinde, kurumlar vergisi oranı, 
2021 yılı için yüzde 25, 2022 yılı için-
de yüzde 23 olarak öngörülüyor.

Ancak Kurumlar vergisine tabi 
mükelleflerin ilk geçici vergi dönemi 
tamamlandı. Bunun yanında firmalar 
yılbaşında 2021 vergi ödeme plan-
larını yüzde 20’lik vergi oranına göre 
yaptılar.

Bu duruma vergi uzmanları kar-
şı çıkarak, vergilendirme dönemi 
başladıktan sonra vergi oranlarının 
artırılmasının, verginin hukuki gü-

venlik ilkesine aykırı olduğunu dile 
getiriyorlar.

Reel sektörden de bir itiraz ge-
lerek,  dönem ortasında vergi artışı 
olmasının yerli ve yabancı yatırımcılar 
için bir güvensizlik ortama oluşturabi-
leceğine dikkat çekiliyor.

Oysa çıkarılan kanunla 2017 yı-
lında 3 seneliğine yüzde 20’den yüz-
de 22’ye yükseltilen kurumlar vergisi 
oranının, 2021’de tekrar yüzde 20’ye 
indirilmesi gerekiyordu.

İktidar tarafından kurumlar ver-
gisi oranın yükseltmek istemesine 
hemen hemen bütün kesimlerden 
tepkiler sürüyor.

Umarım iktidar iş dünyasının ve 
vatandaşların kurumlar vergisinin 
yükselmemesi konusundaki itirazını 
haklı bulur ve vaz geçer. 

Ülkemiz bütçesinin ana kaynağını 
oluşturan Kurumlar vergisiyle, diğer 
vergilerin oranlarının yükseltilmesine 
karşın iş dünyasının haklı tepkilerine 
bakalım.   

Üretimin arttırılması, 
yatırımın çoğalması ve 
ekonominin canlanmasa 
için vergilerde bir denge 
oluşturmasını isteyen iş 
dünyası, vergi oranlarının 
yükseltilmesinin yanlış ol-
duğunu dile getiriyor. 

Muhalefet partileri de 
vergi artışıyla ilgili değer-
lendirmelerinde, bu süreç 
zaten vergi yükü altında 
kıvranan ekonomimizin iflasının itirafı 
anlamına geldiğini dillendiriyor.  

Zaten son iki yıl içerisinde yaşa-
nan döviz dalgalanmaları neticesinde 
firmaların borcu ikiye katlanmıştır. Bir-
de buna vergi artışı eklenince durum 
iyice vahim bir hal alacaktır. 

Firmaların bir sıkışıklığının içeri-
sindeyken, vergi oranlarının arttırıl-
maya çalışılmasıyla da zorlu bir süreci 

yaşayacaklarını söylü-
yorlar.  

Konuyla ilgili 
TÜRMOB Genel Baş-
kanı Emre Kartaloğ-
lu, TBMM’nin kanuni 
düzenlemelerle vergi 
oranının artırma yetkisi 
bulunduğunu belirte-
rek, “Vergilendirmeye 
ilişkin temel kurallar 
vardır.  Bunların başın-

da ‘hukuki güvenlik’ ilkesi gelmekte-
dir. Yılbaşında dönem planlaması ya-
pılırken yüzde 20’lik vergi oranı dikkate 
alındı. 

Vergi oranı artırılacaksa bile Ka-
nun’un yayım tarihinden sonra elde 
edilen kazançlara uygulanmak üze-
re bir artırıma gidilmesi daha doğru 
olacaktır. Dönem ortasında vergi 
oranındaki değişikliğin, yatırımcı-

lar açısından güvensiz bir ortamın 
doğmasına neden olacaktır. Bu 
sadece Türkiye’de mevcut yatırım-
cılar açısından değil, geleceğe yö-

nelik olarak Türkiye’de yatırım yap-
mayı planlayanlar için de geçerlidir. 
Vergideki bu tür sürpriz değişikliklerin, 
kısa vadede çözüm gibi görünse de 
uzun vadede vergi idaresinin aleyhine 
işleyen sürece dönüşüyor. Yatırımlar 
azalmakta ve kısa vadede işletmelerin 
finansman güçlüğü içerisine düşme-
sine ve dolayısıyla gelir idaresine ta-
hakkuk tahsilat oranlarının düşmesine 
neden olmaktadır.”

Vergi oranlarında yapılacak bir 
artırımın yerli ve yabancı yatırımcı 
için güvensiz bir ortam doğmasına 
neden olacağını hatırlatan Genel 
Başkan Emre Kartaloğlu, içinde bu-
lunduğumuz bu süreçte, vergi oran-
larının yükseltilmemesi gerektiğini 
ifade ediyor.  

Konya Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Abdil Erdal’da konuyla ilgili 

şunları söylüyor.
“Bu şartlarda verginin oranını 

artırmak, vergi gelirlerinin azalma-
sına yol açacaktır. Tahakkuk artsa 
bile tahsilat azalacaktır. Bu yüzden-
de vergide oran attırılmaması yapıl-
mamalıdır” diyor.

  Endişem vergi oranlarında yapı-
lacak artış, kayıt dışılığı da yönelmeyi 
beraberinde getirecek ve yatırım ka-
rarlarını olumsuz yönde etkileyecek 
olmasıdır.

 Vergi oranlarının yükseltilmesi 
yerine vergide; dengeli, adaletli, 
daha planlı bir şekilde yapılanmaya 
gidilmesi daha doğru olacaktır diye 
düşünüyorum. 

Firmaların daha rekabetçi ola-
bilmesi ve dünya ile rekabet ede-
bilmesi, vergi yükü altında kalarak 
değil, adaletli ve dengeli bir vergi 
dağılımının olduğu bir ekonomi ile 
mümkün olacaktır.

Ne dersiniz sizce de böyle olma-
sı gerekmez mi?

VERGİDE ARTIŞIN ZAMANI MI?

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Karatay Muhtarlar Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
muhtarların mahalleler için önemine dikkat çekerek, “Muhtarlar en önemli çözüm ortaklarımızdır” dedi

Meram Muhtarlar Derneği’nin Genel Kurulu’nda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
hizmet sürecinin en önemli sacayaklarından birinin de muhtarlar olduğunu vurguladı

Muhtarlar en önemli
çözüm ortaklarımız

Muhtarlarımızla
büyük bir aileyiz

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Aziziye Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Karatay Muhtarlar 
Derneği Olağan Genel Kurulu’na 
katıldı. Programda yaptığı konuş-
mada genel kurulun hayırlı olmasını 
dileyen Başkan Hasan Kılca, muh-
tarların kendileri ve mahalleler için 
taşıdığı önemden bahsetti. 

Hasan Kılca, “Muhtarlarımız; 
mahallelerimizdeki elimiz, kolu-
muz, kanadımız ve en önemli çö-
züm ortaklarımızdır. Muhtarları-
mızla birlikte yol yürüyüp birlikte 
80 mahallemize hizmet ediyoruz. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
her gün belki en az 10 muhtarımızla 
bir şekilde görüşüyoruz. 

Karatay Belediyesi olarak il-
çemize ve mahallelerimize dair 
hizmetlerimize hep birlikte karar 
veriyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli 
muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. 
Aramızda güzel bir uyum var ve 
sizlerin desteği bizlere güç veriyor. 
Elbette her ilçemizin ayrı ayrı özel-
likleri ve güzellikleri vardır. Bizler 
her ilçemizi seviyoruz ama Karatay 
bir başkadır, Karatay’ı bir başka se-
viyoruz. Çünkü Karatay bir aşktır 
ve bitmez bir sevdadır. Dolayısıyla 
Karatay, gönülden hizmet edilebile-
cek en güzel ilçelerimizden birisidir. 
Bu güzel ilçeye hizmet etmek de 
çok güzel bir heyecan ve mutluluk. 
Karatay’ımıza ve bu aziz milletimize 
hizmet etmeyi nasip eden rabbime 
hamd ediyorum. Ben, genel kuru-
lumuzun hayırlara vesile olmasını 
diliyor, bugüne kadar dernekte hiz-
met etmiş tüm başkanlarımıza ve 
muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. 
Genel kurul neticesinde oluşacak 
yeni yönetimi tebrik ediyorum” ifa-
delerini kullandı. 

MAHALLELERİMİZE HİZMETİN EN 
İYİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Karatay Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Ali Eken ise konuşmasında 
dernek yönetimi ve muhtarlar ola-
rak her zaman sahada olduklarını 
aktardı. 

Ali Eken, şunları dile getirdi: 
“Günümüzde muhtarların yerel 
yönetimlerdeki öneminin farkın-
dayız. Bizler de Karatay Muhtarlar 
Derneği ve muhtarlar olarak her 
zaman sahadayız. Belediyemizle 
uyum içerisinde hareket ederek 
mahallelerimize hizmetin en iyisi 

için çalışıyoruz. Bu vesileyle gerek 
çalışmalarında gerek sahada bizler-
den desteğini esirgemeyen Karatay 
Belediye Başkanımız Sayın Hasan 
Kılca’ya ve bugüne kadar derne-
ğimizde başkanlık veya yöneticilik 
yapmış tüm muhtarlarımıza çok te-
şekkür ediyorum. Genel kurulumu-
zun hayırlar getirmesini diliyorum.” 

KARATAY’DA ÇOK GÜZEL 
BİR BİRLİKTELİK VAR

Karatay Muhtarlar Derneği’nin 
Olağan Genel Kurulu’na katılan ve 
bir konuşma yapan AK Parti Konya 
İl Başkan Yardımcısı Adnan Bah-
çeci, Karatay’daki örnek birliktelik-
ten bahsetti. Bahçeci, “Ülkemiz bir 
vücut ise muhtarlarımız da bu vü-
cudun kılcal damarlarıdır. Yani her 
biriniz şehrimiz ve ilçemiz için çok 
kıymetlisiniz. Bu manada ilçemizde 
de çok güzel bir uyum ve birlikte-
lik var. İnşallah bu güzellik devam 
eder. Bu uyum birbirinden kıymetli 
hizmete dönüşüyor. Ben de genel 
kurulun hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, programda yaptığı 

konuşmada muhtarlığın zor ama 
bir o kadar da kıymetli bir meslek 
olduğuna vurgu yaptı. Mehmet 
Genç, konuşmasında şunları söyle-
di: “Muhtarlık zor ve meşakkatli bir 
meslektir. Muhtarlarımız, mahalle-
nin abileri, güvenilir kişi ve kanaat 
önderleridir. Bu sebeple muhtarla-
rımız mahallelerimizin her ne ihti-
yacı olursa, elinden geleni fazlasıy-
la yapar ve yardımda bulunurlar. 
Muhtarlarımız kurumlarımız ile 
birlikte mahallelerimizi ihya ve ih-
tiyacı için, halkımızın rahat, refah 
içinde yaşaması ve daha önemlisi, 
hakkın rızasını kazanması için gece 
gündüz çalışırlar. Bizler buna şahi-
diz. Özellikle Covid-19 sürecinde 
sahaya inip, çalışmaktan çekinme-
den yardım için koşturan muh-
tarlarımıza minnettarız. Bizler de 
muhtarlarımızın aracılığıyla ihtiyaç 
sahiplerine ulaştık. Çalışmalarından 
dolayı muhtarlarımızı tebrik ediyor, 
bundan sonraki çalışmalarında da 
başarılar diliyoruz. Yapılan seçim 
sonucu seçilen Ali Eken Bey ve yeni 
yönetiminin hayırlı olmasını temen-
ni ediyorum.” 

MHP Karatay İlçe Başkanı Se-
bahattin Küçükdoğru ise muhtarları 
devletin vatandaşa dokunan en sı-
cak eli olarak niteledi. Küçükdoğru, 
muhtarların mahallelerin gelişim ve 
değişimi sürecinde hayati bir önem-
de olduklarına vurgu yaparak Kara-
tay Muhtarlar Derneği’nin Olağan 
Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını 
diledi. Karatay Muhtarlar Derne-
ği’nin 10. Genel Kurulu’nda yapılan 
seçimde mevcut Başkan Ali Eken 
yeniden başkan seçilerek güven ta-
zeledi. n HABER MERKEZİ

Meram Muhtarlar Derneği Ge-
nel Kurulu Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezinde gerçekleştirildi. Seçim 
sonunda mevcut başkan Ahmet 
Taşdemir yeniden dernek başkan-
lığına seçildi. Genel Kurullarında 
Meram muhtarlarını, Meram Kay-
makamı Resul Çelik, Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, Ak Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan 
Bahçeci, MHP Meram İlçe Başkan 
Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi 
Mustafa Kemal İzgüt, Meram Muh-
tarlar Derneği Kurucu Başkanı Ali 
Ermiş ve Meram Ziraat Odası Baş-
kanı Murat Yağız’da yalnız bırakma-
dı.

Yaptığı konuşmada sergiledikle-
ri uyumlu çalışmalardan dolayı tüm 
muhtarlara şükranlarını sunan Me-
ram Muhtarlar Derneği Başkanı Ah-
met Taşdemir, “Burada en büyük 
teşekkürü bize ve sizlere verdikleri 
önemli desteklerden dolayı Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 
tüm ekibi hak ediyor. Biliyorsunuz 
ki ne zaman kapılarını çalsak, hiçbir 
zaman hayır demediler. Her zaman 
bizlere kapıları açık oldu. Mahalle-
lerimiz için çözüm odaklı projeler 
ürettiler. Bu sebeple tüm muhtar-
larımızın huzurunda kendilerine te-
şekkürlerimi iletiyorum. Bir şehrin 
marka şehir olabilmesi için sinerji 
olmazsa olmaz bir kuraldır. Biz hep 
birlikte bu sinerjiyi en iyi şekilde ya-
kaladık. Bunun uyum ve sinerjinin 
devam etmesini birlik, beraberliği-
mizin her daim artarak sürdürül-
mesini temenni ediyorum” şeklinde 
konuştu.

‘BU BÜYÜK AİLENİN FERDİ 
OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM’

Genel kurulun Meram ve muh-

tarları için hayırlar getirmesini te-
menni eden Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Meram ve Meram’ın 
geleceği için muhtarlarla sık sık bir 
araya geldiklerini hatırlatarak bu 
buluşmaların salgın sonrasında da 
artarak devam edeceğine vurgu 
yaptı. Muhtarların seçilmiş insanlar 
olarak devletimizin başı Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan başta olmak üzere tüm dev-
let idarecileri ve hükümet üyeleri 
tarafından el üstünde tutulduğunu 
belirten Başkan Kavuş, “Mahallele-
rimizin sorunlarını çözmek adına bir 
araya gelip konuşmaya ihtiyacımız 
var. Bir ünsiyet oluşması ve geliş-
mesi adına bu birlikteliğe ihtiyacı-
mız var. Ne mutlu ki biz bugün 70 
mahallemizle birlikte kenetlenmiş 
büyük bir aileyiz, büyük bir ekibiz. 
Ben bu büyük ailenin bir ferdi ol-
maktan ve hep birlikte Meram’a 
hizmet etmekten dolayı büyük mut-
luluk ve onur duyuyorum. Bu birlik 
ve beraberliğimiz hiç bozulmasın 
inşallah. Bu vesile ile bugüne kadar 
Meram’a hizmet eden tüm muh-
tarlarımıza şükranlarımı sunuyor, 
ahirete göç edenlere Allah’tan rah-

met diliyorum. Dernek başkanlığına 
yeniden seçilen Ahmet Taşdemir’e 
ve yönetim kurulu üyelerine de ça-
lışmalarında başarılar diliyorum” 
dedi.

‘MUHTARLARIMIZ, YÖNETİM 
ANLAYIŞIMIZIN TEMELİDİR’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş ile birlikte Meram’ın 
hizmet politikalarını oluştururken 
temel kriterlerden birinin de muh-
tarların fikirleri olduğunu söyleyen 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
“Sizlerin fikirleri hizmet politika-
larının temelini oluşturuyor” diye 
konuştu. Tüm bu nedenlerle birlik-
te çalışırken muhtarları dinleme-
ye özen gösterdiklerini ifade eden 
Kaymakam Resul Çelik, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Kamu hizmet-
leri önemlidir. Ama ondan daha 
önemlisi hizmetin sunum şeklidir. 
Sizlerle birlikte sürdürdüğümüz ça-
lışmaların temelinde de bu düşün-
ce vardır. Mahallelerin beklentileri 
için sizlerin ihtiyaçlarını, isteklerini, 
dilek ve şikayetlerini canı gönülden 
dinliyoruz. Muhtarlarımızın isteği 
halkımızın talep ve isteğidir. Muh-
tarlık kurumu demokratik yönetim 
anlayışımızın çekirdeğini oluştur-
maktadır. Sizlerin bir araya gelip 
dernek olarak bir kurumsal yapıya 
da kavuşmuş olmanızdan da büyük 
mutluluk duyuyoruz. Dernek çatısı, 
sizlerin birlik ve beraberliğinize bü-
yük katkı sunacaktır, sizlerin sesinin 
daha iyi duyulmasını sağlayacaktır. 
Bu derneğe bugüne kadar hizmet 
veren her isimlere teşekkür ediyor, 
yeniden seçilen Başkan Ahmet Taş-
demir ve ekibine de çalışmalarında 
başarılar diliyorum.”

 n HABER MERKEZİ

Mustafa KavuşHasan Kılca
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Ayların sultanı Ramazan’ın ilk 
müjdesini, kendisinden 55 gün önce 
başlayan Recep Ay’ı verdi. Recep Ay’ı-
nın girmesiyle Efendimizin, “Allah’ım;  
Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl 
ve bizi Ramazan’a ulaştır” mealindeki 
Hadis-i Şerif’ini hatırladık. 

Recep Ay’ı ile beraber mübarek üç 
aylara adım atmış olduk ve böylece Ra-
mazan’ın ilk gölgesi üzerimize düşmüş 
oldu.

Recep’in girmesinden hemen son-
ra üç ayların içindeki ilk mübarek gece 
olan Regâib Kandilini idrak ettik. Recep 
ayının ilk cuma gecesi kutladığımız 
Regâib, Allah’ın biz kullarına vermiş 
olduğu ihsan ve ikram gecelerinden 
birisidir. 

Recebin 27. Gecesi, Efendimizin 
hicretinden 8 ay önce bunaltıcı ve sıkın-
tılı günlerin arasında vuku bulmuş bir 
ümit gecesidir. Cibril-i Emin’in geldiği 
ve Efendimizi alıp önce Mescid-i Ak-
sa’ya, oradan da göklere çıkardığı nurlu 
gece… Miraç Gecesi… 

Miraç Gecesi, Efendimizin diğer 
Peygamberlerin ruhaniyetleri ile görüş-
tüğü, nice âlemlerden geçerek Sidret-ül 
müntehâ’ya vardığı ve Yüce Allah’ın 
birçok tecellisine kavuştuğu mübarek 
gecedir.

Mü’minler Miraca kavuşunca, bu 
gecede farz kılınan 5 vakit namazın 
mü’minin miracı olduğunu hatırlarlar. 
Namazla ilgili eksikliklerinin olup ol-
madığını gözden geçirirler. Namaz ve 
diğer kulluk borçlarındaki eksiklikleri 
gidermek için çaba gösterirler. Bildikleri 
ile amel ederler, bilmediklerinin yolunu 
ise Allah’ın açacağına inanırlar.

Daha sonra üç ayların ikincisi olan 
Şaban ayı misafirimiz oldu. Şaban’ın 
girişi ile Ramazan’a ulaşmaya sadece 
bir ay kaldığını ve Efendimizin, “Receb 
ve Ramazan ayları arasında kalan bu 
aydan (Şaban’dan) insanlar gafil ka-
lıyorlar” sözünü hatırladık.           

Şaban; kendisinden sonra gelecek 
olan Ramazan’ın habercisi ve müjdeci-
si olduğu için, Efendimizin diğer aylara 
göre bu ayda daha çok ibadet ve taatta 
bulunduğu ve bu ay için “Şaban gü-
nahları temizleyendir” buyurduğu bir 

aydır.
Şaban’ın 15. gecesinde bereketli, 

feyizli, faziletli Berat gecesine ulaşmış 
olduk. Allah’ın inanan kullarını rahmete, 
af ve mağfirete, ihsana kavuşturduğu 
ve bütün günahlarından temizlediği bir 
gece olan Berat gecesinde Efendimizin 
şu mübarek sözlerini hatırladık:

“Şaban ayının yarısı olduğunda, 
gecesinde kalkın ibadet edin. Gün-
düzünde de oruç tutun. Muhakkak ki 
Yüce Allah o günde dünya semasına 
rahmetiyle tecelli eder ve imsak vak-
tine kadar şöyle der: Affedilmeyi dile-
yen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen 
yok mu, rızık vereyim. Şifa dileyen 
yok mu, şifa vereyim. Şunu isteyen 
yok mu vereyim, bunu isteyen yok 
mu vereyim… Bu fecre kadar devam 
eder.” 

Allah; Meleklerin semada iki bay-
ram gecelerinden birisi olan Berat ge-
cesi fırsatını iyi değerlendiren ve tüm 
mü’minleri Beratını alanlardan eylesin.

Meleklerin diğer bayram geceleri 
olan Kadir gecesi ise Ramazan’ın son 
günlerindedir. Regâib, Miraç ve Berat 
gibi üç büyük fırsatı kaçıranlar için en 
büyük rahmet ve bereket gecesi olan 
Kadir gecesi önümüzdedir. Onu ihya 
ederek büyük feyizlere kavuşuruz İnşa-
allah… Böylece Yüce Allah, biz kulları-
na fırsat üstüne fırsat vermektedir.

Berat gecesinin de geçmesi ile artık 
Ramazan’a iyice yaklaşmış olduk. Re-
cep ayının girmesinden itibaren, mü-
barek ve faziletli gün ve gecelerin birbiri 
ardınca gelmesi ile kendimizi bedenen 
ve ruhen, Ramazan’a hazırlamış oluruz.

Birdenbire, aniden, habersizce de-
ğil adım adım, kendimizi hazırlayarak 
ve alıştırarak mübarek Ramazan’a yak-
laşıyoruz. Böylece, ayların sultanını gü-
nah yükü ile değil, günahlardan arınmış 
olarak, tertemiz bir şekilde karşılıyoruz. 
Geride kalan ufak tefek günah kırıntıları 
da, o mübarek ayda temizlenir gider 
İnşaallah…

Üç aylar; Allah’ın rahmetinin ve 
mağfiretinin coştuğu, feyiz ve bereke-
tinin sular seller gibi üzerimize yağdığı 
aylardır. Recep tohum ekme, Şaban 
sulama, Ramazan ise hasat ayıdır. Bu 

üç ay Allah’a yakınlık ayla-
rıdır.

Efendimiz şöyle bu-
yurur: “Recep Allah’ın, 
Şaban benim, Ramazan 
ümmetimin ayıdır.”  

Üç aylar içinde ve bu 
aylar içindeki bütün gün 
ve gecelerde, Efendimizin 
tavsiye ettiği şu duayı sık 
sık tekrarlamakta sayısız 
faydalar vardır:  

“Allah’ım sen affedicisin, affet-
meyi seversin, beni de affet.”

Şaban ayının bitimi ile başlayacak 
olan Ramazan; Kur’an-ı Kerim’in nazil 
olmaya başladığı, içinde bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir gecesini barındı-
ran ve bütün ayların şahı olan çok mü-
barek, çok faziletli ve bereketli bir aydır.  

Oruca başlamadan önceki akşam, 
ilk teravih namazı kılınır, o gece Rama-
zan’ın ilk sahuru yapılır ve Ramazan 
ayının ilk günü de Ramazan oruçlarına 
başlanır.

Buna göre; önümüzdeki Pazartesi 
akşamı ilk teravih namazı kılınacak ve 
Salı günü de ilk oruçlar tutulacak. Böy-
lece mübarek Ramazan’a kavuşmuş 
olacağız. 

Receb ve Şaban’ı gerektiği gibi 
değerlendiren ve yüz akı ile on bir ayın 
Sultanına kavuşan, Ramazan’da da Al-
lah’ın affına, rahmetine ve mağfiretine 
ulaşan kullarından olalım İnşallah…  

Mübarek Ramazan, tüm mü’min-
leri de mübarek kılsın ve İslâm âlemine 
hayırlar getirsin İnşallah.                                     

HERC-Ü MERC HALDE İKEN 
RAMAZAN GELİYOR 

Dünya telâşeleri ve koşuşturma-
caları içinde âdetâ herc-ü merc olmuş 
bir vaziyette iken, Rahmet ayı, Mağfiret 
ayı, Gufran ayı ve on bir ayın sultanı 
Ramazan’a da adım adım yaklaşmış 
olduk.

Çok kıymetli gün ve gecelerden 
sonra bizleri şereflendiren, fazileti 
sayılamayacak derecede fazla olan 
Ramazan, Yüce Allah’ın Rahmetinin, 

Mağfiretinin, affının cûşa 
gelip coştuğu müstesna 
bir aydır.     

Ramazan, Allah için 
tutacağımız oruçlarımı-
zın Yaratıcımıza sunul-
duğu aydır. Ramazan, bir 
ay boyunca Rabbimizin 
rızasını kazanmak uğru-
na nefsimizle yapacağı-
mız büyük mücadelenin 
verildiği cihad ayıdır. 

Ramazan; sadece aç kalarak değil 
bütün bedenimize ve bütün benliğimize 
hâkim olmanın ve tepeden tırnağa tüm 
vücut âzâlarımıza, gönlümüze ve ruhu-
muza oruç tutturmanın ayıdır. 

Ramazan, sadece kendimizi değil 
başkalarını da düşünme ve yılın bütün 
aylarında aç kalan insanların varlığını da 
göz önünde bulundurma ayıdır.

Ramazan, nefis muhasebesi yapa-
rak hata ve kusurlarımızı giderme ayı-
dır. Ramazan, ahde vefamızı tazeleme 
ayıdır. 

Ramazan, bütün kötülüklerden 
uzaklaşmanın ve bütün güzelliklere ka-
vuşmanın ayıdır. Ramazan sabır ayıdır. 
Ramazan sınav ayıdır. Ramazan, nefis-
leri terbiye etme ayıdır. 

Ramazan, şefkat ve merhamet 
duygularının coştuğu aydır. Ramazan; 
milli birlik ve beraberliğimizin zirveye 
çıktığı, değeri ölçülemeyecek derecede 
büyük bir aydır.

Ramazan Kur’an ayıdır. Yüce Kita-
bımızın gönderilmeye başlandığı ay ol-
ması hasebiyle Ramazan, Kur’an’ın ek-
siksiz yaşanması gereken ulvi bir aydır.

İşte böylesine kıymetli, faziletli ve 
değerli, ayrıca içerisinde bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir gecesi gibi ulvi 
bir geceyi barındıran Ramazan’da tu-
tacağımız oruçlar, bizim için kurtuluş 
vesilesi olsun. 

Tutacağımız oruçlarımız kötülük-
lere engel olsun, iyilikler ve güzellikler 
içersin. Oruçlarımız bizi melekût âle-
mine sevk etsin, bize şefaatçi olsun, 
cennet kapıları açsın.

Oruçlarımızı öyle tutalım ki, nefis 
ve şeytanların gerçek mânâda zincire 
vurulmasına sebep olsun. Oruçları-
mızı bütün benliğimize öyle yayalım 

ki, affımıza ve bağışlanmamıza vesile 
olsun. Oruç ve sabırla imtihanımızı 
başarıyla öyle verelim ki, rahmete ve 
mağfirete kavuşalım.

Ramazan’da tutacağımız oruçları-
mız, yapacağımız ibadetlerimiz, kılaca-
ğımız teravihlerimiz ve namazlarımız, 
vereceğimiz fitre, sadaka ve zekâtları-
mız bizleri alıp cennete götürsün.

Bu mübarek ay; samimiyete ve 
hasbiliğe ulaşmamıza vesile olsun. 
Riyadan, gösterişten uzaklaşmamıza 
sebep olsun. Akitlerimize bağlı kalma-
mızın, ahitlerimizi eksiksiz yerine getir-
menin başlangıcı olsun.

Şimdiye kadar kırdığımız kalplerin 
onarılmasına, gasp ettiğimiz hakların 
iadesine, zulmün tamamen yok olma-
sına vesile olsun mağfiret ayı Rama-
zan…

Düşmanlıkların ortadan kalkma-
sının, zalimlerin ıslahının ve sevginin, 
barışın, kardeşliğin, dostluğun tüm 
dünyada hâkim olmasının yolunu açsın 
gufran ayı Ramazan…

İslâm âlemine hayırlar getirsin, 
tüm dünya Müslümanlarına mutluluk, 
refah ve saadetler getirsin af ve bağış-
lanma ayı olan Ramazan…

Rahmet esintilerini de beraberinde 
getirsin bu mübarek, faziletli, kıymet ve 
derecesi bütün ayların üstünde olan 
rahmet ayı Ramazan…  

Rabbimiz bizlere, Ramazan’da ka-
vuşacağımız Cuma günleri iki güzelliği 
bir arada yaşama fırsatı verecek İnşa-
allah… Hem mübarek Cuma gününün 
faziletini hem de bağışlanma ve cehen-
nemden kurtuluş ayı olan Ramazan’ın 
fazilet ve kıymetini bir arada yaşayaca-
ğız.

Ramazan’ımız kutlu, dünyamız 
huzurlu, âhiretimiz cennet olsun İnşa-
allah…  

DARBE KAFALILAR
Darbe kafalı, cunta zihniyetli kişiler 

emekli de olsalar bu zihniyetten vaz-
geçmiyorlar. 

1960 dan itibaren sürekli muhatap 

olduğumuz darbelerin ülkemize çok za-
rarları olmuş, hem maddi hem manevi 
olarak halkımız çok büyük olumsuzluk-
larla karşı karşıya kalmıştır. 

Bildiriler, muhtıralar, darbe girişim-
leri ve darbeler ülkemizin bir hayli geri 
kalmasına, halkımız arasında da büyük 
huzursuzlara sebebiyet vermiş, kardeş-
liğimize ve birlik, beraberliğimize büyük 
darbe vurmuştur. 

Yazımı bir şiirimle tamamlıyorum. 
Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.  

SOYSUZ, NAMERTLER
Darbe zihniyetli bazı kişiler,
Halka parmak sallar soysuz namertler.
Milletten kopmuşlar, sanki vahşiler, 
Hep haini kollar soysuz namertler.

Halk iradesini hiçe sayarlar,
Dış güçlerden gelen emre uyarlar,
Hakk’ı değil, batıl sesi duyarlar,
Dışa mesaj yollar soysuz namertler.

Ayar veremezsin güzel ülkeme,
Dil uzatma benim inanç, ilkeme,
Muhatap olursun sonra öfkeme,
Kesilir o diller soysuz namertler. 

Çıkar o rütbeyi boşalt omuzu,
Yakışır oraya FETÖ rumuzu,
ABD’nin askeri, hınzır domuzu,
Bunlar çürük dallar, soysuz namertler.

Muhtıra kokulu, darbe dili var,
Küresel güçlere hizmet eli var,
Uzaktan ayarlı beyin pili var,
Düşmana el sallar, soysuz namertler.

Halka doğrultulan halkın silahı,
Cuntacı kafanın olmaz ıslahı,
Zaman zaman artar darbe iştahı, 
Kapandı o yollar soysuz namertler,

Bak On beş Temmuz’a sakın unutma,
Neler oldu gör de yanlış iş tutma,
Geçmişten ibret al, millete çatma,
Kırılır o eller soysuz namertler.

Darbe devri bitti geri dönülmez,
Karanlık günlerle asla onulmaz,
Derin kuyulara tekrar inilmez,
Değişti tüm roller soysuz namertler.

SALİH SEDAT ERSÖZ

AYLARIN ŞAHI GELİYOR, ADIM ADIM RAMAZAN'A…                   

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Ağaca çarpınca tekeri 
koptu, yan yattı

Karaman’da ağaca çarptıktan 
sonra tekeri koparak yan yatan ha-
fif ticari aracın sürücüsü ölümden 
döndü. Kaza, saat 11.00 sıraların-
da Gazidükkan Mahallesi Kenzi 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, İ.M. (20) yö-
netimindeki 42 RF 089 plakalı Re-
nault marka hafif ticari araç, seyir 
halindeyken sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesi üze-
rine kontrolden çıkarak refüjdeki 

ağaca çarptı. Kazada sol ön tekeri 
koparak caddenin ortasında yan 
yatan hafif ticari aracın sürücüsü 
ise çevredekilerin yardımıyla araç-
tan çıkarıldı. Kazada burnu bile ka-
namayan araç sürücüsü, kendisini 
bir aracın sıkıştırması sonucu kaza 
yaptığını iddia etti. Kaza nedeniyle 
bir süreliğine trafiğe kapanan yol, 
aracın olay yerinden kaldırılmasıy-
la yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Kısıtlama saatlerinde faaliyette oldukları tespit edilen 2 eğlence mekanına polis baskın yaptı. Mührü bozulan 
ruhsatsız eğlence mekanlarındaki 48 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza uygulandı

Cezaya da doymadılar

Konya'da korona virüs tedbirleri 
kapsamında sokağa çıkma kısıtla-
ması saatlerinde faaliyette oldukla-
rı tespit edilen ruhsatsız 2 eğlence 
mekanına polis baskın düzenledi. 
Denetimlerde 48 kişiye sosyal me-
safe ve sokağa çıkma yasağını ihlal-
den ceza kesilirken, 2 iş yeri tekrar 
mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 
saat 23.00 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Musalla Bağları Mahal-
lesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde 
bulunan bir eğlence mekanının fa-
aliyetlerine devam ettiğini belirledi. 
Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 

arama kararına istinaden yapılan 
denetimde, eğlence mekanının 
daha önce mühürlendiği ve mührün 
bozularak faaliyetine devam ettiği 
ortaya çıktı. Ayrıca, iş yerinde belge-
leri olmadığı halde tütün tüketimine 
izin verildiği, canlı müzik ve alkol 
sunumu yapıldığı belirlenerek tu-
tanak tutuldu. Eğlence mekanında 
bulunan 17 kişiye sosyal mesafe ku-
ralını ve sokağa çıkma yasağını ih-
lal etmekten tutanak tanzim edildi. 
İş yeri sorumlusu olduğunu beyan 
eden Sefa K. ise nöbetçi savcıdan 
alınan talimatla 'mühür bozma ve 
bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykı-
rı davranma' suçlarından gözaltına 

alınarak polis merkezine götürüldü. 
Öte yandan, ruhsatsız olarak faaliyet 
gösteren iş yeri Selçuklu Belediyesi 
zabıta görevlileri tarafından mühür-
lendi.
POLİSLERİ GÖRÜNCE KENDİLERİNİ 

İÇERİYE KİLİTLEDİLER
Polis ekipleri, saat 02.00 sıra-

larında ise, yine merkez Selçuklu 
ilçesinde bir eğlence mekanının fa-
aliyette olduğu ihbarı üzerine hare-
kete geçti. Adrese sevk edilen polis 
ekiplerini gören eğlence mekanı ça-
lışanları kapıyı içeriden kilitleyerek 
polislerden gizlenmek istedi. Bunun 
üzerine adrese takviye polis ekipleri 
sevk edildi. Cumhuriyet savcısının 

bilgisi dahilinde eğlence mekanının 
kapısı açıldıktan sonra içeriye girildi. 
Yapılan denetim ve aramada eğlen-
ce mekanının ruhsatsız olduğu ve 
daha önce mühürlendiği tespit edil-
di. Belgesiz alkol sunumu, canlı mü-
zik ve izinsiz eleman çalıştırmaktan 
tutanak tutulurken, 31 şahsa soka-
ğa çıkma yasağını ihlalden ve maske 
takmamaktan idari ve para cezası 
uygulandı. İş yeri sorumlusu Sefa 
K.'ye de mühür bozma ve bulaşıcı 
hastalık tedbirlerine aykırı davran-
maktan adli işlem yapıldı. Ruhsatsız 
eğlence mekanı ise Selçuklu Beledi-
yesi zabıta görevlilerince mühürle-
nerek faaliyetten men edildi. n İHA

Koronalıyken otobüse bindi
20 kişi karantinaya alındı

Karaman'da, korona virüs testi 
pozitif çıkan yolcunun bulunduğu 
otobüsteki 9’u kadın, 20 kişi, karan-
tinaya alındı. Edinilen bilgiye göre, 
yabancı uyruklu Z.O. isimli kadın, 
İstanbul'da gittiği hastanede koro-
na virüs testi yaptırdıktan sonra so-
nucu beklemeden Mersin'e gitmek 
üzere otobüse bindi. Bu sırada test 
sonucunun pozitif çıkması nede-
niyle kadına ulaşamayan görevliler 
durumu hemen polis bildirdi. Ekip-
ler, yaptıkları araştırmada Z.O.'nun 
Mersin'e gitmek üzere bindiği oto-
büsün, Karaman yakınlarında ol-
duğunu belirledi. Bunun üzerine 
sağlık ve polis ekipleri otobüs ter-
minalinde otobüsü beklemeye baş-
ladı. Otobüsün terminale gelmesiy-
le birlikte hazır bekleyen filyasyon 

ve polis ekipleri, içindeki yolcularla 
birlikte otobüsü Hamidiye Mahal-
lesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakan-
lığına bağlı Nefise Sultan Öğrenci 
Yurduna götürdü. Otobüsteki 9’u 
kadın, 20 kişi yurda yerleştirilerek 
karantinaya alındı. n İHA

Hüyük’ün bir mahallesinde 
korona virüs alarmı

Hüyük ilçesinde, korona virüs 
vaka sayıları artış gösterdiği tespit 
edilen Tolca Mahallesine giriş ve 
çıkışlar jandarma tarafından kont-
rollü olarak sağlanmaya başlandı. 
Edinilen bilgiye göre, Tolca Mahal-
lesinde son günlerde artan vaka sa-
yıları nedeniyle tedbirlerde artırıldı. 
Bu kapsamda, yerleşim merkezi 
girişinde beklemeye başlayan jan-
darma ekipleri, durdurulan araçla-
rın sürücüsü ve içerisinde seyahat 
eden kişilerin HES kodunu sorgu-
luyor. Aranan şahıs kontrolünün 
de yapıldığı uygulamada, sürücüler 
ile içerisindeki vatandaşlara maske, 
fiziki mesafe ve temizlik kurallarına 
uyulmasının hem kişisel hem de 
toplum sağlığının korunmasında-
ki önemine vurgu yapılıyor. Tolca 

Mahallesinde vaka sayısının azaltıl-
masına yönelik kontrollü giriş çıkış 
uygulamasının ikinci bir emre ka-
dar süreceği öğrenildi. Öte yandan, 
ilçeye bağlı Suludere Mahallesinde 
de vaka sayılarının artış göstermesi 
üzerine bir süre önce İlçe Hıfzıssıh-
ha Kurulu kararıyla 14 gün süreli 
benzer bir uygulama hayata geçi-
rilmişti. Uygulama ise halen devam 
ediyor. n İHA
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Türkiye’nin mermer başta olmak üzere birçok maden açısından zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğunu söyleyen Par-Mer Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Parlayan, “Yerin altındaki cevheri yer yüzüne daha kısa sürede çıkarabilirsek, Türkiye ekonomide büyük ivme kazanır” dedi

‘Cevheri iyi değerlendirmeliyiz’
Ömrünün büyük bir bölümünü 

mermerciliğe adamış olan ve 35 yılı 
aşkın bir süredir mermer madeninin 
yeryüzüne çıkarılarak işlenmesini 
sağlayan Par-Mer Parlayanlar Mer-
mer Taş İnş. Malz. ve Taah. Nak. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Parlayan, sektörün 
ülke ekonomisine sağladığı katkıları 
ve daha büyük katma değer sağla-
yabilmek için neler yapılabileceğini 
anlattı. 

Mehmet Bey öncelikle mer-
merle haşrolunmuş 35 yılın başına 
gidecek olursak, sektöre girişiniz 
nasıl oldu?

Firma olarak sektörde 35 yılı 
aşkın bir mazimiz var. Parlayan 
Mermer olarak mermerciliğe 1980 
yılında, bugün yıkılacak olan Konya 
Büyükşehir Belediyesi hizmet bina-
sının yapımı ile başladık. Vatan Sa-
nayi içerisinde bulunduğumuz yer 
ise belediyelere aitti. 1986 yılında 
buradan yıllık icara yer tuttuk. Bura-
da küçük bir atölyemiz vardı. Küçük 
bir yan kesme ve perdah makinesi 
ile işe başladık. 

Mermerin yıldızı ne zaman par-
ladı?

Konya’da mermerin yıldızının 
parlaması ise eski adıyla Kombas-
san şimdiki adıyla Bera Holding’in 
girişimiyle oldu. Kombassan’ın mer-
mer sektörüne büyük katkıları oldu. 
Kombassan’dan önce Turgut Özal 
zamanında kurulan şirketler oluştu. 
Bunlardan bir tanesi de daha son-
ra Kombassan’ın bünyesine katılan 
Meram Mermer’di. Haşim Bayram 
burayı aldıktan sonra ivme kazandır-
dı. Makine parkurunu değiştirdi ve 
teknolojik hale geldi. Biz de onlardan 
artan malzemelerden bir kısmını va-
deli olarak satın aldık. 2000 yılında 
yaptığımız bu girişimle bizim işlet-
memiz atölyeden fabrikaya dönüştü. 

Bu dönemde Mut’ta bir traver-
ten ocağı vardı. Oranın traverteniy-
le ihracat boyutunu öğrendik işin. 
İtalya, İspanya, Fransa gibi Avrupa 
ülkeleri ile Ortadoğu’ya ihracatın na-
sıl yapıldığını bu dönemde öğrenmiş 
olduk. Tabi bunun bize ders vereni 
Kombassan oldu. 

Sonrasında çevremizde ocaklar 
açıldı. Türkiye’de yeni bir çağ açıl-
dı. 300-400 milyon dolar seviyesin-
de olan ihracatımız 5 milyar dolara 
kadar çıktı. Sektör büyüdü. Mermer 
sektöründe Türkiye bu dönemde ilk 
ikiye girdi. 

Mermerde 6 grup var. Kalker, 
traverten, mermer, bej ve granit 
gurubu var. Biz 2013 yılında bejde 
büyük bir ivme kazandık. Pazarımız 
genişledi. Hindistan, Çin gibi ülkele-
re ihracat yaptık. İtalya’dan sonra biz 
anılır olduk. Sonrasında İtalya’yı da 
geçtik. Rezervimiz ve hammadde-
miz var. Çıkarırsak, bugünkü potan-
siyelimizin de kat kat üstüne çıkarız.

Tabi konu maden olunca işin 
içine birçok şey giriyor. En önemli 
ayrıntı da mermerin yeraltından yer 

üstüne çıkarılışı sürecinde yaşanan 
hem zorluklar. Bu zorluklardan ve 
nasıl aştığınızdan söz eder misiniz?

2014 yılına geldiğimizde bürok-
ratik bazı engeller karşımıza çıktı. 
Devlet, bu sektör için yapısal bazı 
düzenlemelere gitti. Bu düzenleme-
ler içerisinde aslında devletin haklı 
olduğu noktalar da vardı. Devlet 
artık işi daha sıkı tutuyor. Ama sek-
tördeki herkese aynı uygulamayı ya-
pıyor. MAPED ile petrol de işin içine 
alındı. Sektör daha geniş bir alana 
yayıldı. Mevzuatı genişledi. 

Bizde en büyük sorun, sektörün 
çalıştığı alanlarla alakalı karşılaştığı-
mız sorunlar. Bizim orman alanla-
rı, mera alanları ve hazine alanları 
başlığı altında toplayabileceğimiz üç 
farklı arazide çalışmamız var. Hazine 
arazilerinde bir sefer ücret ödersiniz, 
süre beklemezsiniz, işinize bakarsı-
nız. 

Mera arazilerinde bir çalışma ya-
pacaksanız buna bir de ot parası ek-
lenir, bunu da ödersiniz. Sonrasında 
işinize devam edersiniz. 

Ama bir de orman arazisine dü-
şerseniz, işte o zaman karşınıza çı-
kan engellerin haddi hesabı olmaz. 
Ormanın yüzde 80 geliri mermer-
ciden ve madenciden. Mermercinin 
ve madencinin tahrip ettiği orman 
alanı yüzde 3,5. Ama bize büyük 
eziyetler ederler. Maden, bulundu-
ğu alandan başka bir yerde çıkmaz. 
Bizim ormanı tercih etmek gibi bir 
lüksümüz yok. Orada var olduğu için 
oradan çıkarılması gerekir. 

Peki çıplak gözle görülemeyen, 
yerin metrelerce altında olan bu 
madeni nasıl tespit ediyorsunuz?

Madenin tespiti için öncelikle 
sahalarda inceleme yaparız. Yüzey-
sel olarak yaptığımız incelemenin 
ardından bir ön müracaatta bulunu-
ruz. Sonra burada maden var mı yok 
mu diye el karotu ile çalışma yaparız. 
Olumlu sonuç çıkarsa arama ruhsatı, 
sonrasında işletme ruhsatı ve orman 
izni gibi süreçler yaşanıyor. Tabi ben 
bunları bir çırpıda anlatıyorum ama 
bu süreç yaklaşık 2,5 yıl sürüyor. 2,5 
yıl sonunda bismillah dediğin zaman 

hemen bir evrak ücreti ödüyoruz. 
Madenin daha çıkıp çıkmadığını, ne 
kadar rezerv olduğunu bilmeden 
işe başlıyoruz. Bu süreçte yaklaşık 
3 milyon TL gibi bir harcama yap-
mış oluyorsunuz. Sadece bir delik 
açıyorsunuz küçük bir alanda. Ora-
dan aldığınız verilerden yola çıkarak 
tahminlerde bulunup yatırıma karar 
veriyorsunuz. Tabi aşağıda çatlak 
çıkabiliyor, rengi değişebiliyor. Yani 
şunu söyleyeyim, bir yerde mermer-
ci bir çalışma yürütecekse, en az 500 
bin dolarını önce oraya gömüyor. 
Sonra çıkarsa ne ala, çıkmazsa, ver-
diği de boşa gidiyor, zarar ediyor. Bu 
anlamda riski oldukça yüksek. 

Mermer hayatımızın her alanın-
da var. Bunların kullanım alanları-
na ilişkin neler söylersiniz?

Traverten genel olarak dış me-
kanlarda, cephe kaplamalarında 
kullanılıyor. Camiler, alışveriş mer-
kezleri ve benzeri yerlerde sıkça 
karşılaşılır. Bej mermer de iç me-
kanlarda, iç dizaynda, estetik kaygı 
güdülen yerlerde, merdiven ba-
samaklarında ve ıslak zeminin ol-
duğu hemen her alanda kullanılır. 
Genellikle Türkiye’de mermercilik, 
A’dan Z’ye tüm mekanlarda kulla-
nılıyor. Mezarda dahi mermeri kul-
lanıyorsunuz. Fırıncıya gidin, tezgahı 
mermer, şekerciye gidin, tezgahı 
mermer. Yani gıda sektöründe de 
oldukça fazla kullanılır. Bunun ne-

deni de mermerin mikrop tutmayan 
bir özelliğe sahip olmasıdır. Evdeki 
mutfak tezgahlarında mermerin 
kullanılmasının temel nedeni de as-
lında budur. 

Mermerin dünyada kullanım 
alanı çok geniş. Mermer Allah’ın bir 
lütfu. Biz bunun içine en küçük bir 
katkıda bulunamıyoruz. İçindeki de-
sen bile rabbimin lütfuyla oluşmuş-
tur. Değişik değişik mermer türleri 
var. Bunlar kendiliğinden dekoratif 
bir yapıya sahip. İnsan sağlığına hiç-
bir şekilde olumsuz etkisi olmayan 
doğal taş mermerdir. 

Mermeri getiriyoruz, nasıl talep 
ediliyorsa ona göre kesimini ger-
çekleştiriyoruz. Basamak, yer döşe-
mesi ya da merdiven gibi ne talep 
ediyorsa, ona uygun kesimini yapıp 
paketliyor ve teslim ediyoruz. Dağ-
dan hammadde olarak çıkardığımız 
ürünleri getirip burada işleyip bu 
hale getiriyoruz. Mamul halde yurt 
dışına gönderiyoruz. 

Mermerin tozu dahi kullanılır. 
Kimya sektöründe değerlendirilir, 
hayvan yemine katkı maddesi olur. 
Boya ve ilaç sektöründe yine mer-
meri görürüz. Yani insanın olduğu 
her yerde mermer vardır. 

Bir de suni mermer var, bunun 
sektörünüze herhangi bir etkisi var 
mı?

Suni mermer, kimyasal ham-
maddeyle yapılan bir mermer türü-

dür. İçinde her türlü kimyasal katkı 
maddesi bulunur. İleride de farklı 
sorunlar doğurabilir. Bu nedenle biz 
suni mermeri kullanmayız, eşimi-
ze dostumuza da kullanmamalarını 
tavsiye ederiz. Bizi doğrudan etkile-
yecek kadar büyük bir pazarı yok. 

Sektörünüzün sorunlarına ba-
kacak olursak, belki de en önemli 
ve hassas konu bu. Sorunlar ve çö-
zümüne ilişkin öneriler başlığı altın-
da neler söylersiniz?

Biz, hammaddeyi biz biraz hoy-
rat kullanıyoruz. Sektörde bizim gibi 
insanlar bunun ne kadar verimli 
bir ürün olduğunu anlatamıyor. Biz 
aslında bunun katma değeri daha 
yüksek mamul ürünler haline geti-
rilmesini ve bu alanda da büyümeyi 
istiyoruz. Bunun için ilgili kurum ve 
kuruluşlarla, belediyelerle görüş-
meler yapıyoruz, OSB istiyoruz. Bizi 
kırıp döken, toz duman eden bir ya-
pıda görüyorlar. 

Halbuki 6-7 milyon dolar har-
canarak yapılmış olan bir tesisi göz 
önünde bulundurduğunuz zaman 
bu tür kaygıların da hiç yerinde ol-
madığı görülebilir. Hiçbir şekilde atı-
ğı yok. Böyle bir tesisin yıllık ihracatı 
da 300-400 milyon dolar civarında 
olur. Arıtmaları ile çevreye de hiç-
bir zarar vermez. Buraya bir OSB 
yapılsa, Konya’ya büyük bir katkı 
sağlanmış olur. Tabi çevreciler de bu 
şekilde düşünüyor. Dağınık çalıştığı-
mız, toz duman içinde olduğumuzu 
düşünüyorlar. Ama öyle bir şey söz 
konusu değil. En küçük bir zararımız 
yok bizim bu süreçte. Bizim önce bu 
önyargıları ortadan kaldırmamız ge-
rekiyor. 

Bu serüven de aslında merme-
rin iznini almak kadar zor ve me-
şakkatli öyle değil mi?

Tabi eziyeti çok büyük. Dağın 
başına tesis kuruyorsunuz ama ora-
dan alacağınız ürünü her an aynı 
ölçüde alamıyorsunuz. İstenilen ve 
satılacak olan ürünü ortaya koyma-
mız gerekiyor. Bunun için elimizden 
gelen çabayı gösteriyoruz. Bu süreç-
te büyük giderlerimiz oluyor. Diğer 
yandan istihdama da büyük katkıla-

rımız oluyor. Dağ köylerinde opera-
tör, usta yetiştiriyoruz. Çocuklar bir 
meslek sahibi oluyor. Ekonomiye 
katkı sağlanıyor. Bunları aslında pay-
laşıyoruz bizi denetleyen tüm kurum 
ve kuruluşlarla. Haklı da buluyorlar 
bizi. Yani aslında madenci kazandı-
ğının yüzde 75-80’ini devlete ver-
giler yoluyla veriyor. Riskini sadece 
madenci çekiyor. 

Tüm sorunlarına, maddi kül-
fetine ve büyük risklere rağmen 
sektörde onlarca yıldır gayretle çalı-
şıyorsunuz. Bunu neye bağlarsınız?

Biz bahsettiğim bu sorunlardan 
dolayı aslında iyice bezdik. Ama 40 
yılın adı var diyoruz, vazgeçemi-
yoruz. Sevdamız oldu bu bizim. Bu 
sevda ölene kadar da bitmez. Para-
mız da gitse, servetimiz de gitse bu 
sevdadan vazgeçemeyiz. Tabi biz-
den sonra bu sevdaya tutkun bir ne-
sil gelmiyor. Sürekliliğini sağlamak 
çok zor. Biz bu sektörün içinde büyü-
dük. Buna bir sevda duyduk. Çinli’yi, 
İtalyan’ı getirdik diye mutlu olduk. 
Bunlar bizim için hayat şeklinin, bir 
tarzın ürünüydü. Buradaki kaygımız 
para kazanma falan da değil. Artık 
bir noktadan sonra işin para boyu-
tu en arka plana atılıyor. Sermayeni 
risk olarak ortaya koyuyorsun, sağ-
lığını risk olarak ortaya koyuyorsun. 
Ama bu içinizden çıkmıyor, aşk olu-
yor, ölünceye kadar da sürecek. 

Geriye kalma şansı yüzde 1 olan 
bir işin meşguliyetindeyiz. Bizim 
madencilik sektörünün kalkınması 
demek Türkiye’nin kalkınması de-
mek. Eğer Türkiye kalkınacaksa ma-
dencilikle kalkınır. 

Madencilik olmazsa hiçbir şey 
olmaz. Yerin altındaki bu değerle-
rimizi gün yüzüne çıkarmamız ge-
rekiyor. Bunları yaparken de süreci 
daha iyi yönetilmesi ve zamanın iyi 
değerlendirilmesi gerekiyor. İzin 
beklerken geçirdiğimiz süreç sade-
ce bize değil ülke ekonomisine kay-
bettiriyor. Madenciliğin gelişmesi 
Türkiye’ye büyük ivme kazandırır. 
Bu gerçeği görmezden gelmemek 
lazım. 
n RASİM ATALAY

Mehmet Parlayan
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

• EN AZ %40 ENGELLİ
BAY - BAYAN PERSONEL (1 KİŞİ)

• VARDİYALI ve MESAİLİ ÇALIŞACAK
23-45 YAŞ ARASI
VASIFSIZ ELEMANLAR (10 BAY - 5 BAYAN)

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• 30-35 YAŞ ARASI
SRC VE PSİKOTEKNİK BELGELERİNE SAHİP
ŞOFÖR (1 KİŞİ)

• GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI YARDIMCISI (1 KİŞİ)

• ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLENEN VE PANO 
OKUYABİLEN ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

• TORNACI (1 KİŞİ)
• BAKIM ONARIM ELEMANI (1 KİŞİ)
• ALÜMİNYUM DÖKÜM ÜZERİNE TECRÜBELİ

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;

TEL: 0 332 342 35 80

Genel Merkez - Fabrika Adresi:  Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. 
Kobisan 2 San. Sit. No: 7/A Karatay/KONYA

SERVİS + YEMEK + MAAŞ

18 - 25 YAŞ ARASI
VASIFSIZ

 BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

SATILIK 
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

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

Müracatları şahsen yapılacaktır.

0 332 345 03 08Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

 APKANT PRES OPERATÖRÜ
3 Tercihen durma marka Abkant pres tecrübesi olan 
3 Teknik resim okuyabilen 
3 Bükülecek iş için CNC Abkant’ta program yapabilen
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

 

1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedeli (KDV dahil) yazılı 
gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun  ve  Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 31.12.2023 tarihine 
kadar kiraya verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 nci ve 3 üncü yıl kira bedelleri Tüketici 
Fiyat Endeksinin on iki aylık ortalamaları oranında artırılacaktır.
2.İhalesi 21.04.2021 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı 
salonunda yapılacaktır.
3.İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:00’a kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit 
yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve 4. maddede belirtilen belgeleri 
Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.
4.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
4.1.Dilekçe, 
4.2.Gerçek kişi olması halinde: Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.3.Tüzel kişi olması halinde:
4.3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, Tüzel kişiliğin 
imza sirküleri
4.3.2.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
4.4.İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Karatay Belediyesine herhangi bir borcu 
bulunmadığına dair Gelir ve Tahakkuk Servisinden alacakları belge,
4.5.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
4.6.Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim 
beyannamesi, (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi 
gerekir.)
5.Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
6.Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1350430

S.
No Mahalle Ada/

Parsel Niteliği/M2 Adres 
1 Yıllık 

Muhammen 
Bedel TL.

Geçici 
Teminat 

Bedeli TL.

İhale İştirak 
Teminat 

Bedeli TL.

1 İsmil 189/1 Dükkan / 25,00 İsmil Mah. 22053 Sk. 
Sanayi Sit. No:1/D 1.500,00 45,00 405,00

2 İsmil 189/1 Dükkan / 25,00 İsmil Mah. 22053 Sk. 
Sanayi Sit. No:1/E 1.500,00 45,00 405,00

3 Yağlıbayat 102 / 1 Dükkan / 44,00 Yağlıbayat Mah. 
21008 Sk. No:1/C 1.000,00 30,00 270,00

4 Yağlıbayat 102 / 1 Dükkan / 34,00 Yağlıbayat Mah. 
21008 Sk. No:1/B 1.000,00 30,00 270,00

5 Yağlıbayat 102 / 1 Dükkan / 34,00 Yağlıbayat Mah. 
21008 Sk. No:1/A 1.000,00 30,00 270,00

6 Yağlıbayat 102 / 1 Fırın / 68,00 Yağlıbayat Mah. 
21008 Sk. No:1 1.000,00 30,00 270,00

7 Akörenkışla / 273 Berber / 34,00 Akörenkışla Mah. 
21601 Sk. No:2/A 1.000,00 30,00 270,00

8 Akörenkışla / 273 Market / 40,00 Akörenkışla Mah. 
21601 Sk. No:2/B 1.000,00 30,00 270,00

9 Akörenkışla / 273 Fırın / 68,00 Akörenkışla Mah. 
21601 Sk. No:2/C 1.000,00 30,00 270,00

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

-KAYNAKÇI 
-MEKANİKÇİ

-MONTAJCI (SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN)

VASIFSIZ ELEMANLAR
(18-30 YAŞ ARASI)

 ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

Serbest muhasebeci mali müşavirler   

Alparslan 
BAŞYEMENICI 

Abdullah EFE’nin
 

çalışma arkadaşı

Halil 
DEMIRTAŞ’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Halil Demirtaş 
Hakk’a yürüdü

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altında olan Halil Demirtaş, 
çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 37 yaşında hayatını kaybetti

Serbest muhasebeci mali mü-
şavirler Alparslan Başyemenici ve 
Abdullah Efe’nin personelleri Halil 
Demirtaş bir süredir tedavi gördü-
ğü hastanede hayatını kaybetti. 

37 yaşında hayatını kaybeden 
merhum Halil Demirtaş’ın cena-
zesi Salı günü ikindi namazına mü-
teakip Yediler Sancak Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla Yediler Mezarlığına defne-
dildi. 

Demirtaş ailesini acı günle-
rinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Demirtaş ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri ka-
bul etti. 

Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Halil Demirtaş’a Yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-

venlerine başsağlığı dileriz.
n ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

ve
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‘Kanserden değil, tedavinin geç kalmasından korkun!’
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut 

Gönülalan, kanserden değil geç te-
daviden korkulması gerektiğini ve 
ailesinde prostat kanseri olan 40 
yaş üstünün mutlaka muayene ol-
ması gerektiğini söyledi. 

Medicana Konya Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Umut Gönü-
lalan, Kanser Haftası dolayısıyla 
hatırlatmalar için fırsat oluştur-
duğunu söyledi. Kanserden değil 
erken tanı almamaktan korkulma-
sı gerektiğini ifade eden Prof. Dr. 
Umut Gönülalan, “Medicana Kon-
ya Hastanesi olarak yaklaşık 2 yıldır 
oldukça yüksek teknolojili ve tam 
donanımlı onkoloji merkezimizi 
açtık ve bu merkezde kanser tanısı 
ve tedavisinin her türlü şartlarda 
cerrahi, medikal radyoterapi bazlı 
tedavilerini uyguluyoruz. 

Bu anlamda uzmanlık alanım 
olan üroloji ile ilgili birkaç şey de 
hatırlatmak istiyoruz. Özellikle ai-
lesinde prostat kanseri öyküsü olan 

hastaların 40 yaşından sonra, diğer 
hastaların ise 45 yaşından sonra 
erken tanı amaçlı olarak mutlaka 
bir prostat testi ve muayenesin-
den geçmeleri gerekiyor. İdrarda 
kanaması olan hastaların hiç vakit 
kaybetmeden en yakın üroloji uz-
manına başvurmaları gerektiğini, 
bu haftayla birlikte hatırlatmakta 
fayda görüyorum” dedi.

‘KANSERDE TEDAVİDEN ÇOK 
ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER 

ALMAMIZ GEREKİYOR’
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı 

Dr. Ayşen Aydın ise 2020 yılında 
yeni teşhis almış kanser hastaları-
nın sayısının 134 bini bulduğunu 
belirtti. Kanserden ölen hastaların 
sayısının 126 bini geçtiğini anlatan 
Uzm. Dr. Ayşen Aydın, “Dolayısıy-

la kalp hastalıklarından sonra en 
çok ölümcül hastalık şu anda tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
kanser ve ciddi olarak kansere bağlı 
maliyet sorunlarımız vardır. Dolayı-
sıyla bizim tedaviden çok önlemeye 
yönelik tedbirler almamız gereki-
yor. Erken teşhis ve tanıya yöne-
lik tedbirler almamız gerekiyor ki 
daha az ölüm ve sakatlık ile daha az 

maliyetle bu hastalığı önleyebile-
lim. Benim halkımıza önerim şöyle 
olacak; lütfen yaşınıza ve risk gru-
bunuza uygun tarama testlerinizi 
yaptırın rutin olarak. Geçmeyen bir 
semptomunuz varsa mutlaka bir 
sağlık kuruluşuna başvurun. Kan-
ser tanısı veya şüphesi aldığınızda 
kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve 
gerekli tanı ile tetkiklerinin yapıla-
bileceği bir merkeze başvurarak 
tetkiklerinizi burada yaptırın” diye 
konuştu.

‘KANSER HASTALIĞININ 
YÜZDE 35’İ SİGARAYA 

BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR’
Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. 

Dr. Önder Tonyalı da, kanserin 
bundan birkaç yıl önce gelişmiş 
ülkelerde en sık ölüm nedeni ola-
rak ilk sıraya yerleştiğini söyledi. 
Türkiye’de kanser hastalığının 2. 
sırada yer aldığını aktaran Doç. 
Dr. Tonyalı, “Kanser hastalığının 
yüzde 35’i sigaraya bağlı olarak 

ortaya çıkıyor. Sigara içmediğimiz 
durumlarda kanserin yüzde 35 ih-
timali azaltmış oluyoruz. Bunları 
halkımızın bilmesinde önemli fay-
da görüyorum. Beklenen kanser 
sayısı genelde 200 bin civarında ol-
duğu belirtiliyor. Bunların yarısı ilk 
yıl içerisinde ileri hastalıktan teşhis 
konulduğu için genelde vefat edi-
yor. İstatistikler gösterdi ki kanser 
hastalığı sayısı artmasına rağmen 
kansere bağlı ölüm oranları olduk-
ça azaldı. Bunda erken tanının çok 
faydası var. Meme kanserinde ma-
mografi, prostat kanserinde PSA 
ölçümü, rahim ağzı kanserinde 
smear yapılması. Bunlar özellikle 
erken tanıyı sağladığı için tanı sayı-
sı artsa da ölüm oranları azaldı. Son 
zamanlarda akciğer kanserinde de 
özellikle sigara içen 55 yaş üstü 
olan kişilerde düşük doz radyas-
yonlu tomografi çekilmesiyle akci-
ğer kanserinde erken tanıya ulaşı-
labiliyor” şeklinde konuştu. n İHA

Demokrat Parti Eski Milletvekili 
ve Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Ali Yavuz, Selçuk Üniversitesi 
Yerleşkesi içinde bulunan Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nin 
isminin ‘Sultan Alparslan’ olarak 
değiştirilmesinin yanlış olduğuna 
vurgu yaparak, bu karardan dönül-
mesi çağrısı yaptı. 

Yavuz açıklamasında, “Selçuk 
Üniversitesi  Senatonusunun al-
mış olduğu 2 karar bizleri son de-
rece üzmüştür. Bu kararlara neden 
gerek duyuldu? Ülkesine 50 yıl 
hizmet etmiş, Başbakanlık, Cum-
hurbaşkanlığı yapmış rahmetli Sü-
leyman Demirel in isminin silinme-
si esef vericidir. Daha vahim olan 
Demirel’in isminin kaldırılıp yerine 
Anadolu’yu Türkleştiren Malazgi-
rit Fatihi Sultan Alparslan isminin 
verilmesi incitici olmuştur. Oysaki 
Sultan Alparslan ismi bir üniversi-

teye verilecek isimdir. Demirel’in 
Konya'mızdaki hizmetleri herkes 
tarafından bilinmektedir. Bunlar; 
Apa Barajı, Altınapa Barajı, Sille 
Barajı, İvriz Barajı Sulama Projele-
ri, Seydişehir Aliminyum Tesisleri 
Krom Magnezit Fabrikası, yollar, 
göletler, okullar, hastaneler ve Sel-
çuk Üniversitesi'nin kuruluşu ve 

geliştirilmesi merhum Demirel'in 
eserleridir.

Ülkesine canla başla hizmet 
eden Rahmetli Demirel'e bu alınan 
karar reva görülmemeliydi. YÖK 
Başkanlığı Yapmış Rahmetli İhsan 
Doğramacı'nın isminin kaldırılması 
da yanlış ve hatalı bir davranıştır 
Sizlerde de Emekleri yok mudur? 

Alınan kararların değiştirilmesini 
beklemekteyiz. Bu karar, Selçuk 
Üniversitesi kurulduğundan bu 
yana yardım eden Konyalı hayır-
severleri de derinden üzmüştür. 
Sonuç olarak bu kararın ivedilikle 
düzeltilmesi arzumuzdur” ifadele-
rini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Memurun maaşı
enflasyona yenildi

Kayınbabasını öldüren 
damat tutuklandı

Kamu görevlilerine ve emek-
lilerine 2021 yılının ilk altı ayı için 
yapılan maaş artışının yüzde 3 
olduğunu anımsatan Türkiye Ka-
mu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli 
Doğrul, “Aynı dönemde enflas-
yonun yüzde 3,7 olması, memur 
maaşlarının enflasyon karşısında 
resmî olarak yüzde 0,7 eridiğini de 
ortaya koydu” dedi 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)’in Mart ayı enflasyon ve-
rilerini açıklamasının ardından 
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Veli Doğrul, bir değerlendirmede 
bulundu. Doğrul yaptığı açıkla-
mada, verilere göre Mart ayında 
TÜFE’nin yüzde 1,08 yükseldiğini 
anımsattı. Yılın ilk üç ayında ise 
enflasyonun yüzde 3,7, yıllık baz-
da yüzde 16,19 olduğunu belirten 
Doğrul, kamu görevlileri ve emek-
lilerin 2021 maaş artışlarını hatır-
latarak şu açıklamalarda bulundu, 
“Kamu görevlilerine ve emeklilere 
2021 yılının ilk altı ayı için yapılan 
maaş artışı yüzde 3 iken aynı dö-
nemde enflasyonun yüzde 3,7 ol-
ması, memur maaşlarının enflas-
yon karşısında resmî olarak yüzde 
0,7 eridiğini de ortaya koydu.  Böy-
lece mart ayı dikkate alındığında 
maaşların daha yılın ilk 3 ayında 
net yüzde 0,70 eridiği ortaya çık-
tı. Sadece enflasyon kaynaklı bu 

erime aylık ortalama 34 TL olarak 
belirlendi. Hal böyle olunca enf-
lasyona endeksli maaş artışlarının 
kamu çalışanlarının alım gücünü 
nasıl erittiği de bir kere daha gö-
rüldü. Memur ve emeklilerimiz 
her toplu sözleşme döneminde 
enflasyon farkı aldatmacasıyla 
karşı karşıya kalıyor. Enflasyon 
farkı ödemesini bir lütufmuş gibi 
gösteriyorlar. Oysa enflasyon far-
kı, olağanüstü durumlarda ortaya 
çıkacak olumsuzluklara karşı bir 
sigorta niteliğindedir. Eğer her 
maaş döneminde enflasyon farkı 
veriliyorsa bu, ‘her dönem sonun-
da sıfır zam alıyoruz; dönem için-
de de maaşlarımız sürekli eriyor’, 
demektir. Son 10 yıldır memur ve 
emeklilerimizin yaşadığı durum 
budur. Tüm dünya bir buçuk yıl-
dır bir de salgın hastalık belasıyla 
karşı karşıyadır. Bu şartlar altında 
tüm vatandaşlarımızın, memur 
ve emeklilerimizin her anlamda 
sağlıklı bir yaşama kavuşturulması 
gerekiyor. Ramazan ayında alına-
cak bir kararla kamu çalışanları-
na bayram ikramiyesi verilmesi, 
hem enflasyon kaynaklı zararların 
karşılanması noktasında hem de 
bayram ikramiyesi konusunda 
yaşanan adaletsizliğin giderilmesi 
noktasında sorunları çözecektir.”
n HABER MERKEZİ

Uzunharmanlar Mahallesi’nde 1 milyon 337 bin metrekare alanda 5 bin kişiyi kapsayan 18. madde uygulaması 
tamamlandı. Başkan Kavuş, “Meram’ın planlı ve sağlıklı gelişimi için özverili bir çalışma sergiliyoruz” dedi

Meram’da 5 bin kişi
tapu sevinci yaşadı

Meram Belediyesi, eski isimle-
riyle Kalfalar, Tırılırmak ve Muradi-
ye mahallelerini de içine alan Uzun-
harmanlar Mahallesinde 1 milyon 
337 bin 769 metrekare alanda, 2 bin 
parsel ve 5 bin kişiyi kapsayan 18. 
Madde uygulamalarını tamamladı. 
Yeni tapular Meram Belediyesi Mec-
lis Salonunda düzenlenen törenle 
sahiplerine teslim edildi. Pandemi 
kuralları çerçevesinde gerçekleştiri-
len törene Konya Tapu ve Kadastro 
Müdürü Mustafa Akkul, Konya Ka-
dastro Müdürü Fatih Demir, Meram 
Tapu Müdürü Mehmet Tütyüncü 
ve Uzunharmanlar Mahalle Muhtarı 
Mehmet Ali Kırdı ile mahalle sakin-
lerinden temsili olarak vatandaşlar-
da katıldı. Hak sahipleri tapularını 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ve Tapu Kadastro Bölge Mü-
dürü’nün elinden aldılar.
‘İKİ YILDA 10 MİLYON METREKAREDE 

ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK’
Uzunharmanlar Mahallesi’nde 

tamamlanan çalışmalardan sonra 
son iki yılda Meram’da yaklaşık 10 
milyon metrekarelik bir alanda 18. 
Madde uygulamasının tamamlaya-
rak hak sahiplerine tapularının dağı-
tıldığını kaydeden Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, 3 Milyon 

667 Bin 967 metrekarelik alanı kap-
sayan Çaybaşı, Hacıfettah, Alpaslan, 
Aymanas, Aybahçe ve Uluğbey Ma-
hallelerinde de yürütülen 18. Madde 
uygulamalarının da kısa bir zaman 
sonra tamamlanarak tapuların dağı-
tılacağının da müjdesini verdi. 

‘TEMEL GÖREVİMİZ MERAM’IN 
PLANLI VE SAĞLIKLI

 GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK’
Mümkün oldukça hızlı ve öz-

verili çalışmalar ile Meram’ın imar 
ve mülkiyet sorunlarını tamamıyla 
bitirme gayretinde olduklarını belir-
ten Başkan Kavuş, “Belediye olarak 
en temel görevlerimizden biri Me-
ram’ın planlı ve sağlıklı gelişimini 

ortaya koymak. Bunu gerçekleşti-
rebilmek amacıyla ilk yaptığımız iş-
lerden biri imar ile ilgili müdürlük-
lerimizin personel sayısını artırmak 
oldu. Ekiplerimiz gece gündüz de-
meden tatil dinlemeden bir çalışma 
sergilediler. Bununla birlikte Tapu 
ve Kadastro Müdürlüğümüz de öz-
verili bir çalışma sergiledi. Onların 
işi bizden de zordu. Ama elbirliği ile 
sorunu kısa sürede çözüme kavuş-
turduk. Tapular hak sahiplerine ve 
Meram’ımıza hayırlı olsun” dedi.

‘BAŞKAN KAVUŞ’UN 
HIZINA YETİŞEMİYORUZ’

Daha sonra söz alan Uzunhar-
manlar Mahalle Muhtarı Mehmet 

Ali Kırdı süreç boyunca Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 
ekibiyle diyalog içinde olduklarını 
söyleyerek, “Bu sürecin hızlı ilerle-
mesinde Başkan Kavuş ve ekibinin 
yaklaşımlarının büyük katkısı var. 
Önemli çaba sarfettiler. Verdikle-
ri sözleri layıkıyla yerine getirdiler. 
Sizlerin huzurunda başkanıma, mü-
dürlerine ve ekibine şükranlarımı 
sunuyorum. Sağolun, varolun” diye 
konuştu. 18 uygulamasının ve çalış-
malarının özellikle Uzunharmanlar 
Mahallesi gibi büyük alanlarda ol-
dukça zorlu bir süreç olduğuna vur-
gu yapan Konya Tapu ve Kadastro 
Müdürü Mustafa Akkul, ise “Bu 
bölgede yaklaşık 2.800 parsel var. 
Bu kadar büyük bir alanı bir ya da 
iki yıl gibi bir zamanda bitirebilmek 
büyük başarıdır. Bu başarılarından 
dolayı Başkan Mustafa Kavuş ile 
ekibini ve kendi ekibimi kutluyor, 
teşekkür ediyorum. Sayın Başkan 
Mustafa Kavuş, bizi oldukça koş-
turdu. Hızına yetişmekte zorlandık. 
Bir yılda 20 uygulama bitirdik. Me-
ram’da oturan biri olarak şükranları-
mı sunuyor, tapuların sizlere hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde, 55 yaşındaki 
kayınbabasını çocuğunun okudu-
ğu okulun önünde bıçaklayarak 
öldüren damat, tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Olay, dün 12.30 
sıralarında Ereğli ilçesi Mehmet 
Akif Mahallesi Mehmet Akif İlko-
kulu önünde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, ailevi sorunları 
olduğu iddia edilen taraflardan da-
mat Tolga K., çocuklarının eğitim 
gördüğü okulun önünde karşılaş-
tığı kayınbabası Ramazan Başarı 
ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi 
üzerine Tolga K. kayınbabası Ra-
mazan Başarı’yı göğsünden bı-
çakladı. Ambulansla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılan Ramazan 
Başarı, doktorların tüm müdaha-

lesine rağmen yaşamını yitirdi. Ya-
kalanarak gözaltına alınan Tolga K. 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. n İHA

Rektör Aksoy’a ‘yanlıştan dönün’ çağrısı
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Büyükşehir’den 5 ilçeye Tarım Müdürlüğü binası

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Ilgın, Halkapınar, Derbent, Gü-
neysınır ve Sarayönü ilçelerinde 
ilçe tarım müdürlüğü binaları 
yapıyor. Başkan Altay, “Tarımsal 
destekler, sulama yatırımları ve 
eğitimlerle çiftçimize ve üretici-
mize destek olmaya devam edece-
ğiz.” dedi.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından beş ilçeye tarım 

müdürlüğü binası kazandırılıyor. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın’da 
yapımı devam eden ilçe tarım 
müdürlüğü binasında incelemeler 
gerçekleştirdi. 

Ilgın ile birlikte Halkapınar, 
Derbent, Güneysınır ve Sarayö-
nü ilçelerine de tarım müdürlüğü 
binaları inşa ettiklerini ifade eden 
Başkan Altay, “İlçe tarım müdür-

lüklerimiz özellikle çiftçilerimizin 
çok yoğun olarak kullandığı ve 
ilçelerimizde artık standartlarını 
yitirmiş binalardı. Yapmış oldu-
ğumuz protokolle 5 ilçemizde, ilçe 
tarım müdürlüğü binaları inşa edi-
yoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Bü-
yükşehir olarak tarımsal destekler, 
sulama yatırımları ve eğitimlerle 
çiftçimize ve üreticimize destek 
olmaya devam edeceğiz.” ifadele-

rini kullandı. Başkan Altay ayrıca 
KOP İdaresi desteğiyle yine Ilgın’a 
kazandırılan ve yapımı büyük öl-
çüde tamamlanan Kapalı Hayvan 
Pazarı alanını da inceledi. KOP ida-
resi ile birlikte ilçelerin kalkınması 
için önemli projeler yürüttüklerini 
belirten Başkan Altay, Kapalı Hay-
van Pazarı’nın Ilgın için hayırlı ol-
masını diledi.
n HABER MERKEZİ

Cansuyu, Ramazan 
hazırlıklarını tamamladı

Cansuyu Derneği, Ramazan 
ayı boyunca mazlumlara, mağ-
durlara ve muhtaçlara yardım-
larını ulaştıracak. Kurulduğu ta-
rihten bu yana bütün yıl olduğu 
gibi Ramazan aylarında yardım 
organizasyonları düzenleyen Can-
suyu Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği, bu Ramazan ayında da 
hayırsever vatandaşların ema-
netlerini gerçek muhtaçlara ulaş-
tıracak. 2021 Ramazan Organi-
zasyonu kapsamında, pandemi 
sebebiyle yardımlarının büyük 
çoğunluğunu Türkiye içine tahsis 
eden Cansuyu Derneği, yurt dı-
şında ise Filistin, Arakan, Yemen 
gibi kriz bölgelerini önceleyerek 
dünyanın en fakir ülkelerine yar-
dımlarını ulaştıracak. Ramazan 
ayı içerisinde kumanya dağıtımla-
rından iftar sofraları kurulmasına, 
yetim aylıklarının dağıtımlarından 
zekât, fitre ve bağışların sahiple-
rine ulaştırılmasına kadar birçok 
alanda yardım organizasyonları 
düzenleyecek olan Cansuyu, Ra-
mazan’ın bereketini kardeşleriyle 
buluşturacak. Hayırseverler ve 
yardıma muhtaçlar arasında sev-
gi ve hoşgörü ortamı oluşturarak 
toplumsal birlik ve beraberliğe de 
katkı sağlayan dernek, Ramazan 
ayı bereketinin tüm sofralarda 
olması için çalışmalarını tamam-
ladı. 2021 Ramazan Organizasyo-
nu kapsamında konuşan Cansuyu 
Derneği Genel Başkanı Mustafa 
Köylü; “Ramazan ayında hayırse-
ver vatandaşlarımızın yaptığı ba-
ğışları, fitreleri, zekâtları muhtaç-
lara ulaştırmaya devam ediyoruz. 
Her yıl mutat olarak gerçekleştir-
diğimiz Ramazan yardımlarımızı 
bu senede Türkiye başta olmak 
üzere; Filistin, Yemen, Arakan 
gibi kriz bölgeleri ve dünyanın en 
fakir ülkelerine yapacağız. Tüm 
dünya gibi ülkemizi de etkisi altı-
na alan pandemi dolayısıyla uzun 
süredir olağanüstü bir zamandan 
geçiyoruz. 

Bu yüzden yurt içi yardım-

larımızı önceliyoruz. Son 2 yıldır 
pandemi sürecinde çok miktarda 
gıda talebi geldi. Günübirlik ça-
lışıp ta işini kaybeden insanların 
talep patlamasına şahit olduk. 2 
senedir yıl boyu dağıtımlar yapı-
yoruz. Cansuyu Derneği olarak, 
vatandaşlarımızın zor günlerinde 
yanlarında olduğumuz gibi Rama-
zan ayında da mağduriyetlerini 
gidermek için çaba sarf ediyoruz.” 
dedi. Ramazan ayının bereketi-
ni birlik ve beraberlik içerisinde 
yaşayacaklarını belirten Köylü, 
"Ramazan aylarında vatandaşları-
mızın hassasiyeti daha da artıyor, 
zekatlarını, fitrelerini, bağışlarını 
bizlere emanet ediyorlar. Bizde 
yapılan bütün bağışları cinsine uy-
gun olarak fıkıh kuralları çerçeve-
sinde değerlendiriyoruz. Cansuyu 
Derneği olarak “sizi gerçek muh-
taçlara ulaştırır” sloganına inana-
rak ciddi bir şekilde uygulamaya 
çalışıyoruz. İnşallah hayırsever 
vatandaşlarımızın destekleri ile 
yüz binlerce muhtaç aileye gıda 
paketi yardımında bulunacağız, 
Ramazan’ın bereketini, birlik ve 
beraberlik içerisinde yaşayacağız. 
Bu vesileyle tüm milletimizin Ra-
mazan-ı Şerifini tebrik ediyor, hu-
zur ve barış içerisinde bir Rama-
zan geçirmemizi Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum." dedi.  “Kazan-
cımız, Allah için verdiğimizdir.” 
sloganıyla Ramazan Organizas-
yonlarını gerçekleştiren Cansuyu, 
Kumanya bedelini 150 TL, yurt 
dışı iftar bedelini de 25 TL olarak 
belirledi. Bağışçılar; Cansuyu Der-
neği online bağış sitesinden (can-
suyu.org.tr), Ziraat Bankası, Ziraat 
Katılım, Türkiye Finans, Kuveyt 
Türk, Vakıfbank, Vakıf Katılım 
ve Halkbank'taki bağış/kurumsal 
tahsilat sisteminden yardımlarını 
yapabilecekler. Ayrıca PTT’den 
511 75 63 nolu posta çeki hesabı-
na veya Cansuyu İl Temsilcilikle-
rine giderek makbuz karşılığında 
bağışta bulunabilecekler.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde ihalesini gerçekleştirdiği ve ilçenin istihdamına önem-
li katkı sunacak olan ekmek fırını ve butik dükkanlar projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı

Seydişehir projelerle
her alanda kalkınıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından 
ihalesi geçtiğimiz günlerde tamam-
lanan “Ekmek Fırını ve Butik Dük-
kanlar” projesinin temelleri düzen-
lenen törenle atıldı. Konya-Antalya 
çevre yolu üzerinde Seydişehir Ma-
rangozlar Sanayi kavşağı karşısında 
bulunan alanda temelleri atılan pro-
jenin yaz sonuna kadar tamamlana-
rak hizmete girmesi hedefleniyor. 

Temel atma töreninin açış ko-
nuşmasında Seydişehir’e vizyon 
projeler kazandırmaya devam ettik-
lerini söyleyen Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Seydişe-
hir’in her alanda daha da kalkınması 
için projeler üretip hayata geçirdik-
lerini, bu projelerden bir tanesinin 
de bugün temelleri atılan “Ekmek 
Fırını ve Butik Dükkanlar” projesi 
olduğunu belirtti.  

Belediyecilik hizmetlerinin sa-
dece alt yapı ve üst yapıdan ibaret 
olmadığını, şehrin kalkınması ve 
istihdam sağlayacak hizmetler yap-
manın da büyük önem taşıdığını 
ifade eden Başkan Tutal, “Özellikle 
pandemi döneminde temel beledi-
yecilik hizmetlerinin yanında şehri-
mizin her alanda daha da kalkınması 
için projeler üretmeye devam edi-
yoruz. Bu vizyonla şehrimize kent 
müzesi kazandırılması ve termal se-
racılık noktasında çalışmalarımız de-
vam ediyor. Bölgemizin en önemli 
tabiat parkı olan Kuğulu Parkta aynı 
hassasiyetle çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu vizyonun bir parçası ola-
rak da her yıl 5 milyonun üzerinde 
aracın geçtiği Antalya yolunda bu-
gün önemli bir hizmetin temellerini 
atıyoruz” dedi. 

Projenin tamamlanmasıyla bir-
likte Konya-Antalya yolunun daha 
cazibeli hale geleceğini de sözlerine 
ekleyen Başkan Tutal, “İç Anado-
lu’nun Akdeniz’e açılan ulaşım kori-
doru olan Konya-Antalya yolumuzu 
daha etkin bir şekilde kullanmak 
ve bu yolun şehrimize kattığı kat-
ma değeri daha da yükseltmek için 
projeler üretmeye devam ediyoruz. 
Bu kapsamda ilk olarak hayata ge-
çireceğimiz projemizin bulunduğu 
alanda imar çalışması yaparak bu 
yol güzergahındaki alanlarımızı ti-

caret alanı olarak dönüştürdük ve 
şehrimize kazandırdık. Akabinde de 
yapımına başladığımız, Seydişehir’i-
mize kazandırdığımız vizyon proje-
lerimizden biri olan Ekmek Fırını ve 
Butik Dükkanlar projemizin ihalesini 
de geçtiğimiz günlerde gerçekleştir-
dik. Bugün de 1000 m² alanda inşa 
edilecek yaklaşık 2 milyonluk proje-
mizin temellerini birlik ve beraber-
lik içerisinde hep birlikte atıyoruz. 
1 adet ekmek fırını, 1 adet kafe ve 
5 adet butik dükkanlardan oluşan, 
şehrimiz için büyük önem taşıyan 
bu projemizin Seydişehir’imize, 
Konya’mıza ve hemşehrilerimize 

hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
SEYDİŞEHİR’E İSTİHDAM 

SAĞLAYACAK PROJE
Bugüne kadar Seydişehir’e bir-

çok alanda yeni yatırımlarla istihdam 
sağladıklarını, istihdam sağlayacak 
projelerin yapımına da aynı hassasi-
yetle devam ettiklerini de sözlerine 
ekleyen Başkan Tutal, konuşmaları-
nı şu şekilde sürdürdü, “bugüne ka-
dar şehrimizin istihdam konusunda 
daha da büyük mesafeler alması için 
birçok alanda gerçekleştirdiğimiz 
girişim ve yeni yatırımlarla önemli 
projeleri hayata geçirdik. Bu pro-
jelerimizden birisini daha ilçemize 

kazandırmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Şehrimizin istihdamı-
na da katkı sağlayacak bu projemiz 
tamamlandığında şehrimiz daha da 
katma değer üretecek. Birlik ve be-
raberlik içerisinde bugün temelleri-
ni attığımız projemizin ilçemize ve 
hemşehrilerimize tekrardan hayırlı 
olmasını diliyor, birlik ve beraberli-
ğimizin daim olmasını temenni edi-
yorum” dedi.

İç Anadolu’nun Akdeniz’e açı-
lan kapısı konumunda olan Seydi-
şehir’in bu avantajını daha da iyi 
kullanmak adına Seydişehir’e birçok 
proje kazandırıldığının altını çizen 
Seydişehir Kaymakamı Aydın Er-
doğan, “Seydişehir çok avantajlı bir 
konumda yer almaktadır. Ancak 
bu konumun nimetlerinden yeteri 
kadar yararlanamadığımızı düşünü-
yorum. 

Bu yapılacak olan tesis ile hem 
istihdam noktasında, hem de eko-
nomik anlamda ayrıca geçmiş özü-
müzde bize ait olan ürünlerin mar-
kalaşması sürecinde çok önemli 
katkılarının olacağına inanıyorum. 
Belediye başkanıma ve ekibine bu 
tesisin yapılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum “ifade-
lerini kullandı. Temel atma töreni-
ne ilçe protokolünün yanı sıra STK 
Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri 
ve Muhtarlar da katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Atık materyallerle yeteneklerini konuşturdular
Karatay ilçesinde bulunan bir 

ilkokulda, öğrenciler öğretmenleri 
ile birlikte e-Twinning projesi kap-
samında atık malzemelerden öz-
gün sanat eserleri ortaya çıkartıyor-
lar. Kartondan kamera ve fotoğraf 
makinesi yaparak, gazeteciliğe he-
veslenen çocuklar, kendi aralarında 
hayali röportaj gerçekleştirdi.

Karatay ilçesinde bulunan 
Müslüme-Ali Yaman İlkokulu’n-
da “Kadrajımdan Sanata eTwin-
ning” projesi Mart ayı etkinlikleri 
içerisinde yer alan ‘Kadrajımdan 
Sanata’ ödüllü fotoğraf makinesi 
tasarım yarışması düzenlendi. Bu 
kapsamda öğretmenlerin desteğiy-
le, okula getirilen fotoğraf makinesi 
ve kamera öğrencilerin ilgisini çek-
ti. Daha önce kamera ve fotoğraf 
makinesi kullanma fırsatı olmayan 
öğrenciler bu sayede kamera ile ta-
nıştılar. Tasarım yarışması için oku-

la getirilen aletlerle çekim yapmak 
isteyen öğrenciler, ekipman yeter-
sizliği nedeniyle çekimi gerçekleşti-
remediler. Gerçek çekim yapama-
dıkları için maket fotoğraf makinesi 
ve kamera yapmak istediklerini öğ-
retmenlerine bildirmeleri üzerine 
okulda yer alan geri dönüşüm pro-

jesi dâhilinde atık malzemelerden 
kamera ve fotoğraf makinesi yaptı-
lar. Kartondan hazırladıkları kame-
ralar ile çekim yapmaya başlayan 
öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı.

Yarışmanın amacının öğren-
cilerin ve öğretmenlerin iş birliği 
halinde projeler geliştirip, geri dö-

nüşüm malzemelerinden özgün 
eserler ortaya koymak olduğunu 
belirten Okul Müdürü Mehmet 
Karabayır, bu tür etkinliklerin öğ-
rencilerin akademik başarısını 
arttırdığını belirterek öğrencilerin 
özgün eserler ortaya koyduğunu ve 
sonucunda böyle bir projenin orta-
ya çıktığını dile getirdi. Proje dâhi-
linde, Müslüme-Ali Yaman İlkoku-
lu’nun öğretmenleri, Şehnaz Gök, 
Arafa Turgut, Özgen Öz, Şengül 
Koç ve Okul Müdür’ü Mehmet Ka-
rabayır öğrencilerle birlikte öğren-
cilerin aktif şekilde rol aldıkları bir 
etkinliğe imza attılar. Yarışmanın 
sonucunda, en özgün sanat eserini 
ortaya çıkartan öğrencilere ödüller 
verildi. 1’inci ve 2’inci öğrenciye 
kırtasiye seti verildi. Okul Müdürü 
Mehmet Karabayır programa kat-
kıda bulunan herkese teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Baranok’tan Kılca ve
Karabacak’a teşekkür

Rasyonel Özel Öğretim’de
bursluluk sınavı heyecanı

Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası Başkanı Veli Baranok, Pan-
demi döneminde üyelerinin ta-
leplerine geri çevirmeyen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya 
ve daima esnafın yanında duran 
ve destekleyen KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak’a teşekkür 
etti.

Başkan Veli Baranok, “Bu zorlu 
Pandemi döneminde üyelerimize 
yönelik taleplerimizi geri çevirme-

yen; Karatay Belediye Başkanımız 
Hasan Kılca'ya ve üyelerimizi da-
ima destekleyen Esnaf ve Sanat-
kârlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanımız Muharrem Karaba-
cak'a yönetim kurulundaki arka-
daşlarımız ve üyelerimiz adını ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Ber-
berler Odası Başkanı Veli Baranok, 
üyelere tek tek hediye paketleri 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Konya’da öğrencilerin heye-
canla beklediği Rasyonel Özel Öğ-
retim Kursu Bursluluk Sınavının 
tarih belli oldu. Bursluluk Sınavı, 9 
Nisan Cuma günü yapılacak. Burs-
luluk sınavı hakkında bilgi veren 
Rasyonel Özel Öğretim Kursu Mü-
dürü Aydın Tunç, “Rasyonel Özel 
Öğretim Kursu olarak Konya’da 9 
Nisan Cuma günü pandemi kural-
larıyla gerçekleştireceğimiz burs-
luluk sınavına 8, 9, 10 ve 11.sınıf 
öğrencileri online başvuruda bu-
lunarak yoğun bir ilgi gösterdi. Sı-
nava gösterilen ilgi kurum olarak 
bizleri mutlu etti. Konya’nın en 

yüksek katılımlı bursluluk sınav-
larıyla başarılı öğrencileri her za-
man ödüllendirdik. Amacımız her 
zaman olduğu gibi, öğrencileri en 
iyi şekilde üniversite sınavına ha-
zırlamak, okullarında en iyi derece-
leri elde etmeleri ve onların iyi bir 
geleceğe sahip olması için maksi-
mum düzeyde katkıyı sağlamaktır. 
Ayrıca bursluluk sınavına katılan 
her öğrenciye de yüzde 15 indirim 
imkânı ile sınav seti hediye edece-
ğiz. Şimdiden bursluluk sınavına 
katılacak olan öğrencilere başarılar 
diliyorum” dedi.
n DURAN ÇÖLCÜ

Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Dr. Emin Acar’ı anlatarak Konya’nın 28 
Şubat sürecinde büyük bir badire yaşadığını ve bunu da yara almadan atlattığını söyledi

Konya 28 Şubat'ta
büyük badire atlattı

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, bu 
haftaki Salı Kültür Sohbetleri’nde 
“Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı 
Efe Hazretleri) ile Dr. Emin Acar”ı 
anlattı. Asıl adı Hâce Muhammed 
Lutfî olan Alvarlı Efe Hazretlerinin 
1868 tarihinde Erzurum’un Hasan-
kale’ye bağlı Kındığı Köyü’nde dün-
yaya geldiğini ve babasının Hâce 
Hüseyin Efendi, annesinin ise Sey-
yide Hatice Hanım olduğunu söy-
leyen Dr. Mustafa Güçlü, Hacegan 
ekolünden gelen ve Alvar köyünde 
24 sene kalarak kurduğu medre-
sede halka dini irşâd görevini ifa 
ederek talebe yetiştiren, ilim, irfan, 
edebiyat (şiir) ve musıki ile uğraşan 
Alvarlı Efe Hazretleri ile ilgili şunları 
söyledi. “Alvarlı Efe(ndi) Hazretleri, 
Nakşibendi büyüklerindendir. İlk 
tahsilini babasından aldı. Sonra Er-
zurum’daki tanınmış bâzı âlimlerin 
derslerine devam etti. 1939 yılında 
tedavi için Erzurum’a gelerek 90 
senelik ömrünü insanlığa ve İslâmi-
yet’e adayan Efe Hazretleri 12 Mart 

1956 tarihinde vefat ederek Alvar 
Köyü’ndeki kabristana defnedilmiş-
tir.”

Konya’dan Abdurrahman Ök-
süz Hocaefendi ile Hattat Hüseyin 
Kutlu’nun bu ekole intisaplı olduğu-
nu ifade eden Dr. Güçlü, Alvarlı Efe 
hazretlerinin 176 şiirinin bestelen-
diğini ve 10’a yakın bestenin de bir 
albümde toplandığını, Alvarlı Efe 
Hazretleri Vakfı’nın başkanı olan 
Hüseyin Kutlu tarafından derlene-
rek hazırlanan tek eserin ise “Hulâ-
satü’l-Hakayık ve Mektûbât-ı Hâce 
Muhammed Lutfî” olduğunu belirt-
ti. Güçlü, Alvarlı Efe Hazretlerinin 
“Bayram o bayram olur” ve “İncit-
me” adlı şiirlerini okuyarak “Allah 
rahmet etsin. Mekânı cennet olsun” 
diyerek sohbetini tamamladı.

Dr. Güçlü, tıp doktoru ve psiki-
yatrist olan Emin Acar’ı Konya’da 
ilk defa anıldığını belirterek “1932 
yılında Kütahya'da doğan, İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdik-
ten sonra uzmanlık eğitimini akliye 
ve asabiye dalında yaparak uzman 

hekim olan Emin abiyi, kütüphaneci 
Lütfü İkiz sayesinde tanıdım. Baba 
adı Süleyman ve anne adı Fatma 
olan Emin abi, 3 Nisan 2016 günü 
Ankara’da kalp krizi sonucu vefat 
etti. Cenazesi 3 Nisan 2016 günü 
ikindi namazına müteakip Ankara 
Hacı Bayram-ı Veli Camii'nden kal-
dırıldı. Dr. Emin Acar’ın cenazesi, 
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenle-
nen cenaze töreninin ardından Dey-
dinler Mahallesi’nde toprağa verildi 
ve bir türbe ile yanına külliye inşa 
edildi. Sevdiğimiz, saydığımız ve 
çok kişinin istifade ettiği değerli bir 
büyüğümüzdü. Allah rahmet eyle-
sin, mekânı cennet olsun." dedi.

KONYA 28 ŞUBAT’TA 
BÜYÜK BİR BADİRE ATLATTI
Refahyol hükümeti dönemin-

de 1996’nın Şeb-i Arûs’undan bir 
gün önce Konya’ya gelerek bir evde 
sohbet yaptığını ifade eden Güç-
lü, “Emin abinin anlattığı konular 
çok netameli ve ilginç konulardı. O 
zaman ‘derin devlet’ tabiri yerine 
Emin abi ‘kara kutu’ derdi.” diye 

konuştu. Refahyol Hükümeti’ni 
devirmek için kurulan Batı Çalış-
ma Grubu’ndan “kara kutu” diye-
rek yaptığı faaliyetlerden bahseden 
Emin abi, bize şu ilginç olayı anlat-
mıştı: “Doğu’dan Konya’ya bir şeyh 
geldi. Konya’yı pilot şehir ve Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni de 
pilot üniversite seçerek öğrencile-
re yönelik bazı faaliyetler yapıyor. 
Öğrencileri anne ve babalarından 
habersiz evliliğe teşvik ediyor. Kon-
ya’nın başına bir çorap örülüyor. 
Dikkat edin” diye bizi uyarmıştı. 
Ben o dönemin Konya Valisi Ziya-
eddin Akbulut ve emniyet müdürü-
ne bunu anlatarak önlem almaları 
konusunda ikaz etmiştim. Vilayet, 
emniyet müdürlüğü, belediye baş-
kanlığı ve Konya halkı olarak bu-
nun üstesinden kalkamaz, başımız 
belaya girmiş olur demiştim. Daha 
sonra olay İstanbul’da Müslim-Fa-
dime olayı olarak patlak vermişti. 
Böylece Konya büyük bir badireyi 
atlatmıştı.”
n HABER MERKEZİ

KONESOB, tablet bilgisayar kul-
lanımının artması, andoid ve ios işle-
tim sistemli cep telefonlarının (Akıl-
lı Telefon) yaygınlaşması üzerine 
Android ve IOS Mobil Uygulamasını 
hayata geçirdi.

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Esnaf Teşkilatı olarak 
bilgi teknolojilerine bağlı yaşanan 
değişimlere ayak uydurarak, tekno-
lojik altyapılarını gün geçtikçe ye-
nilediklerini belirterek, “KONESOB 
olarak bugüne kadar kurumsal web 
sitemiz, sms bilgi uygulamalarıy-
la güncel haberleri, duyurumları 
hizmetlerimizin paylaşımını yapı-
yorduk. Esnaf ve sanatkarlarımızın, 
vatandaşlarımızın hizmetlere daha 
kolay erişimini sağlamak amacıyla 
kısa bir süre önce android ve ios mo-
bil uygulamamızı hayata geçirdik. 
Artık, esnaf ve sanatkarlarımız, tüm 
vatandaşlarımız telefon ve tablet 
uygulamamız sayesinde Birliğimi-

zin güncel haberleri, duyurularımız, 
proje ve çalışmalarımızı takip edebi-
lecek, akıllı telefon, tablet ve benze-
ri cihazlara uygulamamızı kurarak 
istedikleri her yerden KONESOB’a 
rahatlıkla ulaşabilecek” dedi.
n HABER MERKEZİ

KONESOB’un telefon uygulaması yayında
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Trabzonspor ile Kayserispor puanları paylaştı
Süper Lig'de son 5 haftada 9 puan 

kaybeden Trabzonspor, zirve yolunda 
önemli kayıplar yaşayarak yara aldı. 
Trabzonspor, sahasında ağırladığı 
Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 bera-
bere kalarak zirve yolunda önemli 
bir puan kaybı yaşadı. Deplasmanda 
oynadığı DG Sivasspor maçının ardın-
dan sahasında oynadığı maçtan da 
beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 
ligin son 5 haftasında 9 puan kaybe-
derek rakipleriyle arasındaki puan 
farkını indirme fırsatını kullanamadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN 
GERİSİNDE KALDI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 
oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 11 
beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 
attığı 71 gole karşılık ise kalesinde 37 
gol görmüştü. Bordo-mavili ekip söz 
konusu hafta itibariyle geçen sezon 62 
puanla 2. sırada yer aldı. Bordo-ma-
vililer bu sezon ise aynı periyotta 16 

galibiyet, 9 beraberlik 7 mağlubiyet 
elde ederken, attığı 40 gole karşılık 
kalesinde 31 gol gördü ve 57 puanla 
4. sırada yer aldı.

EVİNDE 22 PUAN KAYBETTİ
Trabzonspor, bu sezon sahasın-

da oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 2 
beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bor-

do-mavililer attığı 23 gole karşılık ka-
lesinde 21 gol gördü ve 26 puan topla-
dı. Karadeniz ekibi dış sahada ise 31 
puan toplayarak iç sahaya göre daha 

başarılı bir performans ortaya koydu.
AVCI'NIN SİVASSPOR VE

 KAYSERİSPOR ŞANSSIZLIĞI
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın 

takımın başına gelmesinden sonra 
önemli bir çıkışa imza atarak 17. sıra-
dan 4. sıraya yerleşen bordo-mavililer 
son haftalarda yaşadığı puan kayıpla-
rıyla zirve yolunda önemli puan kaybı 
yaşadı. 

Sezonun ilk yarısında Abdullah 
Avcı yönetiminde bordo-mavililer 
üst üste oynadığı Sivasspor ve Kay-
serispor maçlarından beraberlikle 
ayrılmıştı. 

Evinde Sivasspor ile 1-1 berabere 
kalan bordo-mavililer deplasman-
da ise Kayserispor ile 0-0 berabere 
kalmıştı. 32 ve 33. haftalarda ise bu 
kez bordo-mavililer deplasmanda 
Sivasspor ile 0-0 berabere kalırken, 
evinde ise Kayserispor ile 1-1 bera-
bere kaldı. Bordo-mavililer sezonun 
ilk yarısında ve ikinci yarısında rakip-
leriyle oynadığı 4 maçtan da beraber-
likle ayrılarak 8 puan kaybetti.
n İHA

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 
konuk olacak olan Fenerbahçe, bu dep-
lasmanda oynadığı son 4 maçtan sadece 
1 galibiyet alabildi. 4 karşılaşmadan 2 
mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-laci-
vertliler, Mart 2018'de 2-0'lık skorla ilk kez 
gittiği deplasmanda galibiyet almış, daha 
sonrasında ise kazanamamıştı.

FENERBAHÇE'DEN 11 GALİBİYET
Fenerbahçe, 11 galibiyetle bu sezon 

en fazla dış saha maçı kazanırken, en son 
2010-2011 sezonunda 12 deplasman ga-
libiyeti almıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon 
Süper Lig'de ilk golü attığı 10 deplasman 
maçını kazanırken, Yeni Malatyaspor sa-
hasında açılış golünü yediği 10 karşılaş-
madan 10 puan topladı.

TUFAN'DAN MALATYASPOR'A 3 GOL
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın 

kariyerinde en çok gol attığı ikinci takım 
Yeni Malatyaspor oldu. Tufan, Süper Lig 
kariyerinde Yeni Malatyaspor'a 3 gol atar-
ken, 5 golle en fazla golü Beşiktaş ağlarına 
kaydetmişti.

MALATYA'DA 8 POZİTİF VAKA
Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda 

yaşanan korona virüs vakalarında pozitif 
olanlar negatife dönüp antrenmanlarda 
yer alırken, Yeni Malatyaspor'da pozitif 
vaka sayısı 8'e yükseldi. 6 futbolcu ve 2 
çalışanın testi pozitif olan sarı-siyahlılar, 
Süper Lig'de 11 maçtır kazanamıyor ve 32 
puanla 17. sırada yer alıyor.

SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe'de tedavi süreci devam 

eden Sadık Çiftpınar, takımdan ayrı çalı-
şan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya 
deplasmanında forma giyemeyecek. Sa-
rı-lacivertlilerde ceza sınırında bulunan 
Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Dimitrios 
Pelkas, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Ser-
dar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart 
görmeleri halinde haftaya oynanacak olan 
Gaziantep maçında görev alamayacak.

7 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Ma-

latyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertliler-
de Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can 
Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, 
Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı 
kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında 
Gaziantep maçında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe ara-
sında bugün saat 19.00'da oynanacak olan 
mücadelede hakem Halis Özkahya düdük 
çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını 
Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak-
ken, müsabakada dördüncü hakem olarak 
ise Onur Özütoprak görev yapacak.
n İHA

Fenerbahçe, Malatya’da
hata yapmak istemiyor

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek zirve yolunda puan kaybı 
yaşamamak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. 

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında bugün saat 19.00'da oynanacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup 
eden Göztepe, 3 maç aranın ardından galip ge-
lerek moral buldu. Göztepe bu galibiyetle puanı-
nı 43’e çıkararak ligdeki konumunu sağlamlaş-
tırdı. Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe, konuk 
ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Gözte-
pe’ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Halil 
Akbunar ve 77. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe, 3 maçlık aranın ar-
dından galibiyetle tanıştı. Son olarak ligin 
29. haftasında konuk ettiği Erzurumspor’u 3-1 
mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra 
deplasmanda Ankaragücü’ne 3-0, sahasında 
Sivasspor’a 5-3 kaybetmiş ve geçtiğimiz hafta 
deplasmanda Kayserispor’la 1-1 berabere kal-
mıştı. Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-0’lık 
galibiyet ise kötü sonuçların ardından camiaya 
moral oldu. Maçın ardından açıklamalar yapan 
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Uma-
rım ki bu galibiyet bize gönül verenleri de mutlu 
etmiştir. 

Önümüze daha rahat bir şekilde bakıp, daha 
rahat bir şekilde düşünüp karar verecek bir or-
tam içerisinde inşallah bu serüveni devam et-
tireceğiz” ifadelerini kullandı. 32 maç sonunda 
puanını 43’e çıkaran Göztepe, küme düşme hat-
tındaki takımlarla puan farkını 11’e çıkarırken lig 
sıralamasında oldukça rahatladı. Göztepe, ligin 
34. haftasında Hatayspor’a konuk olacak. n İHA

Göztepe 3 maç aradan sonra galibiyete uzandı

Atıcılar Eskişehir’den
madalya ile döndüler

Kasımpaşa ile Denizli
karşı karşıya gelecek 

Gaziantep’in konuğu
Medipol Başakşehir

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 
2021 yılı faaliyet programında yer alan “Skeet Federasyon 
Kupası” müsabakaları 02-04 Nisan 2021 tarihleri arasında 
Eskişehir’de yapıldı. 

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 
Eskişehir Atış Poligonunda gerçekleşen “Skeet Federasyon 
Kupası” müsabakalarında Konya Tohm ve Olimpik Havuz 
Sporcuları kategorilerinde önemli dereceler elde ettiler.

Müsabakalar sonunda sporcuların aldığı dereceler;
Yıldız Bayanlar: 1. Ş. Naz Erkoç (Türkiye Rekoru)
Genç Erkekler: 3. Ahmet Baran, 4. M. Tuğşat Kılıç 
Büyük Bayanlar: 1. Nur Banu Özpak, 2. Sena Can, 
Büyük Erkekler: 3. Bilgin Üstündağ 
Büyük Erkekler Takım: 2. (Fatih Baran- Bilgin Üstündağ- 

Onur Atak) n SPOR SERVİSİ

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Yukatel 
Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 
16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy 
yönetecek. Ligde yaptığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 be-
raberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 34 
puanla 14. sırada girdi. Son mücadelesinde lider Beşiktaş'ı 
1-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 5 maç sonra kazanarak 
moral bulmuştu. Denizlispor ise çıktığı 30 müsabakada 6 
galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Hanesi-
ne 25 puan yazdıran yeşil-siyahlılar, 33. hafta öncesinde 
21'inci ve son sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk 
yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 
kazanmıştı. n AA

Gaziantep, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Medipol 
Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 
saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir 
Bitigen yönetecek. Geçen haftayı bay geçen Gaziantep eki-
bi, son haftalarda evinde yakaladığı çıkışı İstanbul ekibine 
karşı da sürdürmek istiyor. Sahasında son olarak ikinci 
yarının ilk maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gazian-
tep, ardından Göztepe (2-0), Gençlerbirliği (2-1) ve Yukatel 
Denizlispor'u (2-0) yendi, Fraport-TAV Antalyaspor ile de 
golsüz berabere kaldı. Ligde 47 puanlı Gaziantep, 33 puanlı 
rakibine karşı üstünlük kurarak, üst sıralardan kopmamanın 
hesaplarını yapıyor. n AA



TUNÇ KARDEŞLERTUNÇ KARDEŞLER
İBRAHİM TUNÇ 

20.06.1974 Konya doğumlu olan 
İbrahim Tunç, aslen Bozkır Kayapınarlı. 
İlköğrenimini Konya Mithat Paşa İlko-
kulu’nda, orta öğrenimini Mevlâna Or-
taokulu’nda tamamlayan İbrahim Tunç, 
bir süre okula ara vererek ailesine destek 
olmak amacıyla çeşitli işlerde çalıştı. Lise 
öğrenimini Gazi Lisesi’nde, üniversite 
öğrenimini Selçuk Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda ta-
mamladı. Askerliğini Bilecik Jandarma 
Komutanlığında spor uzmanı olarak 
yaptı. 

Ortaokulda güreşle başladığı spor 
hayatına, çok sık sakatlanmasından do-
layı atletizm ile devam etti.  İlk antrenör-
lüğünü beden eğitimi dersi öğretmeni 
Bülent Aydilek yaptı. Daha sonra genç-
lik spor il müdürlüğü atletizm antrenörü 
Seyfi Atamer’le çalışan İbrahim Tunç, 
şu başarıları elde etti:

1991 yılında ilk katıldığı Okullar Ara-
sı Puanlı Atletizm İl Birinciliği’nde lise-
li erkekler 5000m’de 1. oldu.

1992 yılında, Konya’da, 10 Kasım 
Atatürk Yol Koşusu’nda, 5000m genç 
erkeklerde 1. oldu.

1992 yılında, Konya’da, Ajanlık Teş-
vik Koşusu 5000m genç erkeklerde 2. 
oldu.

1993 yılında, Konya’da, Cumhuriyet 
Kupası’nda, 2.700m’de 2. oldu.

21 Temmuz 1994’te, Çorum’da, Hitit 
Yol Koşusu’nda Burhan Özkan 1., İbra-
him Tunç 6. oldu.

20 Temmuz 1995’te, Kıbrıs’ta, 8 km. 
Kıbrıs Barış Koşusu’nda 3. oldu. 

1997’de, Kıbrıs’ta, 19 Mayıs Mini 
Maratonu’nda 7. oldu. 

İlk lisansını Konya Gençlik Spor Ku-
lübü’ne çıkardı. Daha sonra Konya PTT 
Spor adına koştu. 1995 yılında kısa bir 
süre Eskişehir Havagücü adına koştu. 
1996 yılında Burhan Özkan’la Vanspor 
atletizm takımına transfer oldu.

Pist yarışlarındaki en iyi derece-
leri: 800m’de 2.01, 1500m’de 4.10, 
5000m’deyse 16.25.

Gönül vermiş olduğu atletizm antre-
nörlüğündeki ilk görev yeri Çorum’du. 
2005-2008 yılları arasında Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’n-
de antrenörlük görevine devam etti.

Atletizm millî takım antrenörü ola-
rak uluslararası alanda birçok başarılı 
atlet yetiştirdi. Bu sporcular arasında 
Fatih BİLGİÇ (Universiade Yarı Marato-

nu dünya ikincisi), Yavuz AĞRALI (Türk 
atletler arasında Mehmet Terzi’den son-
ra maratonu 2.10 koşan ikinci isim. Bal-
kan maraton şampiyonu oldu ve 2016 
Rio Olimpiyat Oyunları Olimpiyat bara-
jını geçti), Hülya BAŞTUĞ (Dağ koşusu 
gençler kategorisi dünya üçüncüsü) ve 
Yağmur TARHAN (dağ koşusu Avrupa 
ikincisi) gibi isimler yer almaktadır. 

Aynı zamanda başarılı bir basket-
bol kondisyoneri olan İbrahim Tunç, 
Türkiye'de açılan ilk Kondisyoner Eği-
tim Kursunu kazanan iki kişiden birisi 

oldu. 
Üniversite öğrenimini sürdürürken 

aynı zamanda Kombassan Konyaspor 
basketbol takımında kondisyoner olarak 
çalışmaya başladı. 

Basketbol kondisyoneri kariyeri 
boyunca 1997-2001 yılları arasında 
Kombassan Konyaspor basketbol takı-
mında, 2008-2014 yılları arasında Sel-
çuk Üniversitesi basketbol takımında, 
2014-2016 yılları arasında Konyaspor 
basketbol takımında ve 2016-2018 yılları 
arasında Muratbey Uşak Sportif basket-

bol takımında görev yaptı.
Atletizm millî takımıyla Erzurum’da 

kamptayken geçirmiş olduğu aort 
anevrizması rahatsızlığı nedeniyle 
aniden 21 Temmuz 2018’de hayata 
gözlerini yumdu. Aksinne Mahallesi 
Hacı Fettah Mezarlığı’na defnedildi. 

İbrahim Tunç, atletizm ve bas-
ketbol camiası tarafından sevilen ve 
saygı duyulan bir isimdi. Evli ve altı 
yaşında bir çocuk babasıydı.

HÜSEYİN TUNÇ
1965 yılında Konya’da doğdu. Aslen 

Bozkır Kayapınarlı. İlkokulu 27 Mayıs 
İlkokulunda, Ortaokulu Mevlâna Ortao-
kulunda, Liseyi Konya Gazi Lisesi’nde, 
Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Basın 
Yayın Yüksek Okulu’nda okudu. 

Spora Konya Gazi Lisesi birinci 
sınıftayken 1979 yılında başladı. At-
letizme başlama sebebi ağabeyi Ali 
Tunç’un başarılı bir atlet olmasıydı. 
Atletizme başlayınca ağabeyi gibi Ak-
viran Kültürspor’a lisans çıkartılmış ve 
atletizm antrenörü Muzaffer Tulukcu’yla 
çalışmaya başlamıştı.

Orta ve uzun mesafe koşuyordu, 
yetenekliydi. Balkan 2’ncisi olan Zeke-
riya Akdoğan’ı bazı yarışlarda geçiyordu.

1979 yılında Ereğli’de yapılan Kay-
makamlık Kupası 3000m Yol Yarışı’nda 
3. oldu.

1980 yılında Dutlukırı’nda yapı-
lan Ajanlık Teşvik Müsabakaları’nda 
3000m’de 1. oldu. 

1981 yılında İzmir’de yapılan Tür-
kiye Atletizm Gençler Ligi Yarışı’nda 
2000m’de 3. oldu. 

1985 yılında Ankara’da öğrenciyken 
uzun süredir antrenman yapmamasına 
rağmen 5000m Mülkiye Yol Koşusu’n-
da 1. oldu.

Fazla uzun sürmeyen atletizm haya-
tında 1500m’yi en iyi 4.08 koştu.

Evli ve iki çocuk babası olan Tunç, 
görüntü yönetmenliği yapmaktadır. Hü-
seyin Tunç, görüntü yönetmeni olarak 
ses getiren birçok filme imza attı. 

Bunlardan bazıları: Aşkı Memnu, 
Fatmagül’ün Suçu Ne?, Bedel,  Seni 
Bana Yazmışlar, Kuzey Güney, Kollama, 
Kezban Yenge,  Karagümrük Yanıyor, 
Elveda Derken, Kimse Bilmez, Kurt Se-
yit ve Şura, Hayat Sırları, Çoban Yıldızı, 
Kimsesizler, Bir Aile Hikayesi. Halen 1 
Nisan 2021 tarihinde TRT1 de yayına 
başlayan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini 
çekmektedir.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Hüseyin Tunç (oturanlar sol başta) Gazi Lisesi önünde Hüseyin Tunç (oturanlar sol başta) Gazi Lisesi önünde 
Beden Eğitim Öğretmeni İlhami Coşkun ve öğretmen takım arkadaşları ile.Beden Eğitim Öğretmeni İlhami Coşkun ve öğretmen takım arkadaşları ile.

İki kardeş Ali ve Hüseyin İki kardeş Ali ve Hüseyin 
Tunç gündemde.Tunç gündemde.

Aynı dönemin atletleri Adnan Akova, Zafer Göçmez, Hüseyin Aynı dönemin atletleri Adnan Akova, Zafer Göçmez, Hüseyin 
Kıyak, İbrahim Dülger, Talip Gençtürk ve Hüseyin Tunç.Kıyak, İbrahim Dülger, Talip Gençtürk ve Hüseyin Tunç.

İbrahim Tunç P.T.T. Spor takım arkadaşları ile.İbrahim Tunç P.T.T. Spor takım arkadaşları ile.

20 Temmuz 1995 Kıbrıs Barış Koşusu 1.Ali Topal 3.İbrahim Tunç.20 Temmuz 1995 Kıbrıs Barış Koşusu 1.Ali Topal 3.İbrahim Tunç. İstanbul Burhan Felek Stadı İbrahim Tunç takım arkadaşları ile.İstanbul Burhan Felek Stadı İbrahim Tunç takım arkadaşları ile.

Fatih Yüksel İbrahim Tunç Fatih Yüksel İbrahim Tunç 
Hakan Yavuz 2001 Apa Barajı KampıHakan Yavuz 2001 Apa Barajı Kampı

Türkiye Atletizm Tarihi'nin 2 numaralı maratoncusu Türkiye Atletizm Tarihi'nin 2 numaralı maratoncusu 
Yavuz Ağralı ve Antrenör İbrahim Tunç.Yavuz Ağralı ve Antrenör İbrahim Tunç. Hüseyin Tunç ve ağabey Ali TunçHüseyin Tunç ve ağabey Ali Tunç

Konya’da bir yarış Hüseyin Tunç önde Adnan Akova, Talip Konya’da bir yarış Hüseyin Tunç önde Adnan Akova, Talip 
Gençtürk, Ali Osman Soydemir ve İbrahim Dülger takipte.Gençtürk, Ali Osman Soydemir ve İbrahim Dülger takipte.

Çorum’da yapılan Hitit Yol Koşusunda 1. olan Çorum’da yapılan Hitit Yol Koşusunda 1. olan 
Burhan Özkan Antrenör Ali Tunç ve 6. Olan Burhan Özkan Antrenör Ali Tunç ve 6. Olan 

İbrahim TUNÇ manşette.İbrahim TUNÇ manşette.

Rahmetli İbrahim Tunç’un kabri Rahmetli İbrahim Tunç’un kabri 
Konya Aksinne Mezarlığı’nda.Konya Aksinne Mezarlığı’nda.

İbrahim Tunç Antrenör olarak İbrahim Tunç Antrenör olarak 
ayyıldızlı eşofmanla.ayyıldızlı eşofmanla.

İbrahim Tunç Cumhuriyet Kupası yarışında İbrahim Tunç Cumhuriyet Kupası yarışında 
2. olduğunun haberi.2. olduğunun haberi.
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1980'li yıllar Konya bir antrenman öncesi Hüseyin Tunç (ayakta 6.).ve 1980'li yıllar Konya bir antrenman öncesi Hüseyin Tunç (ayakta 6.).ve 
dönem arkadaşları antrenör Muzaffer Tulukçu ile.dönem arkadaşları antrenör Muzaffer Tulukçu ile.



STAD: MEDAŞ Konya Büyükşehir 
Belediye
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan 
Ahmet Narinç, Özgür Ertem
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, 
Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bar-
dakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jev-
tovic, Bytyqi (Dk. 88 Kravets), Milosevic 
(Dk. 74 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 63 
Shengelia), Cikalleshi (Dk. 74 Daci)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, 
Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim 
Akdağ (Dk. 90+3 Erdi Dikmen), Endri 
Çekici (Dk. 82 Geraldo), Borven, Alper 
Potuk (Dk. 89 Lobjanidze), Paintsil (Dk. 
89 Diousse), Badji (Dk. 82 Voca)
GOLLER: Dk. 65 Badji (MKE Ankara-
gücü), Dk. 76 Shengelia (İttifak Holding 
Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 4 Hadziahme-
tovic, Dk. 51 Sekidika (İttifak Holding 
Konyaspor), Dk. 83 Kitsiou (MKE 
Ankaragücü)

1922 Konyaspor son dakikada sevindi ‘Bugün istediğimiz üretkenliği sağlayamadık’

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden temsilcimiz Kara-
tay Termal 1922 Konyaspor, ligin 
32.haftasında deplasmanda GMG 
Kastamonuspor ile karşılaştı. Ye-
şil-Beyazlılar, karşılaşmanın 90+7.
dakikasında bulduğu golle sahadan 

1-1’lik beraberlikle ayrıldı. 
Karatay Termal 1922 Konyaspor, 

ligde kritik bir karşılaşmaya çıktı. 
Yeşil-Beyazlılar ligin 32.haftasında 
3 puan önünde bulunduğu Kastamo-
nuspo’a konuk oldu. Maçın 27.da-
kikasında 1-0 geriye düşen Yavru 

Kartal, 90+7.dakikada Can Demir 
Aktav’ın attığı golle 1 puanı cebine 
koymayı başardı. Zorlu Kastamonu 
deplasmanından beraberlikle ayrılan 
Yeşil-Beyazlılar aldığı bu sonuçla pu-
anını 35’e çıkarırken, haftayı 16.sıra-
da tamamladı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Teknik 
Direktörü İlhan Palut, Ankaragücü 
maçını değerlendirdi. Sözlerine 
şehit olan Burak Genççelebi'ye Al-
lah'tan rahmet dileyerek başlayan 
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan 
Palut, şunları kaydetti:

"Maçın değerlendirmesine geç-
meden önce özellikle şunu ifade et-
mek isterim. İnsan hayatı bütün spor 
müsabakalarından ve sonuçlarından 
çok daha önemlidir. Her iki takım da 
maça gerçekten büyük bir üzüntüyle 
başladı. Gerçekten hepimiz çok üz-
günüz. Şehit pilotumuz Burak Genç-
çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine 
ve milletimize sabır diliyorum.

Maça gelecek olursak; ligde üst 
üste müsabakalar oynadığımız bir 
periyottayız. Üç gün önce hem An-
karagücü takımı hem de biz maçları-
mızı oynamıştık. Bugün hemen yeni 
bir karşılaşmaya daha çıktık. Oyunun 
ilk yarısına baktığımız zaman, tempo 
anlamında istediğimiz tempoyu ya-
kalayamadık. Ofansif manada üret-
ken olamadık. İlk yarının son anla-
rında rakibin yakaladığı bir pozisyon 
dışında başka pozisyon vermedik. 

İkinci yarı daha istekli daha çok 
topa sahip olan bir Konyaspor olarak 
sahadaydık. Set hücumlarıyla pozis-
yonlar ararken, bir anlık dalgınlıkla 

golü yedik. Daha sonra takımım 
maçı çevirmek adına bir reaksiyon 
gösterdi. Direkten dönen toplarımız, 
kaleyi yokladığımız anlar ve bir de 
gol bulduğumuz ataklarımız oldu. 
1-1'den sonra maçı kazanmaya ya-
kın taraf Konyaspor'du. Çok yoğun 
maç temposu içerisinde bugün is-
tediğimiz üretkenliği sağlayamadık. 
Bu durum sadece bizim için değil, 
bütün takımlar için geçerlidir. 

Elbette kendi sahamızda galibi-
yet arzu ederdik. Bir şekilde 1-0'dan 
1-1'e gelip daha sonra ikinci golü 
arayan bir takımımız vardı. Bu ma-
çın bizim adımıza pozitif yönleriydi. 
Pazar günü deplasmanda oynayaca-
ğımız Sivasspor maçına takımımızı 
mental ve fiziksel yönde en iyi şekil-
de hazırlayıp, orada iyi bir mücadele 
göstermek istiyoruz."
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 30 20 4 6 63 31 32 64
2.FENERBAHÇE 31 19 5 7 55 31 24 62
3.GALATASARAY 31 19 4 8 61 30 31 61
4.TRABZONSPOR 32 16 9 7 40 31 9 57
5.ALANYASPOR 31 14 7 10 49 31 18 49
6.HATAYSPOR 31 14 7 10 51 37 14 49
7.KARAGÜMRÜK 32 13 9 10 47 38 9 48
8.GAZİANTEP FK 30 12 11 7 44 34 10 47
9.GÖZTEPE 32 11 10 11 46 42 4 43
10.SİVASSPOR 30 9 14 7 37 35 2 41
11.İH KONYASPOR 31 10 10 11 38 37 1 40
12.ANTALYASPOR 31 8 15 8 29 37 -8 39
13.RİZESPOR 31 8 11 12 36 49 -13 35
14.KASIMPAŞA 31 9 7 15 34 47 -13 34
15.ANKARAGÜCÜ 31 9 6 16 37 50 -13 33
16.BAŞAKŞEHİR 31 8 9 14 35 49 -14 33
17.KAYSERİSPOR 31 8 9 14 24 40 -16 33
18.MALATYASPOR 30 7 11 12 38 44 -6 32
19.GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 7 16 29 53 -24 31
20.ERZURUMSPOR 32 6 10 16 30 52 -22 28
21.DENİZLİSPOR 30 6 7 17 26 51 -25 25

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

İttifak Holding Konyaspor, ligin 
33.haftasında evinde MKE Ankaragü-
cü ile karşı karşıya geldi. Orta saha 
mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk 
yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, 
ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 
maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. 
Konyaspor, aldığı bu beraberlikle pu-
anını 40’a çıkarırken, Ankaragücü ise 
33 puanda kaldı. 

Ligde oynadığı son iki karşılaşma-
dan galibiyetle ayrılan Anadolu Karta-
lı, Ankaragücü karşısına galibiyet pa-
rolasıyla çıksa da istediğini alamadı. 
Bu beraberlikle yenilmezlik serisini 
de 4 maça çıkaran Konyaspor’un son 
dakikalardaki baskısı ise galibiyet 
için yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Paintsil'in ceza sa-

hası dışından sert şutunda, meşin yu-
varlak kaleci Sehic'te kaldı.

32. dakikada Hadziahmetovic'in 
ceza sahasına ortasında, Skubic'in 
dokunuşunda top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Paintsil'in ceza 
sahasına pasında, Borven'in vuru-
şunda top yan direkten oyun alanına 
döndü. Pozisyonun devamında topu 
önünde bulan Endri Çekiçi'inin şutu 
yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz 
eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI
47. dakikada ceza sahası içinde 

topla buluşan Badji'nin sert şutun-
da, kaleci Sehic topa güçlükle hakim 
oldu.

61. dakikada Paintsil'in sağ kanat-
tan ceza sahasına ortasına iyi yükse-
len Alper Potuk'un kafa vuruşunda top 
kaleci Sehic'te kaldı.

65. dakikada konuk ekip öne geçti. 
Pinto rakip yarı sahasından getirdiği 

topta, Badji ile paslaştı. Pozisyonun 
devamında Badji, ceza sahası içinde 

boşta kalan topu ağlara gönderdi: 0-1
70. dakikada Jevtovic rakipten 

kazandığı topu, ceza sahası çizgisine 
yakın noktadan sert şutunda top direk-
ten oyun alanına döndü.

76. dakikada ev sahibi ekip be-
raberliği yakaladı. Rahmanovic'in 
pasında ceza sahası içinde topla bu-
luşan Shengelia'nın vuruşunda meşin 
yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'a çar-
parak ağlara gitti: 1-1

90+2 dakikada Guilherme'nin ceza 
sahasına pasına iyi yükselen Jevtovi-
c'in kafa vuruşunda, kaleci Korcan 
Çelikay topu son anda parmaklarının 
ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
n SPOR SERVİSİ / AA

Anadolu Kartalı 
1 puana razı oldu
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 33.haftasında sahasında ağırladığı MKE An-
karagücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Yeşil-Beyazlılar, Levan Shengelia ile eşitliği 
sağlamayı başarırken, bir türlü üstünlük golünü atamadı. Konyaspor, aldığı bu sonuçla puanını 40’a çıkardı

Levan Shengelia 
4. golüne ulaştı

Amar Rahmanovic 
ikinci asistini yaptı

İttifak Holding Konyaspor’un Gürcü futbolcusu Levan 
Shengelia, MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımına 
beraberliği getiren golü kaydederek bu sezonki 4.golüne 
ulaştı. Bu sezon performansıyla zaman zaman eleştirilen 25 
yaşındaki kanat oyuncusu, Ankaragücü maçının 64.dakika-
sında Sekidika’nın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 
sonra hücumsal anlamda Konyaspor’a hareketlilik getiren 
Levan Shengelia 76.dakikada Amar Rahmanovic’in asis-
tinde topu ağlara göndermeyi başardı. Bu sezon 27 maçta 
görev alan Gürcü oyuncu 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.  
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’un devre arasında Sarajevo takımından kadrosuna 
kattığı Amar Rahmanovic, Yeşil-Beyazlı forma altında ikinci 
asistine ulaştı. Henüz beklenilen performansı veremeyen 
ancak haftalar geçtikçe performansında artış görünen Boş-
nak oyuncu Ankaragücü müsabakasının 75.dakikasında 
oyuna dahil olurken 1 dakika sonra asistini yaptı. Milose-
vic’in yerine oyuna giren 26 yaşındaki başarılı futbolcu, 
orta alanda Konyaspor’a dinamizm katarken, 76.dakikada 
Shengelia’nın savunma arkasına koşusunu görünce mi-
limetrik bir pas attı. Topa iyi hareketlenen Shengelia topu 
ağlara gönderirken Amar Rahmanovic ise Konyaspor for-
masıyla henüz golle tanışamasa da ikinci asistine ulaşmış 
oldu.  n SPOR SERVİSİ

STAD: Gazi Stadyumu
HAKEMLER: Ozan Ergün, Hakan Yoldaş, Enes Berk 
Güçlü, Ozan Bileyci
KASTAMONUSPOR: Atakan Akyol, Faruk Öcal, Can 
Aksu, Özgür Yılmaz, Berkan Aydeniz, Recep Yılmaz, 
Hakan Olkan, Birkan Öksüz (Dk. 88 Canpolat Sarıde-
mir) Faruk Yücel (Dk. 90 Mustafa Çaylı) Metincan Cici, 
Oğuzhan Doğan (Dk. 62 Eren Evin Dk.87 Hazar Daşcı)
1922 KONYASPOR: Mücahit Atalay, Maksut Taşkıran, 
Selim Dilli (Dk. 77 Serhat Kot) Yasin Abdioğlu, Ali 
Karakaya (Dk.46 Furkan Şimşek) Ege Özkayımoğlu 
(Dk.46 Adem Eren Kabak) Kuban Altunbudak, Celal 
Hanalp, Can Demir Aktav, Şener Kaya, Ekrem Kayılıbal 
(Dk. 84 Abdülsamet Kaya)
SARI KARTLAR: Ömer Yücel, Birkan Öksüz, Berkan 
Aydeniz, Atakan Akyol (Kastamonuspor) Yasin 
Abdioğlu, Selim Dilli (1922 Konyaspor)
GOLLER: Birkan Öksüz (Kastamonuspor) Can Demir 
Aktav (1922 Konyaspor)
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