
Yenigün, Konya’nın 
değerlerine ışık tutuyor 
Yenigün, geleneksel hale getirdiği 
Ramazan ayı özel çalışmalarıyla bu sene 
de fark oluşturacak. Ayrı ayrı birbirinden 
değerli 7 sayfalık içerikle Ramazan 
boyunca okuyucuyla buluşacak olan 
Yenigün, şehrin kültürüne ışık tutacak. 
Gurbetten Konya’ya Bakanlar, Şair, Söz 
Yazarları ve Bestekarlar, Mevlana Aşıkları, 
Konya İle Yoğrulanlar, Konya STK’ları, 
Koronavirüsten Vefat Eden Değerlerimiz 
ve İlmihal Sayfası başlıklarıyla Yenigün, 
Ramazan’da okuyucularıyla buluşacak. 

• GURBETTEN KONYA’YA 
BAKANLAR
• ŞAİR, SÖZ YAZARI, BESTE-
KARLAR
• MEVLANA AŞIKLARI
• KONYA İLE YOĞRULAN-
LAR
• KONYA STK’LARI
• KORONAVİRÜSTEN VEFAT 
EDEN DEĞERLERİMİZ 
• İLMİHAL SAYFALARI 
n HABERİ SAYFA 11'DE

11 12 121106 Toplu ulaşıma
bir ödül daha

İLKSAN’a yönelik 
algı operasyonu var!

Genç mühendisler 
sertifikalarını aldı

Büyükşehir 8. 
sınıflara sınav yaptı

Dükkan önüne park
kavgası kanlı bitti

Ramazan’da gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih 
ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, özenle hazırlanmaya başlandı

RAMAZAN BU YIL 
DA SÖNÜK GEÇECEK

11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret 
iklimi Ramazan ayına sadece birkaç gün 
kaldı. 13 Nisan tarihinde ilk oruçla birlikte 
başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde 
hazırlıklar pandeminin gölgesinde sürdürülü-
yor. Geçtiğimiz yıl pandemiye bağlı koyulan 
yasaklar nedeniyle sönük geçen Ramazan 
ayı aynı yasaklar nedeniyle bu yıl da kısmen 
sönük geçecek. 

RAMAZAN TELAŞI 
HIZLA SÜRÜYOR 

Ancak yine de Ramazan ayı öncesinde fakir 
fukara, garip guraba gözetilmeye devam edi-
yor. Bu kapsamda özenle hazırlanan Rama-
zan paketleri, yardım derneklerinin yanı sıra 
hayırseverler tarafından da ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. Ramazan ayına sayılı günler kala 
gıda paketlerinin de hazırlıkları hızlandırıldı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Recep Pekdemir 
güven tazeledi 

Daha temiz 
Karatay için 

Trafik kazası 
yine can aldı

Konya Şehit Aileleri Derneği 13. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 
yapıldı. Mevcut Başkan Recep 
Pekdemir, güven tazeleyerek 
yeniden başkan seçildi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçenin tamamında sürdürülen 
temizlik çalışması aralıksız bir 
şekilde sürdürülürken, beledi-
ye ekipleri, Karatay’da bulunan 
bütün sanayi sitelerinde de 
kapsamlı bir temizlik seferber-
liği başlattı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Ereğli’de TIR’ın dorsesine 
çarpan minibüsün sürücüsü 
olay yerinde hayatını kaybetti. 
Aksaray’da ise alkollü olduğu 
öğrenilen sürücünün trafik 
devriye minibüsüne çarpması 
sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yara-
landı. n HABERİ SAYFA 6'DA

KONYA’NIN ALTYAPI 
HARİTASI HAZIRLANIYOR

KOLLAJEN VÜCUDA 
KALKAN OLUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
hizmet kalitesini yükseltmek, vatandaş memnuniyetini 
artırmak ve iş yoğunluğunu azaltarak maksimum hıza 
kavuşmak amacıyla Altyapı Haritası Projesi’ni hayata 

geçirdi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Vücudun temel yapıtaşlarından kollajen, sağlıklı bir 
bünyenin de en önemli destekçisi olarak biliniyor. 

Yapısal bir protein olan kollajen; kemik, deri ve ten-
donun yanı sıra birçok organında bağ dokusunu ko-
rumaya yardımcı oluyor. Bu önemli protein kaynağı, 
yaşa ve çevresel etkenlere bağlı olarak ciltte görülen; 
kırışıklık, kuruluk, cansızlık, elastikiyet kaybına karşı 
da adeta kalkan görevi görüyor. n HABERİ SAYFA 2'DE

Çumra, OSB ile 
sanayi üssü olacak

Beyşehir Gölü çamur 
rengine büründü

Çumra’nın sanayileşmede önemli işlere imza attığını 
belirten Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Metin Kural, Çumra OSB’nin bu büyümede önemli 
olduğunu söyledi. n HABERİ SAYFA 4'TE

Son yağışlarla birlikte su seviyesi yükselmeye başlayan 
Beyşehir Gölü’nde, sabah saatlerinden itibaren 

etkili olan lodosla birlikte başlayan dalgalanmalar, 
açıklardaki suyun yüzey rengini değiştirdi. Gölün yüzeyi 

çamur rengine büründü. n HABERİ SAYFA 13’TE

Şehit babaya selamla veda
Türk Yıldızları uçağının 
düşmesi sonucu şehit 
olan Pilot Yüzbaşı Burak 
Gençcelep’in cenazesi 
memleketi Trabzon’da toprağa 
verildi.Şehidin cenazesi tören 
alanından geçerken büyük 
oğlu Kayra'nın babasını asker 
selamı ile uğurlaması törene 
katılanları duygulandırdı.
n HABERİ SAYFA 13'TE

Güvenliğimiz onlara emanet 
10 Nisan 1845 tarihinde 
kurulan ve özverili bir çalışma 
ile halkın güvenliğini, asayişi 
ve toplum düzenini sağlamak 
için görevli bulunan 
Türk Polis Teşkilatı’nın 
kuruluşunun 176. 
yıldönümünde gönderilen 
mesajlarda polis teşkilatının 
önemine vurgu yapıldı.
n HABERİ SAYFA 10'DA

HAYIR KOLİLERİ HAYIR KOLİLERİ 
HAZIRLANIYORHAZIRLANIYOR



Zade Vital 
Marin Kollajen

KapsulKutu

Zade Vital 
MarinKollajen 
14 Saşe Silindir

Zade Vital 
Marin Kollajen 
28 Saşe Silindir

Kollajen cildin ve bağ dokularının 
ana bileşenidir. Tüm vücudumuz 
için olmazsa olmaz yapısal bir 
proteindir. Kollajenin oldukça farklı 
tipi mevcuttur ve bir kollajen tipi 
birden fazla dokuya etki edebilir. 
Ancak  kıkırdak ve bağ dokularda 
tip 2 kollajen baskın, ciltte ise Tip 1 kollajendir 
baskındır. Kollajen hayvansal kaynaklı bir yapıdır ve 
çeşitli hayvanlardan elde edilebilir. Biyouyumluluğu 
yüksek olduğu için deniz kaynaklı kollajenler daha 
güvenilirdir. Balık kaynaklı kollajen cildin temel 
yapısını oluşturan Tip 1 kollajen bakımından oldukça 
zengindir. 

Kollajen sentezi vücudumuz tarafından 
yapılmaktadır. Bununla beraber yaş ilerledikçe kollajen 
sentezi azalır Özellikle belli bir yaştan sonra eksilen 
kollajeni yerine koymak gerekir. Cildin canlılığını geri 

kazandırmak, nem dengesini korumak, ilerleyen 
yaşın getirdiği çizgileri en aza indirgemek, yeni 
bir cilde merhaba demek için kollajen kullanımı 
tercih edilebilir. Kollajen cilde elastikiyet 
kazandırmaya yardımcı olur böylece daha canlı 
ve güzel bir görünüm sağlar. Stres, kirli hava, 
mavi ışık gibi çevresel tehditler de ciltte oksidatif 
hasar meydana getirir ve cildin yaşlanma sürecini 
hızlandırır. Balık kollajenin doğal antioksidanlar 
ile kombine halde olması cildi aynı zamanda 
oksidatif hasara karşı korur. Doğal antioksidanlar 
kollajenin etkinliğini arttırmaya destek olur. 

Özellikle içerikte C vitamini varlığı önemlidir. Çünkü 
C vitamini kollajen sentezine destek olur.  Sadece cilt 
sağlığı değil, tırnak ve saç sağlığı için destekleyicidir. 
Saç problemleri ve tırnak problemlerine karşı destek 
olarak balık kollajeni tercih edilebilir. 

Tercih edilecek ürünlerde anlamlı sonuçlar 
sağlamak için 2-3 aylık kullanımlar tercih edilmektedir. 
Balık kollajeni içeriği 2000mg ve üzeri olacak şekilde 
günlük kullanımlar önerilmektedir.

Kollajen tercih edilirken özel durumlarda mutlaka 
hekime danışılmalıdır.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Yeni Bir Cilde Merhaba 
Demenin Yolu

Bahar aylarının gelme-
siyle birlikte çocuklarda 
artan alerjik semptomları 
nasıl azaltabiliriz? 

Pandemiyle birlikte 
çocuklarımızda evde her 
zamankinden fazla vakit 
geçirmeye başladı. E bide 
kış mevsiminde çokta 
fazla dışarıda vakit geçi-
remedikleri için evde can 
sıkıntısından aynı erişkin-
ler gibi abur cubur isteği 
arttı. En azından bizim evimizde durum 
bu şekilde oldu:( Eskiden kızımın aklına 
çok gelmezdi abur cubur yemek fakat 
pandemi sürecinde bu konuyla fazlaca 
uğraştık biz. E tabi bunun sonucunda 
alerji belirtileri de kendini hissettirmeye 
başladı. 

Alerjik bir çocuğunuz varsa, şunlara 
dikkat etmekte fayda var;

• Paketli gıdadan uzak 
durmak

• Çocuğunuzun odasını 
havalandırmak, mümkün-
se sabah ve akşam yatma-
dan önce olmak üzere 2 
kez havalandırılabilir. 

• Çocuğunuzun nev-
resimini her hafta yüksek 
ısıda yıkamak

• Banyodan sonra 
cildini sarı kantaron yağı 
ile nemlendirmek çok iyi 

geliyor kuru ciltlere
• Yattığı odada peluş bulundurma-

mak
• Günlük çörekotu yağını ihmal 

etmemek
Ben kızımda bunlara dikkat edince 

baya bi rahatladığını hissettim. Umarım 
size de faydalı olur,

Sağlıcakla kalın...

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Çocuklarda Alerjik Semptomlar

Kolajen kelimesi ise Yunanca da yapıştırıcı an-
lamına gelen “kolla” kelimesinden köken alır. 
Kollajen vücudumuzda doğal olarak ve en fazla 
miktarda bulunan proteindir. Temel kollajen 

tipleri Tip 1, Tip2, Tip3 ve Tip4 olmak üzere 
çok farklı tipte kollajen tipi vardır. Cilt için 
temel olan Tip1 kollajendir. 

Kollajen tipleri balık, sığır ve diğer hay-
vanlar dahil olmak üzere farklı kaynaklardan 

elde edilebilir. Balık Kollajeni cildin temel yapısı olan Tip 1 kollajeni 
yüksek oranda içerir. Kollajen üretiminde kullanılan balıkların mutlaka 
ağır metal analizi yapılmış olmalıdır. Ayrıca üretimde kullanılan balık 
türlerinin çiftlik balığı olmayan, doğal yaşam döngüsünde avlanma ile 
yaşamını sürdüren vahşi balıklar olması da önemlidir.

Tip 1 kollajenin monlekül büyüklüğü 3000 dalton’dan daha düşük 
olması istenilen bir durumdur. Molekül büyüklüğü azaldıkça çözünürlük 
artar böylelikle biyoyararlanım (emilim) artar. Yüksek biyoyararlanım 
için 2000 dalton’dan düşük molekül ağırlıklı kollajen tercih etmek gere-
kir.  

Her ne kadar kollajen hayvansal kaynaklı olsa da bitkisel ekstreler ile 
kombinasyonunda etkinliği artar. Özellikle yüksek antioksidan aktiviteye 
sahip üzüm çekirdeği ekstresi iyi bir destektir. Üzüm çekirdeği ekstresi 
yüksek oranda proantosiyanidin içerir. Doğal antioksidanlar kollajen 
sentezine destek olur.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Neden Balık Kaynaklı Kollajen?

Helvacızade Grubu olarak, daha sağlıklı yarınlara destek olmak için çalışıyoruz.

Balık Kaynaklı Kollajenden Vazgeçmeyin… 

ZADE VITAL 
DESTEK ÜRÜNLER 

Vücudun temel 
yapıtaşlarından kollajen, 
sağlıklı bir bünyenin 
de en önemli destekçisi 
olarak biliniyor. Yapısal 
bir protein olan kollajen; 
kemik, deri ve tendonun 
yanı sıra birçok organında 
bağ dokusunu korumaya 
yardımcı oluyor. Bu 
önemli protein kaynağı, 
yaşa ve çevresel etkenlere 
bağlı olarak ciltte görülen; 
kırışıklık, kuruluk, 
cansızlık, elastikiyet 
kaybına karşı da adeta 
kalkan görevi görüyor. 

Sığır ve diğer kollajen 
kaynaklarına göre vücut 
tarafından daha iyi 
emilen balık kollajen, 

düzenli kullanımda ise 
cilt kızarıklarının ve 
koyu leke görümünün 
hafiflemesinde aktif bir 
rol oynuyor. Hidrolize 
balık kollajeninden 
elde edilen içerikler, 
ciltte azalan ve yapısı 
bozulan kollajenin tekrar 
vücuda kazandırılmasını 
destekliyor. 

Elastikiyet kaybı, 
nemsizlik, cilt tonu 
eşitsizliği, ince çizgi 
ve kırışıklıklar gibi cilt 
sorunlarına da ideal bir 
çözüm sunuyor.  Balık 
kaynaklı kollajen, vitamin 
ve mineraller sayesinde 
saç ve tırnak sağlığını da 
olumlu yönde etkiliyor. 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                  3 °C 17°C

Karaman            3 °C 15°C 

Aksaray              4 °C      17°C

Ankara               2 °C        16°C Hicrî: 27 Şaban 1442 1442 -  Rûmî: 27 Mart 1436

Osteoartritte eklem ve kıkırdak ya-
pısında bir bozulma gerçekleşir. Bunun 
sonucunda eklem kıkırdağının altındaki 
kemik dokusunda değişiklikler meyda-
na gelmektedir. Kemikteki büyümeler 
eklemlerin normal yapısını bozarak, 
hastanın günlük hareketlerinde kısıtlan-
maya ve ağrıya neden olur. 

Kadınlarda daha sık görülmektedir. 
Her yaşta görülebilen bu hastalık ilerle-
yen yaşla birlikte daha sık görülür. Bu 
problemleri yaşayan her bir hasta doğal 

çözümlere, doktor ve eczacılarımıza 
danışarak tercih edecekleri güvenilir 
besin desteklerinden destek takviyeleri 
ile hayat kalitesini artırabilir.  Bu noktada 
klinik araştırmaları olan besin destekleri 
şöyledir;

Zerdeçal Desteği: Anti-inflamatuar 
ve antioksidan etkilidir. Yangı durum-
larında oldukça kadar etkili bulunmuş-
tur. Düzenli kullanımda eklemlerdeki 
şişmede önemli etkiler göstermiştir. 
Bazı klinik araştırmalarda bu hastaların 
semptomlarının şiddetini azaltabileceği 
bildirilmişti. Mutfaklarımızda kullandığı-

mız zerdeçalın emilimi çok 
düşük olduğundan besin 
desteği olarak kullanımı 
çok  önemlidir. Burada 
emilimin en yüksek oldu-
ğu ürünler için doktor ve 
eczacıya danışılarak hare-
ket edilmelidir.

Tip-II Kollagen Des-
teği: Eklemlerdeki prote-
inlerin %50’si, kollajenin 
ise %95’i Tip II Kollajen’ 
dir. Eklem kıkırdağının yapısında temel 
rol oynayan kollajen Tip-II kollajendir. 
Doğası değiştirilmemiş Tip-II kollajen 
desteği sağlayan Tip-II Kollajen, eklem-
lerin hareketliliğini ve işlevselliğini artırır, 
ağrıyı azaltır.

Kıkırdağın onarılmasını ve güç-
lenmesini sağlar. Romatoid artirit ve 
osteoartirit olmak üzere iki hastalıkta da 

kullanılabilir.
Omega 3 Balık 

Yağı Desteği: Balık yağı 
içerisinde bulunan baş-
ta EPA ve DHA olmak 
üzere iki farklı omega-3 
yağ asitleri bulunmakta-
dır. EPA’nın ve DHA'nın 
enflamasyonu azalttığı 
gözlemlenmiştir. Hayvan 
çalışmalarında gözlemle-
nen diğer bir veri ise balık 

yağı ile takviye edilmiş diyetlerle bes-
lenen hayvanlarda hastalık oranı daha 
yavaş arttığı ve kontrol hayvanlarında 
görülen kıkırdak erozyonunu azalttığı 
gözlemlenmiştir. Omega 3 balık yağı 
seçerken emilimin daha yüksek olduğu 
Trigleserid Form özellikle tercih edile-
bilir. Kalite standartları, balığın kaynağı, 
gövdesinden elde edilmiş olması ağır 

metal riski gibi zararlı maddeler-
den arındırılmış olmaları olduk-
ça önemlidir.

Bütün aktivitelerin klinik 
araştırmaları yapılmış olmakla beraber 
gıda takviyeside olsa kullanımı ve dozla-
masında mutlaka hekiminize veya ecza-
cınıza danışınız. zehirden ayıran dozdur. 
16. yy'ın yaşamış en ünlü doktorların-
dan Paracelsus'un da  dediği gibi "ilacı 
zehirden ayıran doz"dur. 

Ierna, M., Kerr, A., Scales, H., Berge, 
K., & Griinari, M. (2010). Supplementa-
tion of diet with krill oil protects against 
experimental rheumatoid arthritis. BMC 
musculoskeletal disorders, 11(1), 136.

Castrogiovanni, P., Trovato, F. M., 
Loreto, C., Nsir, H., Szychlinska, M. A., & 
Musumeci, G.(2016). Nutraceutical supp-
lements in the management and preven-
tion of osteoarthritis. International journal 
of molecular sciences, 17(12), 2042.

OSTEOARTRIT DIĞER BIR ADIYLA KIREÇLENME'YE DIKKAT

haber@konyayenigun.com
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 HALE ILE HAYATA SAĞLIK

Şehit Aileleri’nde Recep 
Pekdemir güven tazeledi 

Konya Şehit Aileleri Derneği 
13. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
yapıldı. Dernek binasında düzenle-
nen kongreye Konya Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanı Murat Kö-
zoğlu, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube 
Müdürü Mehmet Elmalı ile çok 
sayıda davetli ile şehit aileleri ka-
tıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
okunmasıyla başlayan programda 
faaliyet raporu okundu. Gerçekleş-
tiren genel kurulda konuşan Kon-
ya Şehit Aileleri Derneği Başkanı 
Recep Pekdemir, “Derneğimizin 
kurulduğu günden bu yana başta 
Konya protokolü olmak üzere Kon-
yalılar bizlerden desteklerini hiçbir 

zaman esirgemediler ve bizlerin 
yanında olmaya devam ediyorlar. 
Konya Şehit Aileleri Derneği olarak 
Konya’da şehit ailelerimizin sorun-
ları ile dertleniyoruz. Ülkemizin be-
kası uğrunda bayrak inmesin ülke 
bölünmesin diye canlarını seve 
seve veren tüm şehitlerimize yüce 
Allah’tan Rahmet diliyorum. Ga-
zilerimize de şifalar diliyorum yö-
netime seçilen tüm arkadaşlarıma 
da başarılar diliyorum" ifadelerini 
kullandı. Recep Pekdemir başkan-
lığında Konya Şehit Aileleri Derne-
ği’nin yeni yönetimi şu isimlerden 
oluştu: Faik Öztürk, Ahmet Neca-
ti Çolak, Esengül Alkış ve Emine 
Dursun.
n HABER MERKEZİ

Ramazan’da gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için 
tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, özenle hazırlanıyor

Ramazan paketleri
özenle hazırlanıyor

11 ayın sultanı, rahmet, bereket 
ve mağfiret iklimi Ramazan ayına 
sadece birkaç gün kaldı. 13 Nisan 
tarihinde ilk oruçla birlikte başlaya-
cak olan Ramazan ayı öncesinde ha-
zırlıklar pandeminin gölgesinde sür-
dürülüyor. Geçtiğimiz yıl pandemiye 
bağlı koyulan yasaklar nedeniyle sö-
nük geçen Ramazan ayı aynı yasak-
lar nedeniyle bu yıl da kısmen sönük 
geçecek. Ancak yine de Ramazan 
ayı öncesinde fakir fukara, garip gu-
raba gözetilmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda özenle hazırlanan Rama-
zan paketleri, yardım derneklerinin 
yanı sıra hayırseverler tarafından da 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

Ramazanda gelenek haline ge-
len, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi 
kişilere bağış yapmak için tercih 
ettiği, iftar ve sahur sofraları düşü-
nülerek hazırlanan gıda paketleri, 
tüketicilerin bu ayda en çok ihtiyaç 
duyduğu ürünlerden oluşuyor. 11 
ayın sultanı Ramazan ayına, sayılı 
günler kaldı. Ramazan ayına sayılı 
günler kala Gıda Toptancıları Çarşı-

sı’nda Ramazan kolisi hazırlıkları hız 
kazandı. İhtiyaç sahiplerinin sevin-
dirmek isteyen hayırseverler çeşit 
çeşit hazırladıkları Ramazan kolileri 
ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini gül-
dürüyor. Toptancılar Ramazan erzak 
paketlerini, değişik içerik ve fiyat se-
çenekleriyle müşterilerine sunuyor. 
Bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde 
geçecek Ramazan ayında Ramazan 
kolileri yoğun ilgi görüyor.

PAKETLERDE YOK YOK
Ramazan kolilerinde yine yok 

yok. Kolilerde yağ, salça, tuz, şeker, 
çay, un, makarna, arpa şehriye, tel 
şehriye, pirinç, bulgur, kırmızı mer-
cimek, nohut, fasulye, zeytin, reçel, 
helva ve fındık kreması gibi temel 
gıda ürünlerinin tamamı bulunuyor.

RAMAZAN KOLILERI 
YOĞUN ILGI GÖRÜYOR

Yaşanılan pandemi sebebiyle 

bu yıl Ramazan kolilerine yoğun ilgi 
olduğunu ifade eden Toptancı Halil 
İbrahim Kaya, “11 ayın sultanı Ra-
mazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 
hayırseverler Ramazan ayında ihti-
yaç sahibi ailelerin yüzlerini güldür-
mek adına Ramazan kolileri hazırlı-
yoruz. Bizlerde vatandaşlarımızdan 
gelen talepler doğrultusunda Rama-
zan kolilerini hazırlıyoruz. Hazırladı-
ğımız ihtiyaç kolilerinde bir evde ol-
ması gereken temel gıda maddeleri 
yer alıyor. Kolilerimiz 150 TL’den 
başlıyor Bin TL’ye kadar Ramazan 
kolileri mevcut. Ramazan kolileri-
nin yanında taleplere göre temizlik 
maddeleri de koyuyoruz. Ramazan 
kolilerini hazırlarken kaliteden ödün 
vermiyoruz. Bu yıl pandemi sebebiy-
le toplu organizasyonların olmaması 
sebebiyle bu yıl Ramazan kolilerine 
talep oldukça fazla. Müşterilerimiz-
den gelen siparişler doğrultusunda 
hızlı bir şekilde kolileri hazırlayarak 
müşterilerimize teslim ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Halil Ibrahim Kaya 

Karatay Belediyesi tarafından 
ilçenin tamamında sürdürülen te-
mizlik çalışması aralıksız bir şekil-
de sürdürülürken, belediye ekip-
leri, Karatay’da bulunan bütün 
sanayi sitelerinde de kapsamlı bir 
temizlik seferberliği başlattı.

Ana arterler, mahalle, meydan 
ve sokakların yanı sıra yeşil alanlar 
ile parkların temizliği için aralıksız 

çalışan Karatay Belediyesi, ilçede 
bulunan tüm sanayi sitelerinde de 
temizlik çalışması başlattı.

Karatay Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri; 
Karatay’da bulunan sanayi site-
lerinde ot biçme araçları, kepçe, 
kamyon, süpürgeli araçlar, çöp 
araçlarıyla kapsamlı bir temizlik 
çalışması yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde sa-
nayilere giden ekipler, bir yandan 
sanayide çöp ve sanayi artıklarını 
toplayarak temizlik çalışması ya-
parken, bir yandan da sanayideki 
yabancı otların biçimini ve çevre 
düzenlemesini gerçekleştiriyor.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, ilçe sınırları içerisinde 
bulunan bütün sanayi sitelerinde 

söz konusu çalışmayı yapacakları-
nı söyledi. 

Sanayi bölgelerinin Konya ve 
Karatay kadar tüm Türkiye için 
önemli olduğunun altını çizen 
Başkan Hasan Kılca, “Bütün va-
tandaşlarımız gibi sanayi siteleri-
mizdeki esnafın bizden beklediği 
hizmeti sunmak için gayret göste-
riyoruz. Bu kapsamda da ekipleri-

miz, ilçemizdeki sanayi sitelerinde 
iş makineleriyle birlikte yoğun bir 
temizlik ve bakım çalışması yapı-
yor. Amacımız hem sanayi siteleri-
mizdeki görüntü kirliliğini ortadan 
kaldırmak hem de sanayi esnafı-
mızın daha temiz ve ferah ortam-
larda üretimlerine istihdamlarına 
devam etmeleridir. Bu vesileyle 
tüm esnafımıza hayırlı işler bol 

kazançlar temennisinde bulunu-
yorum” dedi.

Sanayi sitelerinde faaliyet gös-
teren bölge esnafı da yapılan ça-
lışmalarla sanayilerinin artık çok 
daha temiz, çevrelerinin daha dü-
zenli hale geldiğini belirterek Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca ve ekibine teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Karatay’daki sanayilerde temizlik seferberliği başladı
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Tarım ilçesi olan Çumra, son 
dönemlerde sanayi üretimiyle de 
dikkat çekiyor. Özellikle Çumra 
Organize Sanayi Bölgesi’ni faali-
yete geçmesi ve tüm parselleri-
nin dolmasıyla bölgenin adeta bir 
üretim üssü olması, ilçeye büyük 
değer kazandırıyor. Çumra OS-
B’nin gelişiminin devam etmesi 
adına yürütülen çalışmaların da 
başarıyla sürmesi, ilçenin sanayi-
de daha iyi bir konuma gelmesine 
büyük katkı sağlayacak. Önemli 
açıklamalarda bulunan Çumra 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Metin Kural, Çumra Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın kurulumu ve 
gelişim süreci hakkında bilgiler 
verdi. Oda olarak önemli bir yere 
gelindiğine dikkat çeken Kural, 
şunları söyledi, “Çumra Ticaret 
ve Sanayi Odası, kamu vicdanını 
gözeterek; üyelerimizden gelen 
talepler, kanun ve ilgili mevzuat 
ile kendisine verilmiş olan görev 
ve sorumluluklar çerçevesinde 
üye beklentilerini eksiksiz, doğru 
ve zamanında; tarafsızlık ve gü-
venilirlik ilkelerine bağlı kalarak 
karşılamayı amaçlar. Özel sektö-
rün Çumra’nın temsilcilerinden 
biri olan Odamız, değişen dünya 
koşullarında kurumsal varlığını ve 
özel sektörü temsil iddiasını de-
vam ettirebilmek ve üyelerimizin  
rekabet gücünü arttırabilmek için 
organizasyon ve faaliyetlerini, or-
taya çıkabilecek ihtiyaçlara cevap 
verebilecek dinamik ve proaktif 
bir yapıya kavuşturmayı ve bu 
çerçevede; 5174 sayılı yasa gereği 
yerine getirmekle yükümlü oldu-
ğumuz görevlerimizi hızlı, doğru 
ve etkin biçimde gerçekleştirmek, 
verdiğimiz hizmetin kalitesin-
den doğan üye memnuniyetini 
korumak, Tüm çalışanlarımızın 
faaliyetlere, yönetim ve süreçlere 
katılım gelişim ve motivasyonunu 
sağlamak, bu doğrultuda eğitim 
almalarını sağlamak, Üstlendiği 
misyon ve vizyon çerçevesinde 
gerçekleştirdiği hizmetlerin kali-
tesini örnek teşkil eder konumda 
tutmak, Bölgemizin gelişmesi için 
yeniliklerin üyelerimize tanıtımını 
gerçekleştirip daha ileri teknoloji 
uygulamalarına destek vermek, 
Kalite yönetim sisteminin etkin-
liğini sürekli iyileştirmek, sürekli 
gelişmek, daha iyi hizmet sunmak 
amacıyla ilerleyen, Teknolojik ye-
nilikleri takip ederek dünya stan-
dartlarında kaliteli hizmet vermek 
amacında bir kuruluştur. Çumralı 
iş insanlarımızın ilçemizde, artık 
her sektörden esnafın, çarşı ve pa-
zar yerlerinde faaliyet gösterme-
ye başlamasından dolayı Ticaret 
Odasının ilçemizde kurulması için 
yapılan girişimler sonucu 1969 
yılında Çumra Ticaret ve Sanayi 
Odası kurulmuştur. İlçemizde ilk 
hizmet binası Hükümet cadde-
sinde küçük bir işyerinde açılmış, 
daha sonra Bağkur çarşısı 2.ci ka-
tında faaliyetinde devam etmiş, 
1990 yılında kendi mülkiyetine 
sahip arsa alınarak hizmet binası 
yapılmıştır. Geçen zaman zarfın-
da mevcut oda binasının yetersiz 
kalmasından dolayı 2013 yılında 
göreve gelmemiz ile beraber  de-
ğişim ve gelişimde sürekliliği ya-
kalamak, idareciliğin ağır yükü ve 

sorumluluğunun üyelerimizin is-
tek ve beklentilerine uygun olması 
bilinciyle sosyal, şeffaf ve üyeleri-
mize  layıkıyla hizmet etmek des-
turu ile  gelişen Çumra’mıza layık 
görsel olarak göze hitap edecek, 
kurum olma farkındalığını ön pla-
na çıkaracak, günümüz şartlarına 
uyumlu, modern  görünümlü olan  
yeni hizmet binamızda  kaliteli 
hizmet vermek amacı ve hizmet 
anlayışıyla mevcutta bulunan hiz-
met binamızın yetersizliğinden 
dolayı odamıza yeni bir hizmet 
binası kazandırmak için kolları sı-
vadık. Yıllardır yaklaşık 120 m2’lik 
bir alanda hizmet veren odamız 
için, Belediye binasının çaprazında 
bulunan iş hanının 2.katını komp-
le satın alarak, 350 metrekarelik 
bir alanda Çumra Ticaret ve Sana-
yi Odası olarak üyelerimize hizmet 
vermeye başladık ve bu sebeple 
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak her zaman daha iyisini yap-
ma gayreti içerisinde olduk.

Eski hizmet binamızın bu-
lunduğu yerin konumu itibari ile 
ticaretin yoğun oldu bölge olması 
dolayısı ile binamızda tadilatlar 
yapıldı, binamız arkasında bu-
lunan kullanılmayan arsamıza 2 
kat ek bina yapılarak eski oda ile 
birleştirildi böylelikle son derece 
kullanışlı bir yapıya dönüştürerek 
mağaza haline getirdik, üyeleri-
mize hizmet etmek için odamıza 
ek kaynak yaratmış olduk. Şuan 
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası 
mülkiyetinde odamıza gelir elde 
etmek amacıyla ihale usulü kiraya 
vermiş olduğumuz 4 adet işyeri/
dükkan niteliğinde gayrimenkul 
ve yine mülkiyeti odamıza ait hiz-
met binamız ile faaliyetlerimize 
devam etmekteyiz.”

ÇALIŞMALAR SONUCU 
SANAYİ ODASI OLDULAR

Göreve geldikleri 2013 yılının 
Mayıs ayından itibaren Sanayi 
Odası olma konusunda önem-
li çalışmalar sürdürdüklerini bu 
çalışmalar sonucunda da başarı 
elde ettiklerini dile getiren Kural, 
“Yönetim Kurulu ve  Meclis Kuru-
lu üyelerimizin desteği ile  gerek 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ile yapılan yoğun yazışmalar 
ve ikili görüşmeler, Konya Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile 
yaptığımız görüşmeler, Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü ile yaptığımız görüşmeler  ve 
gerekse Konya’da faaliyet göste-
ren diğer odalarla yoğun bir çalış-
ma ve iyi ilişkiler sonucunda 1969 
yılında kurulan,  kuruluşunda sa-
nayi unvanına sahip olduğu halde 
1974 yılında Konya Sanayi Oda-
sı’nın kurulması nedeniyle Sanayi 
unvanının  alınması sonucu  “Ti-
caret Odası” olarak faaliyet göste-
ren Odamızın, kuruluşunun 50.yı-
lında “Çumra Ticaret ve Sanayi” 
olması için yapmış olduğumuz  
üstün gayretler ile  29/10/2019 ta-
rihi itibariyle odamızın  hakkettiği 
“sanayi” unvanını aldık. Bu tarihi 
gün itibarla sanayici iş adamları ve 
firmalar artık Konya Sanayi Odası 
üyeliğinden kayıtları resen silin-
miş olup, aidat ödeme yükümlü-
lüğünden kurtulmuş oldular. Sa-
nayi unvanını almamız dolayısıyla 

üyelerimiz hem zaman hem de 
maddi açıdan önemli kazanımlar 
elde etmiş oldular. Bundan böy-
le Kapasite Raporları, Yerli Malı 
Belgesi Menşe Şahadetnamesi, 
Ekspertiz Raporu vb. belgeleri ar-
tık Konya Sanayi Odasına gitmeye 
gerek olmadan temin etmektedir-
ler. Çumra ve bölgemizde faali-
yet gösteren sanayici, tüccar tüm 
üyelerimize ve ayrıca Çumra’mıza 
hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ 
Odanın Sanayi unvanını geri 

kazanma konusunda yapılan ça-
lışmalarda desteğini esirgemeyen 
isimlere de teşekkür eden Kural, 
şöyle devam etti, “Bize bu çalış-
malar esnasında gerekli güveni 
gösterip  ellerinden gelen bütün 
imkânları seferber ederek destek-
lerini hiç eksik etmeyen öncelikle; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanımız Sn. M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’na,  Yönetim Kuruluna ve 
TOBB Genel Sekreteri Mustafa 
Saraçöz’e, TOBB Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı ve Konya 
Ticaret Odası Başkanı Sn. Selçuk 
Öztürk ve Meclisine, Konya Tica-
ret Borsası Başkanı Sn. Hüseyin 
Çevik ve Meclisine, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Sn. Memiş Kütükçü 
ve Meclisine, Konya Bölgesi Oda 
ve Borsa Başkanlarına sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum.”

KALİTEYİ TESCİLLEDİLER
“Kuruluşumuzdan günümüze 

kadar kanunların vermiş olduğu 
yetki ve sorumluluğun bilincinde 
olarak üyelerimizin karşılıklı çı-
karlarını kollayan ve gözetleyen 
bir konumda olduk” diyen Başkan 
Kural, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Sanayi sektörümüzün gelişme-
sine paralel olarak odamızın iş 
hacmini geliştirmek ve üyelerimi-
ze en üst seviyede kaliteli hizmet 
sunmak, her zaman olduğu gibi 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır. Odamızın kurumsal 
kalitesinin iyileştirilmesi, geleceğe 
yönelik planlama kültürünün yer-
leştirilmesi ve kurumsal yönetim 
ilkelerinin hakim olduğu, kalite 

standartlarına sahip oda olmak en 
büyük hedefimiz olmuştur.

Bu görev ve sorumluluk bi-
linciyle yapmış olduğumuz çalış-
malarımızı TS EN ISO 9001-2015 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 
ve TSE ISO 10002:2018 Müşteri 
Memnuniyet Sistemi ile tescil et-
tirmiş ve 2019 yılında TOBB Ak-
reditasyon Sistemine dahil olmak 
için çalışmalara başlamış bulun-
maktayız. Stratejik planlama için 
Stratejik Planlama Ekibi oluştur-
duk, Stratejik Planlama Ekibimiz 
yasal şartlar, süreçlerimiz ve diğer 
oda ve borsaların da görüşlerini 
alarak çalışmalara başlamıştır. 
Odamızın stratejilerini, misyo-
nunu ve vizyonunu oluşturarak 
amaçlarımızı tanımlamak, açıkla-
ma ve birimlerimizin içsel güçlü 
ve zayıf yönleri ile dış çevreden 
kaynaklanan fırsat ve tehditlerini 
dikkate alarak, değişimleri izleye-
rek geleceği öngörme yeteneği-
mizi geliştirmek temel amacımız-
dır. Bunun yanında üyelerimiz ve 
diğer oda, borsa, birlikler ile olan 
bağlılıklarımızı ve hizmet alanla-
rına karşı sorumluluklarımızı güç-
lendirmek, kurum çalışanlarının 
katılımcılığını ve yaratıcılığına ön 
plana çıkararak, kurumumuzda 
her alanda iyi bir performans orta-
ya koymak, diğer vazgeçilmez he-
deflerimiz olmuştur ve olmaya de-
vam edecektir. Çumra Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak misyonumuz; 
Bölge ekonomisine yön  veren 
kamu kurumu niteliğindeki tüzel 
kişiliğe sahip bir meslek kurulu-
şu olarak; Üyelerimizin müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mes-
leki gelişimlerini sağlamak, 5174 
sayılı kuruluş kanununda yazılı 
diğer işleri eksiksiz ve zamanında 
yapmak, İşlerimizi amaç ve is-
teklere, tarafsızlık ve güvenilirlik 
ilkelerine bağlı kalarak yapmak,  
Çumra bölgesinin sosyal ve kül-
türel hayatına, eğitime, çevreye, 
insana ve sürdürülebilir değişime 
destek olmak ve katkıda bulun-
mak, Bölgesel ve topyekûn kalkın-
ma projelerine tam destek vererek 
etkin rol oynamaktır Vizyonumuz 
ise ; İş ve ekonomi dünyasına yön 
veren güçlü bir temsilci olarak; 
Üyelerimizin sürdürülebilir reka-
bet gücünü ve kurumsal vizyo-
nunu artırmak, Bölge ve Türkiye 
ekonomisini dünya ölçeğinde ge-
liştiren bir kuruluş olmak, Sosyal 
sorumluluk bilinci ile faaliyetleri 
sürdürmek, Beş yıldızlı bir oda ola-
rak hizmet sunmaktır.”

ÇUMRA SANAYİ ÜSSÜ OLMA 
YOLUNDA İLERLİYOR

Çumra’nın zaman içerisinde 

sanayi altyapısının büyük bir ivme 
yakaladığına dikkat çeken Başkan 
Kural, konuyla ilgili şu bilgileri ver-
di, “Geçen zaman zarfında Çumra 
gelişen ve büyüyen sanayi yapısı-
na sahip, tarım ve hayvancılıkta 
olduğu gibi Organize Sanayi Böl-
gesinde fabrikalar ve İşletmelerin 
birbiri ardına açılmasıyla büyük bir 
sanayi üssü olma yolunda ilerle-
miş olduk. PANKOBİRLİK Başkanı 
Sayın Recep Konuk’un gayretleri 
sonucu ilçemizde kurulan Çum-
ra Şeker Fabrikası, 2003 yılında 
temeli atılmış olup, tamamı öz 
kaynakla finanse edilerek 2004’te 
tamamlanmıştır. Dünya şeker sek-
töründeki en modern tesisler ara-
sında yer alan,  Türkiye’nin üreten 
gücü olmakla beraber kendisine 
bağlı  entegre tesisleri olan Un Te-
sisi Şubesi, Çumra Şubesi, Çumra 
Ziraat Bölge Şubesi, Çumra Biyoe-
tanol Tesisi Şubesi, Çumra Şekerli 
Mamüller Şubesi, Çumra Yem 
Fabrikası Şubesi ile Çumra’mızın 
sosyoekonomik yönden refaha ka-
vuşturan bölge çiftçimize tarımsal 
destekleri ile gelirini artırarak re-
fah seviyelerinin yükselmesine ve 
elde edilen yan ürünler sayesinde 
bölgede hayvancılığın, besiciliğin 
gelişmesine katkı sağlayarak  Kır-
sal alandan şehre göçün önlen-
mesine fayda ve İstihdam alanı 
yaratılarak, işsizliğin önlenmesine 
katkı sağlamıştır. Işıklar Ambalaj 
Işıklar Holding kuruluşu Olan Işık-
lar Ambalaj Pazarlama Anonim 
Şirketi Çumra Şubesi ilçemizde 
1982 yılından buyana faaliyet gös-
termekte olup torba ve ambalaj 
çeşitleri üretim ve imalatı yurt içi 
ve yurt dışı pazarında haklı yerini 
alarak Işıklar markasını kendi ala-
nında tüm dünyaya tanıtmıştır.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt 
Sanayi Anonim Şirketi-Çumra Şu-
besi Malt üretimi sektöründe tahıl 
tohumlarının çimlendirildikten 
sonra kurutulup kavrulması işle-
minin ardından ürünleri bira fab-
rikalarına gönderilmektedir. Artan 
Kapasitesi ile faaliyetlerine devam 
eden tesis, Anadolu’dan dünyaya 
uzanan, bu doğrultuda satış hacmi 
bakımından Avrupa’nın en büyük 
5’inci, dünyanın en büyük 15’inci 
bira üreticisi konumundadır.” 

ÇUMRA OSB’DE 2. ETAP ZAMANI
Geçmişten günümüze tarih, 

kültür, tarım, turizm gibi birçok 
alanda kendisini gösteren ve ön 
plana çıkan Çumra’nın, sanayi ala-
nında yapılan gayretli çalışmalarla 
sanayide de adından söz ettirme-
ye başladığını vurgulayan Başkan 
Kural, “Bunun sonucu olarak, İl-
çemizin uygun  görülen alanında  
kurulan ve kentleşmeyi yönlendir-
mek, çevre sorunlarını önlemek, 
bilgi ve bilişim teknolojilerinden 
yararlanmak, imalat sanayi türle-
rinin belirli bir plan dahilinde yer-
leştirilmelerini ve geliştirilmelerini 
sağlamak amacıyla, ortak girişim-
lerimizle kurulan, Çumra Orga-
nize Sanayi Bölgesinde, Çumra 
Ticaret Odası olarak müteşebbis 
heyetinde bulunmamız ile Orga-
nize sanayi bölgesi yöneticileriyle 
zorlu günler atlatılmış, şuan da  
Konya ve diğer illerden gelen ciddi 
yatırımcıların müracaat ettiği bir  
cazibe merkezi haline gelmiştir. 

Birinci etap bölümümüz tamamen 
dolduğundan dolayı  yoğun talep-
leri karşılamak için  Çumra OSB 
ikinci etap ı hayata geçiriyoruz. 
Burasıda yaklaşık 400-450 parsel 
olacak. Yoğun bir ilginin olduğunu 
söyleyebileceğimiz ikinci etap bö-
lümümüzün de   kısa zamanda da 
dolacağını görüyoruz. Çumra’nın 
gerek kara yolu gerekse demir 
yolu ile Mersin limanına ulaşımda 
bir köprü görevi görmesi nede-
niyle iç Anadolu’nun lojistik mer-
kezi durumundadır. Çumra OSB 
konumu ile Türkiye’nin en göz-
de sanayi merkezi olma yolunda 
hızla ilerlemekte bizlerde bunun 
için büyük gayret sarf etmekte-
yiz, biz bu durumdan mutluyuz 
ve Çumra için çalışmaya devam 
edeceğiz. Çumra Organize Sanayi 
Bölgesi 2001 yılında 100 hektarlık 
bir arazi üzerinde kurulmuş olup 
1997 yılında imar planı ve par-
selasyon planı yapılmıştır. 2001 
yılında sanayi parsellerinin tahsisi-
ne başlanmıştır.2001 Yılında 100 
hektarlık arazi üzerinde kurulan 
Çumra OSB’de, 2016 yılından 
itibaren 850 hektarlık genişleme 
alanının imar çalışmaları devam 
etmektedir. Bununla birlikte top-
lam OSB alanımız 950 hektarlık 
alana sahiptir. Ulaşım imkânları 
çok rahat olup ilimizden geçen 
duble yollar tamamlanmıştır. 
Konya-Karaman-Mersin Yoluna 
4 kilometre mesafededir. Mersin 
Limanı’na 355 kilometre, Kon-
ya’ya 37,4 kilometre, Karaman’a 
85,9 kilometre, Konya Havalima-
nı’na 53,5 kilometre, Konya Tren 
Garı’na 38,6 kilometre mesafede-
dir Başta ulaşım imkânları olmak 
üzere genç iş gücü, uygun iklim 
yapısı, deprem riskinin az olması 
ve teşvikler nedeniyle yatırımcı 
taleplerinin artarak devam ettiği 
cazibe merkezidir. An itibariyle 17 
üretim, onaylanmış 12 adet proje 
ve devam eden 10 inşaat ile top-
lam 39 parseli bulunan   Çumra 
OSB konumu itibariyle de stratejik 
öneme sahiptir. Genç ve dinamik 
nüfusu, ulaşım ve enerji avantajla-
rı, düz arazi yapısı ve bölgesel teş-
vik imkânları ile yatırımcıların ilgi 
odağı haline gelmiştir” ifadelerini 
kullandı. 

ÇÖZÜM ODAKLI KURUM OLDUK 
“Çumra Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı olarak başarılarımızın takip 
edilmesi ve sonuçların değerlen-
dirilmesini, değerli üyelerimiz 
ve hemşehrilerimiz yapacaktır” 
diyen Başkan Kural, “Yönetim 
Kurulumuz, Meclis Kurulumuz 
ve Meslek Komitesi üyelerimizle 
birlikte göreve geldiğimiz günden 
bugüne Çumra Ticaret ve sanayi 
odasını kurulduğu,  kendisine ya-
salarla verilen görevlerin ötesinde, 
ilçemizin  ve ülkemizin  ticaret ve 
sanayisine daha fazla katkıda bu-
lunmak amacıyla stratejik hedef-
ler edinme kararlılığını sergilemiş 
ve bu yönüyle de itibarlı, çözüm 
odaklı bir kurum haline gelmiş 
olmanın gururu ve onuru ile ça-
lışmalarımıza devam edeceğimizi 
belirtir, tüm üyelerimize ve Çum-
ralı vatandaşlarımıza  saygı ve 
hürmetlerimi sunarım” dedi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Çumra, sanayi üssü 
olma yolunda ilerliyor

Tarım ilçesi olan Çumra, son dönemlerde sanayileşmeyle de adından söz ettiriyor. Çumra’nın sanayileşmede önemli işlere imza 
attığını belirten Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Kural, Çumra OSB’nin bu büyümede önemli bir rol oynadığını söyledi 

Metin Kural
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Bilmek, bazen bela oluyor insanın 
başına. Hani bilince, ortadaki mevzu 
ne ise kulak kabartıyorsun ya ister iste-
mez... İşte o da sıkıntıya sebep oluyor 
ister istemez...

Zaten artık istesen de cahil kalmak 
elinde değil. Bilgi denilen o ne menem 
şeyi illa ki gözüne gözüne sokuyor tek-
noloji denilen heyula.. 

Halbuki cehalet ne güzel şeydi. Es-
kiden yani köydeyken yani televizyon 
yokken, bilgisayar yokken, eline sıkıştı-
rılmış o küçücük dünya henüz keşfedil-
memişken ne güzeldi hayat. Hani o bir 
büyük şehri bile ömründe hiç görmedi-
ğin yıllardan bahsediyorum. 

Siyasilerin sadece seslerini duyar-
dın onu da evinde radyo varsa eğer... 
Ne suratlarındaki sahte gülüşleri gö-
rebilirdin ne giyindiklerinden ne yiyip 
içtiklerinden ne de bindikleri araçlardan 
haberin olurdu...

O zamanlar, ne üniversiteye girme 
kaygın vardı ne de çocuklarını okutma 
derdin... "Köy çocukları ilkokulu bitirsin-
ler, karasabanın kuyruğundan tutsunlar 
o yeter de artardı bile." Böyleydi gele-
nek... 

Dostluklar öyle parti purti işlerine 
göre kurulmazdı. "Ben şucuyum sen 
bucusun" konusu yine vardı ama dost-
lukların içine edilecek derecede belirle-
yici bir durum arz etmezdi bu durum.

Hele yüzde sekseni köylerde yaşa-
yan nüfusun bu ekseriyeti "devleti yö-
netme" iddiasında olmadıkları için zaten 
devleti yönetenler tarafından bir sorun 
olarak da görülmezlerdi. Koltukları için 
bir tehlike değillerdi zira... 

Ne zaman ki köylü "gıpraşmaya" 
başladı ne zaman ki onu okuma merakı 
sardı ne zaman ki devletin kurumların-
da koltukların bir kenarından hak sahibi 
olma talepleri başladı, işte o andan itiba-

ren koltuklarda oturanların 
yerleri pirelenmeye, huzur-
ları kaçmaya başladı.

Köylüye, köy çocukla-
rına biçilen rol ne zaman ki 
küçük gelmeye başladı işte 
o andan itibaren hareketli-
lik belirgin hale geldi...

Köy çocuklarına sa-
dece öğretmenliğe kadar, 
onda da kontrollü bir 
yükselişe izin veriliyordu 
ki zaman içinde kabuk çatlamaya, ho-
murtular artmaya başlayınca bir sızı 
başladı yukarıdakilerin alınlarının tam 
orta yerinde...

Darbeler, muhtıralar, sopalar, si-
lahlar, idam sehpaları girmeye başladı 
devreye... Kapatmalar, kısıtlamalar, 

korkutmalar, aba altın-
dan sopa göstermeler 
v.s. v.s...

Şehre göçü engelle-
yemediler. Aslında onlar 
için en büyük çıban başı 
olan konu da bu idi. Ha-
tırlayın, "İstanbul’a pasa-
portla girilsin" şeklinde 
tedbirler dahi konuşul-
maya başlanmıştı 1970'li 
yıllarda... Köyden şehre 

göçün hızlandığı yıllarda yani... 
Dolayısıyla üniversite yollarını ka-

patmaya çalışırlarsa da beceremediler. 
Köylüler; subay, hakim, savcı, bürokrat, 
milletvekili, bakan başbakan, cumhur-
başkanı olmaya azmediyorlardı. Olu-
yorlardı da...

Ne demiştim yazının başlarında? 
Yüzde 80 köylerde sadece yüzde 20 
şehirlerde yaşıyor" demiştim... Tabi 
ki devletin asıl sahipleri de o yüzde 

20'lük tabaka idi... Devleti de o kesimin 
içinde olanlar yönetiyordu zaten.

Şimdi köylerde sadece yüzde 7 
oranında insan yaşıyor. E ne oldu bu 
sefer? Elbette doğal olarak, devleti, bir 
zamanların köylüleri yönetmeye başla-
dılar.

Plânlar bozuldu. Arıza çıktı düzen-
de. Ne tamir çare oldu ne sökükler dikiş 
tuttu ne de eskiler yama...

İste o "köylüler" o "çobanlar" kendi 
başlarına dert aldılar bir nevi... 

Halbuki cehalet ne güzel şeydi. Da-
varlarını güder, bir evlek tarlasını eker 
yarı aç yarı tok gül gibi geçinir giderlerdi 
eskiden. Ne devlet yönetme iddiaları 
vardı ne darbeler ilgilendirirdi onları ne 
de "dış güçlerden" haberdar olurlardı. 

Köylerine gelen amirden, memur-
dan en küçük birim bile olsa karakoldan 
fırçalarını yer otururlardı. Buna rağmen 
yine de hürmetlerini gösterirlerdi. Ye-
meklerini yedirir, köyün orta yerine 
devletin kurduğu çeşmelerden dolup 
geldikleri ibriklerden ellerine su bile dö-
ker, sağlıcakla gönderirlerdi geldikleri 
yerlere...

Ya şimdi öyle mi? Ne eskisi gibi 
"cahiller" ne de her gelenin önüne bo-
yunlarını uzatıyorlar artık. Her şeyi bi-
liyorlar her şeyi... Hatta bilmediklerini 
dahi bilmeye başladılar. Haklarını, de-
mokrasiyi, hukuku her şeyi her bir şeyi 
biliyorlar... 

Sıkıntının kaynağı buralar işte. Bağ-
rış çağırışların, ültimatomların sebebi 
de buralar...

Yani sözün hülasası; "hemşerim 
geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğ-
de'ye." Gerçekten de geçmiş olsun.

CEHALET NE GÜZELDİ HALBUKİ

Yükselen Konya’da yükselen 
havacılık mesleğini öğretecekler

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) ile Mevlana Kalkınma 
Ajansı (MEVKA) arasında “Yükse-
len Konya’da Yükselen Havacılık 
Mesleğini Öğretiyoruz” projesi im-
zalandı. NEÜ ve (MEVKA) arasında 
imzalanan protokolle, Seydişehir 
Meslek Yüksekokulu’nda havacılık 
ve girişimcilik eğitimi verilecek.

NEÜ ile Mevlana Kalkınma 
Ajansı (MEVKA) arasında, “İmalat 
Sanayinde Nitelikli İnsan Kayna-
ğının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve 
Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı” kapsamında, 
NEÜ Seydişehir Meslek Yükseko-
kulu’nda gerçekleştirilmek üze-
re “Yükselen Konya’da Yükselen 
Havacılık Mesleğini Öğretiyoruz” 
projesi imzalandı. Protokolü, MEV-
KA Genel Sekreteri İhsan Bostancı 
ve NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Oğuz Doğan imzaladı.

Yapılan iş birliğiyle ilgili bilgi 
veren NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Oğuz Doğan; “Atılan imzalar 
ile katılımcılara sıcak hava balon 
eğitimi, İnsansız Hava Aracı (İHA) 
eğitimi, girişimcilik eğitimi ile eği-
tici görevlilere eğitim verilecek. Bu 
eğitimlerin teorik ve uygulama-
lı eğitimler şeklinde verilmesini 
planlıyoruz. Proje sonunda katı-
lımcılar, turizm sektöründe önem-

li pay sahibi olan balon turizmi 
alanında istihdam edilebilecekleri 
bir eğitim almış olacaklar. Ayrıca 
Konya’da balon turizminin başla-
ması ve yaygınlaşması için ilk eği-
tim projesi olması, projeye ayrı bir 
önem kazandırmaktadır” dedi.

MEVKA Genel Sekreteri Naci 
Bostancı da, proje kapsamında alı-
nacak Sıcak Hava Balonu ve veri-
lecek nitelikli eğitimler ile birlikte 
Konya’da gelişmekte olan savun-
ma sanayi ve havacılık sektörü-
ne yönelik bir eğitim altyapısının 
oluşturulması ve IHA üretiminin 
önünün açılmasının planlandığını 
aktardı.

18 ay sürecek olan projenin 
ekibi ise, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Oğuz Doğan, Seydişehir A. 
Cengiz Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kah-
raman, Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. 
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, 
Turizm Fakültesi Turizm İşletme-
ciliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. 
Ceyhun Can Özcan, Mühendislik 
Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Gök-
çe, Meram Meslek Yüksekokulu 
Öğr. Gör. Zekeriya Bilici olarak be-
lirlendi. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek, vatandaş memnuniyetini 
artırmak ve iş yoğunluğunu azaltarak maksimum hıza kavuşmak amacıyla Altyapı Haritası Projesi’ni hayata geçirdi

Konya’nın altyapı
haritası hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün hiz-
met alanının genişlemesi ile birlikte 
yıllar önce yapılmış fakat yerin al-
tında kalmış, konumları bilinmeyen 
içme suyu şebeke hatları, içme suyu 
isale hatları, atık su şebeke hatları, 
atık su kolektör hatları ile bunlara 
bağlı altyapı verilerinin sayısallaştı-
rılması ve dijital ortama aktarılması 
gerekliliği üzerine Altyapı Haritası 
Projesi hayata geçirildi.

İçme suyu fiziki kayıp ve ka-
çaklarının azaltılması, içme suyu ve 
kanalizasyon arızalarına anında mü-
dahale ve yeni yapılacak ya da ıslah 
edilecek içme suyu ve kanalizasyon 
yatırımlarının projelendirilmesi gibi 
önemli hizmetlerin yürütüldüğüne 
dikkat çeken Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
tüm altyapı kuruluşlarının yatırım-
larını Konya Büyükşehir Belediye-
si Altyapı Koordinasyon Merkezi 
(AYKOME) aracılıyla irtibatlı olarak 
yapabilmesi ve abonelere daha hızlı 
hizmet verilebilmesi gibi hususlarda 

altyapı haritalarına ihtiyaç duyuldu-
ğuna dikkat çekti.
EN SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Altyapı tesislerinin sayısallaştı-
rılması ile kentsel yaşamın kesintisiz 
devamına katkı sunmak istediklerini 
belirten Başkan Altay, “Şehir plan-
lamasının en önemli ögelerinden 
biri teknik altyapı tesisleridir. Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel 
Müdürlüğümüz, su kaynağı bulma, 
içilebilir hale getirme, şehir şebeke-

sine aktarma, abonelere ulaştırma, 
kullanılmış suları toplama, çevreye 
zarar vermeden uzaklaştırma gibi 
yatırımlar esnasında üretilen tüm 
verileri en son teknolojileri kullanıla-
rak toplamakta ve tüm işletme plan-
larını sayısal ve dijital olarak kayıt 
altına almaktadır” dedi.

PROJE MEYVELERİNİ 
VERMEYE BAŞLADI

KOSKİ’nin hizmet alanının ge-
nişlemesi ile birlikte yıllar önce ya-

pılmış fakat yerin altında kalmış, 
konumları bilinmeyen içme suyu 
şebeke hatları, içme suyu isale hat-
ları, atık su şebeke hatları, atık su 
kolektör hatları ile bunlara bağlı alt-
yapı verilerinin sayısallaştırılması ve 
dijital ortama aktarılması gerekliliği 
üzerine hazırlanan projenin meyve-
lerini toplamaya başladıklarını dile 
getiren Başkan Altay, “Önceki yıllar-
da yüzde 45 olan içme suyu şebeke 
hatları sayısallaştırılmış veri oranı 
2019 yılında yüzde 47.81’e, 2020 
yılında yüzde 48.30’a ve 2021 yılın-
da ise yüzde 51.00’e yükselmiştir. 
Yine önceki yıllarda yüzde 36 olan 
atık su şebeke hatları sayısallaştırıl-
mış veri oranı 2019 yılında yüzde 
39.33’e, 2020 yılında yüzde 50.83’e 
ve 2021 yılında yüzde 53.00’e yük-
selmiştir. 

KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 
Altyapı Haritası Projesi’yle birlikte 
en etkin, en kaliteli ve en hızlı hiz-
meti vermeye devam edecektir” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Delta Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Üyesi Yavuzhan Üçler dü-
zenlenen düğün merasimi ile Fatma 
Göker ile dünyaevine girdi.  Gül-
süm-Cengiz Göker çiftinin kızı Fat-
ma ile Sibel- Rafet Üçler çiftinin oğlu 
Yavuzhan Yeşilvadi Düğün Salonun-
da düzenlenen düğün merasimi ile 
dünyaevine girdi. Göker ve Üçler ai-
lelerini mutlu günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı.  Göker ve 
Üçler aileleri misafirlerini kapıda kar-
şılayarak davetlilerin ‘Hayırlı olsun’ 
dileklerini kabul etti. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Fatma ve Yavuzhan’a 
bir ömür boyu mutluluklar dilerken, 
Göker ve Üçler ailelerini de tebrik 
ederiz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Göker ve Üçler aileleri akraba oldu
Delta Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuzhan Üçler düzenlenen düğün merasimi ile Fatma Göker ile dünyaevine girdi 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV
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Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20
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www.konyayenigun.com
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Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Adese, marketten çekildi, gayrimenkule yöneldi
Adese’de olağanüstü genel 

kurulu yapıldı. Olağanüstü Ge-
nel Kurul’da şirketin ticari unvanı 
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 
olarak değiştirildi ve şirketin kayıt-
lı sermaye tavanı artırıldı.

Adese’nin Olağanüstü Genel 
Kurulu 7 Nisan 2021 tarihinde 
Konya Kule Plaza 37. Kat’ta Adese 
pay sahiplerinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

Genel Kurul’da Adese Alış-
veriş Merkezleri Ticaret A.Ş.’nin 
şirket unvanının değiştirilmesi 
amacıyla hazırlanan esas sözleş-
mesinin ‘Şirketin Unvanı’ başlıklı 
2’nci maddesine ve şirketin kayıtlı 
sermaye tavanının yükseltilmesi 
amacıyla hazırlanan esas sözleş-
mesinin ‘Şirketin Sermayesi’ baş-
lıklı 6’ncı maddesine ilişkin tadil 
metinleri pay sahiplerinin oylarına 
sunuldu. 

Genel Kurul’da alınan karar 

sonrası şirket unvanı Adese Gayri-
menkul Yatırım A.Ş. olarak değiş-
tirilirken şirketin kayıtlı sermaye 
tavanının 2021-2025 yılları için 
geçerli olmak üzere 500 milyon 

TL’den 2 milyar TL’ye yükseltil-
mesine karar verildi. 

Borsa İstanbul’da 2011 yılın-
dan bu yana işlem görmeye de-
vam eden Adese, 14 Aralık 2020 

tarihli yönetim kurulu kararı ile 
market işletmeciliği faaliyetlerini 
sonlandırmıştı. Yeni bir yapılan-
mayla gayrimenkul alanındaki 
faaliyetlerine ağırlık veren Adese, 

şirket unvanını Adese Gayrimen-
kul Yatırım A.Ş. olarak değiştirdi. 
Adese bundan böyle portföyün-
deki mevcut gayrimenkullerin-
den kira geliri elde etmeye, dahil 

olduğu gayrimenkul projelerini 
sürdürmeye ve duran varlıklarıy-
la ilgili gayrimenkul faaliyetlerine 
devam edecek.
n HABER MERKEZİ

Aksaray'da dükkan önüne araç 
park etme tartışmasının kavgaya 
dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla-
narak ağır yaralandı. Olay, Hacı 
Hasanlı Mahallesi 709 Sokak'ta 
bulunan bir dükkanın önünde ya-
şandı. Edinilen bilgiye göre, dük-
kanda parke imalatı yaptığı esnada 
kapı önündeki otoparka bir aracın 

park etmeye çalıştığını fark eden 
Murat G. (40), aracını park etme-
mesini söylediği Mehmet Ali G. 
(46) ile tartışmaya başladı. Tartış-
manın büyümesi ve kavgaya dön-
mesi sonucu Mehmet Ali G. araçta 
bulundurduğu bıçağı alarak Murat 
G.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır 
yaralanan şahıs kanlar içerisinde 

yere yığılırken, bıçaklayan şahıs 
hızla olay yerinden uzaklaştı. Ola-
yı fark eden çevredeki vatandaşlar 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Ağır yaralı şahıs ambulansla Aksa-
ray Üniversitesi Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Acil Servisi'ne kal-

dırıldı. Burada tedavi altına alınan 
şahsın sağlık durumunun ciddiye-
tini koruduğu öğrenilirken olay ye-
rinden kaçan şahıs ise İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı 
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 
gözaltına alındı. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

Dükkan önüne park kavgası kanlı bitti

Motosiklet kazasında 
ölen genç toprağa verildi

Meyve yüklü kamyonet
takla attı: 1 kişi yaralandı

Karaman'da kullandığı moto-
sikletin virajı alamayarak devril-
mesi sonucu hayatını kaybeden 19 
yaşındaki genç, gözyaşları arasın-
da toprağa verildi. Kaza, merkeze 
bağlı Bucakışla köyü yakınlarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Enis Emre Karagöz’ün (19) 
kullandığı 42 ETF 81 plakalı mo-
tosiklet, virajı alamayarak devrildi. 
Vatandaşların ihbar üzerine kaza 
yerine sağlık ve jandarma ekip-

leri sevk edildi. Olay yerine gelen 
sağlık ekibi yaptığı kontrolde Enis 
Emre Karagöz'ün hayatını kaybet-
tiğini belirledi. Genç için öğle na-
mazının ardından Ahmet Yesevi 
Camisi’nde cenaze namazı kılındı. 
Gencin ailesi ve yakınlarının katıl-
dığı cenaze namazının ardından 
Enis Emre Karagöz Hamidiye Ma-
hallesi’ndeki şehir mezarlığında 
toprağa verildi.
n İHA

Ereğli ilçesinde kontrolden 
çıkan kamyonetin takla atması 
sonucu meydana gelen trafik ka-
zasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Ay-
rancı Ereğli karayolu üzeri Böğecik 
kavşağında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, E.U. idaresindeki 
51 DL 503 Plakalı meyve yüklü 
kamyonet, sürücüsünün direksi-

yon kontrolünü yitirmesi sonucu 
takla atarak yol üzerine devrildi. 
Kazada kamyonet sürücü kazayı 
hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyo-
netteki sebzeler karayoluna saçıldı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza 
yerine sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Ereğli’de TIR’ın dorsesine çarpan minibüsün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Aksaray’da ise alkollü 
olduğu öğrenilen sürücünün trafik devriye minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Dikkatsizlik kaza,
kaza ölüm getirdi

Pandemi döneminde özellikle 
sokağa çıkma yasaklarının uyguladı-
ğı zaman dilimlerinde trafik kazala-
rında genel itibariyle önemli ölçüde 
azalma yaşanmış olsa da zaman za-
man şehirlerarası yollardan acı ha-
berler geliyor. Önceki akşam Ereğli 
Konya Karayolu’nda TIR’a arkadan 
gelen minibüsün çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında mi-
nibüs sürücüsü olay yerinde haya-
tını kaybetti. Aksaray’da ise alkollü 
sürücünün trafik devriye minibüsü-
ne çarpması sonucu meydana gelen 
kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

TIR’A ÇARPAN MİNİBÜSÜN 
SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ereğli ilçesinde TIR’ın dorsesine 

arkadan çarpan minibüsün sürü-
cüsü hayatını kaybetti. Kaza, gece 
saatlerinde, Adana Konya Karayolu 
üzeri Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Ma-
hallesinde bulunan kavşakta mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ömer Sarıot’un kullandığı 42 DPJ 
64 plakalı Volkswagen marka mini-

büs, R.S. idaresindeki 49 AAB 890 
plakalı TIR’ın dorsesine arkadan 
çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan 
minibüs sürücüsü Ömer Sarıot olay 
yerinde hayatını kaybetti. Kazayla il-
gili soruşturma başlatıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK 
DEVRİYE MİNİBÜSÜNE 

ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Aksaray'da alkollü sürücünün 

kullandığı kamyonetin devriye mi-
nibüsüne çarpması sonucu 1 kişi 
öldü, 1 kişi de yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Derinku-
yu gişelerden otobana giriş yapa-
rak Niğde istikametinden Ankara 
istikametine seyreden Nazmi Ertaş 
(24) idaresindeki 50 ZA 911 plaka-
lı Nissan marka kamyonet, otoyol 
Derinkuyu gişelerden Alayhan gi-

şeler istikametine seyreden Nadir 
Yüksel (33) yönetimindeki 06 BGG 
191 plakalı Renault marka mini-
büse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 
kontrolden çıkan devriye aracı takla 
atarak şarampole düştü. 

Kazayı gören yoldaki diğer sü-
rücüler durumu 112 Acil Çağrı 
Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık, jandarma ve oto-
yol trafik polisi sevk edildi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen sağlık ekip-
leri devriye aracı sürücüsü Nadir 
Yüksel'in olay yerindeki öldüğünü 
belirledi. 

Yaralı alkollü sürücü Nazmi E. 
ise ambulansla Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine kaldırıldı. 

Burada yapılan tedavisi sonucu 
sürücünün 161 promil alkollü oldu-
ğu tespit edilirken, yapılan tedavi-
sinin ardından İl Jandarma Komu-
tanlığı ekiplerince gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA



7 9 NİSAN 2021

İl Emniyet Müdürümüz 
Sayın Mustafa AYDIN’ın nezdinde 

gecesini gündüzüne katan 
Kahraman Polisimizin 

176. Polis Haftasını Kutlarız.

KONYA SARRAFLAR VE
KUYUMCULAR DERNEĞİ
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

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

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

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

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

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

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

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

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;

TEL: 0 332 342 35 80

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

SERVİS + YEMEK + MAAŞ

18 - 25 YAŞ ARASI
VASIFSIZ

 BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR

Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

SATILIK 
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE;

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

Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

 APKANT PRES OPERATÖRÜ
3 Tercihen durma marka Abkant pres tecrübesi olan 
3 Teknik resim okuyabilen 
3 Bükülecek iş için CNC Abkant’ta program yapabilen



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

99 NİSAN 2021İLAN

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

Ahmet ŞEN                                                      
Konya Şoförler Odası Başkanı

Türk Pols Teşklatımızın 176. kuruluş 
yıl dönümü veslesyle, görevler başında 
şeht düşmüş kahraman polslermze 
Allah’tan rahmet gazlermze 
şükranlarımı sunuyorum. 
Tüm Emnyet mensuplarımıza
görevlernde başarı, sağlık ve huzur 
dleyerek kuruluş yıldönümlern 
kutluyoruz.  

TÜRK POLİS TEŞKİLATIMIZIN 
176. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
KUTLU OLSUN 

Ahmet ŞEN                                                      
Konya Şoförler Odası Başkanı

Türk Pols Teşklatımızın 176. kuruluş 
yıl dönümü veslesyle, görevler başında 
şeht düşmüş kahraman polslermze 
Allah’tan rahmet gazlermze 
şükranlarımı sunuyorum. 
Tüm Emnyet mensuplarımıza
görevlernde başarı, sağlık ve huzur 
dleyerek kuruluş yıldönümlern 
kutluyoruz.  

TÜRK POLİS TEŞKİLATIMIZIN 
176. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
KUTLU OLSUN 
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10 Nisan 1845 tarihinde kurulan ve özverili bir çalışma ile halkın güvenliğini, asayişi ve toplum düzenini sağlamak için görevli 
bulunan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıldönümünde gönderilen mesajlarda polis teşkilatının önemine vurgu yapıldı

Huzur ve güven için varlar
Türk Polis Teşkilatı’nın kuru-

luşunun 176. yıldönümünde siyasi 
partilerin temsilcileri, STK temsil-
cileri ve özel işletmeler tarafından 
gönderilen mesajlarda Türk polis 
teşkilatının halkın güvenliği ve hu-
zuru açısından ne kadar önemli ol-
duğuna dikkat çekildi. 
BEKTAŞ: POLİSİMİZ, HUZURUMUZ VE 

GÜVENİMİZ İÇİN GÖREV YAPIYOR
Türk Polis Teşkilatı'nın kurulu-

şunun 176. yılı nedeniyle bir kutla-
ma mesajı yayımlayan CHP İl Başka-
nı Barış Bektaş, Polis Teşkilatımızın, 
vatandaşlarımızın huzur ve güveni 
için ülke çapında gösterdiği gayret-
leri her türlü takdire şayan olduğunu 
söyledi.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “Türk Polisi, 176 yıldan bu 
yana, Türkiye’nin bölünmez bütün-
lüğü, milletin güvenliği, suç işlen-
mesinin önlenmesi ve suçluların 
yakalanarak adalete teslim edilmesi 
gibi görevleri, şeref ve gururla yeri-
ne getirmektedir. Polis teşkilatımız 
kuruluşundan bugüne kadar, kamu 
düzeninin ve güvenliğin sağlanma-
sı, hak ve özgürlüklerin eşit olarak 
uygulanması görevlerini kendisine 
tanınan yetkiler çerçevesinde ba-
şarıyla yerine getirmiştir. Getirme-
ye de devam edecektir. Ülkemizin 
köklü kurumlarından biri olan Polis 
Teşkilatımızın, vatandaşlarımızın 
huzur ve güveni için ülke çapında 
gösterdiği gayretler her türlü takdire 
şayandır. Vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliklerinin sağlanmasında, 
ülke bütünlüğü, milletimizin birlik 
ve beraberliğine yönelik yıkıcı, bölü-
cü hareketlerin önlenmesinde canla-
rı pahasına mücadele etmektedirler. 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, ‘Herkesin 
polisi kendi vicdanıdır, fakat polis 
vicdanı olmayanların karşısındadır’ 
dediği gibi, polisimiz vicdanı olma-
yanların karşısındadır. Olmaya da 
devam edecektir. Görev sırasında 
hayatını kaybeden şehit polisleri-
mizi rahmet, gazilerimizi de şükran 
ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle; 
üstün hizmet anlayışı ve özveriyle 
görev yapan Polis Teşkilatımızın de-
ğerli mensuplarının Polis Haftası’nı 
kutluyor, mesleki yaşamlarında ba-
şarılar diliyorum” dedi.

EKİCİ: POLİSİMİZ BÜYÜK 
BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR

Gelecek Partisi Konya İl Başka-
nı Hasan Ekici 10 Nisan Polis Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak 

teşkilatın 176’ınci yıldönümünü 
kutladı. İl Başkanı Hasan Ekici me-
sajında şu görüşlere yer verdi; “Türk 
Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez 
bütünlüğünü koruma ve kollama, 
halkımızın can ve mal güvenliğini 
sağlama, huzur ve güven ortamını 
tesis ve temin etme, suç işlenmesini 
önleme ve işleyenleri adalete teslim 
etme hususunda çok büyük bir öz-
veriyle gece gündüz demeden ba-
şarılı bir şekilde 176 yıldır çalışmak-
tadır. 10 Nisan, "Polis Günü", Aziz 
Milletimizin huzur ve güvenliğinin 
teminatı olarak gördüğü Türk Poli-
sine minnettarlığımızın bir ifadesi 
olarak armağan ettiği bir şükran gü-
nüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağa-
nüstü gayretlerle yaptığı hizmetler 
sonucunda, Milletinin gönlünde taht 
kurmanın haklı gurur ve mutlulu-
ğunu yaşamaktadır. Son dönemde 
ülkemizde hain saldırılar gerçekleş-
tiren terör örgütlerine karşı misliy-
le karşılık veren polis teşkilatımız, 
vatandaşlarımızın emniyetini sağ-
lamak amacıyla canı pahasına mü-
cadele ediyor. Ülkemizi etkisi altına 
almak isteyen hain terör örgütlerine 
karşı yıllarca istikrarlı şekilde görevi-
ni ifa eden teşkilatımız şehirlerde ai-
lemizin, çocuklarımızın güvenliğinin 
teminatı olmaya devam edecektir. 
176 yıldır ülkemizin emniyeti, huzur 
ve refahı için canla başla çalışan polis 
teşkilatımızın gününü en kalbi duy-
gularımla kutlarım.”

ŞEN: POLİSİMİZ 
İFTİHAR KAYNAĞIMIZDIR

Konya Şoförler Odası Başkanı 
Ahmet Şen, Türk Polis Teşkilatı’nın 
kuruluş yıldönümü nedeniyle kutla-
ma mesajı yayımlayarak, 10 Nisan 
1845 yılında kurulan Polis Teşkila-
tı’nın, Türk milletinin iftihar kaynağı 
olduğunu ifade etti.

Başkan Ahmet Şen “Gücünü ya-
salardan ve halktan alan, toplumsal 
barışımızın teminatı olan Polis Teş-
kilatımız, 176 yıldır vatan ve millet 
sevdasıyla ülkemizin dört bir yanın-
da büyük bir özveriyle milletimizin 
huzur ve güvenliğini sağlamak için 
fedakârlık göstererek görev yapı-
yor. Bu görevi yerine getirirlerken 
de mesai mefhumu gözetmeksizin; 
halkın can ve mal emniyetini koru-
ma, huzur ve güven ortamını tesis 
etme, suç işlenmesini önleme ve suç 
işleyenleri adalete teslim etme gibi 
kutsal bir görevi yerine getiriyor. 
Onurlu bir görevi icra eden polisle-
rimizin ülkemizin birliğine ve bera-

berliğine gösterdiği önemi göz ardı 
etmemiz mümkün değildir. Tüm 
emniyet mensuplarının üstlendikleri 
kutsal görevi, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğü ve milletimizin geleceği 
için dün ve bugün olduğu gibi ya-
rın da en başarılı bir şekilde yerine 
getirmeye devam edeceklerine, 
ülkemizin bölünmez bütünlüğüne 
sahip çıkacaklarına olan inancımız 
ve güvenimiz tamdır. Bu duygularla 
Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl 
dönümünü bir kez daha tebrik edi-
yor; görevini yerine getirirken şehit 
olan polislerimizi rahmet ve minnet-

le anıyor, gazilerimize ve emekli po-
lislerimize şükranlarımı sunuyorum. 
Görevleri başındaki tüm emniyet 
mensuplarına da sağlık, başarılar ve 
mutluluklar dileyerek, sevgi ve say-
gılarımızı sunuyoruz” dedi.

BARANOK: POLİSİMİZ, HUZUR 
VE GÜVENİMİZİN TEMİNATIDIR
Polis Teşkilatının kuruluş yıldö-

nümüyle ilgili bir kutlama mesajı 
yayımlayan Konya Berberler ve Ku-
aförler Odası Başkanı Veli Baranok, 
Polis Teşkilatımızın 176. yıl dönü-
münü canı gönülden kutladığını 
söyledi.

Başkan Veli Baranok mesajında 
şunları söyledi: “Halkımız için gece 
gündüz çalışmayı sürdüren, güven 
ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duydu-
ğumuz her anımızda yanımızda olan 
emektar polislerimiz, bizlerin huzu-
ru ve güvenliği için elinden geleni 
yapmaktadır. Türk Polisi köklü yapı-
sıyla milletin asayişini, huzurunu te-
min, mal, can ve namus güvenliğini 
sağlamak, hak ve özgürlükleri koru-
mak için fedakârca faaliyet gösteren, 
bu gayret ve fedakârlığıyla da Türk 
Milletinin gözdesi haline gelmiş bir 
teşkilattır. Toplumda, huzur ve gü-
ven ortamının tesis edilmesinin yanı 
sıra, kamu düzeninin korunması, 
asayişin sağlanması, suç işlenme-
sinde önleyici tedbirlerin alınması 
ve olayların aydınlatılarak faillerin 
adalete teslim edilmesi polislerimiz 
tarafından gerçekleştirilen önemli 
görevler arasında yer almaktadır. 
Fedakârca hizmet veren polis teşki-
latımız, milletimizin kendisine olan 
güveni ve sevgisini arkasına alarak, 
takdire şâyan başarılar elde etmiştir. 
Bu duygu ve düşünceyle görevleri 
basında şehit düşmüş kahraman po-
lislerimize Allah'tan rahmet diliyor, 
gazilerimize şükranlarımı sunuyo-
rum. Tüm emniyet mensuplarımıza 
görevlerinde başarılar diliyor, Polis 
Teşkilatımızın 176. yıl dönümünü 
canı gönülden kutlayarak, mesleki 
yaşamlarında başarılar diliyorum” 
dedi.

ÖZDEMİR: EMNİYET TEŞKİLATIMIZ 
ASLİ KURUMLARIMIZDAN BİRİDİR

Yöntem Eğitim Kurumları Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Fizik Öğret-
meni Serdar Özdemir Polis Teşkila-
tı’nın Kuruluşunun 176. yıl dönümü 
nedeniyle bir kutlama mesajı yayım-
layarak, Emniyet Teşkilatımız dev-
letimizin asil kurumlarından birisi 
olduğunu belirti. Emniyet Teşkilatı 
mensubu polislerimizin her türlü 
fedakârlığı göstererek görevlerini 
yerine getirdiklerini belirten Serdar 
Özdemir, “Can ve mal güvenliğimi-
zin en önemli teminatı olan Emniyet 
Teşkilatımız devletimizin asli ku-
rumlarından birisi olup, milletimizin 
huzuru ve güvenliği için fedakârca 
görevlerini yerine getirerek hayatı-
mızın her alanında huzurumuzun 
ve güvenliğimizin temsilcisi olmuş-
lardır. 

Aynı zamanda sel, salgın hasta-
lık ve daha nice afette de vatanda-
şımızın yanında olmuş ve yaralarını 
sarmıştır. Ülkemizi tehdit eden terör 

örgütlerine, huzurumuza ve gü-
venliğimize kast eden kişilere karşı 
gösterdikleri takdire şayan müca-
delelerinden dolayı da teşekkür edi-
yoruz. Emniyet Teşkilatı mensubu 
polislerimiz her zaman gönlümüzde 
ayrı bir yeri olacaktır. Bu duygu ve 
düşünceler milletimizin huzur ve 
mutluluğu için hayatlarını feda eden 
başta şehit polislerimiz olmak üzere 
tüm şehitlerimizi rahmet ve min-
netle anarken, gazilerimize de şük-
ranlarımı sunuyorum. Başta ilimiz 
Emniyet Teşkilatı mensubu polisle-
rimiz olmak üzere tüm polislerimizin 
Emniyet Teşkilatı’nın Kuruluşunun 
176. yıldönümünü kutlar, sağlık ve 
mutluluklar diliyorum” dedi.

BİREKUL: MİLLETİMİZİN HUZURU 
VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Hüma Okulları Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Birekul, 
Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yıl dö-
nümünü ve Polis Haftası’nı yayım-
ladığı mesajla kutladı. Dr. Mehmet 
Birekul, kurulduğu günden bu güne 
toPlumun can ve mal güvenliğini 
sağlayan, görevlerini anayasa ve 
kanunlara bağlılıkla yerine getiren, 
devletin bekası ve huzuru için ça-
lışan Emniyet Teşkilatı ve teşkilat 
mensuplarının 176 yıldır büyük 
bir özveriyle çalıştığını ifade etti. 
Şanlı tarihinden güç alarak büyük 
bir sadakatle hizmet veren teşkilat 
mensuplarının her birine ayrı ayrı 
teşekkür ettiğini söyleyen Birekul, 
“Milletimizin huzur ve güvenliğinin 
teminatı olan polislerimizi, kendi-
lerine armağan edilen Türk Polis 
Teşkilatı’nın 176. yıl dönümünde 
sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Türk 
Polisi, ülkemizin dört bir tarafında 
fedakarlıktan kaçmadan milletimi-
zin huzuru ve güvenliği için çalış-
maktadır. Kurulduğu günden bu 
güne toplumun can ve mal güven-
liğini sağlayan, görevlerini anayasa 
ve kanunlara bağlılıkla yerine geti-
ren, devletin bekası ve huzuru için 
çalışan Emniyet Teşkilatı ve teşki-
lat mensuplarının bu özel gününü 
kutluyorum. Türk Polisi, gösterdiği 
olağanüstü gayretlerle yaptığı hiz-
metler sonucunda, Milletinin gön-
lünde taht kurmanın haklı gurur ve 
mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat 
mensuplarına sağlık, başarı ve mut-
luluklar diliyorum. Görevi başında 
şehit düşen polislerimizi rahmet, 
gazilerimizi de minnetle anıyorum” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Kunduracılar Sanayi Camii İmam Hatibi    

Mithat TÖMEK’in
annesi

Hatice
TÖMEK’in

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Hacer Tömek 
dualarla defnedildi

Kunduracılar Sanayi Camii 
İmam Hatibi Mithat Tömek’in an-
nesi Hacer Tömek 84 yaşında vefat 
etti. Merhume Hacer Tömek’in ce-
nazesi çarşamba günü kılınan ce-
naze namazının ardından dualarla 
Üçler Mezarlığına defnedildi. 

Tömek ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Tömek ailesi cenaze nama-
zının ardından taziyeleri kabul etti. 
Merhume Hacer Tömek 5 çocuk 
annesiydi.

 Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhume Hacer Tömek’e Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kunduracılar Sanayi Camii’nin sevilen ve sayılan İmam Hatibi 
Mithat Tömek’in annesi Hacer Tömek hayatını kaybetti

Barış Bektaş

Ahmet Şen Veli Baranok

Dr. Mehmet BirekulSerdar Özdemir

Hasan Ekici
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Sen İnananlara bir nasipsin
Korona virüsten muzdaripsin
Bizim için çok mübareksin
Hoş geldin ya şehri Ramazan hoş 

geldin
Üzgünüz ki Ramazanı şerifi korona 

illeti yüzünden yine mahzun karşılıyoruz, 
ama şuna inanıyoruz. Bu duruma her ne 
kadar zorlanarak katlansak da yine Rab-
bimizin bize lütfettiği bu namaz aylarını 
Recep, Şaban, ve nihayet Ramazanı di-
nimizden aldığımız emir ve atalarımızdan 
gördüğümüz gelenekler görenekler ile 
ayni Huşu Ve huzur ile bu mübarek ayı 
memnun edebilmek için elimizden ne 
geliyorsa gönlümüzden ne kopuyorsa 
Allahın emri üzere idame ettirmek üzere 
yol alacağız inşallah. Gelişen teknoloji 
çağı bazı eski ve Güzel hasletlerimizden, 
alenen oruç yeme, dini konularda bilen 
bilmeyenin yalan yanlış ahkam kesmesi, 
gibi davranışlar olsa da biz inananlar ata-
larımızdan gördüğümüz şekilde yaşaya-
maya devam edeceğiz.

Miladi senenin 624. Hicretin ikinci yılı 

Allahın Resulü Medine de iman lezzeti ile 
coşan, Kur’an Nuruyla parlayan ve tevhit 
heyecanıyla Kaynayan Müminler. Âlem-
lerin Rabbının yeni emirlerini hasretle 
beklemekte idi. 

İşte bu sırada aşk-ı Muhammedi 
etrafında pervane olmuş Allahü Azimüş-
şan’ın Bizzaat benim içindir buyurduğu 
orucun ilahi ziyafet sofrasına davet geli-
yor. Dünya sofralarıyla dünya nimetleriy-
le hiçbir zaman mukayese edilemeyecek 
ve üzerinde melekût âleminin dahi sa-
yamayacağı rahmet nimetlerinin bu-
lunduğu ve Resülullah Efendimizin Eyy 
Müminler Şehri Ramazan geldi. Allah 
onda oruç tutmanızı size farz kılmıştır. O 
ayda gök kapıları açılır, Cehennem kapları 
kapanır ve azgın şeytanlar zincirlere vuru-
lur. Allahın o ayda bir gecesi vardır ki bin 
aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayır ve 
mükâfatına nail olamayan büyük mahru-
miyete ve zarara uğramıştır. Buyurduğu 
bu sofraya, bütün insanları değil yalnız ve 
yalnız iman ve idrak sahipleri çağrılıyor. 

İşte o ilahi davet. “Ey iman edenler, 

sizden evvelki ümmetlere 
farz kılındığı gibi sizin üze-
rinize de oruç farz kılındı. 
Umulur ki (onu ifa ederek 
bütün kötülüklerden) koru-
nursunuz.”

Sizlere ne mutlu ki, bu 
davete koşuyor ve bu ilahi 
sofradan nasip almak ga-
yesiyle yemenizi, içmenizi, 
şehevi arzularınızı, yalnız 
Allahın rızası için terk etmiş 
bulunuyorsunuz. 

Değerli okurlarım bu fani âleme 
bir imtihan için gönderilmiş olan bizler 
karşımızdaki şeytan ve içimizdeki nefsin 
yüklü bir hücumu altında bocalıyoruz. 
Bu bizi sarmalayan aşağılık varlıkların 
baskısından kurtulmak için onlarla çok 
büyük bir mücadele etmek ve çarpışmak 
zorundayız. Bize bu kuvveti verecek olan 
en kuvvetli silahlardan birisi nefse dur di-

yen Oruçtur. Çünkü oruç 
nefis ve şeytan ordularını 
darmadağın eder ve on-
ları tehlikesiz bir hale geti-
riverir. Yeter ki, biz orucu 
tam manasıyla inanarak 
Allahın rızası için tutmuş 
olalım.

Günümüzde tıbben 
hazım cihazını dinlen-
dirmek, kan dolaşımını 
düzenlemek mide pürüz-

lerini önlemek kilo azaltmak 
için tutulan orucun hiçbir faydası olmaz. 
Çünkü ibadetler yalnızca Allah rızası için 
yapılır ve hak yanında kıymeti olur.

Eskilerde bir söz vardı bilhassa 
ebeveynler yetişmekte olan evlatlarına 
söylerdi. Aman guzularım bayram bar-
dağını götürmesin. Şöyle ki, Ramazan 
çıktıktan sonra Caminin Kuranın semtine 
uğramayıp yine nefis ve Şeytan ordula-

rının safına geçmek maazallah Mümin 
için yürek parçalayıcı ve çok üzücü bir 
büyük kayıp olur.

Ne üzücü bir durumdur ki, belki 
bu yıllarda pandemi dolayısı ile göre-
meyebiliriz inşallah. Bazı gafiller vardı 
Allahın emirlerini hiçe sayıp oruç nedir, 
Kuran nedir, bu yapılan ibadet nedir al-
dırmayan mübarek oruç ayında kimsen 
utanmadan Allah tan sıkılmadan, parkta 
bahçede sokakta oruçlu Müslümanlar 
ile alay edercesine su içen çitlek çitleyen 
simit yiyen. Sorduğunuzda “Elhamdülil-
lah Müslümanım” diyen zavallı gafillere 
ise, Allahın hidayete erdirmesi dileğinden 
başka bir sözümüz yoktur.

Şehevi ve nefsani arzuları frenle-
yen, ahlaki güzellikler ile yüzleri nur-
landıran oruç hakkında Resuli Zişan 
Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)  
iki hadisini aktararak yazımızı bitirelim.

Allahü Teala buyuruyor ki, insa-
noğlunun her ameli kendisi içindir.  
Ancak oruç müstesna Çünkü o benim 
içindir ve onun mükâfatını ben veririm. 

Oruç insanı günahlardan koruyan bir 
kalkandır. Oruç tutmaya başlayanlar 
oruçlu kimse kötü konuşmasın. Biri 
ona küfreder, yahut aşağılarsa ben 
oruçluyum deyip başka cevap ver-
mesin. Efendimiz Hz Muhammed’in, 
hayatı kudreti elinde olan Zata yemin 
ederim ki, oruçlu kimsenin ağzının ko-
kusu. Allah indinde misk kokusundan 
daha güzeldir.  Oruçlunun iki sevinci 
vardır. Biri İftar zamanında, diğeri ise 
bana kavuştuğu ve orucun sevabını al-
dığı zamanda buyurur.

Ayrıca başka bir hadisi kudsi de: 
(Kulum) benim için yemesini iç-

mesini ve şehvetini terk ediyor. Oruç 
benim içindir ve onun Mükâfatını ben 
veririm. Bir iyilik on misliyle karşılık 
görür (Halbuki) o uttuğu orucun Müka-
fatını ancak ben bilirim buyurur Yüce 
rabbimiz. Mübarek ay Ramazan-ı şerifi 
en iyi şekilde idrak edip ibadet ve Taâtı-
mızı Rabbimizin hoşuna gidecek şekilde 
yerine getirmemizi Nasip etsin. Selam ve 
dua ile.

RAMAZAN-I ŞERİF-İ KARŞILARKEN

Konya Büyükşehir’e toplu 
ulaşımda bir ödül daha

Toplu ulaşımda hayata geçir-
diği yeniliklerle Türkiye’ye örnek 
olan Konya Büyükşehir Belediyesi, 
SUMMITS Uluslararası AUS Zir-
vesi kapsamında verilen Ulaşımda 
Aklın Yolu Ödülleri’nde “Toplu Ta-
şıma Hat Yönetim Sistemi” projesi 
ile Belediyecilik Ödülüne layık gö-
rüldü. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu 
ulaşımda vatandaşların hayatını 
kolaylaştırmak için teknolojideki 
gelişmeleri yakından takip ederek 
bunları gündelik hayata entegre 
etmeye devam edeceklerini söy-
ledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin toplu ulaşımda hayata ge-
çirdiği uygulamalar ödül almaya 
devam ediyor. Akıllı Ulaşım Sis-
temleri (AUS) alanında çalışan kişi, 
kurum ve kuruluşları desteklemek 
amacıyla her sene düzenlenen ve 
SUMMITS Uluslararası AUS Zir-
vesi kapsamında verilen Ulaşımda 
Aklın Yolu Ödülleri’nin 4’üncüsü 
gerçekleştirildi. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Belediyecilik Ödül-
leri alanında “Toplu Taşıma Hat 
Yönetim Sistemi” ile ödüle layık 
görüldü. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
teknolojideki gelişmeleri yakından 

takip eden ve bunları gündelik 
hayata entegre ederek toplu ula-
şımda vatandaşların hayatını ko-
laylaştırmak için çalıştıklarını söy-
ledi. Başkan Altay, “Ödül alan Hat 
Yönetim Sistemimiz hemşehri-
lerimizin toplu ulaşımda aldıkla-
rı hizmeti iyileştirecek ve toplu 
taşımaya yapılacak yatırımların 
hemşehrilerimizin tam olarak ih-
tiyacını karşılamasını sağlayan ye-
nilikçi, büyük veri teknolojilerinin 
kullanıldığı bir toplu taşıma analiz 
ve yönetim platformudur. Güncel 
verilerle Konya’da toplu taşıma 
hareketliliğinin durak seviyesin-
den tüm şehrin toplu taşıma ağına 
kadar anlaşılmasını sağlayan Hat 
Yönetim Sistemi; hemşehrilerimi-
zin ulaşım ihtiyacının ön planda 
olduğu sürdürülebilir bir toplu ta-
şıma sisteminin temelini oluşturu-
yor. Aldığımız ödülün şehrimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 
SUMMITS Uluslararası AUS Zir-
vesi pandemi dolayısıyla 2022’ye 
ertelenirken ödüller, 4-5 Haziran 
2021 tarihlerinde İstanbul’da ger-
çekleşecek ICSG’21 8. Uluslararası 
Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre 
ve Fuarında gerçekleştirilecek ödül 
töreni ile takdim edilecek.
n HABER MERKEZİ

Yenigün, geleneksel hale getirdiği Ramazan ayı özel çalışmalarıyla bu sene de fark oluşturacak. Ayrı ayrı birbirinden 
değerli 7 sayfalık içerikle Ramazan boyunca okuyucuyla buluşacak olan Yenigün, şehrin kültürüne ışık tutacak

Yenigün şehrin değerlerine
Ramazan’da ışık tutacak

Yaptığı çalışmalarla adından söz 
ettiren Konya Yenigün Gazetesi, 
şehre ve ülkeye değer katmayı sür-
dürüyor. Şehrin ekonomik, kültürel, 
sosyal yapısını ileri taşıma hedefiyle 
önemli çalışmalar yürüten Yenigün, 
özel haberlerle kamuoyuna ışık tu-
tarken, çıkardığı eklerle de yayıncılık 
hayatına farklı bir bakış getiriyor. Bu 
kapsamda, Ramazan ayında yaptığı 
farklı çalışmaları gelenek haline geti-
ren Yenigün, bu Ramazan ayında da 
dolu dolu içeriklerle okuyucusuyla 
buluşacak. Konya kültürüne ve sos-
yal hayatına dair önemli konuların 
yer alacağı sayfalarla Yenigün, bu 
Ramazan ayına da damga vuracak. 
GURBETTEN KONYA’YA BAKANLAR

Çatalhöyük’ten Hititlere, Lidyalı-
lar’dan Persler’e, Grekler’den Büyük 
İskender’e, Roma’dan Selçuklular’a, 
Osmanlılar’a ve Cumhuriyet’e ka-
dar birçok toplumun, milletin ve 
medeniyetin merkezi olan Konya’yı 
gurbette yaşayan Konyalılar anlata-
cak. Birbirinden kıymetli isimlerin 
Konya’yı anlatacağı yazı dizileri Ra-
mazan ayı boyunca Konya Yenigün 
Gazetesi’nin sayfalarında ve inter-
net sitelerinde okuyucuları ile bulu-
şacak.

ŞAİR, SÖZ YAZARI, BESTEKARLAR
Kültür ve sanata katkıları ile 

akıllarda yer alan şair, söz yazarı ve 
bestekarlar Ramazan ayı boyunca 
Gazeteci Yazar Mustafa Güden’in 
kaleminden okuyucuları ile buluşa-
cak. Kültür sanat severler ramazan 
ayı boyunca bu sayfadan şair, söz 
yazarı ve bestekarların hayat hika-
yelerine yolculuğa çıkacak.

MEVLANA AŞIKLARI
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi 

uyandıran düşünce adamı, muta-
savvıf Mevlana Celaleddin-i Ru-
mi’nin hayatı ve fikirleri birbirinden 
kıymetli yazarlar tarafından anlatıla-
cak. Yenigün Gazetesi Yeni Medya 
Koordinatörü Gazeteci Yazar Meh-
met Ali Elmacı’nın kaleminde çıkan 
Mevlana Aşıkları çalışması, farklı bir 
soluk getirecek. 

KONYA İLE YOĞRULANLAR
Konyalı olmamalarına karşın bir 

şekilde yolu Konya’ya düşen bu ya-

şamlarını Konya’da sürdüren Konya 
ekonomisine, sanatına, sağlığına, 
eğitim hayatına katkılar sunan birbi-
rinden kıymetli isimler ile Konya’da 
faaliyet gösteren hemşeri dernekle-
rinin çalışmaları Konya Yenigün Ga-
zetesi Muhabiri Muhammed Esad 
Çağla’nın kaleminden okuyucularla 
buluşacak.

KONYA STK’LARI
Sivil toplum kuruluşlarıyla ülke-

de fark oluşturan ve bu alanda öncü 
olan Konya’nın bu güzel özelliğini 

ortaya koymak adına Yenigün, sivil 
toplum kuruluşlarının çalışmalarını 
masaya yatıracak. Ramazan ayı bo-
yunca Konya’nın öne çıkan sivil top-
lum kuruluşlarının faaliyetleri Yeni-
gün Gazetesi Muhabiri Muhammed 
Esad Çağla’nın kaleminden okuyu-
cularla buluşacak.

KORONAVİRÜSTEN 
VEFAT EDEN DEĞERLERİMİZ 
Tüm dünyayı etkisi altına alan 

koronavirüs salgınında Konya’da 
vefat eden ilim ve irfan sahipleri, 

dava adamlarının hayat hikayeleri 
Yazar Salih Sedat Ersöz tarafından 
kaleme alınacak. Yine bu çalışma, 
Konya’nın önemli değerlerinin gele-
ceğe aktarılması noktasında önemli 
bir pusula olacak. 

İLMİHAL SAYFALARI 
Ramazan ayı boyunca Ramazan, 

oruç, zekat, fitre, fidye gibi merak 
edilen soruların cevapları Konya 
Yenigün Gazetesi ilmihal sayfasında 
okuyucularla buluşacak. 
n BÜŞRA GÜLTAŞ

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak-
lığıyla Konya genelindeki resmi ve 
özel ortaokullardaki 34 bin 288 öğ-
rencinin katıldığı 8. Sınıflar İzleme 
ve Değerlendirme Sınavının ikin-
cisi yapıldı. Öğrencilerin LGS ön-
cesinde eksiklerini görme imkan 
buldukları sınavın sonuçları aynı 

gün Büyükşehir Belediyesi’nin 
YouTube kanalından uzmanlar ta-
rafından detaylı analizleriyle açık-
landı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
birlikte il genelindeki 8. sınıf öğ-
rencilerine yönelik İzleme ve De-
ğerlendirme Sınavı yaptı. Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Büyükşehir Beledi-
yesi’nin yürüttüğü Atabey Gençlik 
Projesi kapsamında gerçekleştir-
dikleri sınavın Türkiye’deki yerel 
anlamda hazırlanmış en geniş 
kapsamlı sınav olduğunu belirtti. 
İkicisini yaptıkları sınavın Hazi-
ran ayındaki Liselere Geçiş Sınavı 

(LGS) öncesinde öğrencilerin son 
durumlarını görmeleri ve varsa 
eksiklerini gidermeleri amacıyla 
hazırlandığını belirten Başkan Al-
tay, “Pandemi sürecinde sürekli 
öğrencilerimizin yanında olduk, ol-
maya da devam edeceğiz. LGS’ye 
girecek tüm öğrencilere şimdiden 
başarılar diliyorum.” diye konuştu. 

Konya genelinde 550 resmi ve özel 
ortaokuldaki 34 bin 288 öğrenci-
nin katıldığı Liselere Geçiş İzleme 
ve Değerlendirme Sınavı’nda öğ-
renciler başarılı olabilmek için ter 
döktü. 

Sınavın sonuçları aynı gün Bü-
yükşehir Belediyesi’nin YouTube 
kanalından uzmanlar tarafından 

detaylı analizleriyle açıklandı. 8. 
Sınıflar İzleme ve Değerlendirme 
Sınavı’nın; öğrenci cevap kağıt-
larının oluşturulması, okunması, 
sonuçların değerlendirilmesi ve 
analiz edilmesi İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü Ölçme Değerlendirme 
Merkezi tarafından yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir 8. sınıflara izleme ve değerlendirme sınavı yaptı



12 9 NİSAN 2021HABER

Pek çok  adayın uzun zamandır ha-
zırlık yaptığı 2021-MSÜ 4 Nisan Pazar 
günü tüm il merkezlerinde gerçekleştiril-
di.  2020-MSÜ sınavına 451 bin 272 kişi 
katılmıştı. Bu yıl da tahmini olarak 450- 
500 bin adayın katıldığını düşünmekle 
birlikte ÖSYM tarafından gelecek verileri 
bekliyoruz. 

MSÜ sınavı, TYT ile ders içeriği, soru 
dağılımları ve süresi bazında eşlik göste-
riyor. Toplam 120 soru ve 135 dakikadan 
oluşan sınavda adaylarımız 9. Ve 10. Sınıf 
konularından sorumlu tutuluyor. TYT ile 
aynı içerikte olması da, harp okullarını 
veya astsubay meslek yüksekokullarını 
hedefleyen adayların yanısıra; özellikle 
sınav heyecanlarını atabilmek ve ÖSYM 
soru tarzlarını görebilmek adına da 
adayların başvuruda bulunmalarına se-
bep oluyor. Sınava ilk kez katılacak olan 
adayların sınavı bir YKS provası olarak 
gördüklerini söyleyebilirim. Hatta itiraf 
etmeliyim ki, kaygı bozukluğu olan veya 
sınava ilk kez girecek olan adaylara -he-
defleri Milli Savunma Üniversitesi olmasa 
dahi- katılmaları adına yönlendirmelerde 
bile bulunuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki 
madem Milli Savunma Üniversitesi’ni 
hedeflemiyorlar, sıralamalarda geri at-

malara neden sebep oluyorsunuz ? Bu 
kişiler herhangi bir olumsuzluk katmıyor 
aslında. 2.Seçim Aşamasına çağrılan bir 
aday, gitmek istemediği takdirde zaten 
hakkını kaybediyor ve bu şans kendisin-
den sonra gelen kişiye-kişilere devredi-
liyor. Bundan dolayı gönül rahatlığıyla 
yönlendirme yapabiliyorum. 

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

KRİTERLERİNE UYMAK GEREKİYOR.
Son yıllarda kadın adayların Milli 

Savunma Üniversitesi’ne başvuruları 
artarak devam ediyor. Yalnızca Harp 
Okullarına tercih verebilen kadın adayla-
rın yanısıra, erkek adaylar hem meslek 
yüksekokullarına hem harp okullarına 
tercih verebiliyorlar. Harp okulları için en 
fazla 20, Astsubay MYO için ise en fazla 
21 yaşında olmak gerekiyor. Yani 2018 
mezunu olan bir aday MSÜ için tercihte 
bulunamıyor. Boy-kilo ve sağlık soru-
nu olmaması gerektiği şartlarını da göz 
önünde bulundurup sonrasında hüsrana 
uğramamak gerek. 

MSÜ ADAYLARINI BİRDEN FAZLA 
AŞAMA BEKLİYOR

Öncelikle doğru bilinen şu yanlışa 
dikkat çekmek istiyorum; MSÜ sınavı 

belirleyici bir sınav değil, 
sadece 2.seçim aşaması 
için eleyici rolde bir sı-
navdır. Yani Harp Okulu 
isteyen her adayın AYT’ye 
katılması, Astsubay MYO 
isteyen adayların ise TYT’ye 
katılması ve gerekli alandan 
yeterli puanı almış olması 
gerekiyor. Yeterli puan kaç 
peki, dediğinizi duyar gibi-
yim. Adaylar en yüksek or-
talama baz alınarak çağrılma-
ya başlanacağından dolayı, bunu sınava 
katılan aday sayısı ve sınavın yapılabilirlik 
düzeyi belirleyecek. Şu kadar puan olma-
lı, şeklinde bir netliğimiz ne yazık ki yok. 
Yalnızca geçtiğimiz yılın taban puanlarına 
bakarak biraz fikir yürütebiliriz. 

MSÜ konu-soru dağılımı ve süre 
bazında her ne kadar TYT ile benzerlik-
ler gösterse de TYT gibi 2 yıl geçerlilik 
durumu yok. MSÜ sınav puanı yalnızca 
bir yıl geçerli olduğundan dolayı, örneğin 
geçen yıl yerleşemeyen bir aday bu yıl 
yeniden denemek isterse MSÜ Sınavına 

tekrar  katılmalıdır.
MSÜ Sınavına gir-

dik, YKS’ ye de katıldık. 
Peki şimdi ne yapmak 
gerekiyor? 

2.seçim aşamasına 
çağrılan adaylar evrak 
kontrolleri olumlu so-
nuçlandıktan sonra Fiziki 
Yeterlilik Testinden (FYT) 
geçmesi gerekiyor. Bu-
nun dışında mülakat ve 

sağlık muayenesi de aday-
ları bekliyor olacak tabii. Bu aşamaları 
başarı ile tamamlayan adaylar artık Milli 
Savunma Üniversitesi bünyesinde yer 
almaya hak kazanıyor.  

MSÜ SIRALAMASI 
YKS SIRALAMASINDA 
BİR İPUCU SUNAR MI? 

MSÜ sınavının avantajları çoğunluk-
ta olmak üzere dezavantajlarından da söz 
etmek de mümkün. Özellikle öğrencilerin 
sınav sonucuna odaklanması veya kötü 
geçmesi  durumunda yaşanacak olan 
motivasyon kaybı. Sanki gerçek sınav 

YKS değil de MSÜ sınavıymış gibi 
yanlış bir algı! Yukarıda da belirttiğim 
üzere, MSÜ aslında sadece bir eleme 
sınavı. Fazla anlam yüklemek de neyin 

nesi ? Özellikle prova olması açısından 
katılanların bu konuda daha da dikkatli ol-
ması gerekiyor. Bırak, iyi veya kötü olsun. 
Geçmiş süreç olmamalı bizim için önemli 
olan. En nihayetinde geç-miş ‘geç kaldın’ 
anlamına gelmiyor! Biliyorum, insanoğlu 
genellikle olumusuza yoğunlaşır negatife 
odaklanır.

 Fakat şu aşamada pozitif tarafından 
bakmak daha faydalı olacak; sınavda 
nerelerde eksik olduğunu gördün, nere-
de hata yaptığını da. O halde ilk iş kalan 
zamanın planlamasını yapmak olmalı;  
doğru ve net bir çalışmayla. 

An itibariyle YKS’ ye seksen gün kal-
dı. Bana sorarsanız bir gün dahi azımsa-
nacak bir süre değil. Bu süreç, çocukların 
genellikle yorulmuşluk ve sıkılmışlığın 
vermiş olduğu bir etkiyle -tabi bunlar dı-
şında farklı sebepler de olabilir- en kritik 
süreç denebilir. Artık velilere ve  öğret-
menlere daha fazla görev düşüyor. 

Hareketli olana pes ettirmemek, ye-
terli seviyede dinamik olmayanı ise ha-
rekete geçirmek. Her ikisi için de doğru 

zaman. 
Öğrencilerimiz de saygıdeğer velile-

rimiz de ‘Bu saatten sonra..’ ile başlayan 
cümlelere kulak tıkamayı başardığı ve ek-
sik konuları tamamlama, sınavda zamanı 
ve kaygıyı yönetme noktasında doğru ça-
lışmalar yaptığı takdirde iki sınav arasında 
gözle görülür seviyede farklar doğabilir. 

BUNDAN SONRA YAPILACAK 
HİÇBİR SINAVDA ‘NET SAYISI’ UMUR-

SANMAMALI
‘O kadar kolay mı, nasıl olacak?’ 

diyorsunuz, kolay. Bence bunu yapmak 
kendinizi üzmekten veya zaten iyi yapıyo-
rum deyip bıraktığınız için yavaşladığınızı 
gördüğünüz an duyacağınız pişmanlık-
tan daha cezbedici gelebilir. Sadece eksik 
olunan noktalara odaklanmak ve tamam-
lamak, bir müddet sonra, en az  puzzle 
parçalarını birleştirince duyulan mutluluk 
kadar olacaktır. Çalışmasından verim al-
dığını gören öğrencinin daha fazla çalış-
mak istemesi ise kesinlikle kaçınılmazdır, 
hele ki kalan zamanın bilincindeyse. 

Bu arada mini bir hatırlatma yapalım; 
MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan’da açık-
lanacak. 2.Seçim Aşaması için YKS so-
nuçlarının da açıklanması gerekiyor tabii.  
Anlayacağınız henüz vakit uzun. 

2021-MSÜ GERİDE KALDI, SIRA 2021-YKS’DE !

Doğu Türkistanlı 
Türkmenleri dinlediler

Gelecek Partisi Konya İl Baş-
kanlığında düzenlenen programa, 
Programa Konya İl Başkanı Hasan 
Ekici, İl Başkan Yardımcıları, Satuk 
Buğrahan İlim ve Medeniyet Vak-
fı Konya şube Başkanı Abdulahad 
Udun ve Konya’da yaşayan Doğu 
Türkistanlı öğrenciler katıldı.

Doğu Türkistanlı Türkmenle-
rin çektiği sıkıntıların ele alındığı 
programda Hasan Ekici, “Doğu 
Türkistan bizim kalbimizi yüreği-
mizi dağlıyor. İnşallah bu zulümler 
bir gün biter diye dua ediyoruz ama 
duadan da önce tabi ki mevcut Bir-
leşmiş Milletler gibi kurumlar dahil 
Uluslararası hukuk ve Uluslararası 
ilişkiler çerçevesinde konuyu dün-
ya gündemine getirirken maalesef 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu 
konuda şu anda iktidar olan AK Par-
ti’nin, MHP’nin ve ortaklarının du-
ruşu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
ve vatandaşlarını üzüyor, üzmekten 
ziyade kahrediyor. 

Genel Başkanımız tüm ko-
nuşmalarında Doğu Türkistan’da 
yaşanan soykırımı ve zulmü gün-
deme getiriyor. Bizler de Gelecek 
Partisi Konya İl Teşkilatları olarak 
her platformda sizlerin dili olmaya 
sizlerin sıkıntılarını anlatmaya gay-
ret edeceğiz. Doğu Türkistan soy-
kırımı bizim temel konularımızdan 
birisi, gücümüz yettiğince maddi 
manevi sizlerin yanındayız. İnşallah 
iktidara geldiğimizde de daha aktif 
bir politika ile oradaki sorunların çö-
zümü noktasında hukuki ya da dev-
let olarak uluslararası platformda 
öncü bir rol oynayacağız bundan hiç 
şüpheniz olasın. Mevcut iktidar her 
ne kadar da bu çalışmalarımızdan 
rahatsızlık duysa da kamuoyun-

da soydaşlarımızın yaşadığı zulmü 
gündeme getirmeye devam edece-
ğiz” dedi.

Kendisi de Çin zulmünden ka-
çarak ülkemize sığınan ve Konya’da 
yaşayan Doğu Türkistanlıların söz-
cüsü, Satuk Buğrahan İlim ve Me-
deniyet Vakfı Konya şube Başkanı 
Abdulahad Udun da, “Doğu Türkis-
tan konusunu her fırsatta gündeme 
getiren ve Uygur Türklerinin sesi 
olan Genel Başkan Sayın Ahmet 
Davutoğlu ve tüm teşkilat men-
suplarına teşekkürlerimi bildiriyo-
rum. Biz Konya’da yaklaşık şu an 
yüze yakın aile olduk. 2015 yılında 
ilk olarak ben geldim sonra diğer 
arkadaşlar geldi. Üniversite de oku-
yup mezun olanlarla birlikte Yüz 
aile, Çocuklarla birlikte üç yüz elli 
ila dört yüz civarında Uygur Türk’ü 
şu an Konya’da ikamet etmekte-
yiz. Buradaki arkadaşlarımızın ta-
mamı burada Üniversite okuyor. 
Türkiye’de Doğu Türkistan’daki 
soykırım ve zulmü anlatırken bile 
biz de ne yapacağız konusunda çok 
zorlandığımız bir duruma geldik. Bu 
kapsamda da Az Önce Başkanımın 
da bahsettiği gibi, Türkiye’de yaşa-
yan Uygur Türklerini tedirgin eden 
Sözleşme hakkında iade konusu. 
Bu konuda bizlere destek için daha 
önce Selçuklu teşkilatı On binin 
üzerinde bir imza toplamıştı. Şu 
anda ise Türkiye genelinde bir imza 
kampanyası yürütülüyor. Bunun 
için ve buradaki Uygur Türklerine 
maddi manevi sahip çıktığınız için 
sizin nezdinizde Gelecek Partisi’nin 
tüm teşkilatlarına ve Genel Başkan 
Sayın Ahmet Davutoğlu’na ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer 
verdi. n HABER MERKEZİ

İLKSAN’a yönelik haksız eleştirilere cevap veren Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı, Türkiye 
Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, bu eleştirilerin asılsız ve algı operasyonu olduğunu söyledi

İLKSAN’a yönelik 
algı operasyonu var!

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı, Türkiye Kamu-Sen 
Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, 
son günlerde bazı odaklar tarafın-
dan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)’a 
yönelik yapılan eleştiriler üzerine 
yazılı bir açıklama yaptı. İLKSAN 
ilçe temsilcileri seçimlerinin 3 Ni-
san günü yapılmasının planlandı-
ğını ancak haftasonu uygulamaya 
sokulan sokağa çıkma kısıtlaması 
nedeniyle seçimlerin ileri bir tari-
he ertelendiğini anımsatan Doğrul, 
bazı odakların bu ertelemeyi fırsat 
bilerek algı operasyonuna başladık-
larını söyledi. 

“İLKSAN zararda, biz gelip kâra 
geçireceğiz”, “İLKSAN iflas etti 
biz gelip kurtaracağız”, “İLKSAN 
emekli ikramiyesi 50 bin biz gelip 
500 bin yapacağız” ve nihayet “he-
sap soracağız” gibi söylemlerin tü-
rediğini vurgulayan Doğrul, tüm bu 
söylemlerin yalandan ibaret oldu-
ğuna dikkat çekti. Doğrul, “Aslında 
herkes her şeyin farkında, 2016 se-
çimlerinde, “İflas etmiş sandığın se-
çimlerini boykot ediyoruz” diyenler, 
ne oldu da aradan 4 sene geçtikten 
sonra “50 Bin ikramiye çok az biz 
gelip 500 Bin yapacağız” vaadinde 
bulunuyor, ne oldu da düne kadar 
yüksek mahkemelerin koridorların-
da sandığı kapatmak için duruşma 
nöbeti tutanlar, bugün Hakkâri’den 
Van’a, Osmaniye’den Kahraman-
maraş’a kadar gezip düzmece rapor 
dağıtıyor, İLKSAN iyi ama yönetimi 
kötü yaygarası yapıyorlar. Bu heze-
yan müptelası demagoglara cevap 
vermek bile bizim açımızdan bir 
zül, ancak eğitim mensuplarına işin 
doğrusunu anlatmak da elbette ki 

bizim görevlerimiz arasında” diye 
konuştu. 

BU YALANLAR KABUL EDİLEMEZ 
İLKSAN’la ilgili haksız eleştiri-

lerde bulunan Konya’da bir ismin 
sözlerini hatırlatan Doğrul, “Bah-
se konu kişinin basına verdiği be-
yanatta; “Bir İLKSAN’zede olarak 
hakkımı helal etmiyorum. 1997’de 
öğretmenliğe başladım. 2005’te 
Halk Eğitimi Merkezi’ne atanın-
ca İLKSAN üyeliğim sonlandırıldı. 
1997’de öğretmen maaşı 40-50 
(sadece kırk-elli) lira idi. İLKSAN’a 
aylık ortalama 80-90 kuruş kesilir-
di. Bu kesintiler 8 yıl sonra 2006’da 
yüzde 50 zamla 130 kuruş olarak 
ödendi” İddialarını görünce, “İLK-
SAN’ın 2006’da 8 yıllık aidat öde-
mesine karşılık 130 Kuruş Aidat 
İadesi ödediği” beyanı çok garibime 
gitti, İLKSAN il temsilcimizi araya-
rak, konuyu yetkili kişiler aracılığı 
ile araştırmasını istedim, aldığım 

cevap çok şaşırtıcıydı “İLKSAN ta-
rafından 2006 Yılında 8 yıllık bir 
üyeye yapılan en düşük aidat iadesi 
ortalama 1.100-TL’imiş. Yani bu 
kişinin “8 yıl aidat ödeyip 2006’da 
130 Kuruş aidat iadesi aldım” iddi-
ası külliyen yalan. Ne kadar utanır 
bilmiyorum ama bu söylediği açık 
ve net bir şekilde İLKSAN’ı kara-
lamaya matuf bir yalan” şeklinde 
konuştu. 

İLKSAN EMİN ELLERDE 
İLKSAN’ın yüzde 50 zamlı ola-

rak geri ödeme yapmasını çok az 
bulunduğuna yönelik eleştiriye de 
cevap veren Doğrul, sözlerine şöyle 
devam etti, “Yani bu malum-sen 
umut simsarına göre yüzde 50 
zamlı ödeme, hakkaniyetli bir öde-
me değil ve tam da bu nedenle İLK-
SAN, çalışanların alın terini heba 
etmiş, tam da bu nedenle sandık 
kurulunca İLKSAN’dan hesap so-
racakmış.  Yahu adama demezler 

mi, yıllardır memurun hakkını ve 
hukukunu yüzde 3,5 ile satan siz 
değil misiniz? Sen yüzde 3,5 alınca 
iyi, İLKSAN yüzde 50 verince kötü 
öyle mi? Bir de birey olarak yüzde 
50 zamlı ödeme yapan İLKSAN’a 
hakkını helal etmiyorsun öyle mi? 
Peki maaşları asgari ücret seviye-
sine düşürülen memurun hakkı ne 
olacak? Onlar, haklarını kime helal 
edecek, kime haram edecek, bir 
kez sordun mu? Sormadın, varsa 
yoksa “İLKSAN’a bak İLKSAN’a” 
mavalları ile gündem değiştirme 
derdindesin. Ama merak etme ben 
senin yerine Konya’da ki memur-
lara sordum, “İLKSAN’dan değil 
de biraz da yüzde 3,5 icraatından 
bahsetsin” diyorlar. “O malum 
sen başkanı İLKSAN’a yüzde 50 
zamlı ödemeyi helal etmiyorsa biz 
kendisine yüzde 3,5’luk icraatı hiç 
helal etmiyoruz” diyorlar.  Buradan 
İLKSAN’ın yüzde 50 zamlı ödeme-
sini beğenmeyen umut simsarına 
sesleniyorum; “İLKSAN’da şüphe 
duyduğun zerre kadar bir icraat 
varsa” hiç sandığı bekleme, hemen 
vatandaşlık ve devlet memurluğu 
görevini yap ve Konya Cumhuri-
yet Başsavcılığına ihbar dilekçeni 
ver. Şayet bunu yapmaktan aciz 
isen, inancını, şerefini ve haysiye-
tini bir kez daha sorgula. Metanetli 
ol, metin ol, İLKSAN’ı karalamaya 
çalışmadan önce eline yüzüne bu-
laştırdığın çamurları sil, telaş etme, 
İLKSAN emin ellerde ve biz, İLK-
SAN’ı idare eden büyük Türkiye 
sevdalılarının icraatlarına kefiliz. 
Peki, siz sendika arabasını oğluna 
satıp, mevzu ayyuka çıkınca “ara-
bayı sendikaya geri aldık” diyenlere 
kefil misiniz?”  n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası (KTO) Kara-
tay Üniversitesi ve Meram Anadolu 
Lisesi arasında geçtiğimiz yıl yapılan 
iş birliği protokolüne binaen, Liseli 
Genç Mühendisler Projesine katılan 
öğrencilere sertifikaları takdim edil-
di. 

Liseli Genç Mühendisler Projesi 
sertifika törenine KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Mühendislik Fakültesi akade-
misyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hü-
seyin Oktay Altun, Dr. Öğr. Üyesi 
Necati Vardar, Meram Anadolu Li-
sesi Müdürü Mehmet Emin Kara-
taş, üniversite ve lise yetkilileri ile 
Meram Anadolu Lisesi öğrencileri 
katıldı. 

‘KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NİN 
KAPISI, ÖĞRENCİLERE 

HER ZAMAN AÇIK’
Programın açılışında konuşma 

yapan KTO Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Li-
seli Genç Mühendisler protokolünün 
imzalandığı günden bu yana proje-
den çok ümitli olduklarını vurgu-
layarak; “Başta Dr. Öğr. Üyesi Hü-

seyin Oktay Altun hocamız olmak 
üzere, arama motoru tasarlayan öğ-
renci arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunuyorum. Hem projeyi yürüten 
akademisyenlerimiz hem de Meram 
Anadolu Lisesi öğrencileri, karşılık-
lı olarak bir yıl boyunca özverili bir 
çalışma ortaya koydular.” şeklinde 
konuştu. 

Prof. Dr. Bayram Sade, “Kal-
kınmanın temelinin mühendislikte 
yattığını düşünüyorum. Bu tür pro-
jelerle ülkemize hizmet etmek KTO 
Karatay Üniversitesi olarak temel 
misyonumuz arasında yer alıyor. 

Üniversitemizin kapıları, öğrenci ar-
kadaşlarımıza her zaman açık. On-
lar, bizim gelecekteki mühendisle-
rimiz ve kendilerini üniversitemizde 
de görmek isteriz.” ifadelerine yer 
verirken, projeye katılım sağlayan 
öğrencilere eğitim hayatlarında ba-
şarılar diledi.

Meram Anadolu Lisesi Müdürü 
Mehmet Emin Karataş ise; “Yap-
tığımız çalışmaların meyvelerini 
alıyoruz. Öncelikle öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum. Yedi öğrencimiz 
proje kapsamında çalışmalarını ba-
şarıyla tamamlayarak sertifika alma-

ya hak kazandılar. İnşallah bu genç-
lerimiz, gelecekte İHA ve SİHA’ları 
üretecek mühendisler olacaklar. 
TEKNOFEST yarışmalarına da KTO 
Karatay Üniversitesi ile birlikte katı-
lım sağlamayı çok isteriz.” ifadeleri-
ni kullandı. 
GENÇLERİN MÜHENDİSLİK ALANINA 

İLGİSİNİ ARTTIRAN PROJE
Liseli Genç Mühendisler Pro-

jesi’nde mentorluk yapan KTO 
Karatay Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü akademisyenle-
rinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ok-

tay Altun, “Meram Anadolu Lisesi 
ile yürüttüğümüz bu proje, mezu-
nu olduğum okula karşı benim için 
bir nevi vefa projesiydi. Gençlerle, 
‘Arama motoru nasıl yapılır?’ ko-
nusu üzerinde çalıştık. Bu projenin 
öğrencilere, deneyimleme açısından 
çok önemli katkı sağladığını düşü-
nüyorum. Bir yıl boyunca yoğun bir 
etkileşim içerisinde olduğumuz öğ-
rencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrı-
ca, öğrencilerin İngilizce seviyesini 
çok başarılı buldum. Bu anlamda 
Meram Anadolu Lisesi’nin, oldukça 
kıymetli bir eğitim sistemine sahip 

olduğunu ifade edebilirim.” dedi. 
LİSELİ GENÇ MÜHENDİSLER 
ARAMA MOTORU GELİŞTİRDİ
Meram Anadolu Lisesi 11. sınıf 

öğrencisi Samet Ertuğrul Kurum, 
proje kapsamında elde ettiği dene-
yimleri aktararak; “Proje kapsamın-
da Python Dili’ni kullanarak arama 
motoru geliştirdik. Sadece yazılım 
değil; bir ürünün nasıl geliştirileceği 
konusunda da fikir alışverişi yaparak 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerin-
de bulunduk. Öğrendiğimiz bilgiler-
le yazılım alanında donanım sahibi 
olduk. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Oktay 
Altun hocamız gibi ben de Meram 
Anadolu Lisesi mezunu olduğumda, 
okuluma güzel faydalar sağlamak is-
tiyorum. Küresel çapta ses getirecek 
bir şirket kurmak istiyorum ve bu 
projenin, hedeflerimde bir basamak 
olduğuna inanıyorum. Bize her ko-
nuda imkân sağlayan KTO Karatay 
Üniversitesi’ne ve tüm öğretmen-
lerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 
Program, Liseli Genç Mühendislere 
sertifika takdimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Liseli genç mühendisler KTO Karatay’dan sertifikalarını aldı

haber@konyayenigun.com
FERUZE MENİZ
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Şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep için son görev
Konya’da dün Türk Yıldızları 

uçağının düşmesi sonucu şehit olan 
Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in 
cenazesi düzenlenen törenle mem-
leketi Trabzon’a uğurlandı. Meyda-
na gelen uçak kazasında Konya 3. 
Ana Jet Üs Komutanlığından rutin 
eğitim uçuşu için havalanan Türk 
Yıldızlarından Akrobasi Timinden 
NF-5 tipi uçak merkez Karatay il-
çesi Fevzi Çakmak Mahallesinde 
boş araziye düştü. Uçak kazasında 
Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şe-
hit oldu. Şehit pilotun cenazesinin 
memleketine gönderilmesi dolayı-
sıyla 3. Ana Jet Üs Komutanlığında 
uğurlama töreni düzenlendi. Töre-
ne, şehit pilotun ailesi, Konya Valisi 
Vahdettin Özkan, askeri ve mülki 
erkan katıldı. Şehidin cenazesi dua 
okunmasının ardından askerle-
rin omuzlarında uçağa taşınarak 

memleketine uğurlandı.
KAYRA ŞEHİT BABASINI ASKER 

SELAMI İLE UĞURLADI
Türk Yıldızları uçağının düşme-

si sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı 
Burak Gençcelep’in cenazesi mem-

leketi Trabzon’a götürüldü. Şehidin 
cenazesi tören alanından geçerken 
büyük oğlu Kayra'nın babasını as-
ker selamı ile uğurlaması törene 
katılanları duygulandırdı.

Uçak kazasında Pilot Yüzbaşı 

Burak Gençcelep şehit olmuştu. 
Şehidin naaşı memleketi Trabzon’a 
getirildi. Cenaze ile birlikte aynı 
uçakta şehit pilotun eşi Nurcan ile 
çocukları Kayra ve Kaan da geldi. 
Trabzon Havalimanı'ndaki karşıla-

ma törenine Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, şehit pilotun ailesi, askeri 
ve mülki erkan katıldı. Şehit pilot 
Gençecelep'in naaşı tören alanın-
dan geçerken büyük oğlu Kayra'nın 
babasını asker selamı ile uğurlama-

sı törene katılanları duygulandırdı.
ŞEHİT TÜRK YILDIZLARI PİLOTU 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Türk Yıldızları uçağının düş-

mesi sonucu şehit olan Pilot Yüz-
başı Burak Gençcelep, memleketi 
Trabzon’da dualarla son yolculuğu-
na uğurlandı. Bulak Mahallesi'nde 
bulunan Bilal-i Habeşi Camii'nde 
kılınan cenaze namazına Hava 
Kuvveti Komutanı Orgeneral Ha-
san Küçükakyüz, Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Murat Zorlu-
oğlu, şehit pilotun ailesi, askeri ve 
mülki erkan ve vatandaşlar katıldı. 
Şehidin babası Türk bayrağına sa-
rılı tabutun başında gözyaşı döktü. 
Şehidin cenazesi, törenin ardından 
mahallede bulunan aile kabristan-
lığına defnedildi.
n İHA

Beyşehir Gölü’nün yüzeyi 
çamur rengine dönüştü

Beyşehir’in akarsularında 
rusubat temizliği yapılıyor

Beyşehir ilçesinde, Türkiye’nin 
en büyük tatlı su gölü olan Beyşe-
hir Gölü’nün yüzeyi çamur rengi-
ne dönüştü. Son yağışlarla birlikte 
su seviyesi yükselmeye başlayan 
Beyşehir Gölü’nde, sabah saatle-
rinden itibaren etkili olan lodosla 
birlikte başlayan dalgalanmalar, 
açıklardaki suyun yüzey rengini 
değiştirdi. Kent merkezinin yük-
sek kesimlerinden bakıldığında göl 
açıklarındaki renk değişimi hemen 
fark edilirken, oluşan çamursu 
görüntüler dikkat çekiyor. Bey-
şehir’de sabah saatlerinden beri 
etkili olan ve saatteki hızı öğleden 
sonra 44 kilometreye kadar ulaşan 

kuvvetli rüzgarın oluşturduğu göl 
yüzeyindeki dalgalanmaların yanı 
sıra, gölü besleyen su kaynakların-
dan gelen çamurlu suların da renk 
dönüşümüne yol açtığı belirtiliyor. 
Beyşehir Gölü, yılın büyük bölü-
münde turkuaz rengi ile biliniyor. 
Göl, gün batımı saatlerinde oluşan 
rengarenk görüntüsüyle de gören-
leri büyülüyor. Öte yandan, lodos 
nedeniyle gezinti yatları faaliyet-
lerine ara verirken, bazı teknelerin 
ise talep üzerine göl kıyılarında 
gezinti mesaisini sürdürdüğü göz-
lendi. Olumsuz hava şartları nede-
niyle, göl kıyılarındaki kamelyalar 
da boş kaldı. n İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Böl-
ge Müdürlüğü ekipleri, Konya’nın 
Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü 
ile bağlantılı akarsularda rusubat 
temizliği gerçekleştirdi. DSİ'den 
konuyla ilgili yapılan yazılı açıkla-
mada, Beyşehir'in Emen Mahallesi 
sınırlarında yer alan derenin tanzi-
mi ve rehabilitasyonu çalışmaları 

çerçevesinde, 5 kilometrelik kı-
sımda iş makineleri tarafından top-
lamda 12 bin metreküplük tortu 
ve rusubat temizliği yapıldığı be-
lirtildi. Açıklamada, yürütülen ça-
lışmalarla olası taşkın ve sel afetle-
rine karşı önlem alınmakla beraber 
çevre düzenine de katkı sağlanmış 
olduğu kaydedildi. n İHA

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın ilk şehidi 
2012 tarihinde düşen eğitim uçağının pilotu Yüzbaşı Ümit Özer oldu. Önceki gün ise Burak Gençcelep şehit düştü

Türk Yıldızları 9 yıl 
sonra 2. şehidini verdi

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin 
akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki 
NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasın-
da düşmesi sonucu ikinci şehidini 
verdi. 2012 yılında şehit olan pilot 
Yüzbaşı Ümit Özer'in ardından pilot 
Burak Gençcelep'te akrobasi uçağı-
nın düşmesi sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya 3. 
Ana Jet Üs Komutanlığında konuş-
lanan Hava Kuvvetleri'nin akroba-
si ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 
uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz 
bilinmeyen bir nedenle merkez Ka-
ratay ilçesi sınırlarına düştü. Yapılan 
incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı 
Burak Gençcelep'in naaşına ulaşıldı. 
Trabzon'un Ortahisar ilçe nüfusu-
na kayıtlı şehit pilot Yüzbaşı Burak 
Gençcelep'in 2 çocuk babası olduğu 
ve İzmir Çiğli'den 1 yıl önce Kon-
ya'da geldiği öğrenildi.

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan pilot Yüzbaşı Burak 

Gençcelep'in kullandığı uçağın düş-
tüğü anlar bir iş yerinin güvenlik 
kamerası tarafından görüntülendi. 
Görüntülerde, yere çakılan uçağın 
patlayarak alev topuna döndüğü 
görülüyor. Uçağın patlamasıyla bir-
likte olay yerine çok sayıda polis, 
ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi 
sevk edildi. Şehit pilotun işlemlerin 
tamamlanmasının ardından mem-
leketi Trabzon'da defnedileceği öğ-
renildi.
TÜRK YILDIZLARI'NIN İKİNCİ ŞEHİDİ

Konya 3. Ana Jet Üs Komutan-
lığında Konuşlanan Hava Kuvvet-
leri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldız-
ları'nın bu acı kazayla birlikte şehit 
sayısı da ikiye yükselmiş oldu. 13 
Mart 2012 tarihinde Türk Yıldızları 
akrotim ekibinin seçkin üyelerinden 
biri olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit 
Özer de, eğitim uçağının düşmesi 
sonucu şehit olmuştu. 2002 yılında 
Hava Harp Okulundan mezun olan 
Yüzbaşı Ümit Özer, 2002-2004 yıl-

ları arasında pilotaj eğitimini 2’nci 
Ana Jet Üs Komutanlığında tamam-
ladıktan sonra 3. Ana Jet Üs Komu-
tanlığına F-5 eğitim pilotu olarak 
atandı. 2005-2011 yılları arasında 
133. Filo Komutanlığında Av-Önle-
me pilotu olarak görev yapan Yüz-
başı Ümit Özer, 2011 yılında Türk 
Yıldızlarına katılmıştı.

Dünyanın en iyileri arasında 
olan Türk Yıldızları akrotim, Türk 
Hava Kuvvetleri pilotları arasından 
seçiliyor. Pilotlarda en az 450 saat 
birinci pilot olarak uçuş yapma şartı 
aranıyor. Jet pilotları arasından is-
tekli olanların başvuruları değerlen-
diriliyor ve zorlu "Akrotim Pilotluğu 

Eğitimini" başarıyla tamamlayanlar 
timde görev yapmaya başlıyor.

NF-5 UÇAKLARI HAKKINDA
Türk Hava Kuvvetlerinde 

1987'den bu yana kullanılan NF-
5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında 
uçuş sistemleri ve performansları 
sayesinde akrobasi uçuşuna en uy-
gun uçak olarak seçilmiştir. Dünya 
havacılık literatürü tarandığında F-5 
uçağının dizaynının, süpersonik jet 
uçuşuna en uygun uçak dizaynı ola-
rak tanımlandığı görülmektedir. Es-
kişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkez 
Komutanlığınca, Ağustos 1993'te 
başlatılan proje kapsamında; Aero-
dinamik sürüklemeyi arttıran chaff 

/ flare dispanser üniteleriyle, top 
namluları sökülerek iptal edilmiş, 
bu bölgelere yapısal tadilat uygu-
lanmıştır. Borda paneli, pilotlara kul-
lanım ve görüş kolaylığı sağlamak 
için yeniden tasarlanmıştır. Daha iyi 
görüş alanı sağlamak için, kokpitte 
yer alan aynalar, F-4 uçaklarında 
kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave 
bir ayna takılmıştır. Uçağın gösteri 
amacıyla duman salabilmesi için, 
yakıt deposu olarak kullanılan ka-
nat ucu depolarının diğer depolarla 
irtibatları kesilerek boya tankına dö-
nüştürülmüş, tank içindeki boyanın 
egzoza pompalanabilmesi için boya 
tankı içine hidrolik bir pompa takıl-
mıştır.

UÇAKLARIN GÖVDESİ ŞU ANKİ 
HALİNE BOYANMIŞTIR

Türk Yıldızları Akrobasi Timi’ne 
tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve 
bir adet NF-5B uçağında yapılan 
tadilat ve değişiklikler Temmuz 
1994'te bitirilerek birliğine teslim 
edilmiştir. Yapılan tadilatlara ila-
ve olarak, uçuş sonrası performans 
değerlendirmelerinin etkinliğinin 
arttırılması maksadıyla 2000 yılında 
uçaklara üç eksenli VTR (kamera ka-
yıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk 
Yıldızları 2010 yılından itibaren mo-
dernize edilmiş NF-5 2000 uçakları 
ile gösterilerini gerçekleştirmekte-
dir. Şu anda tim görevine “10” adet 
NF-5A 2000 ve “6” adet NF-5B 
2000 uçağı ile devam etmektedir.

Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri 
ise şöyle: Uzunluk:47,2 feet, Geniş-
lik:25,8 feet, Yükseklik:13,2 feet, 
Ağırlık:14689 lb, Takat:2x2925 lb, 
Takat:A/B 2x4300 lb, Yakıt:3964 
lb, Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4, Azami Sü-
rat:710 knot (1315 km/saat), G 
Limitleri:7,33 / -3,0, Dönüş Yarıça-
pı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 
11 degrees in one second, Motor 
Tipi ve Gücü:2xGE J-85-CAN-15 / 
2x4300 lb'dir. n İHA

Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Şehit Pilot Burak Gençcelep
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Galatasaraylı Ryan Babel’den şampiyonluk mesajı
Galatasaray’ın Hollandalı futbol-

cusu Ryan Babel, zirve ile araların-
daki 6 puanlık farkı değerlendirirken, 
"Bir sezon hatırlıyorum, Başakşehir 
birinci, Galatasaray 20 puan altın-
daydı. Daha sonra takım inancını 
kaybetmedi ve sonunda şampiyonluk 
oldu. O zaman kazanılan şampiyonluk 
ruhuyla bunu kaybetmeyeceğiz ve so-
nuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Galatasaray’da Hollandalı futbol-
cu Ryan Babel, Florya Metin Oktay 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen antren-
man öncesinde basın mensuplarıyla 
bir araya geldi. 

Ligde bulundukları konumu de-
ğerlendiren Babel, benzer senaryoları 
daha önce de yaşadıklarını belirterek, 
“Önümüze bakıp devam etmek istiyo-
ruz. Bütün maçları kazanmak istiyo-
ruz. Sonuçta futbolda her şey olabilir. 
Önümüzde çok maç var. Daha önce 
bu tip süreçlerden geçtik, artık hata 

yapma lüksümüz yok. Bu zamana 
kadar birçok hata yaptık. Bu bizim için 
bir uyandırma telefonu diyebiliriz. Be-
nim hem kendime hem de takımıma, 
camiaya olan güvenim sonsuz. Kesin-
likle kendi kalitemize güveniyorum. 
Bundan sonra hiç maç kaybetmeden, 
her maçı final olarak görüp sonuna 

kadar devam etmek istiyoruz” diye 
konuştu.
“KAĞIT ÜZERİNDE BİR RAKİP İYİDİR, 

KÖTÜDÜR DİYE BAKMIYORUZ”
Futbolun enteresan bir oyun oldu-

ğunu vurgulayan Babel, “Yüzde yüz 
kazanacağımız maçı kaybedip, çok 
zor bir maçı kazanabiliyorsunuz. Fut-

bolun güzelliği burada. Benim için her 
maç önemli, her maç aynı ciddiyette. 
Kağıt üzerinde bir rakip, iyidir kötüdür 
diye bakmıyoruz. Herkes herkesten 
puan alabiliyor, her sonuca açık geçi-
yor maçlar. 

Takımıma olan güvencim sonsuz. 
Umarım sonuna kadar bu mücadeleyi 

devam ettirip istediğimiz sonuçla ayrı-
lırız” şeklinde konuştu.

“DÜRÜSTÇE DUYGULARIMI
 SÖYLERSEM CEZA ALIRIM”
Hakem kararları ve hakemlerle 

ilgili soruya Ryan Babel, “Hakemler 
her zaman konuşulan, tartışılan bir 
konu. Profesyonel futbolcu olarak bu 

konuya girmem, cevap vermem doğ-
ru olmaz. 

Dürüstçe duygularımı söylersem 
ceza da alırım. Futboldan anlıyorsa-
nız, tarafsız bakıyorsanız, doğru göz-
lerle seyrediyorsanız zaten görüyorsu-
nuz” cevabını verdi.

“GALATASARAY BUNU 
DAHA ÖNCE BAŞARDI”

Galatasaray’ın şampiyonluk 
şansını değerlendiren ve taraftarlara 
seslenen Hollandalı futbolcu, “Mesaj 
olarak geçmişe dönmek istiyorum. 
Bir sezon hatırlıyorum, Başakşehir bi-
rinci, Galatasaray 20 puan altındaydı. 
Daha sonra takım inancını kaybetme-
di ve sonunda şampiyonluk oldu. O 
zaman kazanılan şampiyonluk ruhuy-
la bunu kaybetmeyeceğiz ve sonuna 
kadar mücadele edeceğiz. Taraftarı-
mız bizimle beraber olsun, bize inan-
sın. Takım bunu daha önce başardı” 
diye konuştu. n İHA

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 5, Gala-
tasaray’ın da 6 puan önünde lider durumda 
bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala 
şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. 
Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik ve 
ardından da Kasımpaşa deplasmanından 
puansız dönülmesinin ardından ligin en 
güçlü ekiplerinden Alanyaspor karşısında 
net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri 
güldürdü. Her maç sonrasında futbolcula-
rın özverili şekilde sahaya çıkma isteğini 
vurgulayan Teknik Direktör Sergen Yalçın 
da, karşılaşmanın ardından soyunma oda-
sında oyuncularına gösterdikleri perfor-
manstan ötürü teşekkür etti.

CENK TOSUN İDMANSIZ 
OYNADI, GOLÜNÜ ATTI

Karantina sürecinde takımdan ayrı ka-
larak evinde antrenman yapma şansı olan 
Cenk Tosun, dün sabah yapılan testinin ne-
gatif sonuç vermesiyle Alanyaspor maçına 
ilk 11’de başladı ve takımını öne geçiren 
golü kaydetti. Cenk’in ilk yarıda bir şutu da 
direkten dönerken, yıldız golcü 2. lig ma-
çında 3. golüne imza attı. 71 dakika saha-
da kalan Cenk Tosun, antrenman eksiğine 
karşın istekli bir görüntü çizdi. Uzun bir ara-
dan sonra ilk 11’de sahaya çıkan Oğuzhan 
Özyakup da, orta sahada iyi bir performans 
ortaya koydu.

ATİBA ASİST REKORU KIRDI
Cenk Tosun’un attığı golde yaptığı 

asistle, bu sezon 8. asistine imza atarak 
kariyerinde en fazla asist yaptığı sezonu 
yaşayan Atiba Hutchinson, aynı zamanda 
kaydettiği 4 golle, 12 gole direkt katkı sağ-
ladı. Alanyaspor karşısında yaptığı 3 asist-
le, bu sezon bir maçta en fazla asist oyuncu 
olan Atiba Hutchinson, geçtiğimiz sezonki 
performansını da yakaladı. Geçen sezon 6 
gol ve 6 asistle 12 gole etki eden Kanadalı 

yıldız oyuncu, bu sezon 1 gol katkısı daha 
yaparsa, kariyer rekorunu kıracak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 
22 PUAN YETİYOR

31 maçta topladığı 67 puanla rakiple-
rini geride bırakmayı başaran Beşiktaş’ta 

şampiyonluk hesapları yapılmaya başlan-
dı. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçta hane-
sine 22 puan yazdırması durumunda rakip-
lerinin maçlarına bakmadan ligi şampiyon 
olarak tamamlayacak. 

En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 

5 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, sa-
rı-lacivertli ekibin ligdeki bütün maçlarını 
kazanması durumunda dahi, ikili averajda 
rakibinden üstün olduğu için, puan eşit-
liğiyle şampiyonluk kupasını kaldırmayı 
başaracak.n AA

Beşiktaş evinde
liderliği bırakmadı
Spor Toto Süper Ligin 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyetle zirvedeki yerini 
sağlamlaştıran ve puanını 67 yapan Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçta hane-
sine 22 puan yazdırması halinde, rakiplerinin topladığı puana bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek

Göztepe’nin başarılı oyuncusu Obin-
na Nwobodo, sahada ayak basmadık 
yer bırakmıyor. Başarılı performansını 
istatistiklere de yansıtan Nijeryalı oyun-
cu için Göztepeli taraftarlar, “Ahtapot” 
benzetmesi yaparak “Oyun stili Kante’ye 
benziyor”, “Takımın bel kemiği” yorum-
larını yaptı.

Göztepe’nin yaz transfer döneminde 
Macaristan’ın Ujpest takımından kadro-
suna kattığı Obinna Nwobodo son hafta-
larda gösterdiği performansla dikkat çe-
kiyor. Sezon başında Göztepe ile 3 yıllık 
sözleşmeye atan 25 yaşındaki Nijeryalı 
oyuncu, merkez orta saha bölgesinde or-
taya koyduğu mücadelesiyle sarı-kırmızı-
lı taraftarların beğenisini topladı. Sahada 
adeta ayak basmadık yer bırakmayan 
Obinna Nwobodo, hızlı ve baskılı oyunuy-
la hem rakiplerinin oyun kurmasını en-
gelliyor hem de defans bölgesinde görev 
yapan takım arkadaşlarının sorumluluk 
yükünü azaltıyor.

PERFORMANSINI 
İSTATİSTİKLERE DÖKTÜ

Obinna’nın başarılı performansı 
istatistiklere de yansıdı. Top kazanma-
da 9.84 ortalaması yakalayan Nijeryalı 
oyuncu, araya girmede 5.37 ve başarılı 

defansif aksiyonlarda da 11.58 ortalama-
sını tutturdu. Sarı-kırmızılı takımda sezon 
başından bu yana 24 Süper Lig maçında 
forma giyen Obinna, bu maçlarda bin 798 
dakika süre alırken 2 kez de asist yapma 
başarısı gösterdi.

“OYUN STİLİ KANTE’YE BENZİYOR”
Obinna’nın performansına Göztepe 

taraftarları da sosyal medyadan kayıtsız 
kalamadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül 
veren taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncu 
için “Ahtapot” benzetmesi yaparak, 

“Obinna bu takımın bel kemiği”, “Aldığı 
parayı sonuna kadar hak ediyor”, “Her 
hafta üstüne koyarak devam ediyor”, 
“Obinna 20 milyon Euro” ve “Oyun stili 
Kante’yi andırıyor” yorumlarını yaptı.
n İHA

Göztepe’nin Ngolo Kante’si: Obinna Nwobodo

Trabzon’da forvetler
bekleneni veremedi

Erzurum’un galibiyet
hasreti 8 maça çıktı

Gençlerbirliği’nden
maçın hakemine tepki

Süper Lig'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla 
zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor'da, forvet oyuncu-
ları beklentinin altında kaldı.

Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada Caleb Ekuban 
ve Djaniny Semedo 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek 
takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Anka-
ragücü maçında 2 gol atarken, Djaniny ise yine MKE Anka-
ragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa 
maçında birer kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde 9 maçtır 
gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golü-
nü deplasmanda 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında 
kaydetti.

Bordo-mavili takımın 3 forvet oyuncusu, ikinci yarıda 
atılan 15 golün 5'ini üretti. Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 
6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 oyuncu Karadeniz ekibine 
ligde toplam 19 gollük katkı sağladı. n AA

BB Erzurumspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta ga-
libiyet alamazken, bu maçlardan sadece 3 puan çıkarabildi. 
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 33. hafta maçında 
deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sahadan 1-1 be-
raberlikle ayrılan dadaşlar küme düşme hattından kurtula-
madı. En son ligin 25. haftasında Rizespor'u deplasmanda 
2-0 mağlup eden dadaşlar, o günden sonra galibiyete has-
ret kaldı. Mavi-beyazlı ekip Rizespor maçından sonra ligde 
çıktığı 8 maçta sadece 3 puan alabildi.

YILMAZ VURAL’DA ÇARE OLAMADI
BB Erzurumspor’un başında 2 kez sahaya çıkan Teknik 

Direktör Yılmaz Vural’da dadaşlara çare olamadı. Vural çık-
tığı 2 müsabakadan 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

COSTA SIRTLIYOR
Konyaspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında BB Erzu-

rumspor’un attığı 2 golde de deneyimli stoper Manuel da 
Costa’nın imzası bulunuyor. Costa, dün oynanan Gençler-
birliği maçında son dakikalarda savunmadan ileri çıkarak 
attığı golle mavi-beyazlılara son dakikada 1 puan getiren 
isim oldu. n İHA

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında dün 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldık-
ları maçın hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. Başkent 
ekibinden yapılan açıklamada, "Son diyeceğimizi baştan 
söyleyelim; yükselen grafiğimizi Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor karşısında da devam ettirmek istiyorduk ancak 
buna maçın hakemi Suat Arslanboğa izin vermedi." ifade-
leri kullanıldı. n AA
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Karatay Termal 1922 Konyaspor’da 
Kastamonuspor müsabakasının son daki-
kasında elde edilen 1 puanın sevinci yaşa-
nıyor. 

Direkt rakiplerinden biri olan Kastamo-
nu karşısında maçın ilk yarısında 1-0 geriye 
düşen Yeşil-Beyazlılar, 90+7’de Can Demir 
Aktav’ın altın kafa vuruşunda golü buldu 
ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk 
yarsında sahasında ağırladığı rakibini 1-0 
yenen Yavru Kartal, deplasmanda da 1-1 
berabere kalarak ikili averajda da rakibine 
üstünlük sağladı. 

Levent Kartop’un takımın başına gel-
mesiyle oyun anlamında ilerleme kayde-
den 1922 Konyaspor, yenilmezlik serisini 
de 4 maça çıkardı. 

CAN DEMİR 4. GOLÜNE ULAŞTI
Karatay Termal 1922 Konyaspor’Un 

başarılı savunmacısı Can Demir Aktav, 
Kastamonuspor filelerini de havalandırarak 
bu sezonki dördüncü golüne ulaştı. Savun-
madaki başarılı oyunun yanı sıra hücumda 
da attığı gollerle takımına hayat veren 26 
yaşındaki stoper daha öncesinde Sivas 
Belediyespor, Karacabey Belediyespor, 
Bayburt Özel İdarespor ve son olarak da 
Kastamonuspor ağlarını havalandırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI
Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta mü-

cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor, GMG Kastamonuspor 
deplasmanında aldığı 1 puanla yenilmezlik 
serisini 4 maça çıkardı. 

Bu sezon ligde kalma mücadelesi 
veren Yeşil-Beyazlılar, son 4 maçta 2 be-
raberlik ve 2 beraberlik aldı. Yavru Kartal, 
Karabükspor ve Etimesgut Belediyespor’u 
mağlup ederken, Turgutluspor ve Kasta-
monuspor ile de berabere kaldı.

YUKARI TIRMANMA MAÇI
Karatay Termal 1922 Konyaspor, bu 

sezon ligde istediği konumda olmasa da 
son haftalardaki performansıyla alkış top-
ladı. 

Ligde oynadığı son karşılaşmada 8 
puan toplayarak mağlup olmayan Ye-

şil-Beyazlılar, 33.haftada sahasında Sivas 
Belediyespor ile karşılaşacak. 

Pazar günü oynanacak müsabaka 
öncesi Sivas Belediyespor, 37 puanla 
14.sırada yer alırken, 1922 Konyaspor 

ise 35 puan ile 16.sırada yer alıyor. Yavru 
Kartal, bu maçı kazanması durumunda üst 
basamaklara doğru da tırmanışını gerçek-
leştirecek. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal Can 
Demir ile altın buldu
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 32.haftasında deplasmanda 
Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Yavru Kartal, altın değerindeki 

1 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla puanını 35’e çıkaran 1922 Konyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 9’a çıkardı

Konya Karatay Gezenbilir Bisiklet 
Topluluğu Derneği, pandemi sürecinde 
sokak hayvanlarına yardımlarıyla dikkat 
çekiyor. Birçok yerde farkındalık yarat-
mak amacıyla sokak hayvanlarına sahip 
çıkan Karatay Gezenbilir Bisiklet Toplulu-
ğu Derneği, son dönemde artan hayvan 
ölümlerine dikkat çekmek amacıyla da 
yetkililere mesaj yolladı. Yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi: “Konya 
Karatay Gezenbilir Bisiklet topluluğu 

Derneği Konya'da genç nesiller projesi 
adı altında kurulmuş olan bir dernektir. 
Konya’da spor ve sporu sevdirme amaçlı 
bireylerin dikkatini çekme sporu daha gü-
zel tanıma daha bilinçli trafikte kurallara 
uygun bisiklet sürmek olarak hedeflen-
miştir. 

Kovid-19 pandemi süresince tur-
larımıza ve etkinliklerimize ara vermiş 
bulunuyoruz. Akabinde tüm resmi izinler 
alınarak Kovid-19 pandemi süresince 

gıda sektörü kasap lokantaların kapalı 
olması sebebiyle her hafta 4 kişilik bi-
sikletli gönüllü ekibimizle Konya’mızın 
Karatay, Selçuklu ve Meram bölgelerin-
de 25 kilo mamayı sahipsiz sokak hay-
vanlarına yoğun hava şartlarına rağmen 
kırsal bölgelerde hafta sonu yasaklarında 
bir nebzede olsa karınlarını doyurmaya 
köprü olmaya çalıştık. Konya Meram Tıp 
Fakültesi civarında 11 yavru olarak 4 ay 
boyunca bakımları mamaları sütleri veri-

lerek fotoğraflandı. Akabinde 04/04/2021 
Pazar günü 10.30 civarlarında mama gö-
türdüğümüz yavruların biri silahlı ateş so-
nucunda feci şekilde can verdi. Büyük bir 
vahşet yaşanmıştır ve kırsal bölgelerde 
hafta sonları farklı bölgelerde silah ses-
leri duyulmaktadır. Bu ve benzeri hayvan 
katliamlarının ve trafik denetlemelerinde 
emniyet mensuplarımızdan araç ve üst 
aramalarının daha fazlalaştırılmasını arz 
ediyoruz. n SPOR SERVİSİ

Gezenbilir Bisiklet Derneği’nden yetkililere çağrı!

Genç Kartallar, Ankaragücü
ile golsüz berabere kaldı

A Milli Takım 
3 basamak yükseldi

Spor Toto Gelişim Ligi’nde mücadele eden İttifak 
Holding Konyaspor U19 takımı, ligin 4.haftasında deplas-
manda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlılar, 
rakibiyle 0-0 berabere kalarak puanını 7’ye çıkardı. 4 maç 
sonunda 2 galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyet alan 
Genç Kartallar, ligde bulunan takımlardan en genç yaş or-
talamasına sahip. Öte yandan Konyaspor U19 takımı, ligin 
5.haftasında 11 Nisan Pazar günü saat 13.00’te sahasında 
Demir Grup Sivasspor U19 takımıyla karşı karşıya gelecek. 
n SPOR SERVİSİ

A Millî Takım, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Ni-
san ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sı-
raya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı 
Fransa ve Brezilya takip etti. Türkiye’nin 3 basamak yük-
selmesinde, geçtiğimiz günlerde oynanan Dünya Kupası 
elemeleri müsabakasında aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlik 
önemli rol oynadı.

Ay Yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme-
sindeki rakiplerinden Hollanda 16., Norveç 42., Karadağ 
64., Letonya 138., Cebelitarık 195. sırada yer aldı. EURO 
2020'de Türkiye’nin grubunda olan takımlardan İtalya 7'nci, 
İsviçre 13'üncü, Galler de 17'nci sırada yer aldı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basket yeni bir çıkış arıyor
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 

mücadele eden Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol’da Pazar günü 
oynanacak olan Bornova Belediyespor 
maçının hazırlıkları devam ediyor. Lig-
de istikrarsız devam eden Dev Kartallar, 
4.sırada bulunuyor. Direkt rakiplerine 
karşı kazanmakta zorlanan Yeşil-Beyaz-
lılar hafta sonu Bornova Belediyespor 
Basket maçından galip gelerek yeni bir 
seriye imza atmak istiyor.

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol ligde kritik maçlara çıkıyor. 
Yeşil-Beyazlılar, ligin bitimine 5 hafta 
kala hata yapmak istemiyor. Ligde son 
olarak evinde ağırladığı Manisa Bas-
ket’e mağlup olan Dev Kartallar, kalan 
maçlarda en az hata yaparak sezonu 
Play-Off potasında iyi bir konumda ta-
mamlamanın hesaplarını yapıyor. 7 
haftadır inişli-çıkışlı bir performans 
sergileyen Konyaspor Basket, kalan 
maçlarda Bornova Belediyespor, Balı-
kesir Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli 
Kağıtspor, Samsunspor ve Finalspor ile 
karşı karşıya gelecek. Söz konusu mü-

sabakalarda 3 kez dış sahada mücadele 
edecek olan Yeşil-Beyazlılar, 2 kez de 
sahasında oynayacak.

MANİSA MAĞLUBİYETİ 
DENGELERİ BOZDU

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 

Basketbol, ligin 25.haftasında konuk 
ettiği Manisa Büyükşehir Basket’e 73-
63 mağlup olurken ligde Play-Off pota-
sında kartlar yeniden dağıtıldı. Manisa 
maçını kazanması durumunda liderliğe 
oturacak olan Yeşil-Beyazlılar, parke-

den mağlubiyetle ayrılarak 4.sıraya ge-
riledi. Özellikle Play-Off potasında yer 
alan takımların haftalık değişen perfor-
mansı kalan haftalarda dengeleri daha 
da değiştirecek gibi görünüyor. 
n SPOR SERVİSİ

Konya ekipleri 
hazırlık maçına çıktı

Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Konya 
ekipleri, ligin başlamasına az bir süre kala hazırlık maçla-
rına çıkıyor. Konya temsilcilerinden Akşehirspor, Gölya-
zıspor, Sarayönü Belediyespor ve Çatalhüyük Çumra Bele-
diyespor hazırlık karşılaşması için sahaya indi.

Konya ekiplerinin aldığı sonuçlar şu şekilde:
Akşehirspor 2-0 İscehisarspor 
Çatalhüyük Çumra Belediyespor 2-1 Eşmekaya Sultan-

hanıspor
Sarayönü Belediyespor 4-0 Karaman Sudurağı Beledi-

yespor
Gölyazıspor 4-0 Aksaray Eşmekayaspor
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 32 24 6 2 71 21 50 78
2.SAKARYASPOR 32 16 12 4 56 30 26 60
3.KIRŞEHİR BLD 32 17 8 7 45 25 20 59
4.VANSPOR 32 17 6 9 51 29 22 57
5.KIRKLARELİSPOR 32 15 12 5 47 26 21 57
6.BODRUMSPOR 32 16 7 9 67 41 26 55
7.ETİMESGUT BLD 32 15 7 10 51 27 24 52
8.TURGUTLUSPOR 32 15 4 13 40 45 -5 49
9.TARSUS İY 32 13 9 10 51 41 10 48
10.SERİK BLD 32 12 12 8 45 39 6 48
11.KARACABEY BLD 32 12 8 12 40 35 5 44
12.PENDİKSPOR 32 12 5 15 50 42 8 41
13.PAZARSPOR 32 11 5 16 50 55 -5 38
14.SİVAS BLD 32 8 13 11 42 41 1 37
15.BAYBURTSPOR 32 11 4 17 40 52 -12 37
16.1922 KONYASPOR 32 9 8 15 39 41 -2 35
17.KASTAMONUSPOR 32 7 11 14 27 46 -19 32
18.ELAZIĞSPOR 32 8 5 19 41 68 -27 26
19.MAMAK FK 32 6 6 20 28 94 -66 24
20.KARABÜKSPOR 32 1 2 29 11 94 -83 2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU



Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İtti-
fak Holding Konyaspor’un 5 haftalık maç 
programı açıklandı. MKE Ankaragücü ile 
berabere kalarak puanını 40’a çıkaran 
Anadolu Kartalı üst üste 3 kritik maça çı-
kacak. 

34.haftada Demir Grup Sivasspor’a 
konuk olacak olan Yeşil-Beyazlılar, 
35.haftada Hes Kablo Kayserispor, 
36.haftada Çaykur Rizespor, 37.haftada 
Atakaş Hatayspor, 38.haftada Galatasa-
ray ve 39.haftada Fatih Karagümrük ile 
karşı karşıya gelecek.

 17 günde 5 maça çıkacak olan Ye-
şil-Beyazlıların bu süreçte sergileyeceği 
performans kalan 3 haftanın durumunu 
netleştirecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan ya-
pılan açıklamaya göre Konyaspor’un 5 
haftalık maç programı şu şekilde:

11 NİSAN
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak 

Holding Konyaspor
16 NİSAN

16.00 İttifak Holding Konyaspor- Hes 
Kablo Kayserispor 

20 NİSAN 
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding 

Konyaspor 
24 NİSAN

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Ata-
kaş Hatayspor 

28 NİSAN
19.00 Galatasaray-İttifak Holding 

Konyaspor 
2 MAYIS

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih 
Karagümrük 

Öte yandan Türkiye Futbol Federas-
yonu’ndan yapılan açıklamaya göre Sü-
per Lig’in son 3 hafta müsabakaları aynı 
gün ve saatlerde oynanacak olup progra-
mı ise daha sonra ilan edilecek.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 17 günde 5 maça çıkacak S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 31 21 4 6 66 31 35 67
2.FENERBAHÇE 31 19 5 7 55 31 24 62
3.GALATASARAY 31 19 4 8 61 30 31 61
4.TRABZONSPOR 32 16 9 7 40 31 9 57
5.ALANYASPOR 32 14 7 11 49 34 15 49
6.HATAYSPOR 31 14 7 10 51 37 14 49
7.KARAGÜMRÜK 32 13 9 10 47 38 9 48
8.GAZİANTEP FK 30 12 11 7 44 34 10 47
9.SİVASSPOR 31 10 14 7 41 37 4 44
10.GÖZTEPE 32 11 10 11 46 42 4 43
11.İH KONYASPOR 31 10 10 11 38 37 1 40
12.ANTALYASPOR 32 8 15 9 31 41 -10 39
13.RİZESPOR 31 8 11 12 36 49 -13 35
14.KASIMPAŞA 32 9 8 15 35 48 -13 35
15.ANKARAGÜCÜ 31 9 6 16 37 50 -13 33
16.BAŞAKŞEHİR 31 8 9 14 35 49 -14 33
17.KAYSERİSPOR 31 8 9 14 24 40 -16 33
18.MALATYASPOR 30 7 11 12 38 44 -6 32
19.GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 7 16 29 53 -24 31
20.ERZURUMSPOR 32 6 10 16 30 52 -22 28
21.DENİZLİSPOR 31 6 8 17 27 52 -25 26

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

Rakip Sivasspor’un 10 maçtır bileği bükülmüyor
Süper Lig'in 33. haftasında 

deplasmanda Fraport TAV Antal-
yaspor'u 4-2 mağlup eden Demir 
Grup Sivasspor, yenilmezlik serisini 
10 maça çıkarttı. 

Sezonun ikinci yarısına dep-
lasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 
3-1 mağlup olarak başlayan Sivas 
ekibi, daha sonra çıktığı 10 maçta 
da yenilgi yüzü görmedi. Ligin 23. 
haftasında iç sahada Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor ile golsüz 
berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 
sonraki hafta deplasmanda MKE 
Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Sivasspor, 25. haftayı bay ge-
çerken, 26. haftada konuk ettiği Hes 
Kablo Kayserispor'u 2-0 yenmeyi 
başardı. Sivas temsilcisi, 27. hafta 

deplasmanda Çaykur Rizespor'la 
0-0, 28. haftada evinde Atakaş Ha-
tayspor'la 1-1 ve 29. haftada da dış 
sahada Galatasaray'la 2-2 berabere 
kaldı. Ligin 30. haftasında iç saha-
da Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup 
eden kırmızı-beyazlı ekip, 31. haf-
tada ise deplasmanda Göztepe'yi 
5-3'lük skorla yendi.

Sivas temsilcisi ligin 32. hafta-
sında evinde Trabzonspor ile golsüz 
berabere kalarak puanları paylaştı. 
Ligin 33. haftasında deplasman-
da Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 
mağlup etmeyi başaran Sivasspor, 
yenilmezlik serisini 10 maça yük-
seltti. Oynadığı son 10 karşılaşma-
da 5 galibiyet ve 5 beraberlik elde 
edip hanesine 20 puan yazdıran Si-

vasspor, bu maçlarda rakip fileleri 
19 kez havalandırırken, kalesinde 
9 gol gördü. Çıktığı 31 maçta 10 
galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi 
alan kırmızı-beyazlı ekip 44 puanla 
9. sırada bulunuyor.

RAKİP 10.GALİBİYETİNİ ALDI
Antalya karşısında 4-2 kazana-

rak puanını 44’e yükselten DG Si-
vasspor, Süper Lig’deki 31. maçın-
da 10. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor maçıyla 
birlikte Süper Lig’de 31. karşılaş-
masını oynadı. Sahadan 4-2 galip 
ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu 
sezon 10. galibiyetini hanesine 
yazdırdı. Yiğidolar geride kalan kar-
şılaşmalarda 14 beraberlik, 7 mağ-
lubiyet aldı.

Yiğidolar, ligin 2. haftasında 
BB Erzurumspor’u 2-0, ligin 5. haf-
tasında Kayserispor’u 3-1, ligin 13. 
haftasında Konyaspor’u 1-0, 14. 
haftada Gençlerbirliği’ni 3-1, 18. 
haftada da Gaziantep FK’yı 2-1 mağ-
lup ederek ligin ilk yarısını 5 galibi-
yetle tamamlamıştı. 24. haftada An-
karagücü’nü 4-1 yenen Sivasspor, 
26. haftada ise Kayserispor’u 2-0 
yenmişti. 

30. Haftada ise Karagümrük’ü 
1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 
31. haftada da Göztepe’yi 5-3 yen-
mişti. Sivasspor, Antalya karşısında 
4-2 kazanarak bu sezon 10. gali-
biyetine imza attı ve puanını 44’e 
yükseltti.
n AA / İHA

İttifak Holding Konyaspor, MKE An-
karagücü ile 1-1 beraber kalarak yenil-
mezlik serisini 4 maça çıkardı. Teknik 
Direktör İlhan Palut’un göreve gelme-
siyle çıkış yakalayan Anadolu Kartalı, 
Ankaragücü karşısında üst üste 3.kez 
yine kazanamadı. 2015-2016 yılından 
beri üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrıla-
mayan Yeşil-Beyazlılar’ın bu hasreti de-
vam etti. 40 puanla 11.sırada yer alan 
Konyaspor, üst sıralara doğru tırmanma 
fırsatını da tepti. Öte yandan Palut dö-
neminde zor yenilen bir takım haline 
bürünen Anadolu Kartalı, başarılı teknik 
adamla çıktığı 9 lig maçında sadece 1 
mağlubiyet aldı.

10. BERABERLİĞİNİ ALDI
Sahasında karşılaştığı MKE Ankara-

gücü ile 1-1 berabere kalan Konyaspor, 
ligdeki 10 beraberliğini sahasında aldı. 
Karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine 
rağmen Shengelia ile golü bulan Ye-
şil-Beyazlılar üstünlük golü için baskı 
kursa da istediğini alamadı ve 1 puana 
razı oldu. 

Kendi sahasında ise bu sezon 16. 
maçına çıkan Anadolu Kartalı, 6 bera-
berliğini elde etti. Öte yandan iç sahada 
bu sezon sadece 4 mağlubiyet alan Kon-
yaspor, bu alanda da ligin sahasında en 

az mağlubiyet yaşayan takımlardan biri-
si olarak göze çarpıyor. 

PALUT İLE 9 MAÇ 16 PUAN
Konyaspor’un başarılı teknik direk-

törü İlhan Palut, takımın başında çıktığı 

9 lig karşılaşmasında 16 puan topla-
yarak takdir topladı. Sezon başından 
bu yana istikrara yakalamakta güçlük 
çeken Konyaspor’u kısa sürede etkili 
bir takım haline getiren İlhan Palut’a 
Yeşil-Beyazlı taraftarlardan da destek 
geldi. Palut ile beraber 9 maçta 4 gali-
biyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan 
Anadolu Kartalı, söz konusu maçlarda 
11 gol atarken, kalesinde ise 9 gole en-
gel olamadı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI
İttifak Holding Konyaspor, ligin 

33.haftasında Ankaragücü ile berabe-
re kalarak yenilmezlik serisini 4 maça 
çıkardı. 30.haftada deplasmanda kar-
şılaştığı Kasımpaşa ile berabere ka-
lan Yeşil-Beyazlılar, 31.haftada Alan-
yaspor’u mağlup etmeyi başarmıştı. 
32.haftada Erzurum deplasmanında ga-
libiyete uzana Anadolu Kartalı 33.hafta-
da ise Ankaragücü ile berabere kalarak 
son 4 maçta 8 puan topladı ve hiç mağ-
lup olmadı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da 
seri 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 33.haftasında sahasında ağırladığı 
Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak puanını 40’a çıkardı. Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle rahatlayan 
Yeşil-Beyazlılar 5 yıl aradan sonra üst üste üçüncü kez kazanmanın hesaplarını yaparken, yine istediğini alamadı

Zymer Bytyqi 
yüzleri güldürüyor

Jesse Sekidika
yokları oynuyor

İttifak Holding Konyaspor’un Kosovalı futbolcusu Zymer 
Bytyqi’nin artan performansı teknik heyetin ve taraftarın 
yüzünü güldürüyor. Devre arası transfer döneminde takıma 
katılan ve şu ana dek 14 maçta forma giyen başarılı kanat 
oyuncusu, henüz golle tanışamazken, 5 asistlik bir katkı 
sağladı. Fiziksel anlamda da her geçen hafta üstüne koyan 
Zymet Bytyqi, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da 89 
dakika sahada kaldı. Sol kanatta iyi bir performans ortaya 
koyan Kosovalı futbolcu zaman zaman defansa yardımıyla 
da dikkat çekti. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’un bir diğer devre arası transfer döneminde kiralık 
olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika yokları oynuyor. 
Çok şey beklenilen ama istenileni vermekte güçlük çeken 
Nijeryalı kanat oyuncusu Ankaragücü karşılaşmasında da 
iyi bir performans sergileyemedi. Takıma dahil olduğundan 
bu yana 11 müsabakada görev alan Sekidika 1 gollük bir 
performans sergiledi. Hızlı bir oyuncu olmasına rağmen 
maç içinde zaman zaman kaybolan 25 yaşındaki futbolcu 
istikrar yakalamakta güçlük çekiyor. Konyaspor’a transfer 
olduktan sonra oynadığı 11 maçta sahaya ilk 11’de çıkan 
Jesse Sekidika Denizlispor karşılaşmasında Shengelia’nın 
asistinde topu boş filelere göndermişti. n SPOR SERVİSİ
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