
Çiçek açan ağaçlar dondu

Konya’da hafta sonunda etkili olan 
soğuk hava ve kar, kısa sürede Konya 
merkez ve ilçelerini beyaza bürüdü. 
Konyalılar bahar ve sıcak havayı 
beklerken, kar sürprizi ile karşılaştı. 
Bazı vatandaşlar kara hazırlıksız 
yakalandı. Etrafı beyaza bürüyen kar, 
Konya’da kışı yeniden getirdi. 

Kar yağışından önce çiçek açan 
ağaçların üzeri de kar ile kaplandı. 
Baharla birlikte çiçek açan meyve 
ağaçları da kardan etkilendi. Başta 
kayısı, badem ve erik olmak üzere 
erken dönemde çiçek açan ağaçlarda 
don olayına rastlandığı bildirildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

110706 100 Bin Konut’un 
3 bin 800’ü Konya’da

İşkar Grup’tan 
kuaförlere destek

Afganistan’da  3.000 
çocuk sünnet oldu

Arınma vesilesi olsun
On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket iklimi, gönüllerin sultanı Ramazan, yarın itibariyle başlıyor. Ramazan 
ayının içinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde arınma vesilesi olması için kurallara uymak gerekiyor

RAMAZAN AYININ SOSYOL
BOYUTUNU UNUTMAYALIM

Yüce Allah’ı razı edebilmek için yerine 
getirilen ibadetlerin psikolojik, hikemi, sıhhi 
açılardan birçok faydasının görüldüğünü dile 
getiren Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Biz oruç 
tutarız, oruç ise bizi tutar, sabrı ve sükuneti 
öğretir. Diğer yandan bu ayın sosyal bir bo-
yutu da vardır. Asayişi bozan ya da yüz kızar-
tıcı suçların bile yok denecek kadar azaldığı 
bir aydır Ramazan. Bu ayın manevi etkisi 
iyilik ve güzellikleri de öne çıkarır” dedi.
n HABERİ SAYFA 7'DE

RAMAZAN’I EVDE İHYA
ETMEK MÜMKÜN

Ramazan’ın manevi ikliminin iğneden 
ipliğe her şeyi kuşattığını söyleyen SÜ 
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ramazan Altıntaş, “Ramazan mutlulu-
ğunu bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi koronavirüs nedeniyle evlerimiz-
de yaşayacağız. Camilerimiz dolup 
taşmayacak, kalabalık iftar sofralarımız 
olmayacak ama Ramazan’ı evimizde 
en güzel şekliyle ihya etmek mümkün” 
ifadelerini kullandı. 
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Kar, buzlanma ve sis
kazalara neden oldu

Soba bacalarından 
ölüm tüttü!

Konya ve çevresinde Nisan ayı-
nın ortasında etkili olan yoğun 
kar yağışı ve sis, kazaları da 
beraberinde getirdi. Aksaray 
Yolu’nda otobüs yan yattı, 6 kişi 
yaralandı. Karapınar’da ise yol-
cu otobüsü TIR’a çarptı, 6 kişi 
yaralandı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Karapınar ilçesinde sobadan 
sızan karbonmonoksitten zehir-
lenen yaşlı çift hayatını kaybetti. 
Doğanhisar’da ise sobadan 
sızan karbonmonoksit gazın-
dan zehirlenen 1 kişi hayatını 
kaybetti, hayati tehlikesi olan 
bir kişi de tedavi altında. 
n HABERİ SAYFA 6'DA

BEZ BEBEKLER SİLLE
MASALLARINI ÖĞRETECEK

EĞİTİM, KARATAY’DA
YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR

Selçuklu Belediyesi’nin proje destek programı 
kapsamında Sille Masalları bez bebekler aracılığıyla 
çocuklara öğretiliyor. Anaokullarında öğrenciler hem 

masal dinleyip hem de bez bebeklerin içini dolduruyor 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşki-
latı (UCLG-MEWA) ile birlikte Karatay Belediyesi 

yöneticilerine ve personeline yönelik eğitim çalışması 
gerçekleştirdi. n HABERİ SAYFA 4’TE

RAMAZAN BİLİNCİNİ
‘İFTARİYELİK’ ÖĞRETECEK

Konyalı çocuklar ramazan bilincini iftariyelik setiyle 
kazanacak. Meram Belediyesince, dini değerlerin 
öğretilmesi ve manevi duyguların pekiştirilmesi 

amacıyla hazırlanan iftariyelik adlı etkinlik seti, ilçedeki 
14 bin çocuğa dağıtıldı. n HABER SAYFA 10'DA

Ramazan ayımız 
mübarek olsun

Alışverişte tercih
bakkal olsun!

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Ramazan 
ayının gelişi sebebiyle 
yayımladığı mesajında, 
bu mübarek ayın ülkemiz, 
milletimiz ve tüm İslam 
dünyası için hayırlar 
getirmesini diledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Bakkallar Odası 
Başkanı Feridun Göner, 
mahalle bakkallarının 
önemine işaret ederek, 
alışverişte mahalle 
bakkallarının tercih 
edilmesinin bakkalların 
ayakta kalabilmesi adına 
önemli olduğunu vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 11'DE

Ramazan alışverişini 
yerel esnaftan yapalım

KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, 
Ramazan ayı öncesi yaptığı 
açıklamada, “Konyalı 
esnaflarımız Ramazan ayı 
için hazırlıklarını tamamladı. 
Kaliteli ve lezzetli ürünler 
için vatandaşlarımız yerel 
esnafımızı tercih etmeli” 
dedi.n HABERİ SAYFA 7'DE

Kaliteli hammadde 
kaliteli mamul veriyor

‘Okurların takdiriyle
buralara gelebildik’

Taşkınlar Un, günlük 200 tonluk kapasitesiyle 
hedeflerine doğru yürüyor. Kaliteden taviz 

vermediklerini belirten Taşkınlar Un Yönetim Kurulu 
Başkanı Haki Taşkın, “Kaliteli buğday, kaliteli un, 
kaliteli ekmek anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 5'TE

Çumra’nın büyük çaplı kitapevi olan Dünya Kitap 
ve Kırtasiye sahibi Rıdvan Uysal, “Bizi bu noktaya 
vatandaşlarımız getirdi. Bundan sonraki süreçte de 

onların takdiriyle nerede olacağımızı göreceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARIÇUMRA’NIN YILDIZLARI

Çumra’nın en ferah, en büyük 
ve en çeşitli kitapeviyle Dünya 
Kitap ve Kırtasiye evi, olanakları, 
güler yüzlü çalışanları ve sıcak-
kanlı davranışıyla tam anlamıyla 
bir marka haline gelmiş durumda. 
Çumra’da son yıllarda büyük bir 
atılım yaparak hızla büyüyen Rıd-
van Uysal önderliğindeki Dünya 
Kitap ve Kırtasiye evi, müşterile-
rinin de övgüsünü alıyor.

ÖĞRENCİLERİMİZ MADDİ BİR 
OBJE OLARAK GÖRMEDİK

Kendisini tanıtarak konuş-
masına başlayan Dünya Kitap 
ve Kırtasiye sahibi Rıdvan Uysal, 
“1990 yılında Çumra’da doğdum. 
2010 yılına kadar Hürriyet İlko-
kulu’nda okudum ardından liseyi 
Endüstri Meslek Lisesi’nde Ma-
kine bölümünü okudum. Selçuk 
Üniversitesi’nd3e 2 yıllık Makine 
Teknikerliği bölümünü bitirdim. 
Daha sonra Konya Şeker Fabri-
kası’nda 1,5 yıl makine teknikeri 
olarak çalıştım. Orada çalışırken 
bir öğretmen arkadaşımla konu-
şurken, kitapçı açsak gençlere ne 
gibi bir faydamız olur diye düşün-
meye başladım. İlk etapta 2013 
yılının ilk ayında Kırtasiye olarak 
başladık. 

Küçük bir dükkanda ilk ça-
lışmamıza başladık. Gelen giden 
öğrenci arkadaşlarımızla samimi-
yetimiz ve konuşmamız bizi bu 
seviyelere kadar getirdi. Öğrenci-
lerimizi maddi bir obje olarak hiç 
görmedik. Tabi kazancımız olacak 
ama temel amacımız çocuklarımı-
zın gelişimine katkı sağlamaktı. 
İkinci senemizde küçük olan dük-
kanımızın her alanını kullanmak 
birçok kitap temin ettim. 

Bu çalışmalarımız yaparken, 
Çumra’da çok büyük seviyede 
okuma potansiyelinin olduğunu 
gördüm. Bu yerimiz açmadan 
önce çok tepkiler aldım. ‘Çum-
ra’da kim kitap okuyacak. Bu ka-
dar kitabı kim satın alacak’ diye 
olumsuz tepkiler aldım. Ancak 
okuyucu kitlesini gördükten son-
ra birçok alanda kitap getirmeye 
başladım. İnsanlara katkı verebi-
lecek kitapları getirdik. 3 yıl sonra 
ise dükkanımızı büyütmeye karar 
verdik. Sağ olsun talep de olduğu 
için bu seviyeye geldik. 2019’da 
ise şu anki yerimize taşındık ve 
işlerimizi daha da büyüttük. dedi.

GENÇLERE SAHİP 
ÇIKMAK İSTİYORDUK

Gençlere sahip çıkmak adına 
bu işe atıldığını söyleyen Rıdvan 
Uysal, “Gençlere sahip çıkmak is-
tiyorduk. Çumra’nın da kitap an-
lamında çok eksiği vardı. Yıllardır 
Çumra’dayım bizim gibi çalışan 
veya bu denli büyük bir kitapevi 
görmedim. Gençleri kahve ya da 
başka alışkanlıklardan uzaklaştır-
mak için kütüphane tarzında her 
şeyin olabileceği bir alan oluştur-
mak istedik. Amacımız da genç-
lerdi. Şu an için kitaplara olan ilgi 
oldukça iyi inşallah bu talep böyle 
devam eder ve gençlerimizin geli-
şiminde katkımız olur.” ifadelerini 
kullandı. 

GELİR-GİDER NOKTASINDA 
SORUN YAŞIYORUZ

Pandemi sürecindeki duru-
mu değerlendiren, Uysal, “Okul 

olmayınca haliyle kitaba talep de 
arttı. Ancak ekonomik anlamda 
gelir-gider açısından istediğimiz 
noktada değiliz. Ödeme konu-
sunda bazen sorunlar yaşıyoruz. 
Kitap sektörü iyi durumda. Ancak 
kırtasiye anlamında okullar olma-
yınca talep düştü. Yerimiz geniş 
ve ferah. İnsanlar böyle alanlarda 
bulmayı seviyor. Kırtasiye, kitap 
ve kitabevi çalışmalarımızın yanı 
sıra oyuncak ve akıl oyunları gibi 
satışlarımızda var. Müşterilerimi-
ze sıcakkanlı yaklaşımımız onları 
etkiliyor bizim için de önemli olan 
bu tür yaklaşımlar.” şeklinde ko-
nuştu. 

REKABETSİZ BİR SATIŞ VAR
İnternetin kitap satışlarını sek-

teye uğrattığını açıklayan Dünya 
Kitap ve Kırtasiye sahibi Rıdvan 
Uysal, konuyla ilgili şunları söyle-
di: “Bizim olanağımız internet sa-
tışlarının önüne geçemiyor. Haya-
tımızın hemen hemen tamamına 
internet girdiği için insanlar kitap 
satışlarını kolaylıkla internetten 
yapabiliyor. Bunun hızına da bizle 

yetişemiyoruz. Rekabetsiz bir sa-
tış var. Bazen yayınevini arıyorum 
şu site benim sattığım fiyata bu 
kitabı satıyorum diyorum. Bana; 
önceden almıştır çok almıştır di-
yor. Bize de aynı fiyatı veriyorlar 
internet satışlarına aynı fiyatı 
veriyorlar. Bu çerçevede satış-
larımızda ister istemez düşüyor. 
Baktık olmuyor internet satışına 
biz de başladık. Mecburiyetten biz 
de o ortamda bulunduk.”

ÇUMRA TARIM ALANINDA 
ÇOK ZENGİN BİR BÖLGE

Çumra’nın ekonomik yapısına 
da değinen Rıdvan Uysal, “Tarım 
alanında Çumra çok zengin bir 
bölge. Birçok tarım yapan bölgeye 
öncülük eden bir ilçe konumunda. 
Teknolojinin gelişmesiyle tarım 
alanında da zorluklar eskisi gibi 
değil. 2 sene öncesine kadar bizde 
çiftçilik yapıyorduk. Ancak çiftçili-
ği bitiriyorlar. Bilinçli çiftçi kaza-
nıyor ama eskiden elen bilinçsiz 
çiftçilik yapanlar ya gününü gün 
ediyor ya da ona göre kazanıyor.” 
dedi. 

2 KATLI BİR KİTAPEVİ 
YAPMAK İSTİYORUM

Hedeflerini açıklayan Rıdvan 
Uysal, “Dünya Kitap ve Kırtasi-
ye’nin ilerleyen süreçte nereler-
de olacağını bize okuyucularımız 
gösterecek. 

Kendimizi yüksek yerlerde 
görmüyoruz. Bizi bu noktaya ge-
tiren Çumralı vatandaşlarımız. 
Bizi ileri noktalara taşıyacak olan 
da Çumralı vatandaşlarımız. Gü-
cümüz yettiği kadar bu işin peşin-
den gideceğiz. Kaliteli bir hizmet 

veriyoruz. İlerleyen zamanlarda 
daha büyük bir yer alabilirsek,2 
katlı bir kitapevi yapmak istiyo-
rum. Üst katını kafe tarzı ancak 
kitap okunacak şekilde kafe tarzı 
aşağı katı da kırtasiye malzeme-
leri ve okul araçlarıyla doldurmak 
istiyorum. Kütüphane tarzından 
böyle bir amacım var. Bu yeri ilk 
açtığımda öğretmenlerden çok 
övgü aldık. Hepsi teşekkür etti.” 
ifadelerini kullandı. 

AİLE BİREYLERİNE 
ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR
Kitap okuma alışkanlığı ko-

nusunda da konuşan kitap aşığı 
Rıdvan Uysal, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Kitap okuma nokta-
sında teknolojinin çok büyük bir 
etkisi var. İnsanlar kitap almıyor 
bunun yerine internetten PDF’ini 
ya da özetini okuyor. Bence kitap 
okuma alışkanlığının küçük yaşta 
temelinin atılması gerekiyor. Bu 
süreçte aile bireylerine de önem-
li görev düşüyor. Kendimiz evde 
elimize telefon alırsak ve çocuğu-
muzdan kitap okumasını bekler-
sek bu durum olmaz. Öncelikle 
kitap okuma etkinlikleri yapmalı-
yız. Kendi içimizde kararlaştırarak 
her gün akşam 10 dakika okusak 
bile faydasını oldukça fazla görü-
rüz. Ödüllü kitap fuarlarımız olu-
yordu ancak bu sene pandemiden 
dolayı gerçekleştiremedik. Sürekli 
gerekli kişilerle iletişim halindeyiz 
bu doğrultuda planlamalarımız 
var gerçekleştirirsek Çumra anla-
mında kitap okuma oranlarını da 
yükseltebiliriz.”

KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Çumra vatandaşlarına teşek-

kür eden Dünya Kitap ve Kırtasi-
ye sahibi Rıdvan Uysal, “Çumralı 
hemşerilerimize bizlere verdikleri 
desteklerden dolayı çok teşekkür 
ediyoruz. Kapımız herkese açık 
her zaman gelip, oturup, çayımı-
zı içebilirler. Bizim bir sloganımız 
var. ‘Okumak sanattır. Dünya’da 
her şey var.’ Her türlü konuda 
indirimlerimiz var. Bir şekilde 
müşterilerimize yardımcı oluyo-
ruz. Olmaya da devam edeceğiz.” 
dedi.
n  İLHAN ATLI

'Okurların takdiriyle
buralara gelebildik'

Çumra’nın büyük çaplı kitapevi olan Dünya Kitap ve Kırtasiye sahibi Rıdvan Uysal, “Bizi bu noktaya va-
tandaşlarımız getirdi. Bundan sonraki süreçte de onların takdiriyle nerede olacağımızı göreceğiz” dedi

Rıdvan Uysal
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Başkan Altay: Ramazan ayımız mübarek olsun
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ra-
mazan ayının gelişi sebebiyle ya-
yımladığı mesajında, bu mübarek 
ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm 
İslam dünyası için hayırlar getir-
mesini diledi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ra-
mazan ayının gelişi sebebiyle bir 
mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın 
mesajı şöyle: “Rahmet, mağfi-
ret ve bereketin ayı olan, on bir 
ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e 
kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. 
Ramazan ayı; kardeşlik, iyilik ve 
yardımlaşma duygularının yo-
ğunlaştığı, manevi iklimiyle huzur 
bulduğumuz mübarek bir aydır. 

İbadetlerimizi ve dualarımızı mu-
habbetle bütünleştiren bu mü-
barek ay; bizleri dünya ve ahiret 
hayatının huzuruna kavuşturmak 
adına bir vesiledir. Bu yılki Rama-
zan ayı, tüm dünyayı etkisi altına 
alan koronavirüs salgını nedeniyle 
buruk yaşayacağımız bir ay olacak. 
Neşe içinde birlikte iftarlarda bu-
luştuğumuz, teravihlerde camileri 
doldurduğumuz bu mübarek ayın 
manevi şölenini bu yıl maalesef 
tam anlamıyla yaşayamayacağız. 
Yine de bu tür hadiselerin dünya 
hayatımızda birer imtihan olduğu-
nu bilerek, Ramazan ayının coşku-
sunu hanelerimize ve gönülleri-
mize taşıyacağız. Ümit ediyorum 
ki tedbirlere sıkıca uyarak Cenabı 

Allah’ın da yardımıyla bu salgını 
da atlatacak ve önümüzdeki yıl 
birlik beraberlik içinde Ramazan 
ayının tüm güzelliklerini noksan-
sız yaşayacağımız günlere kavuşa-
cağız. Bu mübarek ayın hürmetine 
milletimizi ve tüm insanlığı salgın 
başta olmak üzere tüm musibet 
ve sıkıntılardan arındırması için 
Yüce Allah’a dua edelim. Birlik ve 
beraberliğin hiç olmadığı kadar 
önem kazandığı bu dönemlerde 
yüce dinimiz İslam’ın öğütlediği, 
Ramazan ayında önemle üzerinde 
durulan yardımlaşmayı ve pay-
laşmayı yaşantılarımıza şiar edin-
meliyiz. Dolayısıyla bu ayda zorda 
olan, sıkıntıda olan kardeşlerimizi 
gözetelim. Yetimin, öksüzün yü-

züne tebessüm, gönül kırgınlıkla-
rına merhem olalım. Küskünlükle-
re, dargınlıklara son verelim. Hep 
birlikte yeni başlangıçlara adım 
atalım inşallah. Bu duygu ve dü-
şüncelerle; üzerimize güneş gibi 
doğan, bin aydan daha hayırlı olan 
Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz, mil-
letimiz ve tüm İslam dünyası için 
hayırlar getirmesini Cenab-ı Al-
lah’tan diliyor; sağlıkla ve huzurla 
Ramazan Bayramı’na kavuşmayı 
temenni ediyorum. Tutulan oruç-
ların, yapılan ibadet ve hayırla-
rın Rabbimizin dergâhında kabul 
görmesi duasında bulunarak Ra-
mazan-ı Şerif’inizi can-ı gönülden 
kutluyorum…”
n HABER MERKEZİ

Kutlu aya kavuşmanın 
heyecanını yaşıyoruz

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Ramazan ayı dolayı-
sıyla yayımladığı mesajında ayrıca 
şu görüşlere yer verdi; “Ramazan 
ve oruç Cenab-ı Hak’kın sadece 
Müslümanlara değil tüm yeryüzü-
ne lutfettiği en büyük nimetlerden 
biridir. Bunalan gönüllere inşirah 
veren, kendine sarılan her insanı 
özüne ve güzelliklere kavuşturan, 
gerek dünya hayatında gerek-
se ahiret yolculuğunda huzur ve 
mutluluğun açılmaz sanılan ka-
pılarını açan bu kutlu zaman dili-
mine ulaşmış olmanın saadetini 
yaşıyoruz. Bizleri biraz burukta 
olsak bugüne yeniden ulaştıran 
Rabbime sonsuz hamdolsun. Ya-
şadığımız salgın süreci sebebiyle 
bu kutlu misafiri bu yıl da evleri-
mizde ve mahzun ağırlayacağız ne 
yazık ki.

Ancak biz şuna inanıyoruz ki; 
“her zorluğun ardından bir kolay-
lık gelir” Bu yıl en büyük duaları-
mızdan biri de bu olacak; “Cenab-ı 
Hak bizleri, sevdiklerimizi bu bela-
dan uzak tutsun, ülkemizi ve tüm 
insanlığı bir an önce salgından 
kurtarsın.

İftar sofralarımız eski neşe-
sinden uzak, sahurlarımız buruk, 
teravihlerimiz yalnız, büyükleri-
mizin boynu bükük olacak belki. 
Ama biz Meram Belediyesi olarak 
Ramazan’ımızın bir nebze olsun 
eski tadında yaşanması adına 
tüm hazırlıklarımızı yine en ince 
detayına kadar yaptık. Bu süreçte 
sosyal yardımlarımızla daha fazla 
hemşehrilerimizin ve ihtiyaç sa-
hibi ailelerimizin yanında olaca-
ğız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da Türk Kızılay ile birlikte ihtiyaç 
sahibi ailelerimizin iftar sofrala-

rına sıcak aş götürmeye devam 
edeceğiz. Yine Meram Vefa Sosyal 
Destek Grubumuz ile 65 yaş üzeri 
ve sokağa çıkma kısıtlaması olan 
hemşehrilerimizin acil market ve 
eczane alışverişlerini onlar adına 
yapmaya, faturalarını ödeme ko-
nusunda yardımcı olmaya devam 
edeceğiz. Onları Ramazan ayında 
da mahzun bırakmayacağız. Diğer 
taraftan salgın sürecinde denetim-
lerini iyiden iyiye sıklaştıran zabıta 
ekiplerimiz, Ramazan münasebe-
tiyle bu denetimlerini bir kat daha 
artıracak. Hijyen, gramaj ve etiket 
noktasında en küçük taviz verme-
den hizmet vermeye devam ede-
ceğiz. Tüm hemşehrilerimizin bu 
noktada da gönülleri rahat olsun.

Bunlar ve benzeri çalışmalar-
la idrak edeceğimiz, başı rahmet, 
ortası mağfiret ve sonu cehen-
nemden kurtuluş olan Ramazan-ı 
Şerif’in Meram’ımız, şehrimiz, ül-
kemiz, İslam Alemi ve tüm insan-
lık için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. Allah ibadetle-
rimizi kabul etsin. Birlik, beraber-
lik ve sağlık içinde bayramımıza 
kavuştursun.”
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi’nin proje destek programı kapsamında Sille Masalları bez bebekler aracılığıyla çocuk-
lara öğretiliyor. Anaokullarında öğrenciler hem masal dinleyip hem de bez bebeklerin içini dolduruyor

Bez bebekler Sille
masallarını öğretecek

Selçuklu Belediyesi kültürel 
projelere desteklerini sürdürüyor. 
Selçuklu Belediyesi 2020 yılı fikir 
destek programı kapsamında Ço-
cukların Sille tarihini daha iyi öğ-
renebilmeleri amacıyla öğrencilere 
bez bebeklerle Sille Masalları anla-
tılıyor.

 Bez Bebekler Sille Masallarında 
isimli proje ile çocukların bez bebek 
yaparak öğrenme süreçlerini kalıcı 
hale getirmeleri böylece tasarım ve 
beceri noktasında da onlara destek 
olunması hedefleniyor. 

Proje Selçuklu Belediyesi ta-
rafından yaptırılan 6 anaokulunda 
bin 300 öğrencinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Selçuklu Belediyesi ta-
rafından hazırlanan Sille Masalları 
kitabı çocuklar için revizyon edilerek 
projeye uygun hale getirildi. Böylece 

çocuklar öğretmenlerinin okuduğu 
masaldan sonra masal kahramanla-
rının daha önceden hazırlanmış bez 
bebeklerinin içini doldurarak masal-
ları öğrendi.

PEKYATIRMACI: SİLLE 
KÜLTÜRÜNÜ UNUTTURMAMAK 

BİZİM BİR GÖREVİMİZDİR
Projenin çocukların tarihi öğren-

meleri adına önemli olduğuna dik-

kat çeken Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Tarihimizi ve 
kültürümüzü unutturmamak, ge-
lecek nesillere aktarmak adına kül-
türel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bu projelerimizden bir tanesi de Bez 
Bebekler Sille Masallarında projesi. 
Eğitimci yazar Melek Hocamız proje 
koordinatörü olarak kitabı çocuklara 
uygun bir şekilde revize etti. Biz de 
Sille kültürünün tanıtımına verdiği 
katkıdan dolayı hocamıza teşekkür 
ediyorum. İnşallah bu proje ile ço-
cuklarımız Konya’mızın önemli tari-
hi mekanı olan Sille hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olacaklar. Sille kül-
türünü unutturmamak bizim için bir 
görevdir. Bu görevi çocuklarımızdan 
itibaren başlayarak temelden tarih 
bilincini aşılamayı hedefliyoruz.” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) ile birlikte Karatay 
Belediyesi yöneticilerine ve perso-
neline yönelik olarak “Sürdürülebi-
lir Kalkınma Amaçlarının İzlenmesi 
Eğitim Programı”nı gerçekleştirdi.

Karatay Termal Tatil Köyü’nde 
gerçekleştirilen eğitim semineri ile 
sürdürülebilir kalkınma amaçları-
nın şehre özgün şartlara göre plan-
lanması, hedefe ulaşma konusunda 
konulan ölçütlerin belirlenmesi, öl-
çümlenmesi, raporlanması ve tüm 
süreçlere vatandaşların dahil edil-
mesinin yanı sıra bu konuda belirli 
bir yol haritası hazırlama ve takip 
metotlarını aktarılması da amaçla-
nıyor.

İki gün süren eğitim seminerin-
de, her türlü üretimin ve verimliliğin 
daha artırılmasına yönelik yöntem-
ler, temel altyapı ve konut hizmet-
lerinin sağlanması ve çevrenin ko-
runması gibi daha birçok başlıklar 
uygulamalı ve teorik olarak ele alın-
dı. Seminerde ayrıca, yönetişimin ve 
finans kaynaklarının iyileştirilmesi 
için atılması gereken adımlar ve sür-
dürülebilir şehirler amacının gerçek-
leşmesini mümkün kılacak kurum 
ve kuruluşların hedefleri de anlatıldı.

KARATAY GÜZEL 
BAŞLANGIÇLARIN ADIMINI ATTI
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yöne-

timler Orta Doğu ve Batı Asya Böl-
ge Teşkilatı(UCLG-MEWA) Genel 
Sekreteri Mehmet Duman, “Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 
İzlenmesi Eğitim Programı”nın açı-

lışında yaptığı konuşmada, ulusla-
rarası düzeyde hazırlanan politika 
ve vizyon belgelerinin oluşturulma-
sında yerelin sesi olmak, oluşturu-
lan belgelerin yerele ulaştırılmasını 
sağlamak ve yerel yönetimlerin bu 
teorik çerçevelerin uygulama saha-
sı olması için bu eğitim çalışmasını 
yaptıklarını söyledi.

Belediye yöneticilerinin ve per-
sonelin eğitimi ile bilgilendirilmesi-
ne verdiği önem dolayısıyla Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı 
tebrik eden Mehmet Duman şun-
ları söyledi: “Tüm plan, proje ve 
taahhütlerin başarıya ulaşmasında 
kilit rol oynadığı gibi, kentsel taah-
hütlerde de ‘izleme ve raporlama’ 
mekanizması çok önemli bir işlev 
yerine getiriyor. Dolayısıyla yerel 
yönetimlerin hazırladığı ‘Gönüllü 
Yerel Değerlendirme Raporları’nı, 
şehirlerin 2030 Gündemi çerçeve-
sinde sağladığı gelişmeyi sunması 
nedeniyle önemsiyoruz. Bu raporlar 
aynı zamanda yereldeki tüm aktör-

leri içermesi açısından katılımcılık 
için de ayrı bir önem taşıyor. Sürecin 
önemini kavramış olan Karatay Be-
lediyesi’nde bu çalışmanın başlamış 
olmasından son derece mutluyuz. 
Bu program, bölgemizin ilk raporla-
rından biri olarak, Karatay Gönüllü 
Yerel Değerlendirme Raporu için de 
çok güzel bir başlangıç olacaktır.”

HİZMETLERİMİZİ BM KALKINMA 
HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA 

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca ise konuşmasında gerek 
yerel yönetimlerin gerekse o bölge-
de yaşayan vatandaşların faydasına 
olacak böylesine önemli bir proje 
içerisinde yer aldıkları için çok mut-
lu olduklarının altını çizerek Karatay 
Belediyesi’nin ilçe genelinde hayata 
geçirdiği hizmetler, yatırım ve proje-
ler hakkında da bilgi verdi.

Karatay Belediyesi’nin de UC-
LG-MEWA üyesi olduğunu hatır-
latan Başkan Hasan Kılca, “Göreve 
geldikten hemen sonra Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Hedefleri doğ-
rultusunda yapılanmamızı gerçek-
leştirmeye başladık ve bu kapsam-
da da belediyemizde yeniden bir 
yapılanmaya gittik. Proje ekibimizi 
oluşturduktan sonra sürdürülebilir 
kalkınma amaçlarının yakalanma-
sı amacıyla Tarımsal Hizmetler ile 
gençlik ve eğitimle ilgili müdürlük-
lerimizi kurduk. Ekiplerimiz 2 yıldır 
çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. 
Sıfır Atık çalışmalarımıza çok önem 
veriyoruz. Bununla ilgili ciddi yatı-
rımlar yaptık ve ekiplerimiz saha-
da ulaşmadık ev, iş yeri, okul veya 
kamu kurumu bırakmadılar. Örnek 
olacak çalışmalar gerçekleştirerek 
yolumuza devam ediyoruz. Kara-
tay’ın dört bir yanında yeşil çevrenin 
oluşturulması için çalışmalarımız 
var. Lavanta Bahçemiz ve yeni park 
çalışmalarımızla bu sürece katkı 
sunuyoruz. Güneş enerji santralleri 
kurduk ve yapacağımız yeni pazar 
alanlarının üzerlerini güneş enerji 
panelleriyle kaplıyoruz. Pek çok sos-

yal destek çalışması da yürütüyoruz. 
Örneğin kaymakamlığımız, valiliği-
miz ve belediyelerimizle işbirliği içe-
risinde, bu zorlu sürecin atlatılması 
için elimizden geleni yapıyoruz. 
Aşevimizle ve onlarca ailenin kaldığı 
Şefkat Evlerimizle hemşehrilerimi-
zin yanında olmaya devam ediyoruz. 
Eğitime önemli yatırım ve katkılar 
yapıyoruz. Okul ihtiyacı bulunan 
mahallelerimize yeni okullar yapıyo-
ruz. Sadece son 2 yılda 6 yeni eğitim 
tesisi yaptık. Bu 101 derslik demek. 
Dolayısıyla, UCLG-MEWA tarafın-
dan belirlenen 17 küresel amacın 
yerele yansıtılması noktasında Ka-
ratay Belediyesi olarak önemli işler 
yaptığımıza inanıyoruz. Her adımı-
mız ve hizmetimizle de bu hedefle-
rin yakalanmasını amaçlamaktayız. 
Karatay Gönüllü Yerel Değerlendir-
me Raporu kapsamında kentlerin 
2030 gündemini çok önemli görü-
yoruz. Bu eğitim seminerinin de bu 
amaca büyük katkı yapacağına ina-
nıyorum” ifadelerini kullandı.

2 GÜNLÜK EĞİTİM SEMİNERİNDE 
KARATAY İÇİN 

ÖNEMLİ OTURUMLAR
Karatay Belediyesi ve Birleşmiş 

Kentler ve Yerel Yönetimler Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkila-
tı(UCLG-MEWA) işbirliğiyle gerçek-
leştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinin İzlenmesi Eğitim Prog-
ramı”nın ilk gününde UCLG-MEWA 
Genel Koordinatörü Salim Korkmaz, 
UCLG-MEWA Komiteler ve Projeler 
Koordinatörü Melis Şahin ile Türkiye 
Belediyeler Birliği Proje ve Finans-
man Müdürü Cemal Baş, eğitim 
seminerinin amacı ve içeriği ile ilgili 
olarak birer sunum yaptılar.

İlk günkü eğitimlerin devamında 
ise eğitime katılan Karatay Belediye-
si yönetici ve birim temsilcileri, in-
teraktif grup çalışmasında Birleşmiş 
Milletler tarafından ortaya konan 17 
başlıkta proje çalışması gerçekleşti-
rerek ortaya çıkan söz konusu proje 
taslaklarının sunumlarını da yaptı-
lar. Yine eğitime katılan yönetici ve 
personeller, 2030 Gündemi’nin Ye-
relleştirilmesi, 2030 Gündemi’nin 
İzleme Mekanizmaları kapsamında 
Gönüllü Ulusal Değerlendirme Ra-
porları, Yerel ve Bölgesel Yönetim-
ler Raporu, Gönüllü Ulusal Değer-
lendirme Raporları ile Gönüllü Yerel 
Değerlendirme Raporları üzerinde 
çalıştı. Eğitim programının ikinci ve 
son gününde ise belediye çalışma-
ları ele alındı. Yine seminer kapsa-
mında “Karatay Gönüllü Yerel De-
ğerlendirme Raporları” konusunda 
çalışma yürütüldü.
n HABER MERKEZİ

Eğitim, Karatay’da yatırım ve hizmete dönüşecek
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Taşkınlar Un, günlük 200 tonluk kapasitesiyle hedeflerine doğru yürüyor. Kaliteden taviz vermediklerini belirten Taşkınlar 
Un Yönetim Kurulu Başkanı Haki Taşkın, “Kaliteli buğday, kaliteli un, kaliteli ekmek anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi

Kaliteli buğday, kaliteli 
un, kaliteli ekmek

1992 yılında faaliyete geçen, 
Konya-Ankara karayolu (20. Km) 
de bulunan Taşkınlar Un Fabrikası, 
kaliteden ödün vermeden büyü-
meye devam ediyor. Teknolojik ye-
nilikleri takip eden ve Ar-Ge çalış-
malarına önem veren Taşkınlar Un, 
gerek iç pazar gerekse dış pazarda 
güvenilir, dürüst kaliteli hizmetiyle 
söz önemli bir yerde bulunuyor. 10 
bin metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplamda 30 bin metrekarelik mo-
dern bir tesiste üretim gerçekleşti-
ren Taşkınlar Un, günlük 200 ton 
üretim kapasitesine sahip. Üretim 
kapasitesini artırmaya dönük he-
defleri olduğunu belirten Taşkınlar 
Un Yönetim Kurulu Başkanı Haki 
Taşkın, kalite politikasına yön veren 
temel prensiplerden taviz verme-
den kendi alanındaki hizmetin en 
iyisini verme gayretinde olduklarını 
söyledi. 
SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR YERDELER 

1992 yılında girdikleri un sek-
töründe önemli bir noktaya geldik-
lerinin altını çizen Taşkınlar Un Yö-
netim Kurulu Başkanı Haki Taşkın, 
geldikleri noktada günlük 200 ton-
luk üretim kapasitesine ulaştıklarını 
söyledi. Taşkınlar Un olarak hem iç 
piyasaya hem de dış piyasaya ürün 
gönderdiklerinin bilgisini veren 
Taşkın, “Taşkınlar Un olarak Türki-
ye’nin her yerine mal gönderiyoruz. 
Bunun dışında ihracat da gerçek-
leştiriyoruz. Daha çok Afrika, Orta 
Doğu bölgesine ihracat yapıyoruz. 
Bir dönem İngiltere’ye dahi ihra-
cat yaptık. Ancak şuanda pandemi 
sürecinde olduğumuz için ihracat 
noktasında biraz daha mesafeli du-
ruyoruz” dedi. 

KALİTEDEN TAVİZ VERMİYORLAR 
“Şuanda Taşkınlar olarak hem 

kalite hem hijyen konusunda 
önemli bir noktadayız” diyen Taş-
kın, konuyla ilgili şunları söyledi, 
“Daha önce unların içine katılan 
kanserojen maddeler vardı. Be-
yazlatmak amacıyla kullanılıyordu 
bu maddeler. Türkiye’de çok fazla 
böyle bir durum yoktu ama diğer 
ülkelerde unun beyaz olması isteni-
yor daha çok. Bu anlamda da unun 
içine bu tür maddeleri kullananlar 
oluyordu. Ama biz hiçbir zaman bu 
kanserojen içeren maddeleri ürün-
lerimizde kullanmadık. Bu mad-

delerin Türkiye’de kullanımı daha 
önce yasak değildi, sonradan yasak-
landı. Yasak olmadığı dönemlerde 
de bizim ürünlerimizde bu madde-
ler kullanılmazdı. Bu anlamda hem 
kalitede hem hijyende iyi durum-
dayız. Bizim anlayışımızda kaliteli 
buğday, kaliteli un, kaliteli ekmek 
vardır.”

HEDEFLERİ VAR
Sektörde büyümeye dönük 

önemli hedefleri olduğuna deği-
nen Taşkın, “Yatırımlarımız her yıl 
devam ediyor. Un sektöründe de 
büyümeyi hedefliyoruz. Eğer işler 
istediğimiz gibi olursa, pandemi 
sürecini iyi bir şekilde atlatabilir-
sek, günlük kapasitemizi 300 tona 
çıkarmayı hedefliyoruz. Hayvancılık 
sektöründe de varız ve orada da iyi-
yiz. Süt, besi ve küçükbaş üzerine 
çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 700 
bin metrekarelik bir çiftlik alanımız 
var. Orada 700’ün üzerinde büyük-
baş hayvanımız var. Yonca, silaj-

lık mısır gibi ürünleri de kendimiz 
üretiyoruz. Ürettiğimiz sütü de Süt 
Birliği’ne veriyoruz. Çalışmalarımız 
devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

SEKTÖRDE BAZI SIKINTILAR YA-
ŞANDI 

Sektörle ilgili açıklamalarda da 
bulunan Taşkın, Türkiye’nin yak-
laşık 20 milyon ton buğday üretim 
kapasitesi olduğunu anımsattı. An-
cak son yıllarda buğday konusun-
da bazı sorunlar ortaya çıktığını 
belirten Taşkın, şunları kaydetti, 
“Son birkaç yıldır kurak geçtiği için 
rekoltede düşüşler oldu. Ayrıca, 
Türkiye’de özelinde de Konya’da, 
hububat ekim alanları azaldı. Çift-
çilerimiz daha çok mısır, ayçiçeği, 
patates, pancar gibi ürünlere yö-
neldi. Dolayısı ile, hem kuraklık 
hem de ekim alanlarının azalma-
sı nedeniyle buğdayda azalmalar 
oldu. Tüm bu nedenlerden dolayı 
buğday üretimi bu sene 14 milyon 
tonlara kadar düştü. Bu da ithalata 
yönlenmemize neden oldu. Özel-
likle Rusya gibi ülkelerden buğday 
ithalatı gerçekleştirdik. Geçen yıl 
bu zamanlar tedarik anlamında da 
sıkıntılar oldu. Bu durum fiyatlara 
yansıdı ve yüzde 100’e varan fiyat 
artışları oldu.”

BUĞDAY STRATEJİK BİR ÜRÜN
Buğdayın stratejik bir ürün 

olduğunu, bu durumun göz ardı 
edilmemesi gerektiğini vurgulayan 
Taşkın, şunları söyledi, “Buğday 
stratejik bir üründür onun için ekil-
mesi gerekiyor. Bunun dışında gıda 
fiyatlarıyla ilgili devletimizin bir 
müdahalesi var. Daha önce pirinçte 

yapıldı, patates soğanda aynı sorun-
lar ve müdahaleler yapıldı. Yaklaşık 
birkaç ay öncesine kadar buğday fi-
yatlarında aşırı bir artış oldu ve dev-
letimiz müdahale etti. Devlet tara-
fından ithal buğday getiriliyor ve 
fabrikalara tedariki sağlanıyor. Bu 
anlamda şuanda fiyatlar noktasında 
piyasalar oturdu. Ancak buğdayda 
gelecek yıllarda sorun yaşamamak 
için özellikle Konya oldukça önem-
li. Çiftçimizin yeşil ürünlere yönel-
meleri yerine, hububat ürünlerinin 
ekim alanlarının artırılması gereki-
yor. Yeşil ürünler daha çok su tü-
kettiği için, yeraltı suyuna da zarar 
veriyor. Bu konuda biraz daha dik-
katli davranılırsa iyi olur diye düşü-
nüyorum. Çünkü buğday olmazsa 
olmazdır. Türk toplumu için ekmek 
oldukça önemlidir. Buğday ekimini 
bu anlamda artırmamız gerekiyor. 
Tarım politikasının da bu şekilde 
yürüyeceğini düşünüyorum.”

EKMEK İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye’deki israfa da dikkat çe-

ken Taşkın, özellikle ekmekte ciddi 
bir israf olduğunu söyledi. Bu duru-
mun acı verdiğini dile getiren Taş-
kın, “İstatistiklere göre ürettiğimiz 
ekmeğin yüzde 15-20 arasındaki 
oranı çöpe gidiyor. Bu demek olu-
yor ki, bizim attığımız bu ekmek-
lerle Afrika’da bir ülke rahatlıkla 
doyabiliyor. İnsanlar ekmek bula-
mıyor biz ekmeği çöpe atıyoruz. 
Dikkat ederseniz apartmanlarda 
ekmek çantaları oluyor, oraya atı-
lıyor ekmekler. Bunun dışında, ek-
mek fabrikalarında, restoranlarda 
ekmekler çuval çuval çöpe gidiyor. 
Bu da ekmeğin çok ucuz olduğun-
dan kaynaklanıyor diye düşünüyo-
rum. Bugün Türkiye’de neredeyse 
1 tane sigara ekmek fiyatında. Bir 
bardak çay ekmekten daha pahalı. 
Ucuz olduğundan dolayı önemsen-
miyor. İnsanların ihtiyacı olan 2 ek-
mek ama gidiyoruz 3 tane alıyoruz, 
2’sini tüketiyoruz diğerini bayatladı 
diye çöpe atıyoruz. Halbuki bayat 
ekmek sağlık açısından daha fay-
dalı. Ayrıca bizim kültürümüzde 
bayatlamış ekmekler değerlendiri-
lir, kızartılır veya köftelerin içerisine 
konurdu boşa götürülmezdi. Ama 
maalesef bugün dikkat edilmiyor” 
değerlendirmesi yaptı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Haki Taşkın
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Cansuyu, Afganistan’da 3.000 çocuğu sünnet ettirdi
Cansuyu, yeni faaliyet alanla-

rından biri olan sünnet organizas-
yonları ile mazlum coğrafyalarda-
ki insanların büyük bir ihtiyacını 
karşılıyor. Cansuyu Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği mağdur 
ve muhtaçlar için yeni projelerini 
hayata geçirmeye devam ediyor. 
Yetim Projesi’nden Kurban Orga-
nizasyonuna, gıda dağıtımların-
dan Temiz Su Kuyusu Projesi’ne 
kadar 23 farklı alanda faaliyet 
gösteren Cansuyu, nerede bir acı 
nerede bir mağduriyet varsa ora-
da olmayı sürdürüyor. Son olarak 
geçtiğimiz sene başlattığı sünnet 
organizasyonları ile dünyanın bir-
çok bölgesinde büyük bir ihtiyacı 
karşılıyor.

Afrika’da faaliyete geçirdiği 
sünnet organizasyonu ile sünne-
tin tecrübeli hekimler eşliğinde 
sıhhi şartlarda yapılmasını sağla-
yan Cansuyu, bu faaliyetini Asya 
ülkelerine de taşıyarak bir yeni 
organizasyon daha gerçekleştirdi.

Güney Asya Ülkesi olan Afga-
nistan’ın Mezar-ı Şerif bölgesinde 
3000 çocuğun sünnet düğünleri-
ni gerçekleştiren dernek, Türki-
ye’den götürdüğü Türk hekimler 
eşliğinde hijyenik şartları sağla-
yarak bayram havasında sünnet-
leri gerçekleştirdi. Operasyonlar 
devam ederken her gün kazan-

larda hazırlanan sıcak yemekler 
sünnet için gelen ailelere ikram 
edildi. Ayrıca sünnet olan çocuk-
lara da kıyafetler hediye edilerek 
programın tam bir şölen şeklinde 
geçmesi sağlandı ve bu büyük or-
ganizasyon bölge halkı tarafından 
memnuniyetle karşılandı.

Gerçekleştirilen faaliyet hak-

kında açıklamalarda bulunan 
Cansuyu Derneği Dış İlişkiler 
Koordinatörü Bilal Değirmenci 
imkânsızlıklardan dolayı gerçek-
leştirilemeyen sünnet faaliyetleri-
ni ulaşabildikleri tüm Müslüman 
Ülkelere götürmeye gayret ede-
ceklerini kaydetti. Değirmenci: 
“Güney Asya Ülkesi olan Afga-

nistan’dayız. Buraya Türkiye’den 
getirdiğimiz tecrübeli hekimleri-
mizle beraber 3000 Afganistanlı 
çocuğu Mezar-ı Şerif bölgesinde 
sünnet ettirdik. Şölen havasında 
gerçekleştirdiğimiz organizas-
yonda her gün kazanlarda sıcak 
yemekler pişirerek sünnete gelen 
ailelere dağıttık ve her çocuklara 

kıyafetler hediye ettik. Maalesef 
Afrika ülkelerinde sıklıkta karşı-
laştığımız imkansızlıklar, hijyenik 
şartların oluşmaması ve sağlık 
alanındaki yetersizlikler burada 
da mevcut. 40 yıldır, işgaller, sa-
vaşlar, iç karışıklıklardan muzda-
rip olan Afganistan’da, son yıl-
larda artan iç güvenlik sorunları 
sebebiyle kırsal kesimden büyük 
şehirlere göçü hızlandırmıştır. 
Ülkenin en büyük şehirlerinden 
biri olan Mezar-ı Şerif de bu göç 
dalgalarından payını almış ve bu 
durumlar sağlık alanında da bü-
yük bir problem olarak karşımıza 
çıkıyor. Bizlerde Cansuyu olarak 
binlerce çocuğu hijyenik şartları 
oluşturarak sünnet ettirdik. İn-
şallah hayırsever bağışçılarımızın 
da desteği ile sünnet alanındaki 
sıkıntıya çözüm olacağız ve önü-
müzdeki süreçte birçok ülkede 
on binlerce çocuğumuzun sünnet 
düğünlerini gerçekleştireceğiz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Karapınar ilçesinde sobadan sı-
zan karbonmonoksitten zehirlenen 
yaşlı çift hayatını kaybetti. Alınan 
bilgiye göre, Hankapı Mahallesi Par-
lak Sokak'taki evlerinde Cavit (74) ve 
eşi Fethiye Parlak'a (75) ulaşamayan 
yakınları, durumu polis ve 112 Acil 
Servis ekiplerine haber verdi. İhbar 

üzerine adrese giden ekipler, çiftin 
yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay 
yeri inceleme ekipleri ve savcı, evde 
incelemelerde bulundu. Sobadan sı-
zan karbonmonoksitten zehirlendik-
leri değerlendirilen çiftin cenazeleri, 
Karapınar Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırıldı.

Doğanhisar’da ise sobadan sızan 
karbonmonoksit gazından zehirle-
nen 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, 
saat 09.30 sıralarında Doğanhisar 
ilçesi Konakkale Mahallesi’nde ya-
şandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin 
Arslan (59) ve B.A. (59) evlerinde 
yakmış oldukları sobadan çıkan kar-

bonmonoksit gazından zehirlendi. 
Olay yerine sevk edilen sağlık ekip-
leri tarafından yapılan ilk müda-
halede Hüseyin Arslan’ın hayatını 
kaybettiği belirlendi. Hayati tehlike-
si olan B.A. ise Doğanhisar Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. n İHA - AA

Soba bacalarından ölüm tüttü!

Uyuşturucu operasyonunda
7 kişi tutuklandı

Kar sebebiyle felç olan 
trafik normale döndü

Karaman merkezli 5 ilde eş 
zamanlı olarak düzenlenen uyuş-
turucu operasyonunda gözaltına 
alınan 34 zanlıdan 7'si tutuklandı. 
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğüne bağlı ekipler tara-
fından gözaltına alınan zanlılar-
dan 7'si emniyetteki işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından ikindi 
saatlerinde adliyeye sevk edildi. 
Polisin geniş güvenlik tedbirleri 
arasında mahkemeye çıkarılan 1’i 
kadın 7 kişi tutuklanarak Karaman 
M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. 

Gözaltındaki 27 şüphelinin ise ha-
len emniyetteki işlemleri devam 
ediyor. Operasyonun düğmesine 
9 Nisan sabahı basıldı. Karaman 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
kentte uyuşturucu satışı yapanla-
ra yönelik sabaha karşı Karaman 
merkez başta olmak üzere İzmir, 
Muğla, Şanlıurfa ve Gaziantep ille-
rinde eş zamanlı olarak operasyon 
yaptı. Konya’dan gelen özel hare-
kat polislerinin de destek verdiği 
operasyonda 34 kişi evlerinde ya-
kalanarak gözaltına alınmıştı. n İHA

Antalya’yı Konya’ya bağlayan 
Akseki-Seydişehir karayolunda kar, 
fırtına ve tipinin etkisini yitirmesi 
ile birlikte trafik normale döndü. 
Antalya'nın Akseki ilçesinde dün 
saat 19.00 civarında başlayan kar 
yığışı nedeniyle bin 825 rakımlı 
Alacabel mevkisinde görüş mesa-
fesi sıfıra kadar düştü, kar kalınlı-
ğı da yer yer 50-60 santimetreye 
ulaştı. Gece birçok araç yolda kaldı. 
Karayolları ekipleri yolu kapatan ve 
kalan araçlara yardım ederek yolu 
trafiğe açılmasını sağladı.

Kar yağışı nedeniyle gece saat 
23.45'ten itibaren tırların geçişleri-
ne izin verilmedi. Uzun araçlar ile 
kar lastiği ve zinciri bulunmayan 
araçlar Akseki Bölge Trafik ekip-
lerince dinlenme tesislerine yön-
lendirildi. Kar yağışının Akseki'nin 
Yarpuz Mahallesinden itibaren et-
kili olduğu ve Konya'nın Seydişehir 

ilçesine kadar devam ettiği bildi-
rildi. Bin 825 metre rakımlı Alace-
bel'de kar ve tipi nedeni ile görüş 
mesafesinin sıfıra düştü. Bölgede 
kar kalınlığının yer yer 50-60 santi-
metreye ulaştı. Karayolları Alacabel 
Ekibi çok sayıda iş makinesi ile ara-
lıksız olarak kar kürüme ve tuzlama 
çalışması yaparak yolun trafiğe açık 
tutulmasını sağladı. n İHA

Konya ve çevresinde Nisan ayının ortasında etkili olan yoğun kar yağışı ve sis, kazaları da beraberinde getirdi. 
Aksaray Yolu’nda otobüs yan yattı, 6 kişi yaralandı. Karapınar’da ise yolcu otobüsü TIR’a çarptı, 6 kişi yaralandı

Yoğun sis ve buzlanma
kazalara neden oldu

Baharı bekleyen Konya’da kış 
mevsimi adeta yeniden geldi. Geç-
tiğimiz haftasonu Konya il merkezi 
ve çevresinde etkili olan kar yağışı, 
soğuk havayla birlikte dona dönüş-
tü. Sabah saatlerinde etkili olan sisle 
birlikte kaza kaçınılmaz oldu. Kaza-
larda 1’i ağır 12 kişi yaralandı. 

YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE 
YAN YATTI, 6 KİŞİ YARALANDI
Konya’da yolcu otobüsünün şa-

rampole yan yatması sonucu 6 kişi 
yaralandı. Kaza, saat 07.50 sıraların-
da Konya Aksaray Karayolu merkez 
Karatay ilçesi Akörenkışla Mahallesi 
yakınlarında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Konya’dan Aksaray 
istikametine seyir halinde olan R.M. 
yönetimindeki 16 KK 039 plakalı 
Setra marka otobüs, sis ve buzlan-
ma nedeniyle sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesiyle yolun 
sağ tarafına şarampole yan yattı. 
Kazada 17 yolcunun bulunduğu 
otobüste 6 kişi yaralandı. Yaralılar 
ambulanslarla hastaneye kaldırıla-
rak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ TIR’A 
ÇARPTI, 6 KİŞİ YARALANDI

Konya'da, yolcu otobüsünün se-
yir halindeki tıra çarpması sonucu 
6 kişi yaralandı. Hasan Çiğil idare-
sindeki 42 RV 707 plakalı Kontur 

firmasına ait yolcu otobüsü, Kon-
ya-Afyonkarahisar kara yolu Gele-
miş mevkisinde, Görkem Şener'in 

kullandığı 33 PK 547 plakalı tıra 
arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki 
6 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk 

edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk 
müdahalesi yapılan yaralılar, am-
bulanslarla Konya'daki hastanelere 
kaldırıldı.

KARA SAPLANAN AMBULANSIN 
İMDADINA İŞ MAKİNESİ YETİŞTİ
Konya’nın ilçelerinde etkili olan 

kar yağışının ardından buzlu zemin-
de yoldan çıkarak kara saplanan am-
bulans ve araçlar, Büyükşehir Bele-
diyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na 
bağlı ekipler tarafından kurtarılarak 
yollarına devam edebiliyor.

 Hasta taşıyan ve Hüyük-Do-
ğanhisar Karayolu üzerinde buzlu 
zeminde yoldan çıkarak kara sapla-
nan sağlık görevlilerinin imdadına 
Beyşehir’de bulunan Konya Büyük-
şehir Belediyesi Fen İşleri Daire Baş-
kanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
ekipler yetişti. Konakkale-Başlamış 
mahalleleri arasında kara saplanınca 
yoluna devam edemeyen ambulans, 
noktaya intikal eden iş makinesi ta-
rafından kurtarılarak yola çıkarıldı 
ve hastaneye gitti. Öte yandan, iş 
makineleri bölgede yoldan çıkan çok 
sayıda aracı kara saplandığı yerden 
çekerek mahsur kaldığı yerden kur-
tarıp yol üzerine çıkardı. Yollarda 
yaşanan buzlanma nedeniyle sürü-
cülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi 
istendi.
n AA-İHA
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Ramazan alışverişini 
yerel esnaftan yapalım

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Ramazan ayı öncesi 
yaptığı açıklamada, “Konyalı esnaf-
larımız Ramazan ayı için hazırlıkla-
rını tamamladı. Kaliteli ve lezzetli 
ürünler için vatandaşlarımız yerel 
esnafımızı tercih etmeli” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama ya-
pan KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, şunları söyledi: “İslam 
Âlemi ve Müslümanlar olarak bir 
Ramazan ayına daha kavuşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Konyalı 
esnaflarımız Ramazan ayı için ha-
zırlıklarını tamamladı. Her türlü 
ihtiyaç listesinde fiyat kriteri başı 
çekiyor ancak ucuz olsun diye de 
merdivenaltı alışveriş yapılmama-
lı. Kaliteli ve lezzetli ürünler için 
vatandaşlarımız yerel esnafımızı 
tercih etmeli. Ramazan ayı boyun-
ca sokağa çıkma kısıtlamaları ve 
pandemi tedbirleri gereği yiyecek 
içecek hizmet sektörünün kapalı 
olacağı, yalnızca evlere servis ya da 

gel-al usulü çalışacağı göz önüne 
alındığında evlerde daha fazla za-
man geçirilecek. Bununla birlikte 
iftar çadırları, aşevleri gibi Rama-
zan ayına özel toplu yemek alanları 
olmayacağından, tüm iftarlarımızı 
evlerimizde açacağız. Dolayısıyla 
evde tüketim her zamankinden 
fazla olacak. Konyalı hemşerile-
rimizden Ramazan ayı boyunca 
gel-al ve paket siparişlerini özel-
likle yerel esnaflarımızdan yaparak 
kendilerine destek vermelerini is-
tirham ediyorum.”

Başkan Karabacak Ramazan 
ayı mesajında da, “Tüm İslam Âle-
minin, Esnaf Teşkilatı’mızın, 58 bin 
esnaf ve sanatkârımızın Ramazan 
Ayını şimdiden kutluyor, dünya-
nın ve ülkemizin içinde bulunduğu 
pandemi döneminin biran önce 
bitmesini ve sağlıklı günlere tekrar 
kavuşmamızı Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

SÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, “Oruç, duygu eğitiminin önemli boyutları olan, 
sevgi, estetik, iyi ahlak ve şefkati geliştirir. İnsanlar arasında sosyal bağların güçlenmesine vesile olur” dedi

Ramazan’la kuşanalım!
İslam alemi için mübarek ayların 

başında gelen Ramazan ayı, insanla-
rın manevi arınmalarına da vesile 
olan bir dönem olarak ön plana çıkı-
yor. Ramazan sevinci geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi yılda ülkemizi ve dün-
yayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgını sebebiyle evlerde yaşanacak. 
Dolup taşan camileri ya da kalabalık 
iftar sofralarını göremesek de ra-
mazanı evlerimizde de ihya etmek 
mümkün. Selçuk Üniversitesi (SÜ) 
İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ramazan Altıntaş, Ramazan ayı-
na insanların nasıl bakması gerektiği 
ve bu mübarek ayda karşılıklı olarak 
gösterilmesi gereken saygı hususları 
üzerine bir açıklama yaptı.

‘RAMAZAN’IN MANEVİ 
İKLİMİ İĞNEDEN İPLİĞE 
HER ŞEYİ KUŞATIYOR’

SÜ İslami İlimler Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, 
Ramazan’ın manevi iklimi iğneden 
ipliğe her şeyi kuşattığına dikkat 
çekerek, “Ramazan ayı deyince ak-
lımıza; Evlerde, çarşı ve pazarda 
hareketlilik, teravih namazlarını eda 
için camilere koşma, sahura kalkma 
ve iftar etme, camilerde mukabele 
okuma, yardımlaşma ve paylaşma 
ahlakının zirve yapması geliyor. 
Çünkü Ramazan’ın manevi iklimi 
iğneden ipliğe her şeyi kuşatıyor, 
sarıyor. Dini bir atmosfer içinde ol-
duğumuzu hissediyoruz, derinden. 
Tüm iletişim araçlarında dini soh-
betler, gazetelerde ramazan köşele-
ri, camilerde Kur’an sesleri birbirine 
karışıyor, vaz’u nasihatler ediliyor, 
iftar yaklaşırken yollarda ciddi hare-
ketlilik, çarşılarda ise derin bir sükû-
net aklıma geliyor. Dahası, zamanın 
kutsallığı ve maneviyatı her yönden 
arzı endam ediyor.” Şeklinde konuş-
tu.

‘ORUÇ MADDİ VE MANEVİ BİRÇOK 
KAZANIM SAĞLIYOR’

Ramazan ayının maddi ve ma-
nevi yararlarına da değinen Altıntaş, 
“Mâtürîdî âlimlere göre, Allah’ın fi-
illerinde hikmet aranır. Bu bağlam-

da bizler ibadetleri Yüce Allah’ı razı 
etmek adına yerine getirirken; psi-
kolojik, sosyolojik, hikemî, sıhhî açı-
lardan da birçok yararlarını görürüz. 
Elbette bir Müslüman bu yararları 
öne çıkararak ibadet yapmaz, yarar-
lar dolaylı olarak ilahi lütuflar şeklin-
de kullara ihsan edilir. Olaya hikmet 
penceresinden baktığımız zaman ra-
mazan ayında oruç tutmanın insana 
kazandırdığı sayısız maddi ve mane-
vi faydalardan bahsedilebilir. Bunla-
rın başında ahlaki yönde olumlu bir 
değişimin yanında, zamanı bilinçli 
kullanma, sabır eğitimi, ibadetlerde 
yoğunlaşma, iradeyi kontrol altına 
alma, açların ve yoksulların halini 
empati yaparak düşünme, her an 
Allah’ın denetimi altında olduğu-
muzu hatırlama, Kur’an’la daha çok 
buluşarak zihin ve gönül dünyamızı 
zenginleştirme gibi durumlar gelir. 
Müslümanlar, Allah’ın emrine uya-
rak bir ay boyunca Ramazan’da oruç 
tutarlar. Dolayısıyla biz oruç tutarız. 
Bu söz bir yere kadar doğrudur. Asıl 
doğru olan, biz orucu, oruç bizi tut-
sun diye tutarız. Kendini tutma, belli 
bir irade eğitimi sonucunda ger-
çekleştirilen bir davranıştır. Çünkü 
insanın olaylar karşısında kendini 
tutması, kontrol etmesi çok zor bir 
olaydır. Hayatında insanın başına 
ne geliyorsa, kendini tutamadığı/
kontrol edemediği, dahası sabır ve 
metanet gösteremediği için geliyor. 
İnsan kendini tutamadığı zaman, 
kendini yitiriyor, kaybediyor, böyle-

ce kendine yazık ediyor, kendinden 
geçiyor ve felaketlere düşüyor. İşte 
bir ay boyunca ‘oruç tutan’ bir Müs-
lüman kendisini olaylar karşısında 
bırakmaması gerektiğini öğreniyor.” 
İfadelerini kullandı.

‘RAMAZAN AYI, SOSYAL BOYUTU 
OLAN BİR AYDIR’

Ramazan ayının sosyal boyutu 
olan bir ay da olduğunu ifade eden 
Altıntaş, orucun bireyler üzerinde 
birçok etkisi olduğuna da ifade ede-
rek, “Diğer taraftan ramazan ayı, 
toplumsal hayatta, asâyişi bozan ya 
da yüz kızartıcı suçların bile yok de-
necek düzeyde azaldığı aydır. Oru-
cun, manevî boyutu, insanda iyi-
liklerin, güzelliklerin, merhamet ve 
şefkat eğitiminin verilmesinde çok 
önemli bir vasıta olduğu hepimizin 
malumudur. Oruç da namaz gibi be-
denî bir ibadettir. Oruç bir ay müd-
detle bütün iç organlarımızı özellikle 
midemizi ve karaciğerimizi dinlen-
dirir. Bedenin hareketini düzenler. 
Bedene güzellik ve zindelik verir. İn-
sanlarda ulvî duygular uyandırır. Al-
lah bağlılığını artırır. Bu sebeple Hz. 
Peygamberin: “Oruç tutun, sıhhat 
bulun” buyurmalarının temel espri-
si budur. Oruç, duygu eğitiminin 
önemli boyutları olan, sevgi, estetik, 
iyi ahlak ve şefkat duygularını geliş-
tirir. İnsanlar arasında sosyal bağla-
rın güçlenmesine vesile olur. Oruç, 
insanlarda bencilliği giderir; pay-
laşmanın bir erdem olduğunu ha-
tırlatır. İnsanı sosyalleştirir; insana, 

yoksulları koruyacak bir sorumluluk 
duygusu ve alışkanlığı kazandırır. 
Oruç tutmakla, açlık ve susuzluğun 
ne anlama geldiğini bizzat yaşaya-
rak, başımıza gelebilecek savaş hali, 
yoksulluk, deprem gibi nice mahru-
miyetler karşısında nasıl sabır göste-
rilerek direnilebileceğini öğretir. Bu 
açıdan oruç, en güzel bir eğiticidir. 
Ruh sağlığı ve dinginliği açısından 
Ramazan ayı son derece önemlidir. 
Çünkü o, bir ay boyunca bir kimse-
nin 24 saatini meşgul eder. Örne-
ğin, sahur vaktinde kalkılacak, sahur 
yemeği yenilecek, vaktin doğrulu-
ğu hesaplanacak, çünkü falan saat 
falan dakikada artık yemek-içmek 
kapısı kapanacaktır. Gündüz, falan 
falan işler yapılacak, icabında toplu-
mun ihtiyaç sahiplerinin maddî-ma-
nevî ihtiyaçları karşılanacak, böylece 
birçok insan sevindirilmiş olacaktır. 
Bu, zengin ve fakir Müslümanlar 
arasında kurulan bir barış, kardeşlik, 
dostluk köprüsüne dönüşecek, böy-
lece, toplumun sosyal dokusu daha 
bir güçlenecek, birlik duyguları daha 
bir kuvvetlenecek anlamına gelir. 
Aynı zamanda Ramazan ayı, sosyal 
boyutu olan bir aydır. İslam dininde 
Ramazan ayı, toplu ibadet ayı olarak 
kılınmıştır. Bütün Müslümanlar aynı 
şekilde belirlenmiş zaman dilimin-
de oruçlarını tutarlar ve namaz için 
camide toplanırlar. Böylece ibadetin 
içtimaı boyutta tezahür eden coşku-
sunu hep birlikte yaşarlar ve hem 
de birbirleriyle görüşüp buluşma 
imkanı elde ederler. Neticede, ferdî 
olarak yapılan oruç ibadeti, içtimaı 
bir ibadet halini almış olur. Bir kim-
se tek başına oruç tutarsa, ahlaki ve 
ruhî faydalar elde eder ama, toplu 
olarak tutulan oruç da bu faydalar 
daha çok elde edilmiş olur. Ayrıca, 
Ramazan ayının manevî havası, bü-
tün toplum kesimlerinde iyilikleri 
öne çıkarma, kötülüklerden sakın-
ma ve takva ruhu ile donanma gibi 
ahlâkî alışkanlıklar kazanmamıza 
hizmet etmiş olur.” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

İşkar Grup’tan Kuaförler Odası’na destek
Son teknoloji epilayson cihazla-

rının üretimini gerçekleştiren İşkar 
Grup, Konya Berberler ve Kuaför-
ler Odası’na epilasyon cihazı hediye 
etti. İşkar Grup CEO’su Ferit İşkar ile 
Konya Berberler ve Kuaförler Odası 
Başkanı Veli Baranok arasında epi-
lasyon cihazının hibesi için protokol 
imzalandı. Törene Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 
KONESOB Başkan Vekili Osman 
Alp, Yönetim Kurulu Üyesi Pastacı-
lar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu 
ve Sıhhi Tesisatçılar ve Kaloriferciler 
Odası Başkanı Mehmet Ünlügül de 
katıldı. 

Oda Başkanı Veli Baranok, “İş-
kar CEO’su Ferit İşkar ile Konya 
Berberler ve Kuaförler Odasına epi-
lasyon cihazı hibe edilmesi konusun-
da bir protokol imzaladık. Kendisine 
odamızın yanında olduğu için bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Eğitim sa-
lonumuzda üyelerimize Mesleki Ye-
terlilik Belgesi vermek için bu cihazı 
kullanacağız. Hayırlı olmasını diliyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak da, berber ve kuaför es-
nafının yanında olan, onların mes-

leki gelişimlerine katkı sağlayacak 
olan yeni cihazın hibe edilmesinden 
ötürü İşkar Grup CEO’su Fetir İş-
kar’a şükranlarını sundu. 

İşkar Grup CEO’su Ferit İşkar, 
“Biz yerli üretim epilasyon cihazı ya-
pıyoruz. Mesleki Yeterlik sınavları da 
oluyor ve burada meslek öğrenmek 
için gelen insanlar oluyor. Onlar bi-
zim cihazlarımızda eğitim alsınlar ve 

iyi cihazlarla işi öğrensin diye odaya 
destek oluyoruz. Bizim cihazlarınız 
yerli üretim. Epilasyon cihazlarımızı 
Türk Mühendislerimiz üretiyor. Şu 
anda Türkiye'nin en iyi cihazlarından 
bir tanesi. Dünya standartlarında bir 
cihaz. Konya'da bu mesleğin geli-
şimine destek olabilmek bizim için 
onur ve gurur verici” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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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;

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



ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ 444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.

912 NİSAN 2021İLAN

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;

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

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 
Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE 
MAKİNASI ve ELEKTRİKLİ 

GEZER VİNÇ KULLANABİLEN 
ELEMAN ALINACAKTIR

• Askerliğini yapmış
• 25 yaşını aşmamış
•Tercihen lise mezunu

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ELEMAN ARANIYOR

 

Üniversitemiz Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak üzere 5 Adet Binek Araç (Şoförsüz) Kiralama 
Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  :2021/208998
1-İdarenin
a) Adresi   : Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Cad. No:235 42130 
      SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323508585 - 3322412300
c) Elektronik Posta Adresi : idarimali@ktun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Üniversitemiz Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılmak üzere 
      5 Adet Binek Araç (Şoförsüz) Kiralama Hizmeti Alımı/Açık İhale
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
      BAŞKANLIĞI AKADEMİ MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:235
      SELÇUKLU/KONYA
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 02.07.2021, işin bitiş tarihi 30.06.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE 
     BAŞKANLIĞI AKADEMİ MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:235
     SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 29.04.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü araç kiralama hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE 
BAŞKANLIĞI AKADEMİ MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:235 SELÇUKLU/KONYA adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, 
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
KTÜN İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1353972
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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

Sabah uyanırız, perdeyi aça-
rız ama içimizde bir mahmurluk, 
hava kapalı, yüzümüzü yıkarız 
ama hala uyanamamışızdır. Or-
talıkta dolanır durur, uyuşuk bir 
vaziyette harekete geçmek iste-
meyiz.

Gam, kasavet üzerimizde 
sanki görünmez bir güç bizi kont-
rolü altına almış bırakmaz.

Başka bir gün; dolunay çık-
mış, serin bir hava az bir bulut, 
hava gündüz gibi parlak insan 
yürüdükçe yürüyesi gelir, bir de 
şehrin kirli bir köşesinde değil de 
doğanın yakınına bir yerde iseniz, 
bir de çam ormanlarının kenarın-
da, dağlık bir doğa ortamında bir 
de deniz kıyısında iseniz, kendinizi 
durduramazsınız. Ruhunuz ka-
natlanmış uçar, yüreğiniz kabarır 
duygularınız depreşir, dilinize 
güzel bir nağme dolanır, aklınıza 
gelen her sözü nağmeler eşliğin-
de mırıldanırsınız.

Başka bir an, nefesiniz da-
ralır, başınız ağrır, yorgun hisse-
dersiniz, aynaya bakar gözünüz 
kanlanmış, ümitsizlik kaplar içini-
zi, dengeniz nedensiz bir şekilde 
bozulmuştur. Anlam veremez-
siniz. Dışarıda Lodos esiyordur. 
Ama siz bu rüzgârın adını bile 
bilmiyorsunuzdur. Yanınızda birisi 
ah lodos diyerek şikâyet ediyordur 
da siz hiç farkında değilsiniz. Oysa 
hormonlarınız içinizde şekilden 
şekle girerken lodos vücudumuz-
da hormonların ayarı ile oynuyor-
dur.

Biz sadece bunların kendimi-
zin başına geldiğini düşünürken, 
başka bir yerde benzer durumları 
az ya da çok yaşayan binlerce in-
san olabilir.

2006 ‘tının Mart ayının sonu 
hava sıcak ve çok güzel.  Öğlen 
14.00 gibi tam güneş tutulması 
var. Ellerimizde siyah camlar, 
gözlükler tutulmayı izliyoruz. 
Hava 25 derece civarında. Gü-
neş tamamen kayboldu. Gündüz 
gözü ile her yer akşam namazı 
vakti haline döndü. Şehrin ışıkları 
yandı.  Havada titreşimler oldu. 3 
dakika 15 saniye süren bu olay 
bitince üstümüzdekilere rağmen 
üşüdük. İçimiz soğudu adeta. O 
zaman düşünmüştüm; bu an 3 
saat sürse ne olurdu. Sanırım yeni 
gelen bahar geri gider, birçok bitki 
kurur, canlı dengesini kaybederdi. 
Hatta toplumlar bedensel ve ruh-
sal dengesizliklere maruz kalırdı. 

Tam tersi bir durumda cem-
re havaya, suya ve toprağa düşer-
ken bizim de ruhumuza bir sıcak-
lık geliyor. Tabiat başta çiçekler 
olmak üzere bütün canlıları ile 
renklenirken bizim de ruhumuzda 
canlanma başlıyor, ruhumuzda 
genişleme oluyor, kalbimiz coşu-
yor, bizde yaşama yeniden uyandı 
diyoruz.

İklim sanki bir orkestra gibi 
bütün evreni yönlendiriyor. Sanki 
iklim evrenin hormonu, değişim-
lerle onu bozuyor ya da dengeye 
getiriyor. Yaşamsal döngü ve 
ayar.

İnsan ve toplumda böyle 
değil mi?

Ruhumuzun en sıkılmış hali, 
zihnimizin en sığ dönemlerinde 
bazen bilerek bazen de istemimi-
zin dışında ruhsal olarak coşar, 
zihinsel alanımız genişler çöze-
mediğimiz problemleri çözmeye 
başlarız.

Eğer yaşamımızda edilgen 
bir yapımız var ve irademizi kul-
lanmayı öğrenememişsek, zihin-
sel becerilerimizi tam kullanamı-
yorsak o zaman yaşadığımız her 
olumsuz olayı çevremizden gelen 
etkilere göre değerlendiririz. 

Olumlu olanlar da tabi çev-
resel etkilerdir ama onu değer-
lendirirken çok da çevresel etkiye 
bağlamaz sahipleniriz.

Toplumlar da öyle bazen 
toplumu akvaryumdaki balıklara 
bile benzetiyorum. Bireysel ve 
toplumsal iradeleri tamamen rafa 
kaldırmışlar, hayatı sadece bek-
lentilerine göre değerlendirir ol-
muşlardır.  Toplumda milyonlar-
ca olay yaşanır da fark etmezler. 
Bu tip toplumlar ve insanlar basit 
beklentileri karşılandığı sürece 
hayatlarından memnundurlar 
bile…

Olaya tersinden bakalım. İn-
sanların böyle olduğunu bilenler; 
toplumu ve insanları böyle pasif 
bir davranışa sokabilirlerse kendi 
çıkarlarını koruyacaklarını düşü-
nerek, çıkarları doğrultusunda 
böyle bir toplumsal iklimi oluştur-
mazlar mı?

Nitekim böyle olmuyor mu?  
Süveyş kanalını bir gemi tıkıyor 
bütün dünya ekonomisi çalkala-
nıyor. Sanki güneş tutulması… 
Ekonomi tutuluyor. Dengeler alt 
üst.

Bir virüs çıkıyor. Çoğunluk 
üretildiği konusunda hem fiki-
riz…  Nemrud’un beynine sinek 
girmesi misali, bütün dünyanın 
ruhuna ,zihnine yaşamına yer-
leşen bu virüs her türlü yaşam 
biçimimizi kökten değiştiriyor.

Devletler hareketlendi. 
Üçüncü dünya savaşını yaşıyoruz 

sanki. Her gün yeni bir askeri ha-
reketlilik, dayanışma, ayrılık,   yeni 
pozisyonlar,   yeni oluşumlar ha-
berlerin başköşesinde oturuyor.

İnsanlığın iklimi değişiyor.  
11 Nisanda Yağan bu kar nasıl 
herkesi şaşkına çevirdi ise insanlık 
da gelişmeleri şaşkınlıkla izliyor. 
Daha ocak ayında kuraklıktan 
barajlar kurumak üzereyken şimdi 
kışı yeniden yaşıyoruz.

Küresel iklim değişikliği, 
karbon salınımı ve bunu savunan 
güçlerin ve devletlerin her şeye 
rağmen duyarsızlıkları ve ortam-
dan kendi lehlerine  düzen kurma 
çabası, ilginç değil mi?

Elbette en sağlamlarımız bu 
değişimde kendi kapasitesini en 
iyi tanıyan, zihnini kullanabilen, ru-
hunu kontrol edebilenler olacaktır. 
Bu değişken ortamda en sağlam 
insanlar dayanışan, ortak paydada 
buluşanlar, birbirini tamamlayan-
lar olacaktır. İradelerini kullanan 
kendi pozisyonlarını alabilenler en 
güçlüler olacaktır.

Tabi ki insanlığa iklim ola-
bilecek devlet ve yöneticiler, 
kurumuna iklim olabilecek yöne-
ticiler, şirketine iklim olabilecek 
patronlar, ailesine iklim olabilecek 
bireyler toplumun doğru geliş-
mesine katkı sağlayacak, insanlık 
adına da doğru pozisyon alarak 
sorumlulukla hareket ederlerse 
bu dengesizlik dengeye gelecektir.

Şu an görünen, insanlık 
teslim alınmıştır. Ama ümit her 
zamankinden çoktur.

Hukuktan çok adalet istiyo-
ruz diyen bir gençlik geliyor. Bun-
ların istedikleri sadece insanlarla 
insanlık arasında bir adalet değil. 
İnsanla evren arasında, yaşam 
arasında bir adalettir. Eminim bu 
yeni nesil insanlığa da bir iklim 
olacak türden.  

Doğal yaşamın işleyişi ile 
insan yaşamının doğallığı arasın-
daki iklimi düzenleyecek cinsten. 

Z kuşağı da denen bu ne-
sile toplumun büyük çoğunluğu 
anlamadığından veya algısının 
öyle yönlendirildiğinden öcü gibi 
bakıyor olabilir. Ama düşünen bir 
nesil.

Eğer bu nesil insanlık sıfat-
larından Kemal makamının bilge 
ruhuna bürünebilir ise sanırım 
kendilerinden sonraki nesille be-
raber, insan, insanlık, toplum ve 
evrenin bozulan dengesini yeni-
den kurabilirler.

Hepimiz, insan, toplum, ev-
ren iklimin etkisi altındayız.

Bireyin psikolojisi, toplumun 
sosyolojisi, tabiatın çalışma biçimi 
bu iklimim etkisi altında.

İklim yaşamın hormonal 
dengesi. Bunu dengeye getirecek 
güç adaleti ve vicdanı yaşamın 
ortak paydası yapmış olan nesiller 
olacaktır.

İNSAN TOPLUM VE İKLİM

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Konyalı çocuklar Ramazan bilincini iftariyelik setiyle kazanacak. Meram Belediyesi tarafından, dini değerlerin öğretilmesi 
ve manevi duyguların pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan iftariyelik adlı etkinlik seti, ilçedeki 14 bin çocuğa dağıtıldı

Ramazan bilincini
‘İftariyelik’ öğretecek

Meram ilçesinde yaşayan ço-
cuklar, belediyenin dağıttığı "ifta-
riyelik" adlı oyun setiyle manevi 
değerleri eğlenerek öğrenecek. 
Meram Belediyesi, Ramazan 
ayında çocuklar için "iftariyelik" 
adlı etkinlik seti hazırladı. Çocuk-
lar, ramazan boyunca her gün 
set içinden çektikleri kartta yer 
alan, yardımlaşma, komşuluk 
ilişkileri, ibadetler ve manevi de-
ğerler gibi konularda kendilerin-
den istenen eğitici ve keyifli gö-
revleri yerine getirecek. Oyunla 
öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan 
etkinlik setleri ilçedeki 14 bin ço-
cuğa dağıtıldı.

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, bereket ayını ço-
cuklara anlatarak, manevi duy-
guları yaşatabilmek için birçok 
etkinlikten oluşan "iftariyelik" 
setini hazırladıklarını söyledi. 
Ramazanın Konya'da bir başka 
güzellikte yaşadığını belirten 
Kavuş, salgın nedeniyle rama-
zan coşkusundan mahrum kalan 
çocukları bir nebze sevindirmek 
istediklerini dile getirdi.

Kavuş, gelecek için çocukla-
rın büyük önem taşıdığına vurgu 
yaparak "Çocukluğumuzun ra-
mazanları dediğimiz, hepimizin 
yaşadığı, geçmişten gelen çok 
güzel anılarımız var. Çocukları-
mızın da aynı ramazan ruhunu, 
maneviyatını yaşaması için eğle-
nerek öğrenmelerine uygun bir 

hediye seti hazırladık. Bu sayede 
çocuklarımız dini bilgilerini ve 
manevi duygularını keyifli bir şe-
kilde pekiştirecek." diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZ 
AİLELERİYLE GÜZEL BİR ETKİNLİK 

YAPMIŞ OLACAK’
Etkinlik setinin içeriği hak-

kında bilgi veren Kavuş, şöy-
le devam etti: "Her güne özel, 
çocuklarımızın aileleriyle veya 
kendilerinin yapacağı görev-
lerin yazılı olduğu kartlar var. 
Çocuğumuz ramazanın birinci 
günüyse bir numaralı kartı çe-
kip yazan görevi yapacak. Me-

sela ilk gün çocuğumuzun iftar 
duasını ezberleme görevi var. 
Yerine getirecek ve ailesiyle 
orucunu açarken iftar duasını o 
çocuğumuz yapacak. Otuz gün 
tamamlandıktan sonra çocukları 
sürpriz hediye bekliyor. Kum bo-
yama hediyesine kavuşacak olan 
çocuklarımız aileleriyle güzel bir 
de etkinlik yapmış olacak. Böy-
lelikle çocuklarımız, pandeminin 
de olumsuz ortamında maalesef 
kaybetmeye başladığımız mane-
vi havayı rahmet ayının ruhuna 
uygun yaşayacak."

Etkinlik setinin ilçedeki tüm 
üçüncü ve dördüncü sınıf öğ-
rencilerine dağıtıldığını belirten 
Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile "Enderun Meram Projesi" 
adıyla okullarda farklı bir eğitim 
programı yürüttüklerini ve "ifta-
riyelik" etkinliğinin de onun bir 
parçası olduğunu kaydetti.

Meram Kaymakamı Resul 
Çelik de çocuklara milli mane-
vi değerleri benimseterek bu 
değerleri geleceğe taşımak is-
tediklerini dile getirdi. Çelik, 
"Gençlerimiz, çocuklarımız bizim 
hazinelerimiz, servetlerimiz, ge-
leceğimizdir. Onlara ne verecek-
sek küçük yaşlarda vermemiz 
gerekiyor. O manada iftariyelik 
etkinliğimiz, eğitimlerine direkt 
katkı sunacak çok kıymetli bir 
projedir." değerlendirmede bu-
lundu. n AA

Yunus da Akif de dirilişi simgelediler
Türkiye Yazarlar Birliği Kon-

ya Şubesinde Konya Büyükşehir, 
Karatay, Selçuklu ve Meram Be-
lediyelerinin katkılarıyla 2021 yı-
lının “İstiklâl Marşı’nın 100. Yılı” 
ve “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” 
olması münasebetiyle düzenle-
nen programlardan biri olan “Yu-
nus’tan Âkif’e Şiirin Değiştirme 
Gücü” konuşuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kon-
ya Şubesine ait sosyal medya ka-
nallarında canlı olarak yayınlanan 
ve yönetimini, TYB Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Duran Çe-
tin’in yaptığı programın konuğu 
Şair-Yazar Mustafa Özçelik’ti. 

ŞİİRDE DUYGUNUN YANINDA 
İDRAK DA OLMALIDIR

Şiir nedir sorusuna cevap ola-
rak; “Anlamları bilmek, hissetmek, 
farkında olmak, idrak etmek anla-
mına gelir. Vezinli kafiyeli sanatlı 
sözdür. Şiirde hissetmek ve idrak 
etmek birliktedir. Duygu ve fikir 
beraberdir.” diyerek başladı. Ko-
nuşmasında Kur'an-ı Kerim ve Ha-
dislerde şiirin yerinden bahseden 
Özçelik, şiirin olumlu bir şekilde 
kabul görmesinin şiirin içerikleriy-
le ilgili olduğunu söyledi.

Özçelik, “Haksızlığa uğranıl-
dığı zaman kedini şiirle savunma 
hakkı âyet ile sabittir. Heva ve 
heves ile söylenen şiirin kabul gör-
mediğini biliyoruz. Peygamberimi-
zin şairlerinden Hassan b. Sabit ve 
Abdullah b. Revaha ve Ka’b gibi 
sahabîler İslâm’ı savunmuşlar ve 
haksızlıklara karşı şiirleriyle karşı 
koymuşlardır” diye konuştu. 

HER İKİ ŞAİR DE YILIKILIŞ 
DÖNEMİNDEN SONRA GELEN 

DİRİLİŞ ŞAİRLERİDİR
Selçuklu’nun yıkılışından son-

ra Osmanlı’nın kuruluş ruhunda 
Yunus şiirlerinin tesirinin büyük 
olduğuna vurgu yapan Özçelik, 
“Osmanlı’nın yıkılışıyla da Cum-
huriyetin kuruluşunda Mehmet 

Âkif şiirlerinin etkisi vardır. Yıkı-
lışların travmasını atlatmaya katkı 
sağladıkları bir gerçektir. Şiirleri 
iyileştirici ve uyarıcı bir özelliğe 
sahiptir. Dönemleri itibariyle ben-
zeşiyorlar. 

Diğer benzeşen noktaları ise, 
kaynakları açısından birliktelikle-
ridir. İkisinin de şiirin kaynakları 
Kur'ân-ı Kerim ve sünnettir. İki-
si de Kur'ân-ı Kerim şairidir. Her 
ikisi de Anadolu şairidir, yerli ve 
millîdirler. Şiirleri tebliğ ve telkin 
maksatlıdır. Sözün gücünü insan-
lar üzerinde olumlu bir şekilde kul-
lanmışlardır.

Yunus şiirleri tasavvuf ile ilgi-
lidir. Âkif ise dönemine uygunluk 
içinde felsefe içindedir. Çünkü 
Âkif, yaşadığı dönemde var olan 
İslâm’a aykırı felsefelere karşı te-
fekkür ve hikmete dayalı şiirler 
söylemiştir. İnsanları bidat ve hu-
rafelerden, Kur’ân ve Sünnet haki-
katine çağırmıştır. 

Etki güçleri açısından da ben-
zeşiyorlar. Türkiye’de en etkili şair-
ler içerisinde zirvede yer almışlar-
dır” ifadelerini kullandı.

HER İKİ ŞAİR DE HALKI ŞİİRLE 
DÖNÜŞTÜRMÜŞLERDİR

Her iki şairin de Türkçe kul-
lanarak İslâm dünyasına Türkçe-
nin önemini gösterdiklerine işaret 
eden Mustafa Özçelik, “Kâl ve hâl 
meselesi, şiirlerde öneme haiz bir 
konudur. Sözlerinin etkisi onların 
söylediklerini bizzat yaşamış olma-
larından kaynaklıdır. Yunus Emre 
ve Mehmet Âkif, dönemlerinin 
ihtiyaçlarına göre aşk-sevgi, inanç, 
ibadet ve ahlâk ile ilgili temaları 
işlemişlerdir. Bunlarla zihinlerde 
meydana gelen şüpheleri, karar-
sızlıkları, güvensizlikleri, umut-
suzlukları ortadan kaldırmışlar ve 
tertemiz, kaynağa bağlı, bir İslâm 
anlayışının doğmasına sebep ol-
muşlardır. Yıkılışın etkisini dirilişe 
dönüştürmüşlerdir. Halkı şiirleriy-
le değiştirip dönüştürmeleri, şiirin 
etkileme gücünü de ortaya koy-
muştur. Yunus Emre’yi besleyen 
iki kaynaktan biri İbn Arâbî, diğeri 
ise Mevlâna’dır. Bu kaynaklar gö-
nüllerin tabibidirler, Anadolu’nun 
manevî kurucularıdırlar.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Geçen hafta Ticaret Bakanlığı tara-
fından açıklanan 2020 yılı e ticaret de-
ğerleri birçok şeyi bizlere söylüyor. Özel-
likle küresel salgın ile dünya ölçeğinde 
de ticarette e ticaret etkisini göstermiş 
gözüküyor. 

ÖNCELİKLE 
Küresel e ticaret ve ülkemiz e tica-

ret rakamlarını karşılaştıralım; (Bakanlık 
karşılaştırmayı dolar ve TL olarak yap-
tığından YANİ karşılaştırma aynı para 
birimleri üzerinden yapılmadığından 
dolara çevirmek gerek.)

• Dünyada e-ticaretin yıllık bazda 
yüzde 18 büyürken, 2020 yılı dünya 
e-ticaret hacminin 4,3 trilyon dolar 

• Türkiye'de e-ticaret hacminin 
2019 yılına göre yüzde 66 artış göste-
rerek 136,2 milyar liradan 226,2 milyar 
liraya yükselmiş.  

ÜLKEMİZ ÖZELİNDE  
Klasik (Geleneksel) ticaret ile e tica-

reti karşılaştırırsak;
• E-ticaret hacminin genel ticarete 

oranı 2019 yılında yüzde 9,8 iken, 
• 2020 yılında 5,9 puan artışla orta-

lama yüzde 15,7’ye çıkmış.

E DIŞ TİCARETTE 
AÇIK MI VERİYORUZ?

Elektronik ortamda yurt dışından 
alınan (e ithalat) ve yurt dışına satılan (e 
ihracat) değerlerine baktığımızda ise;

• E ihracat, 9,3 milyar lira ile toplam 
dış e ticaret hacminin yüzde 4,2’sini 
oluştururken

• E ithalat diğer 9,9 milyar lira ile 
toplam e ticaret hacmi içerisinde yüzde 
4,4’ünü oluşturmuş. 

• E dış ticaret açığımız ise 600 mil-
yon dolar olmuş. 

• Ülke içerisindeki toplam e tica-
ret ise, 226,2 milyar lira içerisinde, 207 
milyar lirayla yüzde 91,4’nü oluşturmuş 

EKONOMİK BÜYÜKLÜK 
OLARAK BAKTIĞIMIZDA 

E-ticaret harcamalarının Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıladaki (GSYİH) oranı bir ön-
ceki yıla göre yüzde 51,8'lik önemli bir 
artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiş.

SEKTÖRLERDE 
ARTAN VE AZALANLAR 

E ticarette, en fazla artış gösteren 
sektörler; 

• Gıda süpermarket

• Beyaz eşya,
• Giyim, ayakkabı ve 

aksesuar, 
• Elektronik,
• Yemek, yüzde
• Ev, bahçe, 
• Mobilya ve dekoras-

yon 
• Eğitim ve danışman-

lık,
• Çiçekçilik,
• Metalürji ve kimya 

sektörleri iken, 
E ticarette, en fazla düşüş gösteren 

ise; 
• Hava yolları, 
• Seyahat taşımacılık, 
• Konaklama, 
• Eğlence ve sanat sektörleri olmuş 

TÜKETİMDE KONYA SEKİNCİ SIRADA 
E Ticaret alışverişlerinde, Konya 

sekizinci sırada yer alırken (sıralama-
da; 6,7,8.) İllerin hepsinin oranı yüzde 
2 iken Konya altıncı ve yedinci sıraları 

burun farkıyla (küsuratla) 
kaybettiğini görmekteyiz. 
İlk üç ile sırasıyla; 

• Yüzde 35’ini İstan-
bul, 

• Yüzde 11’ini Anka-
ra, 

• Yüzde 6’sını İzmir
İŞLETME SAYISINDA 

KONYA ALTINCI 
SIRADA 

E Ticaret faaliyetin-
de bulunana işletme sayılarına bakar 
ve ona göre sıralama yaptığımızda ise 
Konya 6.005 adet firmayla yüzde 2 ile 
(yüzdelik oran yine değişmemiş) altıncı 
sırada yer almakta. İlk üç il sırasıyla;

• Yüzde 43 İstanbul, 
• Yüzde 9 Ankara, 
• Yüzde 7 İzmir
E TİCARET = ERKEK EGEMEN 
E ticaret üzerinden yapılan harca-

maların yüzde 52’si erkekler tarafından 
gerçekleşirken, yüzde 48’si se kadınlar 

tarafından gerçekleştirilmiş. 
ESAS MESELE: İADE/İPTAL 
İade veya iptal demek; istenilen 

ürünün gelmemesi üzerine yapılan bir 
işlem olduğundan burası biraz önemli. 
E-ticarette iade ve iptal işlemlerinin;

• Beyaz eşya sektöründe, yüzde 46 
(eyvah da eyvah) 

• Giyim -ayakkabı ve aksesuarda 
yüzde 35 

• Hava yollarında, yüzde 8
• Seyahat sektöründe ve yüzde 6
• Ev bahçe ve mobilya sektöründe 

yüzde 4 olarak gerçekleşmiş.
DİĞER PARAMETRELER 

• Ödeme yöntemi açısından; kartlı 
ödeme, yüzde 66 ile birinci iken diğerleri 
sırasıyla EFT ve kapıda ödeme,

• Ödemelerim yüzde 74’ü peşin 
iken yüzde 26’sı ise taksitli 

• Toplam ziyaretin alışverişe dönüş-
me oran yüzde 1,8

• Günler itibariyle yapılan alışverişle-
rin yüzde 20’si pazartesi günü en fazla 
alışveriş yapılan gün iken en düşük alış-
veriş ise yüzde 9 ile pazar günü

• Aylar itibariyle baktığımızda ise 

gerçekleşen alışverişlerin en fazlası yüz-
de 12 ile Kasım ayı iken en düşük olan 
ay ise yüzde 6 ile Nisan’da gerçekleşmiş.

ESAS KONUYA GELİRSEK 
Maalesef özellikle Kovid 19 süre-

cinde bel bağladığımız e ihracat 2019 
yılına göre oransal bağlamda oldukça 
düşmüş. 

Bunun en büyük sebebi ise ülke 
içerisinde gerçekleşen e ticaretin art-
ması direkt sebep olarak gözükmekte. 
Toplam içerisinde; 

• Ülke içi e ticaret oranı; 2019 yılı 
yüzde 85 iken, 2020 yılında 91,4’e yük-
selmiş,

• E ihracat oranı; 2019 yılında 
yüzde 9 iken, 2020 yılında 4,2 oranına 
düşmüş

• E ithalat oranı; 2019 yılında yüzde 
6 iken, 2020 yılında 4,4 oranına düşmüş

SONUÇ: E ticareti etkileyen birçok 
direkt faktörler varken bazı dolaylı faktör-
ler daha da fazla etkili olabiliyor. Örneğin 
kargo gibi. Acaba e ihracatın oransal 
bağlamda şiddetli düşüşün arkasında 
uluslararası kargo yeterlilikleri/ yetersiz-
likleri ile maliyetleri olabilir mi?

2020 E -TİCARET RAKAMLARI

Konya’da 3 kuşak köftecilik ya-
pan Tatgil ailesi, 67 yıldır değişme-
yen damak lezzetiyle müşterilerine 
hizmet vermeye devam ediyor.

Konya’nın tarihi Bedesten Çar-
şısı’nda 1950 yılında muhasebeci 
olarak çalışan İsmail Tatgil, eleman-
ların işten çıkması üzerine mutfağa 
geçerek lokantacılık yapmaya başla-
dı. Askerden geldikten sonra çocuk-
ları ile beraber kendi iş yerini açan 
Tatgil, torunlarının da büyümesiyle 
3 kuşak kendine has ’şişek kuzu’ 
köftesiyle müşterilerine hitap etme-
ye devam etti. Pandemi nedeniyle 
belirli günlerde iş yerine gelen İsma-
il Tatgil ve ailesi, kuşaktan kuşağa 
köfteciliği sürdürmenin gururunu 
yaşıyor.

‘AZIN BEREKETİ ÇOKTAN HAYIRLI’
Birinci kuşak olarak iş yerini 

açan dede İsmail Tatgil, köftecili-
ğe ilk olarak 1950 yılında Bedesten 
Çarşısı içerisinde bulunan kebapçı-
ların içinde başladığını ifade ederek, 
“1956 yılında askere gittim geldim. 
Askerden sonra iki oğlumla beraber 
halen kebapçılık yapıyoruz. Aşağı 
yukarı 1958 yılından sonra devam-
lı çalışıyoruz iki oğlum ve ben. Ben 
birinci kuşak, oğlum ikinci kuşak ve 
torunum İsmail üçüncü kuşak. Ha-
len çalıştırıyoruz ve hiç değiştirme-
dik dükkanı” ifadelerini kullandı.

Herkes gibi köfte yaptığını ancak 

yıllardır kullandığı şişek kuzu etine 
hiçbir şey karıştırmadığını anlatan 
Tatgil, “Süt kuzusu değil ama şişek 
cinsinden kullanıyorum. Halen de-
ğiştirmedim ve hiçbir şey karıştır-
madım. Köfte, kuşbaşım ve tavuk 
şişle senelerdir buradayız. Aşağı 
yukarı 40 sene oldu. Lokanta çoğal-
dı, herkes bulduğu yere giriyor ama 
benim burası ayrıcalıklı. Ben burada 
köftemi, cacığımı, salatamı, rokamı 
veriyorum. Cacık yerlerse bir tane 
de fazla veriyorum. Onun da parası-
nı almıyorum. Kola, su içilirse de pa-
rasını almıyorum. Başka yerlerde su 
bile içilse para yazar, salataya para 
yazar, ben onu yapmıyorum. Bura-
da hepsi içerisinde köfte fiyatı ne ise 
Allah bin bereket versin. Azın bere-
keti çoktan hayırlı. 100 kazanacağım 
bugün kazanacağım demiyorum, 50 

kazanacağım bugün kazanacağım. 
Ne kadar şükretsek az. Ben ihti-
yarladım, şu anda uşaklar ikinci ve 
üçüncü kuşak olarak çalışıyorlar” 
diye konuştu.

‘52 SENEDİR DEVAM EDİYORUZ’
Oğul Mustafa Tatgil ise, bu işe 

babasıyla beraber başladıklarını be-
lirterek, “Onla beraber de sürdürü-
yoruz. 52 senedir devam ediyoruz. 
Bu dükkanda 32 senedir bulunuyo-
ruz. Babadan gelme parmak köfte, 
kuşbaşı ve tavuk olarak piyasaya 
çıktık. Bizi sevenlerin desteğiyle 
bugünlere geldik. 32 senedir bura-
dayız. Allah’ın izniyle yolumuza de-
vam ediyoruz. Aynı düzen, aynı şekil 
ve aynı titizlikle devam ediyoruz. 3 
kuşak beraberiz. Babamdan bana, 
benden de oğlana üçüncü kuşak ola-
rak devam ediyor. Allah emanetini 

almasın devam edeceğiz inşallah” 
dedi.

‘BUNUN İÇİN GURURLUYUZ’
Torun İsmail Tatgil de, 3 kuşak-

tır işlerini beraber devam ettirmenin 
gururunu yaşadıklarını ifade ederek, 
“Bunun için gururluyuz. 69 yıldır 
babam, dedem ve ben olmak üzere 
devam ediyoruz. Bu titizliği ve düze-
ni devam ettirmek artık bizim göre-
vimiz. Tabii ki bu sürecin güzel olan 
tarafı da bizim iletişimimiz çok kuv-
vetli. Yani birinci ya da ikinci kuşak 
olsun görev paylaşımımız ve kendi 
aramızdaki iletişimin kuvveti süreci 
daha rahat ve uzun senelere götür-
mesinin sebebidir diye düşünüyo-
rum ben. İnşallah üzerimize düşen 
görevi tam anlamıyla yapacağız. Bu-
nun için gururluyuz” diye konuştu.
n İHA

‘Bakkalı yaşatalım ki 
mahallemizin ışığı sönmesin’

Üyelerinin hakları için
12 hedef belirlediler

Konya Bakkallar Odası Başkanı 
Feridun Göner, mahalle bakkalları-
nın önemine işaret ederek, alışve-
rişte mahalle bakkallarının tercih 
edilmesinin bakkalların ayakta ka-
labilmesi adına önemli olduğunu 
vurguladı. 

Bakkalların sokakların neşesi 
olduğunu söyleyen Göner, “Bak-
kal, bir dost kadar samimidir, her 
zaman için yakınınızdadır. Bu bağ-
lamda Konyalı hemşerilerimiz bu 
çağrımıza kulak versinler. Alışve-
rişlerde bu salgın sürecinde yerel 
esnafa destek versinler. Konya’nın 

parası Konya ekonomisi içinde 
dönsün. Zengin vatandaşlarımız 
da zekat ve hayır yapacaklarında 
da bakkallarla iletişime geçsinler. 
Ecdattan günümüze zimem gele-
neğini yaşatarak muhtaç ailelerin 
veresiye defterlerini ödesinler. Bu 
yardımlaşma kültürünü yaşatsın-
lar. Mahallenin ihtiyaç sahibi fakir 
fukarasını bakkal amcalardan daha 
iyi kimse bilmez. Eğer gerçek ihti-
yaç sahiplerine ulaşmak istiyorsak 
doğru adres mahallenin bakkalı-
dır” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 
Konya’da konutların yapımı devam ediyor. Proje çerçevesinde Konya’ya toplamda 3 bin 800 konut yapılacak

100 Bin Sosyal Konut’tan 
3 bin 800’ü Konya’nın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
koordinasyonunda hayata geçirilen 
ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Baş-
kanlığınca yürütülen 100 Bin Sosyal 
Konut Projesi kapsamında, Konya 
ve Aksaray'da 4 bin 780 konut inşa 
ediliyor.

TOKi yetkililerinden edinilen 
bilgiye göre, dar gelirli vatandaşla-
rın ev sahibi olması amacıyla 100 
Bin Sosyal Konut Projesi'yle yatay 
mimari esasıyla depreme dayanıklı 
ve mahalle kültürünün yaşatılacağı 
konutlar inşa ediliyor.

Proje kapsamında, Konya'da 3 
bin 800, Aksaray'da ise 980 konut 
yapılıyor. İhalesi yapılan konutlar-
dan Konya'da 3 bin 92'sinin, Aksa-
ray'da ise 632'sinin inşası başladı. 
Konya'da, proje kapsamında 11 böl-
gede inşa çalışmaları devam ediyor. 
Meram ilçesi Beybes Mahallesi'nde 
yapımına başlanan 657 konut, yüz-
de 20 seviyesine ulaştı. Konutların 
461'i 2+1, 196'sı 3+1 planında ya-

pılıyor. Ayrıca projede yer alan 13 
dükkanlı 2 ticaret merkezinin de ya-
pımı sürüyor.
SELÇUKLU İLÇESİNDE KONUTLAR 3 

ETAP HALİNDE İNŞA EDİLECEK
Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahalle-

si'nde 3 etap halinde inşa edilecek 
1787 konutun da temeli atıldı. Yüz-
de 20 seviyesine ulaşan bu konutla-
rın, yıl sonuna kadar tamamlanması 

hedefleniyor. Konutların tamamlan-
masıyla, esnafla vatandaşın iç içe 
olduğu, mahalle kültürünü yaşatan 
yeni bir yaşam alanı oluşacak.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde ya-
pılacak 126 konutun ise zemin çalış-
maları tamamlandı. 

Önümüzdeki hafta konutların 
inşasına başlanacak. Proje kap-
samında, Konya'nın diğer ilçeleri 

Emirgazi'de 142, Halkapınar'da 170, 
Cihanbeyli'de 210 konut yapımı 
planlanıyor. Projelerin ihaleleri ve ilk 
temel atmalar yapıldı.

AKSARAY'DA DA 
İNŞAATLAR BAŞLADI

Aksaray'da da Güzelyurt, Eskil, 
Ağaçören ve Sultanhanı ilçelerinde 
inşa edilecek konutların yer teslimi 
yapıldı, inşaatlarda ilk betonlar dö-
küldü. Bu kapsamda, Ağaçören'de 
yapımına başlanan 73 konut, yüzde 
7 seviyesine geldi. Projede kapsa-
mında ayrıca 12 dükkan da yapılı-
yor.

Eskil merkezde yapılacak 142 
konutun da temeli atıldı. Eşmeka-
ya beldesine yapılacak 94 konut ile 
Sultanhanı ilçesine yapılacak 158 
konutun ise kazı çalışmaları başladı. 
Güzelyurt ilçesinde, inşaatı başlayan 
165 konutun yanı sıra bölgede tica-
ret merkezi ve 100 kişilik cami inşa 
edilecek.
n AA

Manevi, İlkeli, Liyakatli Enerji, 
Sanayi ve Madencilik Hizmetler 
Çalışanları Sendikası (MİL-Ener-
ji-Sen) Genel Merkezi bu yıl yapı-
lacak olan Toplu Sözleşme ile ilgili 
açıklamada 12 hedef belirledikleri-
ni bildirdi. 

Bu yıl yapılacak olan Toplu 
Sözleşme öncesinde Mil-Enerji 
Sen’in taleplerinin 12 başlık al-
tında derlendiği bildirilen açıkla-
mada, “Toplu sözleşme masası-
nın tarafı olan iktidara ve sözde 
yetkili sendikaya sayfalar dolusu 
klasörler değil, sadece bir A4 ka-
ğıdı ile taleplerimizi iletiyoruz. 
Mil-Enerji Sen olarak her adımda 
takipçisi olacağımız taleplerimiz ; 
Memurlara e-devlet uygulaması 
üzerinden sendikalara üyelik ve 
istifa işlemlerini yapabilme imkanı 
tanınmalıdır. Sendikalar için gelir 
, üyeler için gider olan Toplu Söz-
leşme İkramiyesi yerine yılda iki 
kez bayram ikramiyesi verilmeli-
dir. Yardımcı Hizmetler Sınıfında 

görev yapmakta olan kamu görev-
lileri Genel İdari Hizmetler Sınıfına 
geçirilmelidir. Tüm kamu çalışan-
larına 3600 ek gösterge verilme-
lidir. Hizmet Kollarında yer alan 
kurumları belirleyen Yönetmelik 
güncellenmelidir. Hafta sonu res-
mi tatil (Cumartesi-Pazar) günleri 
yıllık izin hesabına dahil edilme-
melidir. Yüksek Gerilim Tazminatı 
sorunu çözüme kavuşturulmalıdır. 
Kamudaki Tüm sözleşmeli perso-
neller kadroya geçirilmelidir. Per-
sonel alımı , Görevde Yükselme ve 
Unvan  Değişikliği Sınavlarında , 
sözlü (mülakat) sınavları aldırılma-
lıdır. Yaşanılabilir bir emeklilik için 
tüm gelir kalemleri emekliliğe esas 
kabul edilmelidir. Yargıdan dönen 
disiplin cezalarının yargı giderle-
ri cezayı veren disiplin amirinden 
rücu edilmelidir. Vergi adaletsizliği 
sonlandırılarak, Alın terinden (ma-
aşlardan) gelir vergisi alınmasına 
son verilmelidir” ifadelerine yer 
verildi. n HABER MERKEZİ

3 kuşaktır damaklara hitap ediyorlar

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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1960’LARIN DÖRT AMATÖRÜ1960’LARIN DÖRT AMATÖRÜ
BİNBAŞI AHMET ÇINAR

1953 yılında Çumra’nın Türkmen Ka-
rahüyük Köyü’nde doğdu. Birinci sınıfı 
köyünde okudu. Aile Konya Sedirler Ma-
hallesi’ne taşınınca Sedirler İlkokulu son-
rası Karma Ortaokulu’ndan mezun oldu. 
Sonrası Kuleli Askerî Lisesi’nden, deva-
mında 1975 yılında Kara Harp Okulu’ndan 
mezun oldu.

1966’da Karma Ortaokuluna başladığı 
yıl beden eğitimi dersi öğretmeni (Boyacı) 
Cevdet Şenyurt’un teşvikiyle atletizmle 
tanıştı. Çok geçmeden stadyuma giderek 
zaman zaman gönüllü antrenör Mustafa 
Keten nezaretinde antrenmanlar yaptı. Ah-
met Çınar, öksüz kalınca zaten çay ocağın-
da çalışıyordu. Çay servislerini koşarak 
yaptığı için ikinci antrenmanını sokakta 
yapıyordu.  Artık o, Karma Ortaokulu adı-
na 400, 800 ve 1500m; 400 ve 1500m 
engelli, 4x400m yarışlarına katılan bir 
atletti.

Bu çerçevede bir seferinde 1500m’de 
Konya birincisi oldu. Karma Ortaokulu 
ve Konya Bölge adına Edirne, İzmir ve 
Ankara’daki yarışlara katıldı. Okul takı-
mında eksiklik olunca bir seferinde cirit 
atma müsabakasına da katıldı ve üçüncü 
oldu. Okul takımı kaptanı Çöteli ve öğret-
meni Cevdet Şenyurt’un takdirini kazandı.

1969-1972 yıllarında İstanbul Kuleli 
Askerî Lisesi’nde öğrenimini sürdürürken 
beden eğitimi dersi öğretmeni binbaşı 
Fazlı Ünaltay’a tabi oldu. Sonrasında 
1972-1975 yıllarında Ankara Kara Harp 
Okulu ve öncesinde o yılların önemli ant-
renörlerinden Şevki Koru’nun programını 
uygulayarak 400m’de 52-53 saniyelik, 
800m’de iki dakikanın altında derceler 
elde etti. 1500m engellide İstanbul lise-
ler ikincisi oldu. Gerek Kuleli Askerî Lisesi 
gerek Kara Harp Okulu adına askerî birçok 
kros ve pist yarışlarında dereceler elde etti.

Binbaşı Ahmet Çınar 1992 yılında 
emekli oldu. Halen Yalova’da Çınar Sürü-
cü Kursu yöneticisi olarak hayatını sürdü-
rüyor.

ATANUR TUNCEL 
1948 yılında Tarsus’ta doğdu. Çocuk-

luğu ve gençlik yılları Konya Kadınhanı 
Altınova Devlet Üretme Çiftliğinde geçti. 
Babası burada çalışıyordu. Bundan do-
layı ilkokulu çiftlik ilkokulunda, ortaokulu 
Ankara’da, Liseyi Konya Erkek Lisesi’nde 
okudu. Spora Konya Kadınhanı Altıno-
va’da futbol oynayarak başladı. Lisedeki 
arkadaşları Bahri Güzelkılıç, İlker Zümrüt, 
Ömer Zengin ve okul basketbol takım kap-
tanı Hikmet Çay ile hafta sonları atletizm, 
basketbol, futbol, bisiklet ve boks dahil 
bütün spor müsabakalarını izlerlerdi. O 
zamanlar başarılı iki atlet olan Bahri Güzel-
kılınç ve Ömer Zengin, beden eğitimi dersi 
öğretmeni Süleyman Ünver’e Atanur Tun-
cel’i iyi koştuğu için tavsiye ettiler. Atanur 
Tuncel, 1968 yılında bu tavsiyeyle atle-
tizme başladı. Kadrolu antrenör olma-
dığı için Konya lisesi beden eğitimi dersi 
öğretmeni Süleyman Ünver nezaretinde, 
Ahmet Keten’le çalışmalara başladı.  

Okul kros takımında, pistlerde ise 1500 
ve 3000 metre engelli müsabakalarında 
yarıştı. 1968 -1969 yıllarında 27 Aralık Bü-

yük Atatürk Koşusu liseli erkeklerde Kon-
ya Lisesi olarak başarılı sonuçlar elde etti. 

Takım arkadaşı Ömer Zengin ferdi olarak 
birinci olmuş, takım olarak Ağrı il takımı 
arkasından kros takımı ikinci olmuştu. 

Konya atletizm sezonu kros açılış mü-
sabakalarında Meram Eski yoldan stadyu-
ma kadar olan 5000 metrelik yol yarışında 
birinci oldu.

1969 yılı sonlarında Akviran Kültürspor 
futbol takımına lisans çıkardı. Ancak ilk 
antrenmanda ayağına aldığı bir darbe ile 
aşil tendonu koptuğu için futbola da, atle-
tizme de ara vermek zorunda kaldı. Liseyi 
bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince 
Erzincan’da askerliğini yaptı. Altınova Dev-
let Üretme Çiftliğinde memur olarak gö-
reve başladı. En son görev yaptığı Niğde 
Defterdarlığında memuriyet hizmetini ta-
mamlayıp emekli oldu ve Niğde’ye yerleşti.

İSHAK SÜHA ÜNÜVAR
1949 yılında Aydın Söke’de doğdu. 

Aslen Karapınar Işıklar’dan. Babanın yedek 
subaylık görevi bitince Konya’ya dönüp 
Beyhekim Mahallesi’ne yerleştiler. İlkokulu 
Altınçeşme İlkokulunda tamamladı. Son-
rasında Ticaret Lisesinin orta kısmında 
öğrenimini sürdürürken üst sınıftaki birçok 
öğrenciyi spora yönlendiren Mustafa Ke-
ten’in teşvikiyle 1500m yarışına katıldı 
ve orta sıralarda yer aldı.

Ticaret Lisesinde öğrenim görmenin 
avantajı okulun arkasındaki küçük sahada 
Gençlerbirliği’nin Sadettin Temeller ne-
zaretindeki antrenmanlara katılarak genç 
takımda futbola başladı.  O dönemde A 
takımda forma giyen Ali Büyükbayram, 
(Kör) Hikmet Günhan, Çetin Taşpınar, 
Tuncay Bilge gibi isimlerin genç takımın 
antrenmanlarını izlemeleri teşvik ediciydi.

Ticaret Lisesinin orta kısmı sonrası 
lise öğrenimini Erkek Lisesinde sürdüren 
Ünüvar, Gençlerbirliği genç takımına de-
vam etti. Lise bitip İstanbul Yıldız Teknik 
Üniversitesinde yükseköğrenime başlayan 
Süha Ünüvar’ın sporculuk hayatı da bitmiş 
oldu. İş hayatında mesafe kat etti. Halen 
aile şirketi Ünüvar Grup’ta çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Futbol oynayan ve bir sefer de olsa Ti-
caret Lisesinde 1500m koşan Süha Ünü-
var, memleket takımı Konyaspor’a özellikle 
1980’li yıllarda başkan Ahmet Öksüz ve 
Süleyman Çınar döneminde otelini açarak 
sıcak ilgisini göstermişti. Spor sahalarının 
centilmeni İshak Süha Ünüvar halen İstan-
bul’da iş hayatını sürdürüyor.

HANEFİ YILMAZ CEYLAN
1940 yılında Konya’da doğdu. Aslen 

Karamanlı. İlkokulu Kız Tatbikatta, ortao-
kulu Karmada; devamında Ticaret Lise-
si’nde, sonrası İzmir İTİA’da okudu. 1962 
yılında ağabeyi Bekir Ceylan’a heves 
ederek atletizme başladı. Yeteneği çer-
çevesinde İdmanyurdu ve okul forma-
sıyla 100, 200, 400m ve 4x100, 4x400 
bayrak yarışlarına katıldı.

Gümrük Bakanlığında çalışarak emekli 
oldu. 29 Mart 2021 tarihinde Ankara’da 
yetmiş beş yaşında vefat etti. Ankara Kar-
şıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Eşi ve iki 
çocuğu Ankara’da yaşıyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Ahmet Çınar 069 göğüs numarası ile Kuleli Askeri Lisesi forması ile mücadeleye hazır.Ahmet Çınar 069 göğüs numarası ile Kuleli Askeri Lisesi forması ile mücadeleye hazır.

1969 Ortaokullar 1500 m. Ortaokullar Kros Şampiyonu Karma Ortaokulu Takımı 1969 Ortaokullar 1500 m. Ortaokullar Kros Şampiyonu Karma Ortaokulu Takımı 
Ayaktakiler; sol baştaki okul müdürü Ömer Ali Öncel sağ baştaki Beden eğitim öğretmeni Boyacı), Ayaktakiler; sol baştaki okul müdürü Ömer Ali Öncel sağ baştaki Beden eğitim öğretmeni Boyacı), 

Cevdet Şenyurt, oturanlar;  soldan ikinci Ahmet Çınar en sağdaki Arif Öztürk. Cevdet Şenyurt, oturanlar;  soldan ikinci Ahmet Çınar en sağdaki Arif Öztürk. 

Gençlerbirliği futbol takımı Ayaktakiler; Antrenör Sadettin Temeller Yönetici Çetin Taşpınar, Sadettin Gençlerbirliği futbol takımı Ayaktakiler; Antrenör Sadettin Temeller Yönetici Çetin Taşpınar, Sadettin 
Bahri Güzelkılı, Sinan Oturanlar; Nebil Barkut, ? , ? , ? , ? , İshak Süha Ünüvar ve Ziya.Bahri Güzelkılı, Sinan Oturanlar; Nebil Barkut, ? , ? , ? , ? , İshak Süha Ünüvar ve Ziya.

Ahmet Çınar komutan ve takım arkadaşları ileAhmet Çınar komutan ve takım arkadaşları ile
Mustafa Silay, Halis Özkan, Hanefi Yılmaz Ceylan, İsmail Serim, Mustafa Silay, Halis Özkan, Hanefi Yılmaz Ceylan, İsmail Serim, 

Vezir Balcıoğlu, ? , Hasan Özkaplan, ? , ? , ?Vezir Balcıoğlu, ? , Hasan Özkaplan, ? , ? , ?

9 Kasım 1969 ayaktakiler İlker Zümrüt Salim İdikut,9 Kasım 1969 ayaktakiler İlker Zümrüt Salim İdikut,
 Suat Gücüyener. Oturanlar; Atanur Tuncel, Ömer Zengin,  Suat Gücüyener. Oturanlar; Atanur Tuncel, Ömer Zengin, 

Mümin Hasalklılar.Mümin Hasalklılar.
1971-72 İstanbul Ayazağa Askeri Liseler Şampiyonası Ahmet Çınar 1971-72 İstanbul Ayazağa Askeri Liseler Şampiyonası Ahmet Çınar 

15 göğüs numarası ile 5000 m.de Türkiye 5.olmuştu.15 göğüs numarası ile 5000 m.de Türkiye 5.olmuştu.

1960’lı yıllar Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü gi-1960’lı yıllar Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü gi-
riş merdiveni yukarıdan aşağı Selçuk Akalp, İshak riş merdiveni yukarıdan aşağı Selçuk Akalp, İshak 

Süha Ünüvar, Bülent Ayyüce ve Nejat Söylev.Süha Ünüvar, Bülent Ayyüce ve Nejat Söylev.

Ahmet Çınar Ahmet Çınar 
Ayazağa’da mücadelede.Ayazağa’da mücadelede.

İshak Süha Ünüvar’ın 26.Ekim 1964 tarihinde İshak Süha Ünüvar’ın 26.Ekim 1964 tarihinde 
Gençlerbirliği’ne lisansı çıkmıştı.Gençlerbirliği’ne lisansı çıkmıştı.

26 Kasım 1969 Erkek Lisesi atletleri isimleri 26 Kasım 1969 Erkek Lisesi atletleri isimleri 
Atanur Tuncel’inde isminin olduğu Atanur Tuncel’inde isminin olduğu 

Yeni Meram Gazete haberiYeni Meram Gazete haberi

17 Aralık 1969 Atanur Tuncel ve 17 Aralık 1969 Atanur Tuncel ve 
arkadaşı Necdet Orangüç.arkadaşı Necdet Orangüç.

Ahmet Çınar Harbokulu Ahmet Çınar Harbokulu 
formasını şerefle giymişti.formasını şerefle giymişti.

Ayaktakiler; ? , Sadettin 100 m. Konya rekort-Ayaktakiler; ? , Sadettin 100 m. Konya rekort-
meni Bahri Güzelkılıç ve oturan Atanur Tuncel.meni Bahri Güzelkılıç ve oturan Atanur Tuncel.

Rahmetli Hanefi Yılmaz.Rahmetli Hanefi Yılmaz.

1 Aralık 1969 Atanur Tunçel Büyükler 10 000 1 Aralık 1969 Atanur Tunçel Büyükler 10 000 
metrede ikinci olduğunun gazete haberi.metrede ikinci olduğunun gazete haberi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, "Biz biliyorsu-
nuz 'kadın odaklı spor' diyoruz. Kadın-
larımızın spora erişimini sporun taba-
na yayılması noktasında çok anlamlı 
buluyoruz. Bu anlamda da Konya'mız-
daki tesislerimiz el birliğiyle, iş birliğiy-
le tesislerin 7/24 kullanılmasıyla farklı 
başarılar gelecektir." dedi.

Kasapoğlu, merkez Meram il-
çesindeki Olimpik Veledrom Temel 
Atma Töreni'nde 56. Cumhurbaşkan-
lığı Bisiklet Turu'nun Konya'dan baş-
ladığını hatırlattı. Dünyada tek cum-
hurbaşkanlığı himayesinde yapılan 
bisiklet turunun her geçen yıl daha da 
güzelleştiğini dile getiren Kasapoğlu, 
"Konya'dan başlayan etap Alanya'dan 
Kemer'den, Marmaris'e, Bodrum'a 
ve Kuşadası'na geçerek inşallah en 
güzel şekilde tamamlanacak. 25 ül-
keden, 23'ü yabancı olmak üçere 170 
sporcunun katılımıyla gerçekleşen bu 
organizasyon inanıyorum ki; gerek 
ülkemizin cennet köşelerinin tanıtımı 
adına gerekse sporda her gün yükselen 
marka değerimiz adına yine yeni bir çı-
tayı bize hep birlikte göstermiş olacak." 
diye konuştu.

Veledromun Türkiye'nin 70 yıllık 
hayali olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, 
bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı 
olmasının yanında dünya sporunda 
prestij açısından da çok önemli oldu-
ğunu söyledi.

Kasapoğlu, altyapıyı ve sporu ger-
çekleştirmek açısından büyük bir gay-
ret içerisinde olduklarını vurgulayarak, 
şunları kaydetti:

"Bugün temelini attığımız bu tesis 
bunun en somut örneği. Biz biliyorsu-
nuz 'kadın odaklı spor' diyoruz. Kadın-
larımızın spora erişimini sporun taba-
na yayılması noktasında çok anlamlı 
buluyoruz. Bu anlamda da Konya'mız-
daki tesislerimiz el birliğiyle, iş birliğiy-
le tesislerin 7/24 kullanılmasıyla farklı 
başarılar gelecektir."

Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma 
Oyunları'nın da Konya'da yapılacağını 
hatırlatarak, hazırlıkların hızla devam 
ettiğini söyledi. Veledromun 6-7 ay 
içinde tamamlanacağını dile getiren 
Kasapoğlu, "Ulusal anlamda değil 
uluslararası anlamda pek çok organi-
zasyona en güze şekilde ev sahipliği 

yapacağız." dedi.
Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi'nin daha hızlı karar 
almayı sağladığını vurgulayarak, şöyle 
devam etti:

"Tüm camia olarak, bakanlıkla-
rımızla, kamu kuruluşlarımızla, sivil 
toplumumuzla el ele vererek hamdol-
sun her alandaki çıtamızı daha yuka-
rılara taşımak adına bunu her geçen 
gün hem hissediyoruz hem yaşıyoruz. 
Sporun her branşı yüzmesiyle, kış 
sporlarıyla, atletizmiyle, jimnastiğiy-
le, motor sporlarıyla, takım sporlarıy-
la yarınlara güçlü şekilde yürüyen ve 
iddiasını daha yukarılara taşıyan bir 
Türkiye var. Bu Türkiye inşallah yine el 
birliğiyle tüm 81 vilayetimizde olduğu 
gibi ay yıldızımızı tüm dünyada gururla 
dalgalandıracak sporcularımızı yetiştir-
mek adına büyük bir çaba var."

"BU AZİZ MİLLET BUGÜNE 
KADAR HEP HAKKIN, HEP ADALETİN 

YANINDA OLDU"
Türkiye'nin önemli bir mücadele 

verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şun-
ları kaydetti: "Hakkın batılla mücade-
lesi dünyanın ilk kurulduğu andan iti-
baren var olduğu gibi bundan sonra da 
devam edecek ama biz biliyoruz ki bu 
aziz millet bugüne kadar hep hakkın, 
hep adaletin yanında oldu, milli irade-
nin yanında oldu, demokrasinin yanın-
da oldu. 28 Şubat sürecinde tankları 
yürüterek milli iradeye ayar vermeye 
kalkanların akıbetini, 15 Temmuz'da 
milletin emanetiyle, tankıyla tüfeğiyle 
millete ihanet edenleri nereye gönder-
diğini gördük. Bundan sonra da buna 
teşebbüs edenlere bu aziz millet yine 
milli iradeden, haktan, adaletten yana 
olan tavrını da en güçlü şekilde vere-
cektir. Biz yine hep birlikte güçlü yarın-
lara bir olarak, beraber olarak, kardeş 
olarak ve önümüze çıkan engelleri 
birer birer bertaraf ederek devam ede-
ceğiz. Çünkü bizim amacımız insanlı-
ğın hayrına, insanlığın faydasına işler 
yapmak." Konya'nın bisiklet sporuna 
en çok yatırım yapan şehir olduğunu 
vurgulayan Kasapoğlu, veledromun en 
hızlı şekilde tamamlanacağını söyledi.

 "EYLÜL AYININ 
SONUNDA TAMAMLANACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum da 56. Cumhurbaşkanlığı Bisik-

let Turu İlk Etap başlangıcını yaptıkla-
rını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde, 19 yıl 
boyunca ülkeye çağ atlatan vizyon pro-
jelere bir yenisini daha eklediklerini 
belirten Kurum, "Konya'mızın yarınla-
rına damga vuracak, bisikletin baş-
kenti Konya'mızı uluslararası yarışların 
merkezi yapacak olan, Türkiye'nin ilk 
olimpik veledromu olma özelliğine sa-
hip Konya Veledromu için 'Bismillah' 
diyoruz." dedi.

Kurum, Meram ilçesi Karahüyük 
Mahallesi'nde 17 bin 600 metrekarelik 
inşa alanına sahip veledromun 2 bin 
275 seyirci kapasitesine sahip olaca-
ğını söyledi. Konya Veledromu'nun, 
250 metre pist uzunluğuyla, Konya'yı 
dünyada bisikletin merkezi haline 

getireceğini vurgulayarak, "Şu anda 
inşa süreci yüzde 25 seviyesinde. Ey-
lül ayının sonu itibariyle tamamlanıp 
hizmete alınacak ve Türkiye, ilk kapalı 
veledromuna kavuşacak. Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız tarafından, yakla-
şık 100 milyon lira yatırım bedeliyle, 
dünya bisiklet sporuna, Konya'mızın 
şehirciliğine ve turizmine katkı suna-
cak bu tesis için Sayın Bakanımıza, 
Konyalı hemşehrilerimiz adına şükran-
larımı sunuyorum. Konya Veledromu, 
Konya'mız için, ülkemiz, milletimiz ve 
genç sporcularımız için hayırlı uğurlu 
olsun." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ola-
rak, "Daha Yeşil ve Yaşanabilir Şehir-
ler" hedefiyle, 2023 yılına kadar 3 bin 
kilometre bisiklet yolu yapmak için 

yola çıktıklarını dile getiren Kurum, 
bakanlık eliyle toplamda 480 kilomet-
re bisiklet yolunu tamamladıklarını, 
projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet 
yolunun ise inşa çalışmalarının devam 
ettiğini söyledi.
"İNŞALLAH ÜLKEMİZİ BİSİKLET YOLU 

AĞLARIYLA ÖRECEĞİZ"
Kurum, sadece yapım değil, Af-

yonkarahisar Bolvadin'den Malatya 
Yeşilyurt'a, Antalya'dan Rize, İstan-
bul, Trabzon, Batman, Mersin, Muğla 
Seydikemer'e, Konya Kulu'ya kadar 
onlarca ilçede bisiklet yolu projelerine 
finansal destek sağladıklarını belirte-
rek, şunları kaydetti: "Türkiye Bisiklet 
Yolu Master Planı'mızı hazırlıyoruz. 
Bu master planla, Avrupa Bisiklet 
Ağı ile Türkiye Bisiklet Ağı arasında 
bağlantı sağlayacağız. Ülkemizdeki, 
tarihi, turistik, doğal alanlara bisiklet 
yolu güzergahı oluşturacağız. Şu anda 
Bilkent Üniversitesi ile çalışıyoruz. 1. 
Etap 1700 kilometre Master Planı'nın 
ana hatları olan Ankara-Konya-Nev-
şehir-Kayseri ve Ankara-Eskişe-
hir-Bursa-Sakarya'ya dair planlarımızı 
tamamladık. Şimdi bu güzergahta ya-
pılacak bisiklet yollarımızın uygulama 
projelerine başladık. Bu yaz inşallah 
bu güzergahın hızlıca inşasına da baş-
lıyoruz. İnşallah ülkemizi bisiklet yolu 
ağlarıyla öreceğiz. Projelerimiz ta-
mamlandığında, Edirne'den bisikletine 

binen bir vatandaşımız, Hakkari'ye, Si-
nop'tan Hatay'a kadar kesintisiz olarak 
bu yoldan gidebilecek."

Kurum, Türk futbolunun da yanın-
da olduklarını Gençlik ve Spor Bakan-
lığı ile toplam 19 stadyumun inşasını 
yaptıklarını hatırlattı.

 "KONYA'MIZ BUGÜN, 
600 BİN BİSİKLET KULLANICISIYLA 

BİSİKLETİN BAŞKENTİ"
Sporun Tabana Yayılması Projesi 

kapsamında, 39 ilde gençlerin spor 
yapabileceği alanlar oluşturmak ama-
cıyla, 2,3 milyon metrekare hazine 
arazisini Gençlik ve Spor Bakanlığına 
ve belediyelere tahsis ettiklerini dile 
getiren Kurum, şöyle devam etti: "Spo-
run Tabana Yayılması Projesi'ni çok 
önemsiyoruz. Her yaştan insanımızın 
spor yapması için hayata geçireceğiniz 
tüm projelerinizin yanındayız. Bakanlık 
olarak, gerek hazine taşınmazlarımızın 
tahsisi, gerekse de spor merkezlerinin 
inşası noktasında biz de genç kardeş-
lerimizin yanındayız, emrindeyiz. Kon-
ya'mız bugün, 600 bin bisiklet kullanı-
cısıyla 'Bisikletin Başkenti'. Konya'mız, 
515 kilometre uzunluğundaki bisiklet 
yollarıyla zirvede. Bisiklet Konyalılar 
için adeta bir yaşam tarzı. Küçüklüğü-
müzden de hatırlarım, Konya'da he-
men hemen her evde bir bisiklet vardı. 
Hatta bisiklete, büyüklerimiz 'Velespit' 
derdi, bizim de velespitlerle Konya'nın 
çarşılarında çok alışveriş yapmışlığı-
mız, maçlara gitmişliğimiz, arkadaşla-
rımızla Meram'a, Sille'ye gitmişliğimiz 
vardır."

Kurum, bisikletle ilgili belediyele-
rin çalışmaları olduğunu hatırlatarak, 
bisikletle temiz ulaşımın artacağını, 
çevrenin temiz kalacağını, şehirlerin 
trafik yükünün azalacağını, insanların 
sağlığının çok daha iyi olacağını söy-
ledi.

Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İş-
ler Başkanı Metin Kıratlı, Konya Valisi 
Vahdetin Özkan, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve sporcular katıldı. Konuşmaların ar-
dından katılımcılar, dualarla Olimpik 
Bisiklet Veledrom'un temelini attı.
n SPOR SERVİSİ / AA

Bisiklet Veledromu’nun 
temeli Konya’da atıldı

Konya’da devasa Bisiklet Veledromu’nun temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoplu, 
Veledrom Türkiye'nin 70 yıllık hayali. Bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olmasının yanında dünya sporunda prestij açısından da çok önemli.” 
İfadelerini kullanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise , “Konya'mızın yarınlarına damga vuracak, bisikletin başkenti Konya'mızı ulus-
lararası yarışların merkezi yapacak olan, Türkiye'nin ilk olimpik veledromu olma özelliğine sahip Konya Veledromu için 'Bismillah' diyoruz." dedi

M. Muharrem Kasapoğlu Murat Kurum
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Konyaspor Basket’e Bornova Belediyespor şoku
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’n-

de mücadele eden temsilcimiz Büyük-
şehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, 
ligin 26.haftasında deplasmanda 
karşılaştığı Bornova Belediyespor’a 
94-77 mağlup olarak Play-Off yarı-
şında ağır bir yara aldı. Karşılaşma 
genelinde iyi bir basketbol parkeye 
yansıtamayan Dev Kartallar, mağlu-
biyetten kaçamadı.

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligin 26.haftasında İzmir 
deplasmanında dağıldı. Bornova 
Belediyespor’a konuk olan Yeşil-Be-
yazlılar, 17 sayı farkla 94-77 mağlup 
oldu. Bu sonuçla Play-Off’a yarışında 
ağır bir yenilgi alan Yeşil-Beyazlılar, 

ligdeki 11.yenilgisini aldı.
1.Periyot: Karşılaşmaya iyi baş-

layamayan Konyaspor Basket, gerek 
savunmada gerekse de hücumda 
rakibinin gerisinde kaldı. Bornova 
Belediyespor potasına 20 sayı bırakan 
Dev Kartalar, bunun sonucunda kendi 
potasında 26 sayı görerek ilk çeyreği 
26-20 geride kapattı.

2.Periyot: Konyaspor Basket’in 
ikinci çeyrekte kıpırdanması bekle-
nirken Yeşil-Beyazlılar kötü oyununa 
ikinci çeyrekte de devam etti. Hücum-
da istediğini yapamayan Konyaspor, 
rakip potaya 14 sayı bırakabildi. Bor-
nova ise bu çeyrekte 19 sayı bulunda 
Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 45-

34 geride gitti.
3.Periyot: Dev Kartallar, soyunma 

odası dönüşünde ise adeta dağıldı. 
Savunmada rakibine karşılık vereme-
yen Yeşil-Beyazlılar bu çeyrekte pota-
sında 24 sayıya engel olamadı. Buna 
karşılık 16 sayı bulan Konyaspor Bas-
ket, son çeyreğe 69-50’lik skorla girdi.

4.Periyot: Bu çeyrekte ev sahibi 
Bornova Belediyespor maçı rölantiye 
alarak oynarken, iki ekipte savunma-
da rahat oynadı. Bunun sonucunda 
Konyaspor Basket, Bornova potasına 
27 sayı bırakırken potasında ise 25 
sayı gördü. Oluşan bu skorların ardın-
dan Konyaspor Basket karşılaşmadan 
94-77 mağlup ayrıldı. n SPOR SERVİSİ

Karatay Termal 1922 Konyaspor’da 
Sivas Belediyespor karşısında alınan ga-
libiyetin mutluluğu yaşanıyor. 

Ligin. 33 haftasında sahasında kritik 
bir karşılaşmaya çıkan Yavru Kartal, ko-
nuk ettiği Sivas Belediyespor’u 2-1 mağ-
lup etmesini bildi. Karşılaşma genelinde 
iyi bir futbol ortaya koyan Yeşil-Beyazlılar, 
bu galibiyetle 15.sıraya yükseldi. 

Son 4 haftada ikişer galibiyet ve be-
raberlik alarak yenilmeyen 1922 Kon-
yaspor, Sivas Belediyespor karşısında 
aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 5 
maça çıkardı.

EGE LİGDEKİ 9.GOLÜNÜ ATTI
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

genç santrforu Ege Özkayımoğlu, Sivas 
Belediyespor karşısında attığı golle bu se-
zonki 10. ligde ise 9.golüne ulaştı. 

Son haftalarda gol atma konusunda 
zorlanan ve son olarak şubat ayında oy-
nanan Bodrumspor maçında gol sevinci 
yaşayan 19 yaşındaki başarılı oyuncu 2 
ay sonra gol sevinci yaşadı. Bu sezonki 10 
golüne ulaian Ege Özkayımoğlu, ligde üçer 
kez Bodrumspor ve Karabükspor ağlarını 
havalandırırken Pendikspor, Elazığspor ve 
son olarak da Sivas Belediyespor ağlarını 
sarstı.

 Ege, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2-0 

kazanılan Altay maçında gol atma başarısı 
göstermişti. 

EKREM İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Konya, spor camiasının çok şey bek-

lediği Ekrem Kayılıbal bu sezonki ikinci 
golünü Sivas Belediyespor ağlarına gön-
derdi. İnişli-çıkılı bir performans sergileyen 
Ekrem Kayılıbal, özellikle Levant KArtop’un 
takımın başına gelmesiyle grek hücumda 

gerekse de savunmada iştahlı oyunuyla 
performansını yukarı taşıdı. Ligde bu sezon 
ilk yarıda oynanan Elazığspor maçında gol 
atan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, dün oy-
nanan Sivas Belediyespor maçında da gol 
sevinci yaşadı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-

cadele eden Karatay Termal 1922 Kon-

yaspor’un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı. 
Son olarak evinde karşılaştığı Sivas Bele-
diyespor’u 2-1 yenen Yavru Kartal, çıkışa 
geçti. Söz konusu 5 müsabakada 3 gali-
biyet ve 2 beraberlik alan Yeşil-Beyazlılar 
11 puanın sahibi oldu. Elde ettiği bu çıkışla 
küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı-
nı da 12’ye çıkaran 1922 Konyaspor, rahat 
bir nefes aldı. n SPOR SERVİSİ

YAVRU KARTAL 3 
PUANI 2 GOLLE ALDI
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 33.haftasında sahasında ağırla-
dığı Sivas Belediyespor’u Ege Özkayımoğlu ve Ekrem Kayılıbal’ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek puanını 38’e çıkardı. Bu sonuçla 

tam olarak rahatlayan Yeşil-Beyazlılar 15.sıraya yükselirken, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 12’ye çıkardı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bi-
siklet Turu'nun ilk etabını, ABD'nin Rally 
takımından Hollandalı Arvid de Kleijn 
birinci bitirdi. Yoğun kar yağışı nede-
niyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya 
etabının yerine Konya'da telafi etabı 
koşuldu. 72.4 kilometrelik 1. ayak Kon-
ya-Konya etabında Mevlana Meydanı'n-
dan start alan 172 bisikletçi, Kozağaç 
Kavşağı, Konya Bilim Merkezi ve Aliya 
İzzetbegoviç Caddesi ile Rauf Denktaş 
Caddesi’nden geçerek Kültür Park'ta 
parkuru tamamladı. 

Yarışı Rally takımından Arvid de 
Kleijn, 1 saat 35 dakika 38 saniyelik de-
recesiyle ilk sırada bitirdi.

İlk etapta Norveç'in UNO-X Pro ta-
kımından Norveçli Kristoffer Halvorsen 
ikinci, Fransa'nın Delko takımından 
Fransız Pierre Barbier ise üçüncü sırayı 
elde etti.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bi-
siklet Turu'nun 1. ayak Konya-Konya 
etabında dereceye giren sporcular ödül-
lerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şe-

hircilik Bakanı Murat Kurum'dan aldı.
Konya'da koşulan etabın ardından 

Kültür Park'ta düzenlenen ödül töre-
ninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın sporculara başarı 
diledikleri yazılı mesajları okundu.

Birinci olan Rally takımından Hol-
landalı Arvid de Kleijn'a ödülünü Genç-
lik ve Spor Bakanı Kasapoğlu takdim 
etti. İkinci olan UNO-X Pro takımından 
Norveçli Kristoffer Halvorsen'e Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Kurum, üçüncü Fran-

sa'nın Delko takımından Fransız Pierre 
Barbier'e ise Cumhurbaşkanlığı İdari İş-
ler Başkanı Metin Kıratlı madalyalarını 
verdi.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayo-
yu De Kleijn, en iyi tırmanışçının aldığı 
kırmızı mayoyu Abloc takımından Hol-
landalı Ivar Slik, Türkiye güzelliklerini 
temsil eden beyaz mayoyu ise Bingoal 
Pauwels Sauces takımından Belçikalı 
Sean de Bie aldı. Bu isimlere ödüllerini 
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı 
Erol Küçükbakırcı verdi.  n AA

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ilk etabı Konya’da koşuldu

Genç Kartallar Sivas
engelini tek golle aştı

Sivas’ın yenilmezlik
 serisi 11 maça çıktı

Spor Toto Gelişim Ligin’de mücadele eden Konyaspor  
U19 takımı ligin 5.haftasında sahasında Sivasspor U19 takı-
mını ağırladı. Kıran kırana geçen karşılaşmada Konyaspor 
U19, rakibini Engincan’ın 28.dakikada attığı golle 1-0 mağ-
lup etmesini başardı. Aldığı bu sonuçla ligdeki üçüncü gali-
biyetini alan Genç Kartallar, puanını da 10’a çıkardı. Ligde 
oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet 
alan Konyaspor U19 takımı söz konusu maçlarda 5 gol attı 
ve kalesinde 3 gol gördü. Yeşil-Beyazlılar, gelecek hafta 
deplasmanda Kayserispor U19 takımı ile karşı karşıya ge-
lecek. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İttifak Holding 
Konyaspor'u 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un ligde 11 
maçtır bileği bükülmüyor. Sezonun ikinci yarısına deplas-
manda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak başlayan 
Sivas ekibi, daha sonra çıktığı 11 maçta da yenilgi yüzü gör-
medi. Son 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde 
edip hanesine 23 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda ra-
kip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. 
Çıktığı 32 maçta 11 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgisi 
olan kırmızı-beyazlı ekibin 47 puanı bulunuyor. n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 33 24 7 2 71 21 50 79
2.KIRŞEHİR BLD 33 18 8 7 46 25 21 62
3.SAKARYASPOR 33 16 12 5 57 32 25 60
4.KIRKLARELİSPOR 33 16 12 5 52 28 24 60
5.VANSPOR 33 18 6 9 52 29 23 60
6.BODRUMSPOR 33 17 7 9 70 41 29 58
7.ETİMESGUT BLD 33 16 7 10 53 27 26 55
8.TURGUTLUSPOR 33 15 4 14 42 50 -8 49
9.TARSUS İY 33 13 9 11 51 43 8 48
10.SERİK BLD 33 12 12 9 45 41 4 48
11.KARACABEY BLD 33 13 8 12 46 37 9 47
12.PENDİKSPOR 33 12 5 16 50 45 5 41
13.PAZARSPOR 33 12 5 16 52 55 -3 41
14.BAYBURTSPOR 33 12 4 17 42 53 -11 40
15.1922 KONYASPOR 33 10 8 15 41 42 -1 38
16.SİVAS BLD 33 8 13 12 43 43 0 37
17.KASTAMONUSPOR 33 7 12 14 27 46 -19 33
18.ELAZIĞSPOR 33 8 5 20 43 74 -31 26
19.MAMAK FK 33 6 6 21 28 95 -67 24
20.KARABÜKSPOR 33 1 2 30 11 95 -84 2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU



15 12 NİSAN 2021SPOR 1

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona 
erdi. Ligin 34.haftasında deplasmanda karşılaştığı 
Demir Grup Sivasspor’a 3-1 mağlup olan Anadolu 
Kartalı, 4 hafta aradan sonra mağlup oldu. Son 
olarak Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılan 
Yeşil-Beyazlılar, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada 
2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanı hanesine 
yazdırmıştı. 

Söz konusu müsabakalarda Aytemiz Alan-
yaspor ve Erzurumspor’u mağlup eden İttifak Hol-
ding Konyaspor, Kasımpaşa ve Ankaragücü ile de 
berabere kalmıştı. Sivasspor karşısına bu serisini 
sürdürmek için çıkan Anadolu Kartalı, istediğini 
alamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 35 ve 
36.haftalarda üst üste kritik maçlara çıkacak olan 
Konyaspor, önce evinde Kayserispor’u ağırlarken, 
sonrasında ise deplasmanda Çaykur Rizespor’a ko-
nuk olacak. Bu iki maçtan en az hasarla çıkmak is-
teyen Yeşil-Beyazlıların Kayseri ve Rize maçların-
da elde edeceği sonuçlar gidişlatını belirleyecek.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

İttifak Holding Konyaspor, ligin 34.haf-
tasında deplasmanda Sivasspor ile karşı 
karşıya geldi. Son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 
beraberlik alarak Sivas deplasmanına giden 
Anadolu Kartalı, müsabaka genelinde iyi bir 
oyun ortaya koyamazken, sahadan 3-1’lik 
skorla mağlup ayrıldı. Kalesinde 3 gol gö-
ren Konyaspor’un bu golleri hepsini bireysel 
hatalar sonucunda kalesinde görmesi ise 
dikkat çekti. İlk golde Sehic’in kontrol ede-
mediği top, ikinci golde Abdülkerim Bardak-
çı’nın uzaklaştıramadığı top ve üçüncü golde 
Diomande’nin önce topu kaybedip sonra pe-
naltı yaptırması Konyaspor adına mağlubi-
yeti kaçınılmaz kıldı. Elde ettiği bu sonuçla 
40 puanda kalan Yeşil-Beyazlıların 4 maçlık 
yakaladığı yenilmezlik serisi ise sona erdi. 

MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 34. haftasındaki Demir 

Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor 
karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 
1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

22. dakikada Gradel'in ceza sahası dı-
şından hafif sol çaprazdan vuruşunda, me-
şin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gra-
del'in soldan ceza alanına sert ortasında 
kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale 
alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden 
Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluştur-
du: 1-0

29. dakikada Yatabare'nin ceza sahası 
dışından uzak mesafeden vuruşunda, top 
üstten auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza alanına giren 
Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın 
mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayak-
larıyla meşin yuvarlağı son anda kornere 
gönderdi.

40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza 
alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali 
Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.

45+2. dakikada Sivasspor penaltıdan 
yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza 
alanına ortasında Skubic'in topa elle mü-
dahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay 
Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı 
kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin 
üstünden auta gönderdi.

İlk yarı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle 

tamamlandı.
İKİNCİ YARI 

54. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. 
Sekidika'nın soldan ceza alanına ortasında 
arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vu-
ruşunda direkten dönen top, altıpasa düştü. 
Pozisyonu takip eden Bytyqi, meşin yuvarla-
ğı filelere gönderdi: 1-1

65. dakikada Guilherme'nin ceza alanı-
na girerken sol çaprazdan vuruşunda meşin 
yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

68. dakikada Sivasspor yeniden öne 
geçti. Hakan Arslan'ın pasında ceza alanın-
da topu kafayla önüne alan Kayode, düzgün 
bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştur-
du: 2-1

88. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 
2'ye çıkardı. Soldan ceza alanına giren Ka-
yode, Diomande ile mücadelesinde yerde 
kalınca hakem Zorbay Küçük, karşılaşmada 
ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı-
yı kullanan Robin Yalçın, skoru 3-1'e getiren 
golü kaydetti.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-1 üstünlü-
ğüyle sona erdi. n SPOR SERVİSİ / AA

Anadolu Kartalı
Sivas’ta dağıldı

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 34.haftasında deplasmanda karşılaştığı 
Demir Grup Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Yediği üç golde de bireysel hata yapan Anadolu Kartalı, mağlubiyet-

ten kaçamadı. Aldığı bu sonuçla 40 puanda kalan Yeşil-Beyazlıların 4 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi
Zymer’den siftah!

Ahmet Çalık
kadrodan çıkarıldı

İttifak Holding Konyaspor’un Kosovalı futbolcusu Zymer 
Bytyqi Yeşil-Beyazlı forma altında ilk golünü Sivasspor’a 
karşı kaydetti. Ligin 34.haftasında deplasmanda oynanan 
ve 3-1 mağlup olunan Sivasspor müsabakasında takımının 
golünü atan Zymer Bytyqi, 15.maçında golle tanıştı. Devre 
arasında kadroya dahil edilen ve haftalar geçtikçe perfor-
mansında artış gözlenen 24 yaşındaki Kosovalı kanat oyun-
cusu, şu ana kadar forma giydiği 15 maçta 1 gol ve 5 asistlik 
performansla dikkat çekiyor.  n  SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un başarılı stoperi Ahmet Çalık, Sivasspor 
maçı öncesinde sol uyluk arka kas grubunda ağrılarının de-
vam etmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Konuyla 
ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayım-
layan Konyaspor, “Sol uyluk arka kas grubunda meydana 
gelen ve maç saatine kadar devam eden ağrıları nedeniyle 
oyuncumuz Ahmet Çalık müsabakanın kadrosundan çıkarıl-
mıştır. Yapılacak tetkikler neticesinde son durumu hakkın-
da yeniden bilgilendirme yapılacaktır.” İfadelerini kullandı.  
n  SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 31 21 4 6 66 31 35 67
2.FENERBAHÇE 32 19 6 7 56 32 24 63
3.GALATASARAY 32 19 5 8 62 31 31 62
4.TRABZONSPOR 33 16 10 7 40 31 9 58
5.GAZİANTEP FK 31 13 11 7 46 34 12 50
6.ALANYASPOR 32 14 7 11 49 34 15 49
7.HATAYSPOR 32 14 7 11 53 40 13 49
8.KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 9 49
9.SİVASSPOR 32 11 14 7 44 38 6 47
10.GÖZTEPE 33 12 10 11 49 44 5 46
11.ANTALYASPOR 33 9 15 9 32 41 -9 42
12.İH KONYASPOR 32 10 10 12 39 40 -1 40
13.ANKARAGÜCÜ 32 10 6 16 39 51 -12 36
14.RİZESPOR 32 8 12 12 36 49 -13 36
15.KASIMPAŞA 32 9 8 15 35 48 -13 35
16.MALATYASPOR 31 7 12 12 39 45 -6 33
17.BAŞAKŞEHİR 32 8 9 15 35 51 -16 33
18.KAYSERİSPOR 32 8 9 15 24 41 -17 33
19.GENÇLERBİRLİĞİ 32 8 7 17 30 55 -25 31
20.ERZURUMSPOR 32 6 10 16 30 52 -22 28
21.DENİZLİSPOR 31 6 8 17 27 52 -25 26

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

‘Bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacağız’ Otyakmaz: Net bir skorla kazandık

İttifak Holding Konyaspor Teknik 
Direktörü İlhan Palut, Demir Grup 
Sivasspor maçı sonrasında açıkla-
malarda bulundu. 

Palut, “Maçın ilk yarısında is-
tediğimiz oyunu hiçbir şekilde oy-

nayamadık. Çok basit top kayıpları 
yaptık ve rakibe fırsatlar tanıdık. İlk 
yarıyı 1-0 geride kapattık, rakip bir 
de penaltı kaçırdı. 

İkinci yarıda dengeyi kurduk, 
beraberliği de yakaladık. Çok basit 

iki gol yedik ve bu durum bizim maç 
içerisinde kalmamızı elimizden aldı. 
Mağlubiyet için üzgünüz. Hataları-
mızdan ders alarak, bu mağlubiyeti 
telafi etmeye çalışacağız.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig'in 34. haftasında ko-
nuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 
3-1 yenen Sivasspor'un kulüp başka-
nı Mecnun Otyakmaz, net bir skorla 
karşılaşmayı kazandıkları için mutlu 
olduklarını söyledi.

Alınan galibiyetten dolayı takı-
mını tebrik eden Otyakmaz, "Takımı-
mızı biliyorduk, salgın sezon başın-
dan beri bizi etkilemişti. İkinci yarı 
maç trafiğinin azalmasıyla, takımda 
Kovid-19 olacak kimsenin kalmama-
sıyla ve virüsün bizden uzak olması 
neticesinde takım toparlandı. Yavaş 
yavaş puanlar almasını bildik." diye 
konuştu. Otyakmaz, Konyaspor ile 
önemli bir karşılaşma oynadıkları-
nı dile getirerek, "Bizim biraz daha 
yukarılara oynamamız için önemli 
bir karşılaşmaydı. Net bir skorla ka-
zandık, oyuncu arkadaşlarımızı ve 
teknik heyetimizi tebrik ediyorum." 
ifadelerini kullandı. n AA

RRPPSS
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Erdem 
Bayık, Bilal Gölen
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal 
Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, 
Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, 
Cofie (Dk. 66 Claudemir), Boyd (Dk. 
66 Erdoğan Yeşilyurt), Fajr (Dk. 90+5 
Kone), Gradel (Dk. 82 Caner Osman-
paşa), Yatabare (Dk. 66 Kayode)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: 
Sehic, Skubic, Adil Demirbağ (Dk. 
84 Daci), Abdülkerim Bardakcı, 
Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic 
(Dk. 74 Diomande), Shengelia (Dk. 
46 Sekidika), Rahmanovic (Dk. 46 
Milosevic), Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 46 
Kravets)
GOLLER: Dk. 27 Yatabare, Dk. 68 
Kayode, Dk. 88 Robin Yalçın (Penaltı-
dan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 
Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Hakan Arslan 
(Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 33 Robin Yalçın 
(Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 
Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Dio-
mande (İttifak Holding Konyaspor)




