
Konya polisi
kumarhaneye 
baskın yaptı
n HABERİ SAYFA 6’DA

Öğretmenler 
aşı ve tam 
kapanma istiyor
n HABERİ SAYFA 10’DA

Hurma, 
tezgahlarda 
yerini aldı
n HABERİ SAYFA 11’DE

Yavuz Sultan 
Selim Camisi 
ibadete açıldı
n HABERİ SAYFA 12’DE

Ramazan 
öncesi pazar 
yerlerine denetim
n HABERİ SAYFA 13’TE

Esnaf da aşıda öncelensin! 

Hizmet çok, borç yok!
Kentsel dönüşümü önemsediklerini, Karatay’ın geçmişinin ihtişamını geleceğe taşımak için gayret ettiklerini vurgulayan Karatay Belediye      
Başkanı Hasan Kılca, borçsuz devraldıkları belediyeyi borçsuz şekilde yönettiklerini ve ilçeye önemli projeler kazandırdıklarını söyledi

BORÇSUZ DEVRALDIK,
BORÇSUZ GİDİYORUZ 

Kentsel dönüşüm çalışmalarını önemsedik-
lerini dile getiren Başkan Kılca, bu konu-
da Mevlana Müzesi çevresinde özel 
çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kara-
tay Belediyesi’ni borçsuz devral-
dıklarını, birçok hizmet yapmala-
rına karşın borçsuz bir şekilde de 
devam ettiklerini söyleyen Başkan 
Kılca, “Bize gelen hakedişler ile 
bitince planlamalarımızı yapıyoruz. 
Faiz giderlerimiz 0” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

BAKAN KURUM’UN 
BÜYÜK DESTEĞİ VAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca Karatay’da geçen 2 yılını ve 
Karatay’da hayata geçen ve ge-
çirilmesi planlanan projeleri Ye-
nigün Gazetesine anlattı. Karatay 
Belediyesi olarak hizmetle dolu 
2 yılı geride bıraktıklarını ifade 
eden Başkan Kılca, Konya’da ve 
ilçelerinde hayata geçen birçok 
projede Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un imzasının 
olduğunu da vurguladı.
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Kanser tedavileri
aksamadan sürüyor

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, pandemi sürecinde 
hastanelerde alınan önlemler 
sayesinde kanser teşhisi konul-
muş olan hastaların tedavi süre-
cinde aksama yaşanmadığını 
dile getirdi. 
n HABERİ SAYFA 11'DE

ŞARK’IN LEZZETİ 
EVLERE GİDİYOR

Burma kadayıf ve künefe çeşitlerinin rakipsiz markası 
Şark Kadayıfçısı Remzi Usta, pandemi döneminde 

evinden çıkamayan vatandaşların ayağına tatlı 
hizmetini aynı kalitede ve en kısa sürede götürüyor.  

n HABERİ SAYFA 5’TE

Güvenilirliğin 
adresi; Sert Tur

ROA Tur, çözüm 
odaklı çalışıyor

Çumra’nın en köklü ve başarılı taşımacılık şirketi 
Sert Tur, hızla büyümeye devam ediyor. Güvenirlik 
ve kalite bakımından da öne çıktıklarını belirten Sert 
Tur sahibi Sıtkı Sert, “Vatandaşların ilgisi bizleri bu 

noktaya getirdi” dedi. n HABERİ SAYFA 4'TE

Taşımacılık sektöründe adeta bir bayrak yarışı 
hikayesiyle baba mesleğini sürdüren Adem Arslan, 
geldiği nokta ile takdir kazandı. Arslan, “Güvenilir 
ve kaliteli bir firmayız. Çözüm odaklı çalışıyoruz” 

şeklinde konuştu. n HABERİ SAYFA 4’TE

KOMÜT’ten Suriye’ye yardım
Konya Müteahhitler Birliği Derneği 
(KOMÜT) İnsan ve Medeniyet 
Hareketi Konya Şubesi ile 
birlikte Suriye’ye insani yardım 
malzemesi gönderildi.  Düzenlenen 
organizasyona KOMÜT Başkanvekili 
Muhammet Ali Küçükyaman, İMH 
Konya Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Ekrem Doğan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri katıldı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Oprukçu yeni projelerini açıkladı
2 yıllık görev süresinde yaptıkları 
hizmetleri canlı yayında ilçe 
halkıyla paylaştı. Yapılması 
planlanan Endüstri Sanayi 
Bölgesi, Organik Tarım Projesi 
ve diğer çalışmalar hakkında da 
bilgiler veren Başkan Oprukçu, 
yapılan tüm hizmetlerinin aynı 
azim ve kararlılıkla devam 
edeceğinin altını çizdi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Birliği 
(KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, 
ağırlıklı olarak hizmet 
ana sektörü altında 
yer alan ve pandemi 
önlemleri nedeniyle 
kapanmak veya kısmen 
hizmet vermek zorunda 
kalan işletmelerin 
faaliyetlerine 
devam etmesi için 
aşılamalarda öncelik 
verilmesini istedi. 
Karabacak, "Hizmet 
sektörü öncelikli 
aşılanacaklar 
kapsamına alınsın" 
dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Muharrem Karabacak

Hasan Kılca
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Kentsel dönüşümü önemsediklerini, Karatay’ın geçmişinin ihtişamını geleceğe taşımak için gayret ettiklerini vurgulayan 
Başkan Hasan Kılca, Konya’ya kazandırılan her projede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un desteğini gördüklerini söyledi

‘Karatay’ı geleceğe taşıyoruz’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca Karatay’da geçen 2 yılını 
ve Karatay’da hayata geçen ve ge-
çirilmesi planlanan projeleri Kon-
ya Yenigün Gazetesi’ne anlattı. 
Göreve başladığı günden bu yana 
hizmette dolu dolu 2 yılı geride 
bıraktıklarını ifade eden Başkan 
Kılca, Konya’da ve ilçelerinde ha-
yata geçen birçok projede Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
imzasının olduğunu da vurgulaya-
rak Bakan Kurum’a teşekkür etti.  

KARATAY’DA HİZMET DOLU 
2 YIL GERİDE KALDI

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Karatay Belediye Baş-
kanı olarak görevde 2 yılı geride 
bıraktıklarını ve seçim vaatlerinin 
birçoğunu hayata geçirdiklerini ya 
da projelendirdiklerini belirterek, 
“Adaylığımızı açıkladıktan sonra 
Karatay’a ve Konya’ya neler ya-
pabiliriz konusunda çalıştık. Ön-
ceki dönem belediyecilik tecrübe-
lerimizle şehrin genel vizyonuna 
uygun, daha önceki yatırımları da 
dikkate alarak belli bir seçim beyan-
namemiz olmuştu. Bu vaatlerimizi 
de hemşerilerimize duyurmuştuk.  
100 başlık altında hemşerilerimize 
taahhütlerimiz vardı. Görev süre-
mizin üzerinden iki yıl geçti. Bu sü-
reçte vadettiğimizin çok ötesinde 
işler yaptığımızı görüyoruz. Bu da 
bizleri sevindiriyor. Masamın üze-
rinde bulunan ajandamda hemşe-
rilerimize verdiğimiz bütün sözler 
yazılı. Biten projelerimizi kırmızı 
kalemle çiziyorum. Gündemimiz-
de olmayan konuları da hizmete 
almış olduk. Hemşerilerimize ve 
vatandaşlarımıza hizmet etmeye 
devam ediyoruz. Taahhüt ettiği-
miz vaatlerin üzerinde çalışmadı-
ğımız veya yapmadığımız hiçbir 
proje yok. Projelerimizin hepsine 
başladık. Bitirdiğimiz projelerimiz 
de var, devam eden projelerimiz 
ve projelendirdiklerimiz de var. 
Göreve geldiğimizde bazı planladı-
ğımız projeler vardı. Onları hızlı bir 
şekilde ilgili kurumlara teslim ettik 
ve ilçemize kazandırdık.  Asfalt ve 
parke hedeflerimiz vardı. Onlarda 
da hedeflerimize ulaştık. Termal 
tesisiminiz ile ilgili hedeflerimiz 
vardı. Termal tesisimizi açmış ol-
duk. Karatay Termal Tesisimiz ful 
çalışıyor” diye konuştu 

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE 
VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK’

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi 
etkisi altına alan koronavirüs sü-
recinde vatandaşların ve esnafla-
rın yanında olduklarını ifade eden 
Başkan Kılca, “Ağır bir pandemi 
dönemi geçirdik. Hemşerilerimize 
ve vatandaşlarımıza pandemi ile il-
gili ciddi bir desteğimiz oldu. Yaşa-
nılan bu süreçte Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ola-
rak hemşerilerimizin yanında ol-

duk. Yaşanılan bu süreçte kiracıla-
rımızdan kira almadık. Bir kısmının 
kiralarında indirim yaptık. Karatay 
ilçe sınırlarında bulunan tüm es-
naflarımıza dezenfektan ve maske 
dağıttık. Yaşanılan pandemi sebe-
biyle zor durumda olan sektörlere 
maddi desteklerimiz oldu. Kayma-
kamlığımız ve Vefa Destek Grubu 
ile birlikte bir ofis oluşturduk ve 
tüm çağrılarımız bize geldi. Burada 
ciddi hizmetlerde bulunduk. Bize 
düşen taleplerinin bütünü karşıla-
maya çalıştık. Allah bu günleri bir 
daha göstermesin. Bu süreçten de 
tez zamanda kurtulalım inşallah. 
Tüm sağlık çalışanlarımıza şükran-
larımızı sunuyor ve onlara teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuştu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE 
DURMADIK 

Karatay Belediyesi olarak pan-
demi döneminde de çalışmaya 
devam ettiklerini ifade eden Baş-
kan Hasan Kılca, şunları kaydetti, 
“Pandemi döneminde kültür sanat 
faaliyetleri dışında bütün çalışma-
larımız aralıksız bir şekilde devam 
etti. Bizler bu süreci en iyi atlatabil-
mek adına özellikle Kentsel Dönü-
şüm çalışmaları, sıfır atık çalışma-
larında, altyapı çalışmaları ve park 
yapımı gibi birçok çalışmalarımızı 
sürdürdük.  Sıcak asfalt çalışmala-
rında 2019 hedefimizi 150 bin ton 
olarak hedeflemiştik. Bunu da bü-
yük ölçüde başardık. 2020 de bunu 
200 bin ton üzerine çıkardık. Şehir 
içinde prestij caddeler oluşturmaya 
gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın 
ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını 
muhtarlarımız, vatandaşlarımız 
ile birlikte istişare halinde planlı-
yoruz. Kırsal mahallerimizde tüm 
mahallerimizde şu an Bir milyon 
metrekare parke hedefi koyduk. 
36 milyon parke yapıyor. Pandemi 
döneminde köylerimizin kıymeti 
daha çok anlaşıldı. Konya’da ileri 
düzeyde bir tarım yapılıyor. Konya 
birçok üretimde birinci sırada ise 
Karatay’da bazı ürünler üretimin-
de birinci sırada.  Bizim köylerimiz 
üreten ve kazanan köylerimiz. Gö-
reve gelir gelmez Tarımsal Hiz-
metler Müdürlüğümüzü kurduk. 
Tarım projelerimizi Konya Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, Karatay İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
ve kaymakamlığımız ile birlikte 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Tarıma destek oluyor ve üreticimi-
zin yanındayız. Karatay Belediyesi 
olarak Tarım çalıştayı gerçekleş-
tirdik. Karatay Belediyesi olarak 
Konya’nın en büyük lavanta bah-
çesini oluşturduk. Hobi bahçeleri 
oluşturduk. Şehrimizin birçok ala-
nında ağaçlandırma çalışmaları ya-
pıyoruz. 4-5 mahallemizde büyük 
şehir parkları yapıyoruz.  Yeni 24 
adet parkımızın ihalesine çıkmayı 
hazırlanıyoruz. Kısa süre içerisinde 

hemşerilerimiz yeşil bir Karatay’a 
kavuşacak. Yeşil içinde Karatay 
Konya’yı kapsayacak.” 

‘KARATAY’DA KENTSEL 
DÖNÜŞÜMÜ ÖNEMSİYORUZ’
Karatay Belediyesi olarak il-

çede kentsel dönüşümü önemse-
diklerini ifade eden Başkan Kılca, 
“Hemşerimize Mevlâna Müzesi 
arkasındaki alan ile ilgili bir sözü-
müz vardı. Bu alan turizm başlığı 
altında değerlendirebileceğimiz bir 
bölge. Mevlâna Hazretleri, Şemsi 
Tebrizi, Sultan Selim ve Aziziye 
ile Tarihi Bedesten’in bir bölü-
mü Karatay ilçemizde bulunuyor. 
Pandemi olmamış olsa şehrimize 
bu yıl 5 milyona yakın turist bekli-
yorduk. Bizler turizmin canlanması 
için her türlü yatırımı yapıyoruz. 
Kentsel dönüşüm yapmadan, bu 
bölgelerdeki projelerimizi gerçek-
leştirmeden olmuyor. Şehrimizde 
önemli bir değer olan Obruk Han’ı 
var. Burayı hemen ele aldık ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sa-
yın Murat Kurum’a ilettik. Bizlere 
büyük destek verdi. Obruk Han’ın 
restorasyonunu tamamladık. Şim-
di çevre düzenlemesini yapıyoruz. 
Savatra Antik Kenti gün yüzüne 
çıkarılıyoruz. Karatay Termal Tatil 
Köyümüz, İsmil Lale Bahçelerimiz 

ile Karatay’ın ciddi bir turizm po-
tansiyeli var. Mevlana’nın arkasın-
da ciddi kamulaştırma çalışmaları 
yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye-
miz ile Mevlâna Türbesi’nin arka-
sında Şehir Müzesi, butik otellerin 
olacağı bir projemiz var. Eski Kon-
ya olduğu gibi Mevlana’nın ön ta-
rafında ve arka tarafında canlana-
cak. Bu çalışmalarımızla Konya’nın 
turizm potansiyelini artıracağız. 
Turizmin artışı ile ekonomi canla-
nacak. Konya esnafımız bu durum-
dan ciddi kazanç elde etmiş olacak. 
Hemşerilerimiz her şeyin en iyisi-
ne layık. Projelerimizde bizleri des-
tekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 
Kurum’a, Genel Başkan Yardımcı-
larımıza, Milletvekillerimize Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Uğur İbrahim Altay’a teşek-
kürlerimi iletiyorum.”

BORCUMUZ YOK
Belediyecilikte en önemli un-

surlardan birinin bütçe olduğunun 
altını çizen Başkan Kılca, “Bütçeniz 
sağlam ise kredi imkanlarınız var 
ise rahat çalışırsınız ve söz verdiği-
niz her şeyi yapabilirsiniz. Karatay 
Belediyesi olarak hiçbir kuruma, 
hiçbir bankaya ve vatandaşımıza 

borcumuz yok. Faiz giderlerimiz 
0.  Bundan önceki belediye başka-
nımız bu şekilde yapmış. Bizler de 
o şekilde çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.  Çalışmalarımızı borçsuz bir 
şekilde devam ettiririz diye ümit 
ediyorum” şeklinde konuştu.

‘MURAT KURUM BAKANIMIZ 
BİZLERİ GURURLANDIRIYOR’
Konya’da hayata geçirilen bir-

çok projede Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un imzasının 
olduğunu ifade eden Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, “Bugü-
ne kadar bürokraside hizmet eden 
isimlerin Konya’ya önemli hizmet-
leri ve katkıları olmuştur ama hiç-
birinin katkısı Konya’mıza Murat 
Kurum bakanımız kadar olmamış-
tır. Bunu iddialı bir şekilde söylü-
yorum.  Yaptığımız her projede 
Murat Kurum bakanımızın desteği 
ya da katkısı olmuştur. Bakanımı-
zın Konya’ya ayrı bir önemi var. 
Bakanımız Türkiye’nin her iline 
giderek o ilin sorunları ile bire bir 
ilgileniyor. Bu da bizleri bakanımı-
zın Konyalı olması sebebiyle ayrı 
gururlandırıyor.  Murat Kurum ba-
kanımızı daha iyi yerlerde görme-
yi ve memlekete daha uzun yıllar 
hizmet etmesini görmek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘SIFIR ATIK KONUSUNU 
ÖNEMSİYORUZ’

Sıfır atık konusunu da önem-
sediklerini dile getiren Kılca, şöyle 
devam etti, “Sıfır atık konusunda 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mu-
rat Kurum ve Cumhurbaşkanımı-
zın eşi Emine Erdoğan Hanım ciddi 
bir misyon yüklenmiş durumda. 
Emine Erdoğan Hanımefendi sıfır 
atık konusuna ciddi destek veriyor. 
Karatay Belediyesi olarak bu konu-
da ciddi çalışmalar yürütüyoruz.  
Belediye olarak sürdürülebilir kal-
kınma ilkeleri çerçevesinde atık-
ların kontrol altına alınması, gele-
cek nesillere daha temiz ve daha 
gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir 

bir dünya bırakılma hedefiyle ha-
yata geçirdiğimiz 'Sıfır Atık Eylem 
Planı ve Yeni Yönetim Projesi' ile 
ödüle layık görüldük. Sahada Sıfır 
Atık konusunda üzerimize düşeni 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Ön-
celikli olarak Sıfır Atık ile ilgili ey-
lem planımızı oluşturduk. Sıfır atık 
belgesi alan ilk belediyelerdeniz. 
Hedefimiz ev ve işyerine girerek 
geri dönüşüm konusunda bilinç-
lendirmek. Yeni ekipmanlar aldık. 
Bundan sonra sıfır atık toplama 
işlemlerini kendimiz gerçekleştire-
ceğiz.”

‘GENÇLİĞİMİZİ ÖNEMSİYORUZ’
Karatay Belediyesi olarak genç-

liği önemsediklerini de vurgula-
yan Başkan Kılca konuşmasını şu 
şekilde sürdürdü: “Eğitimle ilgili 
yatırımlarımız okullarımızda oldu. 
Okullarımıza halı sahalar, kütüp-
haneler yapıyoruz. Karatay Be-
lediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle 
ilçedeki bütün ilkokul, ortaokul 
ve liselere Popüler Bilim Yayınları 
Kitaplığı kuruluyoruz. İlkokul bi-
rinci sınıfa başlayan çocuklarımı-
zın tamamına çanta ve kırtasiye 
desteği veriyoruz.  Öğrencilerimi-
zin bu mutluluğunu paylaşıyoruz. 
Karatay Belediyespor Kulübümüzü 
canlandırdık. Kulübümüzün bün-
yesinde çok sayıda lisanlı sporcula-
rımız var.”

‘ÇOCUKLARIMIZA RAMAZAN 
HEYBESİ DAĞITIYORUZ’

Karatay Belediyesi olarak Ra-
mazan’da çocuklara Ramazan 
Heybesi dağıtacaklarının müjde-
sini de veren Başkan Kılca, “Aile-
lerimizin ve çocuklarımızın sevin-
cine, heyecanına ortak olmak için 
eğlence ve sürpriz dolu Ramazan 
Heybelerimizi hazırladık. Projemiz 
oldukça yoğun ilgi gördü. İnşallah 
çocuklarımızın heybelerini Rama-
zan öncesinde ulaştıracağız. Bu 
proje ile çocuklarımıza Ramazan’ı 
öğretmek. Ramazan’ın ruhunu 
yaşatmak. Ramazan’ın ruhunu 
yaşatırken orucu ve sevgiyi anlat-
mak. Kısacası Ramazan ruhunu 
çocuklarımıza aşılamak.” şeklinde 
konuştu. 

Konya’da belediye başkanla-
rının uyumuna da değinen Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Konya’yı bir bütün olarak 
düşünmeliyiz. Konya projeleri ile 
ilgili konularda ve Konya’yı ilgi-
lendiren konularda birlikte hareket 
ediyoruz. Birlikte hareket etmek 
zorundayız. Bu dönemde Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız, Selçuklu 
Belediye Başkanımız ve Meram 
Belediye Başkanımız ile birlikte 
bir uyum içerisinde sözde değil, 
özde bir uyum içerisinde belediye 
başkanlarımız ile bir ekip ruhu ile 
hizmet ediyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Yenigün Gazetesinin sorularını yanıtladı.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Yenigün Gazetesinin sorularını yanıtladı.
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      Gece Gündüz
Konya                  0 °C 3°C

Karaman          -2 °C 1°C 

Aksaray            -2 °C      4°C
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Ramazan geliyor…
Her Ramazan öncesi yazdığımız 

cümleleri hatırlatalım mı?
Oruç tazelenmektir aslında…
Alıkoymaktır…
Yalnız…
Tazelenmekten kastım; insanlığı-

mız…
İnsanlığımızı yenilemek…
Nefsini kötülüklerden alıkoymak 

ve yenilenmek…
Fiziki anlamda değil elbette…
Zira, hiçbir insanın aç kalması-

na Allah’ın ihtiyacı yoktur.
O zaman…
Yenilenelim…
Kendimizi yenileyelim.
İmanımızı tazeleyelim…
İnanç şeklimize bir çeki düzen…
En önemlisi de insanlığımızı ye-

nileyelim.
Kızmayın ama insanlıktan çıktığı-

mız bir dönemde yaşıyoruz.

Hadi…
Aksini iddia edin…
Aksini iddia ediyorsak toplumsal 

olayların seyrine bir bakın.
Bir televizyon kanalında yayınla-

nan programın içeriği sizin de mide-
nizi bulandırmıyor mu?

Yok, bilmem kim, kiminle yasak 
ilişki yaşamış?

Yok, falancaya baba demiş, ba-
bası başkası çıkmış…

….
Daha fazlasını yazmayacağım. Bu 

kadarıyla bile insanlıktan çıktığımızın 
resmini çizebildim değil mi?

Televizyon dizilerinden falan bah-
setmiyorum ha…

Yapının ta kendisi…
Diğer tarafta paylaşmayı unut-

muş bir millet…
Haksız mıyım?
Komşumuzdan haberimiz yok.
Yüksek katlı binalarda otururken 

“komşusu açken tok 
yatan bizden değildir” 
hadisini çoktan unutmuş 
bir millet haline geliver-
mişiz.

Maalesef…
Çok şey yazarım bu-

nunla ilgili…
İnsanlığımızdan bah-

sediyorum.
Yani…
Nereden tutarsak eli-

mizde kalıyor.
Vallahi öyle…
Korona virüs bile kendimize ge-

tiremedi!
İmtihanımız büyük…
Rabbim imtihanımızı kolay eyle-

sin.
Amin…

Sadece dua ile ol-
muyor bu imtihandan 
kurtuluş.

Hadi bir de fiiliyata 
dökelim mi?

İnsanlığımızı kur-
tarmak için fırsat ayağı-
mıza kadar geldi. 

Ramazan’da insan-
lığımızı kazanma fırsatı 
veriliyor.

Fırsatı tepmeye-
lim…

İnsanlığımızı kazanalım.
Şimdiden Ramazan ayı insanlığı-

mıza  hayırlar getirsin.
***
Konya’da hikmeti kendinden bi-

len makam sahipleri var
Yukarıda insanlıktan bahsettik 

ya…
İnsanlık, aslında sorumluluk 

üstlenmek değil midir?
Dünyada bir amaç uğruna yaşa-

mıyor muyuz?
Kimisi için iyi bir kul olmak, kimi-

si için makam…
Kimisi makamın efendisi, kimisi 

de makamın hizmetçisi…
Kimisi makamı insan için kullanır, 

sorumluluğunu bilerek…
Kimisi de makamın esiri olur hik-

metini kendinden bilerek…
Hayırlısı…
Bu cümleleri neden kurdum?
Daha yeni ‘hayırlı olsun’ diyerek 

‘Üstlendiği sorumluluğu hakkıyla ya-
par’ yakıştırması yaptığımız insanlar, 
koltuğu kapınca hem şehri hem de 
kendini unutmaya başlıyor.

Maalesef…
Makamın da esiri oluveriyor.
Yeter ki koltuğu kapsın!

Bu görüntüleri genelde akade-
misyenler veriyor.

Kimse bana kızmasın ama üzüle-
rek söylüyorum; bu bir realite…

Konya’da da var aynı durumlar.
Benim de son dönemde çokça 

şahit olduğum isimler…
Kurumlar da…
Hem de olmaz diyeceğimiz in-

sanlar bu duruma düşüveriyorlar.
Yazık…
‘Hikmeti kendinden bilmek’ ka-

dar kötü bir durum yok.
Onlar kendilerini bilir…
Şimdilik isim yazmayacağım ama 

yeri geldikçe de buradan paylaşaca-
ğım.

Lütfen yapmayın…
Hikmeti kendinizden bilmeyin. 

Bakın, Ramazan sizin için de bir fırsat 
ayı olsun.

Kendinizi bilemem ama insanlığı-
nızı bari kazanın!

RAMAZAN BIR FIRSAT; INSANLIĞINIZI KAZANIN!

Çocuklara seccade ve rahle,
ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Yaptığı çalışmalarla Konya’da 
fark oluşturan Selçuklu Merkez 
Cami İmam Hatibi Hidayet Eskici, 
on bir ayın Sultanı Ramazan ayı 
öncesinde ihtiyaç sahiplerine yar-
dım kolisi ulaştırdı, çocuklara da 
rahle ve seccade dağıttı. Düzen-
lenen programa Konya İl Müftüsü 
Doç. Dr. Ali Öge de katıldı. Konu ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Selçuklu Merkez Cami İmam Ha-
tibi Hidayet Eskici, “Konya İl Müf-
tümüz Doç. Dr. Ali Öge hocamızın 
katılımıyla Ramazan-ı Şerif öncesi 
dağıtımlarımızı yaptık. Dağıtımlar 
kapsamında 100 aileye gıda kolisi 
ile et ulaştırmanın yanında çocuk-
larımızın da Ramazan ayında ha-
timleri okuyabilmeleri için rahle ve 
teravih namazlarını kılabilecekleri 

seccade dağıtımı gerçekleştirdik. 
Daha çok ailemizle geçireceğimiz 
bu dönemi aile bağlarımızı güçlen-
dirmek için fırsat olarak görmeliyiz. 
Ramazan’ın manevi güzelliklerini 
evlerimizde aile bireylerimizle bir-
likte yaşamaya daha çok özen gös-
termeliyiz. Ailemizle birlikte ibadet 
ederek, Kur’an okuyarak, sohbet 
ederek, iftar ve sahurumuzu bir-
likte yaparak en iyi şekilde değer-
lendirmeliyiz. Özellikle çocukları-
mızın, Ramazan’ın heyecanını ve 
güzelliklerini daha çok yaşaması 
için planlar yapmalıyız. Gerçek-
leştirdiğimiz organizasyonumuzda 
emeği geçen ve katkı veren kar-
deşlerimizden rabbimiz razı olsun 
inşallah” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, toplu taşıma hizmetini ifa eden esnaf 
ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren esnafların da öncelikli aşılanacaklar kapsamına alınmasını istedi

Aşı çalışmalarında
esnaf da öncelensin

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Birliği (KONESOB) Başkanı Mu-
harrem Karabacak, ağırlıklı olarak 
hizmet ana sektörü altında yer alan 
ve pandemi önlemleri nedeniy-
le kapanmak veya kısmen hizmet 
vermek zorunda kalan işletmelerin 
faaliyetlerine devam etmesi için 
aşılamalarda öncelik verilmesini 
istedi. Karabacak, "Hizmet sektörü 
öncelikli aşılanacaklar kapsamına 
alınsın" dedi.

TÜRKIYE SÜRECI 
BAŞARIYLA YÖNETTI

KONESOB Başkanı Karabacak, 
dünyanın çeşitli ülkelerinde pande-
mi konusunda kritik tablolar görü-
lürken Türkiye'nin süreci başarıyla 
yönetmeye devam ettiğini söyledi. 
Aşılamanın başlamasının önemine 
değinen Karabacak, koronavirüs 
aşısı konusunda minibüsçü, taksi-
ci esnafı, okul servisçisi, pazarcılar 
başta olmak üzere hizmet sektö-
rüne öncelik verilmesi gerektiğini 
kaydetti. Hizmet ana sektörü al-
tında faaliyet gösteren restoran, 
lokanta, kafe, pastane, kahvehane, 
düğün salonu gibi işletmelerin sal-

gın sürecinde zor günler geçirdiğini 
belirten Karabacak, faaliyetleri İçiş-
leri Bakanlığı Genelgesi ile yüzde 50 
kapasite çalışma ile sınırlandırılan 
ve hükümet destekleri ile ayakta 
durmaya çalışan yeme-içme sek-
törünün desteklenmesi gerektiğini 
söyledi. 

Hükümetin gerekli desteği sağ-
lamaya çalıştığını ifade eden Mu-
harrem Karabacak, Ramazan ayının 
da gelmesiyle sirkülasyonun arta-
cağını tahmin ettiklerini, dolayısıyla 
bu grubu erken aşılamanın oldukça 

önemli olduğunu vurguladı.
TICARI HAYATIN 

DEVAMI IÇIN ÖNEMLI
KONESOB Başkanı Karabacak, 

"Türkiye’de aşılamayı en güzel bir 
biçimde yürüterek başarı hikayesi 
yazdığı bir gerçektir. Bütün bunlar 
için de başta Sayın Cumhurbaş-
kanımız olmak üzere devletimize 
minnettarız. Şu anda 15 milyonun 
üzerinde insanımıza aşılama yapıl-
dı. Sağlık sektörü çalışanları ve 65 
yaş üstü risk gruplarının yanı sıra 
hizmet ana sektörü altında faaliyet 

gösteren ve ciddi ölçüde ciro kaybı 
yaşayan işletmelerin çalışanlarının 
aşılanması ve yüzde yüz kapasite ile 
çalışması, hem ticari hayatın devamı 
hem de sosyal hayata katılma konu-
sunda çekimser davranan vatandaş-
lar açısından destekleyici olacaktır. 
Bunun için de vatandaşla direkt 
olarak temas sağlayan minibüsçü, 
taksici, okul servisçisi esnafının ya-
nında, hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren esnafın da öncelikli aşıla-
nacaklar kapsamına alınmalı " diye 
konuştu. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
tarihi ve kültürel değerlerimiz olan 
kuş evlerini genç nesillere tanıt-
mak amacıyla Selçuklu ve Osmanlı 
mimarisinin en zarif örneklerinin 
yansıtıldığı “Kuş Evleri” sergisi açtı. 
50 farklı modelden oluşan sergi, 16 
Nisan Cuma akşamına kadar Tanta-
vi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ge-
zilebilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
“Kuş Evleri” sergisini sanatseverler-
le buluşturuyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-

tay, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi-
nin en zarif örneklerinin yer aldığı 
“Kuş Evleri” sergisinde, ecdadımızın 
merhamet ve zarafet geleneğinin 
günümüze başarılı bir şekilde yan-
sıtıldığını ifade etti. Taş, seramik, 
ahşap ve 3D modelleme olmak 
üzere dört ayrı yöntemle hazırlanan 
sergide 50 farklı modelde kuş evinin 
sanatseverlerle buluştuğunu kayde-
den Başkan Altay, “Selçuklu ve Os-
manlı mimarilerinden esinlenerek 
Konya’mıza özgü mimari yapıların 
da yansıtıldığı sergimizde farklı de-

sen ve figürlerde 50 farklı model yer 
alıyor. 

Bu 50 modelde 2 bin 500 adet 
üretim yaptık. Bunları şehrimizin 
farklı noktalarına yerleştireceğiz. 
Bütün Konyalı hemşehrilerimi ve 
bilhassa gençlerimizi Meram Tan-
tavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
açtığımız sergiyi görmeye davet 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
Sergiyi çok beğendiklerini belirten 
vatandaşlar ise, ecdadın hayvanla-
ra ve doğaya verdiği önemi bir kez 
daha gördüklerini belirterek, Konya 

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti. “Kuş Evleri” projesi; çevre bi-
lincinin artmasına katkı sağlamak, 
teknoloji ve tasarım, şehirleşme ve 
doğal hayat, biyolojik çeşitlilik, tari-
hi ve kültürel değerlerimiz olan kuş 
evlerini genç nesillere tanıtmak; ik-
lim değişikliği, kuraklaşma, kuruyan 
su kaynakları gibi etmenlere dikkat 
çekmek amacıyla hazırlandı. Ser-
gi, 16 Nisan Cuma akşamına kadar 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’n-
de gezilebilecek.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu ve Osmanlı mimari örnekleriyle kuş evleri sergisi açıldı

Muharrem Karabacak
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ÇUMRA’NIN YILDIZLARIÇUMRA’NIN YILDIZLARI

Taşımacılık sektöründe Çum-
ra’da sayılı firmalardan biri olan 
Sert Tur, çalışmasıyla örnek göste-
rilebilecek cinste. Koronavirüs sü-
recinde diğer firmalar gibi zorlu bir 
süreçten geçen ancak çeşitli işler 
alarak ayakta kalmaya çalışan Sert 
Tur’un tek temennisi okulların 
açılarak normalleşme sürecine bir 
an önce girilmesi. Okul servisçiliği 
anlamında güvenilir ve kaliteli bir 
hizmet veren Sert Tur’da çalışan-
ların sıcakkanlı davranışı da gö-
zerden kaçmayan bir diğer önemli 
nokta. 

22 TANE SERVİS İLE 
HİZMET VERİYORUZ

Kendisini tanıtan Sert Tur Ta-
şımacılık sahibi Sıtkı Sert, “Benim 
Adım Sıtkı Sert. Taşımacılık işi 
yapıyoruz. 1996 yılında babamın 
1 servis alarak başladığı işi bizler 
yürütüyoruz. Şu anda Çumra’da 
22 tane servis ile vatandaşlarımıza 
hizmet veriyoruz. Aile şirketiyiz ve 
babamızın mesleğimizi sürdürüyo-
ruz. Öğrenci ve personel taşımacı-
lığı olarak öne çıkıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

ÇOK SANCILI BİR SÜREÇTEYİZ
Pandemi sürecinde yaşanan 

zorluklara dikkat çeken Sıtkı Sert, 
“Pandemi sürecinde diğer bütün 
sektörlerde olduğu gibi bizler de 
çok sıkıntı çektik. Çalışmalarımız 
oldukça aksadı. Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından kamu ihalesi satın 
alıyorduk ancak 2020 yılının Nisan 
ayından beri elimiz kolumuz bağlı 
bir şekilde ayakta kalmaya çalışı-
yoruz. Taşımacılar açısından çok 
sancılı bir süreçteyiz. İnşallah en 
kısa sürede bunu atlatır ve yeniden 
eski hayatımıza döneriz.” ifadeleri-
ni kulandı. 

TECRÜBELİ ŞOFÖRLERLE 
ÇALIŞIYORUZ

Taşımacılık ve şoförlük mes-
leğinin zorluklarına değinen Sıtkı 
Sert, “Yaptığımız mesleğin elbet-
te ki zorlukları var. Mesela şoför 
çalıştırmak oldukça maharetli bir 

iştir.  Biz sonuçta can taşıyoruz. 
Araçlarımızın gerekli bakımlarını 
yapmaz isek bunun sonucunda 
ağır sonuçlarla karşı karşıya kala-
biliriz.  Ölümlü kazaların olmaması 
için her projemizde arkadaşlarım-
la toplantı gerçekleştiririz. Nelerin 
yapılması ve yapılmaması konu-
sunda çalışanlarımızı bu durumu 
anlatırız. Şoförlerimizi tecrübeli ve 
hemen hemen taşıt anlamında ve 
şoförlük anlamında tüm belgeleri-
nin olmasına dikkat ediyoruz. Bu 
konuda özenle çalışıyoruz. Bazen 
ufak tefek sıkıntılarımız oluyor an-
cak bu durumu en aza indirmek 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
dedi.

FABRİKALAR İLE İ
LETİŞİM HALİNDEYİZ

Şu an devam eden etkinlikler 
hakkında konuşan başarılı iş insa-
nı, “Hem Çumra içine hem Kon-
ya içinde hem de il dışına talep 
doğrultusunda etkinliklerimiz var. 
Fabrikalarımız ile iletişim halinde-
yiz, bu bağlamda personel de taşı-
yoruz. Her türlü insanların bir yere 
taşınması konusunda çalışmaları-
mız var. Talep ile gerekli kolaylık-
larımız da var.” görüşünü belirtti. 

BABA MESLEĞİNİ 
SÜRDÜRMEK İSTEDİM 

Baba mesleğini sürdürdüğünü 
ifade eden Sıtkı Sert, şunları söyle-
di: “Taşımacılık olayını biraz önce 
de anlattığım gibi babamdan dev-
raldım. Baba mesleğini sürdürmek 
istedim.  Benim açımdan bu süreç 
zor olmadı. Çünkü keyifle severek 
yaptığım bir iş haline dönüştü. 
Vatandaşlarımızdan bize talep art-
tıkça bu durum bizleri sevindirdi. 
Köklü ve kurumsal bir şirket olma-
mamız da bu durum oldukça etkili. 
Güvenli ve güler yüzlü çalışanları-
mızın da olmasıyla birlikte ve in-
sanları memnun etme derecesinde 
aldığımız geri dönüşler oldukça 
olumluydu. Bu durum böyle geli-
şince insanların bizi tercih etmesi 
de fazlalaştı. Şuna inanıyorum: Biz 

işimiz doğru yaptıkça talep arttı. 
Reklam çalışmalarımız oldu. Rek-
lam çalışmamızın yanı sıra en iyi 
reklamımızı insanlar yaptı. Öğren-
ci taşımacılığında ön plana çıktık. 
İnsanlarımızın kendi aralarında 
bizleri överek konuşması da bizleri 
bu noktaya kadar getirdi.” 

DEVAM EDEN AZ PROJEMİZ VAR
Araçlarının birçoğunun kul-

lanılmadığını ancak masraflarını 
ödediklerini söyleyen Sıtkı Sert, 
“Şu an ağırlıklı olarak okul servis-
çiliği işinde olduğumuz için devam 
eden az projemiz var. Personel 
taşımacılığı yapıyoruz. Ekonomik 
anlamda sıkıntılı bir süreçten geçi-
yoruz.  Araçlarımızın tamamı kul-
lanılmıyor ancak bu araçlarımızın 
masrafı, vergi ödemesi ve bakım-
ları devam ediyor. Bunları mec-
buren çalışır bir şekilde ödemek 
zorundayız. Bu giderleri ödedik ve 
ekonomik anlamda zorlandık. De-
vam eden çalışmalarımız az da olsa 

sürüyor. Damlaya damlaya ayakta 
kalmaya çalışıyoruz.” dedi. 

ŞEKER FABRİKASI ÇUMRA’YA 
OLUMLU YANSIDI

Çumra’da bulunan Şeker Fab-
rikasına dikkat çeken, Sert Tur Ta-
şımacılık sahibi, Sıtkı Sert, “Çumra 
ekonomisinin çoğunluğu tarıma 
dayalı. Recep Konuk’un önderli-
ğinde kurulan Şeker Fabrikası, fab-
rikada çalışan 5 bin küsur çalışan 
ve bu çalışanların maddi kazançla-
rını Çumra’da harcaması ilçemize 
ekonomik canlılık getirdi. Çumra 
ekonomisine tarımın yanı sıra Şe-
ker Fabrikası’nın da oldukça katkısı 
oluyor. Şeker fabrikasının burada 
yer alması, çiftçisinden esnafına 
birçok alanda bu iş olanaklarına 
kolaylık getirdi ve olumlu yansıdı. 
Konya ve Çumra arasında bir orga-
nize sanayimiz var oranın da tam 
faaliyete geçmesiyle hem Kon-
ya hem de Çumra bu durumdan 
olumlu bir şekilde etkilenecek.” 
İfadelerini kullandı.  

BİR OTOPARK SORUNUMUZ VAR
Çumra’nın eksiklerinin neler 

olduğunu ve yapılması gerekenler 
hakkında açıklamalarda bulunan 
Sıtkı Sert, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Belediye yapması gere-
kenleri yapacak. Çumra küçük bir 
yer, yapılacak belli boyutta. Ancak 
Çumra’nın çok ciddi bir sıkıntısının 
olduğunu düşünmüyorum. Servis 
şoförlüğü konusundan bakarsak, 
okulların açık olduğu zamanda 
100’ yakın araç aynı anda trafikte 

olabiliyor. Bazı sokaklarımız çok 
dar. Öğrenci alırken veya öğrenci 
indirirken zaman zaman zorluk-
lar çekiyoruz. Gerginlikler oluyor. 
Saatlerle ve dakikalarla çalışan bir 
mesleğiz. Belirlenen saatte öğren-
cimizi veya personelimizi almakla 
yükümlüyüz. Mesela bir öğrenci-
miz saatinde alamadığımız zaman 
velilerle tartışabiliyoruz. Ancak çok 
ciddi sorunumuzu değil aşılabilir 
bir durum. Bir otopark sorunumuz 
var ama biz toplum olarak buna 
hala hazır değiliz. 10 katlı bir oto-
parkımız da olsa acil bir işimizin 
çıktığı anda ya sokağın ortasına ya 
da bir bankanın yanına aracı park 
edip gidebiliyoruz. Otopark kül-
türüne henüz hazır değiliz ancak 
şehir merkezine katlı otopark ve 
katlı alışveriş merkezi yapılırsa bu 
durum trafik açısından biraz daha 
rahatlamış olur.   Çumra’da maaşı-
nı alan insan bu harcamasını Çum-
ra’da tüketmeli. Ancak bu durum 
çoğu zaman böyle olmuyor. Bura-
da maaşını kazanan bir insan alıyor 
parasını ve Konya’ya gidiyor orada 
parasını harcamak istiyor. Bir açı-
dan baktığımızda onlar da haklılar. 
Çünkü Çumra’da sosyal bir etkinlik 
yok. Normal yapılacak bir etkinlik 
dahi yok. Yaşam alanı olarak yet-
kililerin bu durumu iyileştirmesi 
gerekiyor.” 

UNUTAMAYACAĞIM BİR ANDI
Uzun süredir yaptığı meslek ile 

ilgili en ilginç anısını da anlatan ba-
şarılı iş insanı, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Bizim için önemli olan 
öğrencileridir. Öğrencilerimizle 
birçok zaman duygusal bağ ko-
ruyoruz. Ana sınıfından aldığımız 
bir öğrenciyi lise son sınıfa kadar 
taşımışlığımız var. Bu durum bizi 
oldukça gururlandırıyor ve sevin-
diriyor. Babam, ilkokulda, ortao-
kulda ve lisede taşıdığı bir öğren-
cinin çocuğunu ben de taşıdım. 
Güvenli olduğumuz için adam 
okul hayatından sonra evlenmiş ve 
çocuğunu da bizim servise vermiş. 

Bu durumdan oldukça keyif aldım 
ve hiçbir zaman unutamayacağım 
bir anımdı. Gurur verici bir şeydi. 
Kendisi söylemişti bu durumu. 
Hatta benim ana sınıfına giderken 
taşıdığım öğrencilerim şu anda li-
seye gidiyor ve beni gördüklerinde 
selam veriyorlar bazen ben tanı-
yamıyorum ama bunları gördükçe 
iyi bir yolda ilerlediğimiz aklıma 
geliyor.” 

İNSANLAR BİLİNÇLENDİ
Çumra halkının koronavirüs 

tedbirlerine uyduğunu söyleyen 
Sıtkı Sert, “Çumra halkı, koronavi-
rüs tedbirlerine çoğu zaman uyu-
yor. Tabi her yerde olduğu gibi, 
bu duruma inanan ve inanmayan-
ların yanı sıra kurallara uyan ve 
uymayanlar da var. Ancak Çumra 
Belediye Başkanımızın vefatının 
ardından Çumra halkı daha ted-
birli davranmaya başladı. O olay-
dan sonra daha sıkı tedbirler oldu. 
Çumra sokakları o süreçte bomboş 
kaldı. İnsanlar Belediye Başkanımı-
zın vefatını gördükten sonra daha 
da bilinçlendi.” dedi. 

BİZ GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ
Vatandaşların neden Sert 

Tur’u seçmeleri hakkında da ko-
nuşan Sert Tur Taşımacılık sahibi 
Sıtkı Sert, “Sert Tur’dan ziyade 
eğer çocuğunuzu okul servisine 
verecekseniz, kurumsal ve güve-
nir firmaları tercih etsinler. İletişim 
kurabilecekleri insanlara çocukları-
nı emanet etsinler. 

Güvendikleri, bildikleri insan-
larla çalışsınlar. Sonuçta o çocuklar 
bize emanet ve biz onlara gözü-
müz gibi bakıyoruz. Birçok insa-
nımız ucuz diye çocuklarını başka 
servislere veriyorlar. Bu durumda 
birçok firma öğrenci ile ilgilenmi-
yor. Ancak bizde bu durum tam 
tersi. Çocuğunu emanet ederken, 
bu durumun ucuzu olmaz. Para 
sorun olmamalı burada tercih me-
selesi kalite ve güvenirlik olmalı.” 
ifadelerini kullandı.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Çumra’nın önemli taşımacıla-
rından bir diğeri ROA Tur. Baba-
dan oğula adeta bir bayrak yarışı 
gibi babasının izinden giden Adem 
Arslan’ın öncülüğündeki taşımacılık 
şirketi kalitesi ve güvenliğiyle öne 
plana çıkıyor. Şirketin adını babası-
na atfeden Adem Arslan, Ramazan 
oğlu Adem adı altında ‘ROA’ Tur 
şeklinde değiştirdi. Şoförlüğe merak 
duyarak başladığı iste önemli işler 
imza atam Adem Arslan’ın hikayesi 
Çumra adına okunacak cinste

Çumra’nın önemli taşımacı şir-
keti ROA Tur sahibi Adem Arslan 
kendisini tanıtarak başladığı konuş-
masında ilk olarak şunları söyledi: 
“1976 yılında Çumra’da doğdum. 
İlkokulu Çumra’da bitirdim ve son-
rasında Endüstri Melek Lisesi’ne 
başladım. Otobüs hayatını sevdiğim 
için okulu bıraktım. Akabinde lise-
yi dışardan bitirdim. Önce muavin 
olarak işe başladım. Bir şirketimiz 
vardı ve babamın sorumluluğun-
daydı. Genç yaşta mesleğe başladı-
ğımdan dolayı bazı müşterilerimiz 
tedirginlikle bakıyordu. ‘Bu mu 
bizi götürecek diye’ söyleniyorlardı. 
Ancak benim de bu mesleğe me-
rakım olduğundan dolayı hemen 

öğrendim şoförlüğü. Baba mesleğini 
sürdürmek istedim. Bir süre karde-
şimle beraber bu işimizi sürdürdük. 
200 yılından sonra başka bir firma 
ile çalışmaya başladık. 2004’te bu 
işten ayrıldık ve servis işine atıldık. 
İlk işimiz olarak Şeker fabrikasının 
ihalesini aldık. Ondan sonrasında ise 
okul servisi işini yapmaya başladık. 
Çeşitli geziler düzenledik. En son 
olarak ise C plaka aldık ve kurumsal-
lığımızı genişlettik.” 

BABAMA ATFEDİLMESİ 
GEREKİYORDU

Firma ismine açıklık getiren 
Adem Arslan, “Babam benim oku-
mamı isterdi ancak benim tek he-
defim baba mesleğimi sürdürmekti. 
Adeta bir bayrak yarışı gibi iş ola-
naklarımızı genişlettik ve şu anki şir-
ketimizin ismini de ROA Tur yaptık. 
Şirket ismimizin açılımını anlamlı bir 
şe olmasını istedik. Ramazan oğlu 
Adem adı altında kısaltması olarak 
da ROA Tur yaptık. Çünkü babamı-
zın işiydi ve ona atfedilmesi gereki-
yordu biz de bu doğrultuda böyle bir 
karar aldık.” şeklinde konuştu.

ÇARKI DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIK
Okulların kapatılmasıyla yaşa-

dıkları zorlukları açıklayan ROA Tur 

sahibi Adem Arslan, “Okulların ka-
patılması bizleri oldukça kötü etki-
ledi. Araçlarımızın birçoğunu garaja 
çekmek zorunda kaldık ekonomik 
anlamda da zorluklar yaşadık ancak 
ekstra ve farklı işler alarak bu çarkı 
döndürmeye çalıştık. Çalışanlarımızı 
çıkarmadık. Okulların gezileri veya 
başka organizasyonları için bundan 
sonraki süreçte bu tarz etkinliklere 

daha fazla ağırlık vereceğiz. Şu an 
sadece Şeker Fabrikası’ndaki perso-
nelleri taşıyoruz. Ancak bundan son-
raki süreçte çeşitli plan ve projeleri-
miz var ve bunları ilerleyen süreçte 
hayata geçireceğiz. Severek işimiz 
yapıyoruz.” dedi.

ÖNLEMLERİMİZ ALIYORUZ
Taşımacılık işinin zorluklarına 

da dikkat çeken başarılı iş insa-
nı konuyla alakalı şunları söyledi: 
“Bizim işler saniyelik ve dakikalık 
işler. Araçlarımız kaza yapabilir bo-
zulabilir. Bunun için önlemlerimiz 
var zaman zaman arkadaşlarımızla 
görüşüyoruz ve neleri yapıp neleri 
yapmamaları konusunda uyarıyo-
ruz. Yıllardır mesleğin içinde oldu-
ğumuz için nelerin olabileceğini ön-
ceden kestirebiliyoruz. Bu bağamda 
önlemlerimizi ona göre alıyoruz.  
Çalışma açısından ister istemez zor-

luklarımız oluyor. Deneyimli şoför 
bulmakta zorlanıyoruz. Yarın bir 
çalışanımız işten ayrılacağım dedi-
ğinde onun yerini doldurmak zor 
olabiliyor. 3-4 servisimizin yanı sıra 
birçok otobüsümüz var. Büyük araç 
kullanabilen Çumra içinde sınırlı sa-
yıda insan var.” 

RECEP KONUK’UN 
ÇOK FAYDASI OLDU

Çumra’nın tarım konusunda-
ki yerine değinen Adem Arslan, 
“Çumra tam anlamıyla tarım ilçesi. 
İlk kez yerleşik hayata geçinilen yer. 
Bizim taşımacılık mesleğinin ise çok 
fazla olmadığı bir bölge. Çumra’da 
yapabilenler için çiftçilik bulunmaz 
bir nimet. Birçok arkadaşımız da çift-
çilik ile uğraşıyor ve iyi de bir kazanç 
sağlıyor. Verimli topraklarımız var. 
Recep Konuk’un Çumra’ya oldukça 
katkısı oldu. Şeker Fabrikasının bu-
rada yer alması her türlü iş alanını 
olumlu yönde etkiledi. Eski yıllarda 
Konya’da kısıtlı bir şekilde ev varken 
şu an birçok ev yapıldı ve o evlerin 
çoğunda fabrikada çalışan insanlar 
oturuyor.” ifadelerini kullandı. 

OTOPARK SIKINTIMIZ VAR
Çumra ilçesinin eksiklikleri hak-

kında da konuşan ROA Tur sahibi 

Adem Arslan, “Çumra’nın otopark 
sıkıntısı var. Tarım ilçesi olduğun-
dan dolayı yazın insanlar çalışırken, 
kışın oturuyorlar ve kışı birçok gen-
cimiz işsiz bir şekilde yazın olması-
nı bekleyerek geçiyor. Belediyenin 
yatırımı doğrultusunda bir iş alanı 
oluşturulmalı ve kışın bir etkinlik ya 
da başka bir şey yapılarak bu genç-
lerimizi kötü alışkanlıklardan uzak-
laştırılarak bir iş yapılabilir.” şeklinde 
görüş belirtti. 

ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞIYORUZ
İnsanların neden ROA Tur’u 

seçmeleri sorusuna da cevap ve-
ren Adem Arslan, “İnsanların ROA 
TUR’u seçmeleri için birçok nedeni 
olabilir, bizim için önemli olan vatan-
daşlarımızın rahat ve güvenli yolcu-
luğudur. Bizim çalışanlarımız olduk-
ça tecrübeli ve güler yüzlüdür. ROA 
TUR’da güven ve istikrar önemlidir. 
Çalışanlarımızda bir sıkıntı olmadığı 
sürece biz çalışanlarımızla yollarımı-
zı ayırmıyoruz. Şoförlerimiz istikrarlı 
olduğunda o araçla yolculuk yapan 
insanlarda şoförün huyuna, hal ve 
hareketlerine göre davranıyor. Çö-
züm odaklı çalışıyoruz. Herkese yar-
dımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Güvenilirliğin adresi; Sert Tur

ROA Tur, çözüm odaklı çalışıyor

Çumra’nın en köklü ve başarılı taşımacılık şirketi Sert Tur, hızla büyümeye devam ediyor. Güvenirlik ve kalite ba-
kımından da öne çıktıklarını belirten Sert Tur sahibi Sıtkı Sert, “Vatandaşların ilgisi bizleri bu noktaya getirdi” dedi 

Taşımacılık sektöründe adeta bir bayrak yarışı hikayesiyle baba mesleğini sürdüren Adem Arslan, geldiği nokta ile takdir kazandı. Adem Arslan, 
“Okumak istemedim ve baba mesleğini yapmak istedim. Bu bağlamda güvenilir ve kaliteli bir firmayız. Çözüm odaklı çalışıyoruz” şeklinde konuştu

Sıtkı Sert

Adem Arslan
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Burma kadayıf ve künefe çeşitlerinin rakipsiz markası Şark Kadayıfçısı Remzi Usta, pandemi döneminde 
evinden çıkamayan vatandaşların ayağına tatlı hizmetini aynı kalitede ve en kısa sürede götürüyor

Şark’tan gelen lezzet
şimdi kapınıza geliyor

Koronavirüs salgınının da hü-
küm sürdüğü günümüzde gıda gü-
venliği ve güvenilir gıdanın önemi 
daha iyi anlaşıldı. İnsanlar, tüket-
tikleri her türlü gıda ürünlerinde 
güvenilirliği, temizliği ve helalliği 
ararken, yılların verdiği güven duy-
gusuyla gıda ürünlerini vatandaşla 
buluşturan firmalar bir adım daha 
öne çıktı. 

1981 yılından bu yana Konya’da 
tatlı sektöründe faaliyet gösteren ve 
Konya’yı burma kadayıf lezzetiyle 
ilk defa tanıştıran Meşhur Şark Ka-
dayıfçısı Remzi Usta, damaklarda 
bıraktığı lezzetle, lezzet avcılarının 
müdavimi haline geldi. 

BURMA KADAYIF VE 
KÜNEFENİN RAKİPSİZ ADRESİ
1981 yılında başlayan tatlı serü-

venin her dönemde herkesin damak 
lezzetine hitap edecek şekilde sunul-
duğunu dile getiren Meşhur Şark 
Kadayıfçısı Remzi Usta’nın sahibi 
Remzi Bural, kaliteyi her zaman ön 
planda tutarak tatlı sektörüne yeni 
bir bakış açısı getirdiklerini söyledi. 

Hem burma kadayıf çeşitlerinde, 
hem de künefe çeşitlerinde kullanı-
lan malzemeyi özenle seçtiklerini, 
yılların vermiş olduğu tecrübeyle 
harmanlayıp tatlı lezzetleri tatlıse-
verlerin beğenisine sunduklarını 
ifade eden Remzi Bural, “Unundan 
yağına, fıstığından cevizine, peyni-
rinden kaymağına ve dondurmasına 
kadar tatlılarımızda kullandığımız 
malzemeleri özenle seçiyoruz. Ken-
dimizin tüketmediği hiçbir ürün tez-
gahımıza koymuyoruz” dedi. 

HEDEFİMİZ, BU LEZZETİ ŞEHRİN 
HER YERİNE YAYMAK

Şark Kadayıfçısı Remzi Usta 
adıyla Konya’da özellikle burma 
kadayıfı ve künefe türü tatlılarla 
aranan marka haline geldiklerini 
söyleyen Remzi Bural, “Müşterileri-
mizin istekleri ve dostlarımızın tav-
siyeleri doğrultusunda şehrin farklı 
noktalarında açtığımız şubelerle bu 
tatlı hizmeti, şehrimizin her nokta-
sına ulaştırmaya gayret ediyoruz. 
Bu doğrultuda çıkış noktamız olan 
ve Araboğlu Makası olarak da anı-
lan Mimar Muzaffer Caddesi’ndeki 
merkez şubemizin yanında Musalla 
Bağları Mahallesi, Telgrafçı Hamdi 
Bey Caddesi Emniyet Müdürlüğü 
karşısında bulunan Emniyet Şubesi;

Aziziye Caddesi, Aziziye Mahal-
lesi’nde bulunan İstanbul Caddesi 
Şubesi;

Yazır Mahallesi Sultan Cadde-

si’nde bulunan Yazır Şubesi’nde 
kaliteli ürünleri, güler yüzlü hizmet 
ile müşterilerimize hizmet sunuyo-
ruz. Önümüzdeki dönemlerde yeni 
şubelerle Konya’nın hemen her böl-
gesinde bir Şark Kadayıfçısı Remzi 
Usta işletmesinin bulunmasını he-
defliyoruz. Tabi içinde bulunduğu-
muz dönemin şartları göz önünde 
bulundurulduğunda bu hedefimize 
ulaşmak için biraz daha zamana ihti-
yacımız var” ifadelerini kullandı. 

KALİTELİ VE LEZZETLİ ÜRÜN 
İÇİN İYİ MALZEME YETMEZ!

“Burma kadayıf ve künefe her 
yerde bulunur. Ancak şarktan gelen 
lezzetle harmanlanmış olan burma 
kadayıfı ve künefe çeşitleri sadece 
Şark Kadayıfçısı Remzi Usta şubele-
rinde bulunur” diyen Remzi Bural, 
“Burma kadayıfının tarihine baktığı-
mızda çıkış noktasının Diyarbakır ve 
Bingöl bölgesi olduğunu görüyoruz. 
Türkiye genelindeki gerçek burma 
kadayıfını üreten ustalara baktığı-
mız zaman da kesinlikle çıkış nok-
talarının Diyarbakır-Bingöl bölgesi 
olduğunu, ustaların da bu bölgeler-
den yetiştiğini görürüz. Tabi sadece 
kaliteli ürünleri biraraya getirmek 
kaliteli bir tatlının ortaya çıkacağı 

anlamına gelmiyor. Bu malzeme-
lerden kıvamında ve lezzetli tatlılar 
üretebilecek ustaların mahareti de 
burada kendini gösteriyor. Şunu da 
ifade etmek gerekir ki, kadayıfın ya 
da künefenin içine ziyadesiyle fıstık, 
süt, kaymak vesaire koymak, o tatlı-
nın lezzetine lezzet katmıyor. Aksine 
yediğiniz şeyin burma kadayıf ya da 
künefe olmadığı gerçeğini ortaya çı-
karıyor. Özellikle son dönemde böyle 
bir furya başladı. Künefe yapıyorlar, 
içine kif dediğimiz tel kadayıftan az 
miktarda koyup, bolca fıstık, kay-
makla harmanlıyorlar. Bunu, ‘elimi-
zi korkak alıştırmıyoruz’ diye lanse 
etseler de ortaya çıkan ürünün pek 
de aslına uygun olmadığı görülüyor. 
Bunu gerçek lezzet ustaları, damağı-
nın tadını bilen gurmeler iyi anlıyor” 
diye konuştu. 

TEK MERKEZDE ÜRETİP, 
TÜM ŞUBELERE DAĞITIYORUZ
Şark Kadayıfçısı Remzi Usta’da 4 

şube olmasına karşılık hangi şubeye 
gidilirse gidilsin ürünün kalitesinin 
ve lezzetinin değişmeyeceğini vur-
gulayan Remzi Bural, “Farklı şube-
lerle hizmeti Konyalıların ayağına 
götürürken, kaliteden ödün verme-
mek adına bir şeye çok dikkat ediyo-
ruz. O da ürünlerimizin tek merkez-
den ve aynı ustaların elinden çıkıyor 
olması. Bizim bir tane imalathane-
miz var. Ortaya koyduğumuz tüm 
tatlı çeşitleri tamamıyla bu imalat-
hanelerde üretilir. Bizim tatlılarımız 
ikinci güne kesinlikle kalmaz. Gün-
lük üretim yaparız. Hatta, ihtiyaca 
ve talebe göre üretim yaptığımız için 
günlük dahi diyemeyiz, anlık üretim 
yapıyoruz. Tezgahımıza koyduğu-
muz ürünler emin olun ki en geç 1 
saat önce üretim sürecini tamamla-
mıştır” diyerek vatandaşa tatlıyı en 
taze şekliyle sunmaya çalıştıklarını 

anlattı. 
SİZ İSTEYİN, BİZ SİZE 

TATLI TATLI GETİRELİM
Pandemi döneminde tüm esnaf-

ta olduğu gibi kendilerinde de gün-
lük ticari faaliyetlerde ciddi manada 
gerileme olduğunu söyleyen Remzi 
Bural, “Bu dönem zor bir dönem. 
Ama önemli olan sağlık. Sağlığın 
kıymetini iyi anladığımız, en yakınla-
rımızı koronavirüs nedeniyle kaybet-
tiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Tabi 
ortaya koyulan kurallar ve alınan 
tedbirlerin temelinde de bu süreci 
sağlık açısından en az zararla atlat-
manın yer aldığına inanıyoruz. 

Diğer yandan bizler işletmeciyiz. 
Belli başlı giderlerimiz var. Sabah 
kalkıp iş yerimizin kapısını açtığımız 
an bu giderlerimiz başlıyor. Bir ta-
raftan üretim yapıyoruz. Bir taraftan 
üretim için çalışan işçilerimizin mali-
yetlerini göğüslüyoruz. Tüm şubele-
rimiz ve imalathanemizde toplamda 
50’ye yakın çalışanımıza ekmek ka-
pısı oluyoruz. 

Bu süreç bizim gibi sıcak satış 
yapan ve salonlarında misafirlerini 
ağırlayan işletmecileri olumsuz et-
kiledi. Salonlarımızı devletin ortaya 
koyduğu iradeyle kapatmak zorun-
da kaldık. Sadece paket servis hiz-
meti sunuyoruz. Vatandaşlarımız 
yasaklara bağlı olarak gün içinde iş 
nedeniyle sokağa çıksalar da akşam 
olduğunda evlerinden çıkamıyor. 
Haftasonları devam eden yasaklar 
nedeniyle çoğu zaman şehrin en iş-
lek cadde ve sokaklarında in cin top 
oynuyor. Bu süreçte hem ayakta ka-
labilmek, hem de müşterilerimizin 
tatlı ihtiyacını karşılayabilmek için 
biz de paket servis hizmetine ağırlık 
verdik. Müşterilerimizin tatlı ihtiyaç-
larını karşılamak adına tatlıyı ayakla-
rına kadar götürüyoruz” dedi. 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN 

BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ
Sosyal medya hesapları ve www.

sarkkadayifcisi.com.tr adresi üzerin-
den Şark Kadayıfçısı Remzi Usta’nın 
tüm şubelerine hızlı bir şekilde ula-
şılabileceğini söyleyen Bural, “Sosyal 
medya hesaplarımız ve sitemizde 
bize ulaşılabileceğiniz en yakın ad-
reslere ve en hızlı iletişim kurabile-
ceğiniz telefon numaralarına kolayla 
erişebilirsiniz. Buradan vereceğiniz 
burma kadayıf ve künefe çeşitleriyle 
ilgili tüm siparişlerinizi yaklaşık ya-
rım saat gibi kısa bir süre içerisinde 
adresinize teslim ediyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı. n RASİM ATALAY

Remzi Bural
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Sedat Peker'in lideri olduğu örgüte operasyon: 52 gözaltı
İstanbul merkezli birçok ilde, 

Sedat Peker'in de aralarında bu-
lunduğu 63 kişiye yönelik ‘orga-
nize suç örgütü’ operasyonunda 
gözaltına alınanların sayısı 52’ye 
yükseldi. 

Alınan bilgilere göre, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri 
olduğu örgüte organize suç ör-
gütüne İstanbul, Ankara, Hatay, 
Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trab-
zon’da eş zamanlı operasyon dü-
zenlemişti. Yaklaşık 121 adreste 
arama gerçekleştirilen operasyon-
larda gözaltına alınanların sayısı 
52’ye yükseldiği bildirdi.

OPERASYONUN 
DETAYLARI DA BELLİ OLDU
Suç örgütüne yönelik operas-

yonun detayları belli oldu. Gözaltı 
kararı verilen 63 kişi ile ilgili 2018-

2019 yılları arasında teknik ve 
fiziki takip imkanları kullanılarak 
yapılan araştırmalar sonucu, ör-
gütün başta ‘suç işlemek amacıyla 
örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, 
‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘teh-
dit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma’ gibi birçok suça karıştığı be-
lirlendi. Baskın yapılan adreslerde 
gerçekleştirilen aramalarda 16 ta-
banca, 4 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 
3 av tüfeği, 54 delici ve kesici alet, 
2 çelik yelek, bin 270 tane fişek, 
332 kartuş, 8 telsiz, 1 uzun nam-
lulu silah dürbünü ve çok sayıda 
çek-senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 şüpheli-
nin emniyetteki sorgusu sürerken, 
aralarında organize suç örgütü li-
deri Sedat Peker’in de aralarında 
olduğu 11 firari şüphelinin yaka-
lanması için operasyonların sür-
düğü bildirildi. n İHA

3 otomobilin karıştığı 
kazada 7 kişi yaralandı

Otomobil refüje çarpıp 
takla attı: 2 yaralı

Konya’da gelin arabası olarak 
kullanılan otomobil ile karşı yön-
den gelen 2 otomobilin çarpışma-
sı sonucu meydana gelen zincirle-
me kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, 
saat 15.40 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Ulumuhsine Mahallesi 
Derbent yolu üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. 
(66) idaresindeki 42 EG 716 oto-
mobil ile karşı yönden gelen O.U. 
(40) idaresindeki 42 FE 947 pla-

kalı otomobil ve H.K. (40) idare-
sindeki 42 AGT 085 plakalı gelin 
aracı olarak kullanılan otomobil 
çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 
jandarma ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Kazada, araç şoförleri S.E., 
H.K. ve O.U. ile araçlarda bulunan 
A.A.C. (16), F.N.Y. (19), M.Y. (45), 
Z.Y.S. (14) yaralandı. Yaralılar 
ambulanslarla hastaneye kaldırı-
larak tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Seydişehir ilçesinde bir oto-
mobilin refüje çarparak takla attığı 
kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, ak-
şam saatlerinde Alaylar 1 Mahal-
lesi Mortaş Kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü-
cüsü ismi henüz belirlenemeyen 
55 AAC 602 plakalı Tofaş marka 
otomobil, kavşak içerisinde sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıkarak refüje çarpıp takla attı. Ka-
zada, araç içerisinde bulunan H.S. 

ve F.Ç. yaralandı. Kazayı gören-
lerin haber vermesi üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekibi sevk 
edildi. Sağlık görevlilerinin müda-
hale ettiği yaralılar ambulanslarla 
Seydişehir Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yaralıların, otomobil sürücüsünün 
kaçtığını iddia ettiği öğrenilirken, 
polis ekipleri araç ve olay yerinde 
inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

2 ayrı noktada kumar oynatıldığını tespit eden Konya polisi, operasyon düzenledi. Arka arkaya 3 demir kapıyla 
kilitlenmiş olan mekana giren polis, kumar oynayan 96 kişiye toplamda 128 bin lira cezai işlem uyguladı

3 kapıyla kilitlenen
kumarhaneye baskın 

Konya’da polis ekipleri kumar 
oynatılan 2 iş yerine operasyon dü-
zenledi. Polis ekipleri, arka arkaya 3 
demir kapıyla kilitli olan iş yerine koç 
boynuzlarını kullanarak girdi. Bas-
kında kumar oynayan 96 kişiye 128 
bin lira cezai işlem uygulanırken, iş 
yeri sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ekipleri tarafından mer-
kez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde 
iki iş yerinde kumar oynandığı tespit 
edildi. 

Harekete geçen polis ekipleri, iş 
yerlerinden birinin kilitli olan demir 
kapısını koç boynuzuyla açtı. Kapılı 
açtıkları ikinci bir demir kapıyla kar-

şılaşan polis ekipleri, ikinci kapıyı da 
koç boynuzuyla açtı. Ardından üçün-
cü bir kapıyı daha karşılarında görün 

polis ekipleri, şaşkınlıklarını attıktan 
sonra son kapıyı da koç boynuzuyla 
kırıp kumar oynanan iş yerine ulaştı. 

İki iş yerindeki baskında, 2 tombala 
makinesi, 2 üfürme makinesi, çok 
sayıda kart ve pul ile suç unsuru 2 
kamera ve televizyona el konuldu. 
Ayrıca, iş yerlerinde kapalı alanda 
tütün tüketimine izin vermekten 
işlem yapıldı. İş yerlerinde bulunan 
96 şahsa Kabahatler Kanunu gere-
ği kumar oynamaktan 128 bin 256 
bin lira cezai işlem uygulanarak, 
Covid-19 tedbirleri kapsamında 
sokağa çıkma yasağı ve sosyal me-
safeyi ihlalden işlem yapıldı. İş yeri 
sahipleri M.K.U - Ş.C ve R.D kumar 
oynanmasına yer ve imkan sağlama 
suçundan gözaltına alındı. Ruhsatsız 
iş yerleri ise mühürlendi.
n İHA

Akşehir’de 39 kilo 
kaçak tütün elegeçirildi

Akşehir ilçesinde polis ekipleri-
nin pazarda yaptıkları denetimler-
de, 39 kilo kaçak kıyılmış tütün, 3 
bin 400 makaron ve 2 bin 204 dol-
ma sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 
5 kişiye toplam 10 bin 423 TL para 
cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekipleri, Perşembe 
pazarında kaçak tütün denetimi 
yaptı. Yapılan incelemelerde, kaçak 
tütün ve sigara satışı yaptığını tes-

pit ettiği Ö.E.’den 2 kilo kıyılmış tü-
tün ve 285 dolma sigara, E. F.’den 5 
kilo kıyılmış tütün, Ü.F.’den 12 kilo 
kıyılmış tütün ve bin adet makaron, 
F T.’den 11 kilo kıyılmış tütün, bin 
349 dolma sigara ve 2 bin 400 ma-
karon ile M.E.’ den 9 kilo kıyılmış 
tütün ve 570 dolma sigara ele ge-
çirdi. Olayla ilgili 5 kişiye toplamda 
10 bin 423 TL para cezası kesildi. 
Emniyete götürülen 5 kişinin ifade-
lerinin ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi. n İHA

Uyuşturucu satıcılarına 
şafak operasyonu: 34 gözaltı

Karaman merkezli 5 ilde uyuş-
turucu satıcılarına yönelik şafak 
operasyonu düzenlendi. Özel ha-
rekat polislerinin de destek verdiği 
operasyonda 4’ü kadın 34 kişi gö-
zaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
kentte uyuşturucu satışı yapanlara 
yönelik sabaha karşı Karaman mer-
kez başta olmak üzere İzmir, Muğ-
la, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde 

eş zamanlı olarak operasyon yaptı. 
Konya’dan gelen özel harekat ekip-
leri ile çok sayıda polisin katıldığı 
operasyonda 4’ü kadın 34 kişi evle-
rinde yakalanarak gözaltına alındı. 
Polis operasyon düzenlediği evler-
de narkotik köpekleri ile arama da 
yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler 
Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra sorgulanmak 
üzere İl Emniyet Müdürlüğüne gö-
türüldü. n İHA
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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.

910 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

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
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Polis teşkilatının kuruluşunun 17. yıldönümü kutlandı
Konya'da Türk Polis Teşkila-

tı'nın 176. kuruluş yıl dönümü 
dolayısıyla tören düzenlendi. İl 
Emniyet Müdürü Mustafa Ay-
dın'ın, Anıt Meydanı'ndaki Ata-
türk Anıtı'na çelenk sunmasıyla 
başlayan tören, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla de-
vam etti.

Ardından günün anlam ve 
önemine dair konuşma yapan 
Aydın, emniyet teşkilatının, suç 
ve suçluyla mücadelede milletin 
desteğiyle sonuna kadar savaşa-
cağını söyledi. Tarihinde çok şehit 
vermiş emniyet teşkilatının, halkı 
için canını seve seve vermeye de-
vam edeceğini ifade eden Aydın, 
şunları kaydetti: "Değerli mes-
lektaşlarım, daha önce göstermiş 
olduğunuz başarılı çalışmalarını-
zı devam ettireceğinize inancım 
tamdır. Bu şekilde devam edildiği 

sürece, suç ve suçluya mücadele 
de en üst seviyede devam edecek-
tir. Bugüne kadar teşkilatımızda 
şehit olanlara rahmet diliyor, ga-
zilerimizi de şükran ve minnetle 
anıyorum."

KULU
Kulu ilçesinde düzenlenen tö-

ren kapsamında ise İlçe Emniyet 
Müdürü Saffet Yıldırım tarafından 
Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. 
Koronavirüs tedbirleri kapsamın-
da sınırlı sayıda katılımın gerçek-
leştiği tören, saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı'nın okunmasıyla sona 
erdi. Törene, Kaymakam Ali Edip 

Budan, Belediye Başkanı Murat 
Ünver, Cumhuriyet Savcısı Ah-
met Kemal Kale, ve emniyet per-
soneli katıldı.

HALKAPINAR
Halkapınar ilçesinde de Ata-

türk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla 
başlayan programda, günün an-

lam ve önemini belirten konuş-
mayı İlçe Emniyet Amiri İlker 
Zorlu yaptı. Törenin ardından 
Kaymakam İsmail Bildirici ve be-
raberindekiler, Halkapınar İlçe 
Emniyet Amirliğini ziyaret etti. 
Program, şehitlik ziyareti ile sona 
erdi.

YUNAK
Yunak ilçesinde düzenlenen 

etkinliklerde ise İlçe Emniyet Ami-
ri Ufuk Başlık'ın Hükümet Konağı 
önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk 
sunmasıyla başladı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı'nın okunmasının 
ardından tören sona erdi. Törene 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
İşcan, İlçe Müftüsü Sadık Aydo-
ğan ve emniyet personeli katıldı.

YALIHÜYÜK
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. 

kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ya-
lıhüyük Hükümet Konağı önünde 
düzenlenen törende, İlçe Emni-
yet Amiri Ömer Sevsarı Atatürk 
anıtına çelenk sundu. Kovid-19 
nedeniyle katılımın kısıtlı tutul-
duğu program, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından sona erdi.
n AA

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Polis Haftası münasebetiyle yapılan 
açıklamalarda ise Türk polisinin her daim fedakarca gayret gösterim vatanı ve milleti için nöbet tuttuğu vurgulandı

Millete hizmet ediyorlar
Türk Polis Teşkilatı’nın kurulu-

şunun 176. yılı, pandemi kuralları 
çerçevesinde yapılan çeşitli etkinlik-
ler ve açıklamalarla kutlandı. Açıkla-
malarda, Türk polis teşkilatının 176 
yıldır vatan ve millete hizmet verdi-
ği, her bir polise minnet borçlu olun-
duğu dile getirildi. 

POLİS TEŞKİLATIMIZIN 
176. YILI KUTLU OLSUN

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis 
Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl 
dönümünü ve Polis Haftası’nı kut-
layarak, “Allah, vatanımız ve mille-
timiz için fedakarca gayret gösteren 
tüm polislerimizi her daim muvaffak 
eylesin.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay Türk Polis 
Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl 
dönümü ve Polis Haftası nedeniyle 
bir mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın 
mesajı şöyle: “Kurulduğu günden 
bugüne ülkemizin ve milletimizin 
huzur ve güvenliği için gece gündüz 
fedakârca görev yapan Polis Teşki-
latımız, her daim baş tacı olmuştur. 
Üstlendikleri sorumluluk bakımın-
dan kutsal bir görev icra eden polis-
lerimiz; köklü geçmişleri, tecrübele-
ri, merhamet ve cesaretleriyle gurur 
kaynağımızdır. Özellikle salgın dö-
neminde gösterdikleri üstün özveri 
ve gayretleriyle haklarını ödeyeme-
yeceğimiz Türk Polis Teşkilatımızın 
176. kuruluş yılını can-ı gönülden 
kutluyorum. Görevlerini yerine ge-
tirirken şehit olan polislerimize Al-
lahtan rahmet, gazilerimize şifalar 
diliyorum. Allah, vatanımız ve mille-
timiz için fedakarca gayret gösteren 
tüm polislerimizi her daim muvaffak 
eylesin.”

HER BİR POLİSİMİZE 
MİNNET BORÇLUYUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Türk Polis Teşkilatı’nın kurulu-
şunun 176’ncı yıldönümü dolayısıyla 
bir kutlama mesajı yayınladı. Türk 
Polis Teşkilatı’nın ülkemizde huzur, 
güven ve kaliteli bir yaşamın sağ-
lanmasında hayati önemi bulunan 
kurumlardan biri olduğuna dikkati 
çeken Başkan Kılca’nın mesajı şu 
şekilde: “Türk Polis Teşkilatı, kamu 
düzeninin ve asayişin korunması, 
trafik güvenliğinin sağlanması, başta 
olmak üzere halkımızın ve gençliği-
mizin huzur ve güvenliğini tehdit 
eden her türlü suçu önleyici tedbirle-
rin alınması, suçluların yakalanması 
için vatandaşlarımızla koordineli bir 
şekilde çalışmaktadır. Polis Teşkila-
tımız vatandaşlarımızın devlete olan 
itimadının güçlendirilmesinde de 
çok önemli yere sahiptir.

Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin 
huzur ve güvenliği için kurulduğu 
günden bu yana elde ettiği deneyi-
miyle fedakârca çalışmaktadır. Ül-
kemizin refah ve istikbali için gerek-
tiğinde canını feda ederek devleşen 
Polis Teşkilatımızın kahramanları, 
büyük bir özveriyle görevlerini ye-
rine getirmektedirler. Bu vesileyle, 
gücünü devletimizden ve milletimiz-
den alarak hayatından, hayatımız 
için vazgeçen kahraman ve fedakâr 
Polis Teşkilatımızın her bir mensu-
buna çok teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; gö-
revlerini yerine getirirken şehadet 
makamına ulaşan şehit polislerimizi 

rahmetle anıyorum. Tüm gazilerimi-
ze de uzun ve sağlıklı ömürler diliyor, 
Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuru-
luş yıl dönümünü bir kez daha tebrik 
ediyorum.”

ASAYİŞ, HUZUR VE GÜVEN İÇİN 
FEDAKARDA ÇALIŞIYORLAR

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Türk Polis Teşkila-
tının 176. kuruluş yıl dönümü do-
layısıyla bir mesaj yayınladı.  Polis 
teşkilatının Türkiye’de huzur ve 
güven ortamının sağlanmasında ha-
yati öneme sahip kurumlardan birisi 
olduğunu kaydeden Başkan Tutal; 
“Türk Polisi asayişin, huzurun, gü-
venliğin, hak ve özgürlüklerin korun-
ması için fedakarca faaliyet gösteren 
halkın gönlünde taht kurmuş gözde 
bir teşkilattır” dedi.

Başkan Tutal, “176 yıldan bu 
yana eğitimli personeli ile günümüz 
teknolojisine ayak uydurarak, ülke-
mizin en başarılı kurumlarından olan 
Emniyet Teşkilatımız yapmış olduğu 
çalışmalarla Dünya Polis Teşkilatları 
arasında, göz dolduran bir kurum 
olmuştur. Devletimizin, milletimizin 
bölünmez bütünlüğünü,  halkımızın 
can ve mal güvenliğini sağlamak, 
huzur ve asayişi temin etmek, suçlu-
ları adalete teslim etmek gibi önemli 
görevleri başarıyla yerine getiren 
Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. 
Emniyet teşkilatımız, bir taraftan 
güvenlik ve huzuru sağlayan diğer 
taraftan milletimizin can ve mal gü-
venliğini koruyan, huzuru temin ve 
muhafaza eden bir güvencedir. Bu 
nedenle muvaffak olmaları hepimiz 
için önemlidir.

Toplumun ahlaki yapısının bo-
zulmaması ve bireylerin topluma 
faydalı olması yönünde ciddi mana-
da katkı sunan mesai kavramı gö-
zetmeksizin gecesini gündüzüne ka-
tarak 24 saat toplumumuzun huzur 
ve güveni için çalışan ve adeta sabır, 
vefa, feda ve metanet mesleğine sa-
hip polislerimize, halkımız da her za-
man destek olmuş, onlara minnettar 
kalmıştır. Yürütülen kamu hizmetle-
ri içinde emek gerektiren ve özveri 
gerektiren bu meslekte sadece poli-

simizin değil, ailelerinin de fedakarlık 
yaptığı bir gerçektir.

Yapmış oldukları başarılı çalış-
malarla halkımızın sevgisini ve tak-
dirini kazanarak huzurlu ve güvenli 
bir şehirde rahatça yaşamamızı sağ-
layan, Emniyet Teşkilatımızın, 4-10 
Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum. 
Ülkemizde huzur ve güven ortamı-
nın sağlanması adına ve terörle mü-
cadele uğruna görevi başında şehit 
düşerek, şahadet şerbetini içen tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, ga-
zilerimiz ve görevleri başında olan 
tüm polislerimize aileleriyle birlikte 
huzurlu, başarılı bir hayat diliyorum” 
dedi.

‘POLİS OLMAK, ÖZVERİ VE 
ÖZGÜVEN İSTER’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, 
Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş 
yıldönümünü yaptığı açıklama ile 
kutladı. Polis olmanın zor olduğunu, 
gece gündüz devlet için çalışmayı, 
millet için çırpınmayı gerektirdiğini 
dile getiren Remzi Karaarslan, “Po-
lis olmak; özveri ister, özgüven ister, 
öz değerlere bağlılık ister, yetmedi 
mangal gibi yürek ister. Türk polisi 
milli güvenliğimizi temin amacıyla 
çok sayıda şehit ve gazi vermiş, onca 
badirelere göğüs germiştir. Türk 
Polis Teşkilatı; Suç ve suçluyla mü-
cadelede cesaret nişanesi, Vatana, 
millete, bayrağa sevgide cevval bir 
sadakat timsali, Masum ve mağ-
durları korumada asalet numunesi, 
Hakk’a riayet, halka hürmet, hakika-
te dikkat gösteren fedakârlık zirvesi 
olarak 176 yılı geride bırakmıştır. 10 
Nisan 1845’den bugüne kadar, em-
niyet ve esenliğin bekçisi, asayiş ve 
toplum huzurunun güvencesi olma-
yı başaran Türk Polis Teşkilatımızla 
haklı olarak övünüyor, her zaman 
kahraman Türk Polisinin yanında 
olduğumuzu bir kez daha belirtmek 
isterim. Biz polislerimizin hangi zor-
luklar altında görevlerini icra ettikle-
rinin bilincindeyiz. Biz polislerimizin 
nelere katlanarak, neleri göze alıp, 
ne tür engel ve engellemeleri aşarak 
mesleki onurlarını muhafazaya çaba-

ladıklarının da farkındayız. Türk poli-
si Türk milletinin beka ve güvenliği-
nin 176 yıllık hizmetkârıdır. Dilerim 
ki, Türk polisi mahşeri vicdan türbe-
sinin inanmış türbedarı olarak her 
daim var olur. Şunu unutmayalım ki, 
asıl polis, asıl hâkim ve savcı insanın 
kendi vicdanıdır. 15 Temmuz FETÖ 
darbe teşebbüsü sırasında, terörist-
lerin havadan bombaladıkları Gölba-
şı Polis Özel Harekât Daire Başkan-
lığı’nda şehit olan 51 kahramanımız 
başta olmak üzere, Yurt içinde ve 
yurt dışında terörle mücadele es-
nasında şehadet şerbetinden içen 
aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. Türk Polis 
Teşkilatı’nın 176’ncı yıldönümünü 
içtenlikle kutluyor, halen görevi-
nin başında bulunan veya emeklilik 
günlerini yaşayan, hiçbir millet düş-
manına baş eğmemiş, onay verme-
miş polislerimizi selamlıyor, hepsine 
aileleriyle birlikte en iyi dileklerimi 
sunuyorum” ifadelerini kullandı. 

KARACA, EMNİYET TEŞKİLATI’NIN 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca Emniyet Teşkilatı-
nın kuruluşunun 176. yıldönümü-
nü kutlayarak, Türk Milletinin 176. 
yıldır Emniyet Teşkilatı mensubu 
polislerimizi kendi öz evladı ve ailesi-
nin bir ferdi olarak bağrına bastığını 
söyledi.

Dr. Seyit Karaca yayımladığı kut-
lama mesajının devamında şöyle ko-
nuştu: “Emniyet Teşkilatı mensubu 
olan polisimiz, milletinin kendisine 
duyduğu güvene layık olabilmek için 
kurulduğu ilk günden beri büyük bir 
fedakârlık göstererek görevini icra 
ediyor. Asli görev alanı olan asayişi 
temin etmek için var gücüyle müca-
dele ederken, ülkemizin birliğine ve 
devletimizin bölünmez bütünlüğü-
ne kast eden hain terör örgütlerine 
karşı amansız bir mücadele verirken, 
vatandaşımızın huzur içinde başını 
yastığa koyabilmesini temin etmek 
içinde her türlü takdirin ötesinde 
bir başarı ortaya koyarak görevlerini 
yerine getiriyorlar. Emniyet Teşkila-
tımız, kurulduğu ilk günden itibaren 
gurur ve şerefle ortaya koyduğu bu 
hizmet anlayışını, gelecek kuşaklara 
da aynı özen ve anlayışla aktaracak 
olan Polis Teşkilatımızın suçla müca-
delesinden dolayı da teşekkür ediyo-
rum. Bu vesileyle, fedakârlık ve mil-
let sevdası ve sevgisiyle bina edilmiş 
Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 
176. yıldönümünü en içten duygu-
larla kutlarken, bütün polislerimize 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Türk Milletine hizmet etmiş, şehit ve 
gazi olmuş bütün polislerimize yüce 
Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay Hasan Kılca Mehmet Tutal

Remzi Karaarslan Seyit Karaca

‘Allah güvenlik güçlerimizin
ayaklarına taş değdirmesin’

Öretmenler aşı ve 
tam kapanma istiyor

Konya Ereğlili Topçu Uzman 
Çavuş Tuğrul Köseoğlu, 2015 yı-
lında Dağlıca'da askeri konvoya 
düzenlenen hain saldırıda şehit 
olmuştu. Eren-10 Operasyonu 
kapsamında Şırnak'ın Bestler-De-
reler Domuz Dağı bölgesinde Ça-
kırsöğüt Jandarma Komando Tu-
gay Komutanlığınca sürdürülen 
operasyonda Jandarma Komando, 
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve 
Polis Özel Harekat birlikleri ile te-
röristler arasında çıkan çatışmada 
10 terörist etkisiz hale getirildi. 
Etkisiz hale getirilen teröristlerden 
birinin terörden arananlar listesin-
de kırmızı kategoride yer alan söz-
de Botan saha sorumlusu Özgür 
Gabar kod adlı Fırat Şişman oldu-
ğu tespit edildi. Fırat Şişman’ın, 
Eylül 2015 tarihinde Hakkari’nin 
Yüksekova Bostancık mevkiinde 
askeri konvoya saldırı sonucu 16 
askerin şehit edilmesi, 6 askerin de 
yaralanması eylemlerini planladığı 

ve bizzat katıldığı belirtildi.
Şehit Topçu Uzman Çavuş 

Tuğrul Köseoğlu’nun babası İsmail 
Köseoğlu, “Hak yerini bulmuştur. 
Fakat bununla da bitmiyor. Yine 
de devletimize, güvenlik güçleri-
mize Allah kolaylık versin. Ayak-
larına taş değdirmesin. Biz şehit-
lerimizi unutmuyoruz. Her hafta 
hatim okuyarak onlara sevaplarını 
gönderiyoruz. İnşallah onlarda bize 
şefaatçi olurlar. Tuğrul aramızdan 
ayrılalı bizim için değişen bir şey 
olmadı. Bizim yine kalbimizde, biz 
onu unutmadık” dedi. Ereğli Şehit 
Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz 
Ertaştan ise “Şehitlerimizin acısını 
biz hiçbir zaman unutmayız. Her 
zaman içimizde taşıyoruz. Ama 
böyle haberler de bizi bir nebze de 
olsa teselli ediyor. Acısı bitmiyor 
ama teselli ediyor. Devletimizin 
yapmış olduğu bu operasyondan 
dolayı sevinçliyiz. Vatan sağ olsun. 
Devlet sağ olsun” dedi. n İHA

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit düzenlediği ba-
sın açıklamasında aşı konusunda 
tepki göstererek, aşıları tamam-
lanmasına kadar okulların kapalı 
olmasını söyledi.  Basın açıklama-
sına Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş yiğit ve yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra, CHP Konya İl 
Başkanı Barış Bektaş, il yönetim 
kurulu üyeleri, ADD Konya şube 
yöneticileri, ÇYDD Konya Şube 
Başkanı Fatma Sibel Ünsal ve sen-
dika üyeleri katılarak destek verdi.  

Okullarda aşının tamamlana 
kadar kapalı olması gerektiğini be-
lirten Eğitim-İş Konya Şube Baş-
kanı Özgür Ulaş Yiğit, “Dünyaya 
bir kabus gibi çöken Korona virüs 
salgını, ülkemizde aşı tedarikindeki 
atıllık, aşılama programını düzgün 
yönetememe, risk gruplarını doğ-
ru tayin edememe, pandeminin 
tahribatına dair halka yalan söy-
leme ve kötü yönetilen ekonomiyi 
daha da batırmamak için kapanma 
kararı alamama gibi nedenlerle 
3.dalga yükselişine geçmiştir. Hü-
kümet, tehlike çanlarının böylesi 
sesli çaldığı bir dönemde pandemi-
yi zayıflatmak için kararlar almak 
bir yana dursun, aşılama sürecini 
tamamlamadan yüz yüze eğitimi 

başlatarak ateşe körükle gitmiştir. 
Bilindiği üzere 24 Şubat'ta aşı olur-
ken poz veren Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılan-
masına dair de takvim açıklamıştır. 
Bakan Selçuk, aşılama süreci saye-
sinde yüz yüze eğitimde bir tehlike 
olmadığını, okulların da zaten yüz 
yüze eğitime hazır olduğunu söy-
lemiş ancak süreç yine kendisini 
yalancı çıkarmıştır” dedi. 

Özgür Ulaş Yiğit uzaktan eği-
time devam ettirilmesi gerektiğini 
ifade ederek, “Bakan Selçuk'un 
olurken poz verdiği aşılar, onun 
söylediğinin aksine eğitim çalı-
şanlarına uğramamıştır. Resmi 
rakamlar bile 1 milyonu aşkın 
öğretmen varken, sadece 80 bi-
ninin aşılandığını ilan etmektedir. 
Üstelik bu rakamdaki 2.dozu ta-
mamlanan öğretmen sayısının ne 
olduğu ise açıklanmamıştır. Vaka-
lar yükselmektedir. Virüsün daha 
bulaşıcı olan varyantları hızla ya-
yılmaktadır. Okullardan yükselen 
o ses teneffüs zili değil, salgının 
alarm sesidir. Bu sesi duyup, yüz 
yüze eğitim aşılama tamamlandık-
tan sonraya ertelemezseniz, birçok 
cana kıymış, toplum sağlığına iha-
net etmiş olacaksınız” diye konuş-
tu. n DURAN ÇÖLCÜ
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Gün aydınlığının gök kubbeyi şef-
katli ışınları ile sarıp sarmaladığı bir güne 
başlamanın verdiği müşfik duygular ile 
güzel bir haftaya, hatta aya ve mevsime 
başlamıştı. Ayakta uyuduğunu bildiği-
miz atların, yere yayışa yayışa uzandığı 
gibi bir yorgunluk hissediyordu zihnin-
de… Aynı zamanda da etrafına tüm 
renkliliği ve deseniyle ihtişamını sunan 
bir tavus kuşu kadar geleceğe umut 
doluydu.

O gün okulda gördükleri ile haya-
tını tasvir etmek istercesine her şeyde 
bir anlam aramak için bakmıyor adeta 
görüyordu. Bir çocuğun anne ve baba-
sını özlediği gibi, ertelediği ve uzaklaştığı 
hayallerinin arkasından katıla katıla ağ-
lamak istiyordu. Ona onlarca laf anlat-
maya çalışan umutlarının ne dediklerini 
umursamadan, üç maymunu oynaya-

rak…
Bir kapı köşesinden geçen ve içeri-

deki hareketliliğe kulak kabartan meraklı 
bir kedi gibi, ilerleyen zamanlardaki ha-
yallerinin iç seslerini duymak istercesine 
kulak kabartarak birbirini izleyen günle-
rin getireceğini umduğu güzellikler için 
sabırsızlanıyordu. 

Sevgiyi bedeninde hissediyordu. 
Ve hâlâ çiçeği, böceği, hayvanları, hatta 
bir eşyayı sevebildiği için kendini şanslı 
hissediyordu. Zaman menfaat ve çıkar 
için birbirini sever gibi gözüken yüzlerce 
insanla doluydu. Biri bize iyi davrandı-
ğında; “acaba neden yaptı bunu?” diye 
sorguladığımız şüpheci ve ön yargı 
yüklü beyinlerimiz, sebepsizce sunulan 
sevgiyi reddeder hale geldi. 

AklıNa sosyal medyada okuduğum 
ufak bir yazı geldi. Yazıda şöyle anlatılı-

yordu; 
“Lisedeyim. Bir arka-

daşım bana saat hediye 
etti. Taktım ve eve gittim. 
Bahçemizde akrabalar 
vardı. Saat dikkatlerini 
çekti, ben de; “arkada-
şımın hediyesi” dedim. 
Teyzelerden biri: “Nasıl 
arkadaşmış o, kimse 
kimseye durup dururken 
hediye almaz, bak bana 
alan var mı?” dedi. İnsanımızın sevgi 
anlayışıyla bilinçli olarak ilk o gün yüz 
yüze geldim. 

Pek çok insana göre, illa bir çı-
kar, bir menfaat, bir ilişki, bir neden 

olmalı birbirini sevmek 
için çünkü. Sonraları 
fark ettim, birini çok 
seviyorum diyorsun 
ve bunun karşılığında 
şunu soruyorlar: “Niye? 
Nesini seviyorsun?” Se-
viyorum yahu, o olduğu 
için, kalbim öyle dediği 
için… 

Dikkat edin bizde iki 
kişi evlenir, birileri çıkar 

ve “eee zengin tabii, eee kız güzel, 
eee oğlanın kariyeri iyi…” der. Ve 
hemen bir anlam aramaya çalışırlar. 
Onlara göre iki kişinin birbirini gerçek-
ten sevme ihtimalleri yoktur. Ben bah-

çeyi yaparken bir sürü insan, gelip 
geçerken “meyve ağacı dik” dedi. 
Meyvesiz ağaçlar için “ne yapacak-
sın onu?” yorumu yaptılar. “Amma 

çok çiçek dikmişsin, “onun yerine 
sebze bahçesi yap, yersiniz, kışlık 
koyarsın” dediler. Ve sırf meyvesi 
yok, yiyemiyorlar, doğrudan faydala-
namıyorlar diye ağaçların kesildiğini 
çok gördüm. Yiyemiyor o ağacı, niye 
sevsinler? Çiçekleri yiyemiyor ya, ne 
yapsınlar güzelliğini? 

Hayvan sevgisini “kurbanda 
keseriz” diye, doğa sevgisini “mey-
vesinden hoşaf yaparız” diye, evlat 
sevgisini “yaşlanınca bize bakar” 
diye, eş sevgisini “evde nefes olsun” 
diye yaşayan bir sürü insan var. Bun-
ların hepsinden çok var ama sevgi yok 
sevgi…”

Hep sevgisizlikten oluyor bunlar… 
Tamamen düşüncelerine ve cümleleri-
ne tercüme olan bu minik yazıyı hatırlar-
ken tekrar her kelimesini tasdik etti. 

Bu tür soru ve diyaloglar ile her bi-
rimiz sayısız kez muhatap olmuş, belki 
de bizler de böyle sorular yöneltmişizdir 
karşımızdakilere… Şöyle bir düşünüyo-
rum da ne hale geldiğimizi (…) insan 
olmaktan utanıyorum. 

Bir köpek, annesiz kedi yavrusunu 
emzirebiliyor. Bir inek, koyunla sürüde 
arkadaşlık edebiliyor. Ve hiçbirinin bir-
birine menfaati yokken bugüne kadar 
dostça, bir bakıma birbirini severek, 
fazlasını talep etmeden geçinip gittikle-
rini göz önünde bulundurursak, akıllı ve 
duyguları olan varlığın bu dünyada kim 
olduğunu sorgulamamak pekte müm-
kün değil… 

MENFİ SEVGİ

Ramazan ayına sayılı günler kala 
çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğun-
luğu artarken, iftar ve sahur sofrala-
rının vazgeçilmezi olan hurmaya da 
ilgi arttı. Konya’da çarşı ve pazarlar-
da Ramazan ayı öncesi hareketlilik 
artmaya başladı. Artan alışveriş yo-
ğunluğunda Ramazan sofralarının 
olmazsa olmazı hurmalar da ilgi gö-
rüyor. İş yerleri de korona virüs sal-
gınına karşı temizlik önlemlerini ala-
rak satış yapıyor. Hurma satışı yapan 
Murat Dural, Ramazan ayının yak-
laşmasıyla birlikte işlerinin yoğun-
laşmaya başladığını ifade ederek, 
“Bir haftadır işlerimiz ikiye katlandı. 
Hurmalar iftarda olmazsa olmazı-
mız. Ramazan gelince, iftar deyince 
aklımıza ilk hurma geliyor. O yüzden 
bizim işlerimiz de yoğunlaştı. Şu an-

daki fiyatlarımız geçen seneki fiyat-
larla aynı. Bir fark olmadı, hatta 4-5 
tane üründe kampanya yaptık. Piya-
sa altında satış yapıyoruz. İthal ürün 
olduğu için, dövize endeksli. Geçen 

seneyle bu sene arasında hiçbir fark 
olmadı. 15 liradan başlar, 125 lira-
ya kadar değişiklik gösterir. Kam-
panya yaptığımız dört çeşit şu anda 
çok tercih ediliyor. Onun haricinde 

en çok bilinen Medine ve Mebrum 
hurmaları tercih ediliyor. Onları ta-
kiben Kudüs hurmaları geliyor. Sert 
hurma sevmeyenler, yumuşak ol-
sun isteyenler de Kudüs hurmalarını 
tercih ediyor” dedi.

Pandemiden dolayı aldıkları ön-
lemlerden bahseden Dural, “Kim-
seyi hurmalara dokundurtmuyoruz, 
yani seçmek yok. Hepsinin üzer-
lerine kapak kapattık. Tek kulla-
nımlık eldivenlerle servis yapıyoruz 
ve içeriye fazla müşteri almıyoruz. 
Bu şekilde önlemimizi aldık” diye 
konuştu. Hurma alışverişi yapan 
vatandaşlar ise hurma tok tuttuğu 
için Ramazan ayının vazgeçilmezi 
olduğunu ve her zaman aldıklarını 
söyledi.
n İHA

‘Tüketilmesi gerekenin 
4 katı tuz tüketiyoruz’

Yaralı halde bulunan 
pelikan tedaviye alındı

Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Gö-
nülalan, tansiyon hastalığında tuz 
tüketimine dikkat edilmesi gerek-
tiğini vurgulayarak, tuz tüketimi-
nin kısıtlanmasının, kilo vermenin 
ve hareketli bir yaşam tarzının tan-
siyonu kontrol altına alınabileceği-
ni söyledi.

Medicana Konya Hastanesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma Uz-
manı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm 
Gönülalan, tansiyon hastalığı hak-
kında bilgiler verdi. Kanın kalpten 
pompalandığını ve kan damarla-
rına bir basınç uyguladığını akta-
ran Gülsüm Gönülalan, “Biz bu 
basıncı tansiyon olarak görürüz. 
Tansiyon sistolik ve diyastolik ola-
rak ikiye ayrılır. Sitolik bizim bü-
yük tansiyon dediğimiz, diyastolik 
küçük tansiyon dediğimiz durumu 
gösterir. Normalde küçük tansiyo-
numuzun 80’in üzerinde olması, 
büyük tansiyonumuzun 120’nin 
üzerinde olması hipertansiyon ola-
rak belirtilir. Genelde tansiyonun 
sebebi belli değildir. Ama küçük 
de olsa endokrin hastalıklara bağlı 
tansiyon sebepleri olabilir. Bundan 

biz nasıl şüpheleniyoruz? Özellikle 
3 ve üzeri tansiyon ilacı kullanan 
hastalarımız, daha genç yaş gru-
bu yani 20 yaşın altında tansiyonu 
olan, 50 yaşın üzerinde tansiyonu 
saptanmış, endokrin bir problem 
var mı? diye mutlaka araştırılması 
gereken hastalarımızdır” dedi.

Tansiyon hastalığında tuz 
tüketimine değinen Gönülalan, 
“Tansiyonda tuz tüketimi çok 
önemlidir. Maalesef ülke olarak 
biz günlük tüketeceğimiz tuzun 
3-4 katı daha tuz tüketiyoruz. Ek-
meğimiz, salçamız her şey tuzlu. 
Oturduğumuzda yemeğimize tuz 
atmasak bile zaten kat ve kat faz-
lasını tüketiyoruz. O yüzden tuz 
tüketimine hepimizin çok dikkat 
etmesi gerekir. Daha hareketli ol-
mamız ve kilomuza mutlaka dikkat 
etmemiz gerekir. Sadece güzel bir 
tuz tüketiminin kısıtlanması, veri-
len kilolar, hareketli bir yaşam tarzı 
bile bizim tansiyonlarımızı kontrol 
altına almamızı sağlar. Tansiyon 
ilacı bile kullanmamıza gerek ol-
mayabilir” diye konuştu.
n İHA

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandemi sürecinde hastanelerde alınan önlemler sayesin-
de kanser teşhisi konulmuş olan hastaların tedavi sürecinde aksama yaşanmadığını dile getirdi

Kanser hastalarının
tedavisi aksatılmadı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, ‘Kanser Haftası’ dolayısı ile 
yaptığı açıklamada pandemi süre-
cinde hastanelerde alınan önlemler 
sayesinde kanser teşhisi konulmuş 
olan hastaların tedavi süreçlerin-
de aksama yaşanmadığını söyledi. 
Sağlık Bakanlığı’nın önerileri, sos-
yal mesafe ve diğer genel kurallara 
uyularak hastanelerde tedavilerin 
başarılı bir şekilde devam ettiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Koç, sürecin 
kanser tanısı olan hastalar açısından 
iyi yönetildiğini belirtti. Pandemi ön-
cesi 2019 yılında kemoterapi ve rad-
yoterapi alan toplam hasta sayısının 
28.948 olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Koç, pandemi ile mücadelenin ön 
plana çıktığı 2020 yılında ise bu sa-
yının 29.120 olarak gerçekleştiğini 
ifade etti. 

Kanser hastalarında tedavi ve 
takiplerin son derece önemli olduğu-
nun altını çizen Prof. Dr. Koç, “Şeh-
rimizde Covid-19 tanısı konulmuş 
hastalarımıza sağlık hizmeti özellikle 
belirli hastanelerimizde sunulmuş-
tur. Konya Şehir Hastanesi ile birlik-
te üniversite ve özel hastanelerimiz 
kanserli hastalarımızın teşhis, tedavi 

ve takip sorunu yaşamamaları adına 
büyük bir gayret göstererek başarılı 
bir şekilde bu süreci yürütmüşlerdir. 
Pandemi öncesi ortaya çıkan rakam-
lar ile pandemi sonrası açıklanan ra-
kamlarda bu durumu açıkça ortaya 
koymaktadır. Hastanelerimizde ya-
pılan onkolojik cerrahi işlem sayısı 
ve onkoloji polikliniklerinde tedavi 
gören hasta sayısı da bu dönemde 
azalma göstermemiştir” şeklinde 
konuştu.

Konya Şehir Hastanesi’nde On-
koloji servisinin çok yakın bir zaman 
dilimi içerisinde hizmet sunmaya 

başlayacağının da özellikle altını 
çizen Prof. Dr. Koç, “Konya Şehir 
Hastanesi Onkoloji Servisi hızlı, 
güvenilir ve hastalarına uyguladığı 
son tedavi yöntemleri ile onkolojik 
araştırmalar konusunda fark yarata-
cak bir seviyede hizmet sunacaktır. 
Kanser tanısı konan hastalarımız ko-
ronavirüs endişesi nedeni ile tedavi 
süreçlerini kesinlikle aksatmamalı-
dır.  Kanser hastalarımıza hem evde 
sağlık hizmeti sunan ekiplerimiz ile 
evlerine giderek hem de hastanele-
rimizde son teknoloji yatırımlar ve 
yetişmiş insan kaynağımız ile hiz-

met sunmaya devam etmekteyiz” 
dedi. 

Kanserli hastalara Covid-19 aşı 
uygulamasının hızla devam ettiğini 
de belirten Prof. Dr. Koç, “İlimizde 
kanser teşhisi konan vatandaşları-
mıza riskli grup kapsamında aşıla-
ma uygulaması devam etmektedir. 
Risk grubunda bulunan bu vatan-
daşlarımızın kamu, üniversite ve 
özel hastaneler ile Aile Sağlığı Mer-
kezlerinden randevu olarak aşılarını 
yaptırmaları önem arz etmektedir. 
Sağlık tesisine gidemeyecek durum-
da olan vatandaşlarımız da pandemi 
çağrı merkezimizi arayarak durum-
larını anlatabilir ve evde aşı hizme-
tinden faydalanabilirler” diyerek 
kanser hastalarından aşılarını yap-
tırmalarını istedi.

Konya merkez ve ilçelerinde 
kanser taramalarının büyük bir ti-
tizlikle yapıldığına da dikkati çeken 
Prof. Dr. Koç, vatandaşlardan bu-
lundukları bölgedeki en yakın Kan-
ser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim 
Merkezi’ne (KETEM) giderek düzen-
li olarak kanser taramalarını yaptır-
malarını isteyerek sözlerini tamam-
ladı. n HABER MERKEZİ

Konya’da yaralı halde bulunan 
pelikan tedavi altına alındı. Edini-
len bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesi-
ne bağlı Taşpınar Mahallesi’nde bir 
vatandaş uçamayan kanadından 
yaralı olduğu gözlenen bir pelikan 
buldu. Doğa Koruma ve Milli Park-

lar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri 
tarafından teslim alınan pelikan 
tedavisinin yapılması için Karatay 
Belediyesi Hayvanat Bahçesine 
götürüldü. Pelikanın tedavisinin 
yapılmasının ardından yeniden do-
ğaya salınacağı belirtildi. n İHA

Tezgahlarda hurma hareketliliği başladı

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Ayşe- Adnan Nuzumlalı çiftinin kızı Semiha ile Saime- Mahmut Ezilmez çiftinin oğlu Volkan, düzenlenen nikah merasimi ile dünyaevine girdi

Bir ömür mutluluk için ‘evet’ dediler
Ayşe- Adnan Nuzumlalı çifti-

nin kızı Semiha ile Saime- Mah-
mut Ezilmez çiftinin oğlu Volkan, 
Fahrunnisa Hatun Kültür Merke-
zinde düzenlenen nikah merasimi 
ile dünyaevine girdi. Nuzumlalı ve 
Ezilmez ailelerini mutlu günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırak-
madı. Semiha ve Volkan misafirle-
rini, “Sevgiyle dolu birlikteliğimizi 
sonsuzluğa taşıdığımız bu günde 
siz değerli dostlarımızı yanımızda 
görmekten mutluluk duyarız” me-
sajı ile davet etti. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Semiha ve Vol-
kan’a bir ömür boyu mutluluklar 
dilerken, ailelerini de tebrik ederiz.
n FAHRİ ALTINOK

KOMÜT, Suriye’ye 2 
TIR yardım gönderdi

Mis Koleji bursluluk 
sınavı heyecanı yaşadı

Konya Müteahhitler Birliği Der-
neği (KOMÜT) İnsan ve Medeniyet 
Hareketi Konya Şubesi ile birlikte 
Suriye’ye insani yardım malzemesi 
gönderildi.  Düzenlenen organi-
zasyona KOMÜT Başkanvekili Mu-
hammet Ali Küçükyaman, İMH 
Konya Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Ekrem Doğan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri katıldı. Düzenlenen 
TIR uğurlama töreninde konuşan 
KOMÜT Başkanvekili Muhammet 
Ali Küçükyaman, “Dünya üzerin-
de yetim kalmış çocuklarımızın, 
evlerinden barklarından edinmiş 
mazlum kardeşlerimizin bizler 
üzerinde hakları olduğu bilinciy-
le KOMÜT olarak yardım tırlarını 
hazırladık. Yardım tırları ile ihtiyaç 

sahibi mazlum kardeşlerimizin ih-
tiyaçlarını bir nebze giderebilmek 
adına içerisinde gıda, temizlik gibi 
malzemelerimiz var. Yetim güler-
se dünya güler sözü gereği oradaki 
bir yetimimizi güldürebilirsek, bir 
mazlumun duasında olabilirsek ne 
mutlu bizlere. Yardım Tırlarımız 
Ramazan ayı öncesinde bölgeye 
umut olacak.  Tırların hazırlama-
sında emeği geçen üyelerimize ve 
hayırseverlerimize teşekkür edi-
yorum.” İfadelerini kullandı. İMH 
Konya Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Ekrem Doğan da TIR’ların 
hazırlamasında emeği geçen ha-
yırseverlere teşekkür ederek çalış-
malarında başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mis Koleji 4-5-6-7-8-9-10 ve 
11. sınıflar için, maske ve mesafe 
kuralları çerçevesinde bursluluk 
sınavı yaptı.  Konya'nın başarılı eği-
tim kurumlarından Mis Kolejinin 
yoğun katılımla gerçekleşen Burs-
luluk Sınavı cuma günü gerçekleş-
tirildi. 

Pandemi nedeniyle alınan ön-
lemler kapsamında gerçekleşen sı-
nav sonunda veliler memnuniyet-
lerini dile getirdi. Mis Kolejinden 
yapılan açıklamada sınava giren 
öğrencilere teşekkür edilirken şu 

ifadelere yer verildi, “Kaliteli eği-
tim kadromuzla öğrencilerimizin 
sürekli gelişimine odaklanıyoruz. 
Öğrenci, veli ve öğretmen ara-
sındaki diyaloğu sürekli kılıyoruz.  
Ezberci anlayışı terk ederek, yapı-
landırıcı eğitim modeliyle MİS Ko-
leji’ni geleceğe taşıyor. Konya’daki 
eğitim anlayışını değiştirme mis-
yonuyla çıktığımız bu yolda bizlere 
destek olan herkese, her kuruma 
teşekkürü bir borç biliriz” ifadele-
rine yer verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir’e bağlı Esence Mahallesinde, Esence Mahallesi Yavuz Sultan Camisi Yaptırma ve Kur’an 
Kursları Yaşatma Derneği tarafından yapımı üstlenilen cami, Cuma namazı öncesinde ibadete açıldı

Yavuz Sultan Selim 
Camisi ibadete açıldı

Beyşehir ilçesinde, hayırsever 
mahalle sakinleri tarafından yap-
tırılan Yavuz Sultan Selim Camisi 
dualarla ibadete açıldı. Beyşehir’e 
bağlı Esence Mahallesinde, Esen-
ce Mahallesi Yavuz Sultan Camisi 
Yaptırma ve Kur’an Kursları Ya-
şatma Derneği tarafından yapımı 
üstlenilen caminin ibadete açılışı 
münasebetiyle bahçesinde bir tören 
gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Müf-
tülüğü tarafından organize edilen 
ve cuma namazı öncesinde Kur’an-ı 
kerim tilavetinin ardından tören dü-
zenlendi.

Törende konuşan Karatay İlçe 
Müftüsü Musa İmamoğlu, "Cami-
ler Peygamber Efendimizin de mi-
rası olarak yer yüzünün en güzel 
yerleridir. Ama esas olan, camiyi 
güzelleştiren de o camiye gençlerin 
gelip namaz kılmalarıdır. Ülkemizin 
her köşesinde çok camiler var ama 
buraların dolu olması, doldurulması 
gerekiyor" dedi.

Beyşehir Müftüsü Veysel Kük-
rek ise 2019 yılının Mayıs ayında 
tahsisi yapılarak yapımına başlanan 
caminin 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 
tamamlanarak ibadete açılmaya 
hazır hale geldiğini vurgulayarak, 
“Böyle bir mabedin yapımında 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum. Mabetler, ibadethanelerimiz 
olması münasebetiyle en fazla de-
ğer verdiğimiz yerlerdir. 

Bu bakımdan hem bina, hem 
cemaat bakımından içini doldur-

mak bakımından gerekli ehemmi-
yeti vermemiz gerekiyor. Su ca-
mimiz 219 metrekare olarak inşa 
edilmiş ve kullanım alanı ise 198 
metrekaredir. Beyşehir’de 149 tane 
camimiz var, inşaatı devam etmek-
te olan 3 tane var, bir cami de proje 
aşamasında, temeli yakında atılır 
inşallah” diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Öz-
demir de, camilerin sadece cuma 
namazı veya namaz kılınan mekan-
lar olmadığının altını çizerken, “Bi-

zim en büyük davamız ve en büyük 
meselemiz bu açtığımız camilere 
gençlerimizi ve çocuklarımızı bu ca-
milere alıştırmak olmalıdır” ifadele-
rini kullandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır da, camilerin Allah’ın evi 
olarak Müslümanların sığındığı, 
iman ve zikir ve fikrin düzeltilen 
yerler olduğunu vurgulayarak, “Ya-
vuz Sultan Selim adıyla yapılan bu 
camimiz Esencemize hayırlı olsun, 
nice böyle güzel Allah yolunda ya-

pılacak eserleri yaradan bizlerden 
esirgemesin, diyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Konuşmaların ardından Bey-
şehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
Esence Yavuz Sultan Selim Camisi 
Yaptırma ve Kur’an Kursları Yaşat-
ma Derneği Başkanı Sıtkı Kara’ya 
cami ibadete açılış beratını verdi. 
Ardından, açılışa katılan ilçe proto-
kolü tarafından kurdele kesimi ya-
pılarak cami dualarla ibadete açıldı.
n İHA

KOP İdaresi tarafından finanse 
edilen ‘KOP Bölgesinde İklim De-
ğişikliğini Öğreniyorum’ projesiyle 
öğrencilere havanın bileşeni olan 
gazlar, atmosfer tabakası, hava kir-
liliği nedenleri ve insan sağlığına 
olan etkileri anlatıldı.  Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı tarafından kısa 
adı KOP TEYAP olan Tarımsal Eği-
tim ve Yayım Projesi kapsamında 
finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına bağlı Güney İç Anado-
lu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü 
tarafından yürütülen ‘KOP Bölgesin-
de İklim Değişikliğini Öğreniyorum’ 
projesi düzenlenen kapanış toplan-
tısıyla sona erdi. Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Hülya Şevik,  KOP Tarım 
ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü 

Mustafa Ümit Yorgancılar, Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş 
Baştaş ile çok sayıda akademisyen 
ve öğretmenin katılımıyla Güney 
İç Anadolu Temiz Hava Merkezi 
Müdürlüğü toplantı salonunda dü-
zenlenen kapanış toplantısında ko-
nuşan KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanı Mahmut Sami Şahin, proje-
nin uygulandığı okullarda öğrenciler 
ve öğretmenler üzerinde önemli et-
kiler bıraktığını görmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

‘TARIMSAL VE HAYVANSAL 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GIDA 

GÜVENLİĞİNİN TEMİNATIDIR’
Havayı kirlettikten sonra mil-

yar dolarlar harcayarak İklim De-
ğişikliği ile mücadele etmek yerine 
‘KOP Bölgesinde İklim Değişikliğini 
Öğreniyorum’ projesi gibi küçük 
ama etkili projelerle geleceğin asıl 
sahibi çocuklarımızı bugünden bi-
linçlendirmenin çok daha akılcı bir 
davranış olduğuna değinen KOP 
Başkanı Şahin, dünya genelini etkisi 

altına alan Covit-19 salgını sürecin-
de bitkisel ve hayvansal üretimde 
sürdürülebilirliğin gıda güvenliği 
açısından çok daha stratejik bir konu 
olduğunun yaşanarak görüldüğünü 
belirterek; “Ülkemizde gıda güven-
liğini sağlamak için başta toprak ve 
su kaynaklarının korunması ve buna 
bağlı olarak uygun tarımsal ve hay-

vansal üretim modellerinin hayata 
geçirilmesi büyük önem arz etmek-
tedir. İklim değişikliğinin etkilerinin 
fazlasıyla hissedildiği günümüzde 
insanların çevre bilincinin arttırıl-
ması ayrı bir önem kazanmaktadır. 
İnsanlığın karşılaştığı en büyük so-
runlardan biri olan iklim değişikliği-
nin bir sonucu olarak temiz hava ve 
suya kısıtlı erişim, tüm canlılar için 
sağlık problemlerini beraberinde ge-
tirmektedir. 

Gıda güvenliği iklim değişikli-
ğinin tehdidi altındır. Ayrıca unut-
mamalıyız ki, tarım sektörü Konya 
için en önemli istihdam alanlarının 
başında gelmektedir ve maalesef 
iklim değişikliği tarımsal istihdamı 
da olumsuz yönde etkilemektedir.” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

KOP destekliyor, öğrenciler iklim değişikliğini öğreniyor
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Ramazan öncesi pazar yerlerini denetlediler

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal ve Pandemi 
Mücadale Koordinatörü Ferhat Tü-
kel pazaryerinde denetimlerde bu-
lundu. Kaymakam Aydın Erdoğan 
ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Covid-19 tedbirleri kapsamında 
pazar alanında incelemelerde bulu-

nurken, esnafların ve vatandaşların 
maske ve mesafe kurallarına uyup 
uymadıklarını kontrol etti.

Kaymakam Erdoğan ve Başkan 
Tutal, ayrıca yaklaşan Ramazan ayı 
münasebeti le vatandaşların ve es-
nafın Ramazan ayını kutlayarak ha-
yırlara vesile olmasını diledi. 

Başkan Tutal; “Yaklaşan Rama-

zan ayı öncesi ve Covid- 19 tedbir-
leri kapsamında pazarcı esnafımız 
ve alışveriş yapan vatandaşlarımızı 
ziyaret ettik. Esnaflarımıza bereket-
li ve bol kazançlar dilerken maske 
ve mesafe kurallarına uymaları 
konusunda uyarılarda bulunduk.  
Gözlemlediğimiz kadarı ile esnaf-
larımız ve alışveriş yapan hemşeh-

rilerimiz kurallara riayet ediyor. 
Bizim hemşehrilerimizden ricamız 
maske ve mesafe kurallarına uy-
maları. Kalabalık ortamlarda daha 
dikkatli olmaları.  Kurallara uyar ve 
dikkatli olursak inanıyorum ki bu 
salgının üstesinden gelebiliriz. Ben 
salgın sürecinde gerekli hassasiyeti 
göstererek kurallara uyan hemşeh-

rilerimize ve görev yapan sağlık 
personelimize, ilçe emniyet müdür-
lüğü ekiplerimize, ilçe jandarma ko-
mutanlığı ekiplerimize ve belediye 
personelimize teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 

Kaymakam Erdoğan “Pazar 
yerinde esnaflarımız ve alışveriş ya-
pan vatandaşlarımız genel itibarıyla 

kurallara uyuyor. Biz özellikle esnaf-
larımızı ve vatandaşlarımızı maske 
konusunda görevli birimlerimiz ile 
sürekli uyarıyoruz. Tüm uyarılara 
rağmen kurallara uymayan vatan-
daşlarımıza haklarında yasal işlem 
yapılıyor. İlçemizdeki vatandaşla-
rımız kısıtlamalara büyük oranda 
uyuyorlar" dedi.n HABER MERKEZİ

Çiftçinin mera sorununu 
meclis gündemine taşıdı

Yİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, Konya’nın sorunlarını 
meclis gündemine taşımaya de-
vam ediyor. Bu kez de Altınekin 
ilçesinde Oğuzeli Köyü’nde mera 
sorunu çözülemeyen çiftçilerin 
mağduriyetini mecliste dile getiren 
Yokuş, köylülere AK Parti’ye oy 
vermedikleri için ayrımcılık yapıl-
dığını ileri sürdü.

Köylülerin uzun yıllardır ta-
rım ve hayvancılık için mera ara-
zilerini ektiğini ancak geçtiğimiz 
günlerde ekili mera arazilerine iş 
makineleriyle girildiğini söyleyen 
Yokuş, şöyle konuştu: “Altınekin, 
Konya'mızın güzide ilçelerinden 
birisi; Konya merkeze 60 kilometre 
mesafede, tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan güzide bir ilçemiz. Bu il-
çemizin Oğuzeli diye bir köyü var, 
eski kasaba. Geniş toprakları 17 
noktada yayla gibi yerlerinde ku-
rulmuş, insanlarımız hayvancılık 
ve yoğun olarak besicilik yapıyor 
ama gelin, görün ki bu arazilerin 
tamamı mera. Gittim, gördüm, 
maalesef, yıllardır mera sorunu 
çözülememiş; vatandaşların evleri, 
besi damları mera. Takdir edersi-
niz ki bu mera hâli içerisinde bazı 
arazileri de ekiyorlar, hayvan yemi 
olarak yetiştirmek için ekiyorlar. 
Fakat gelin, görün ki Altınekin'imi-
zin 2'nci defa seçilmiş bir belediye 
başkanı var, seçimlerden bu yana 
iki sene geçmesine rağmen hâlâ 
seçim kavgası içerisinde. ‘Bana oy 
attı, oy atmadı’ diye insanları ay-
rım yapmaya devam ediyor. Gittim 
bizzat gördüm. O garip köylülerin 
yani ona oy atmamış köylülerin 
ektiği araziler maalesef sürülmüş 
yani ekili arazi sürülmüş. Sordum: 
Yanınızdaki arazi niye sürülmedi 

de sizinki sürüldü? Dediler ki: AK 
Parti'liler oy attı, biz atmadığımız 
gerekçesiyle düşmanlık yapıyor. 
Şimdi bunu niye anlatıyorum. Al-
lah aşkına burada bin 700 vatan-
daşımız yaşıyor, ne olur bu insanla-
rın sorunlarını çözün, ayrımcılıktan 
vazgeçin, adınızdaki adaleti bir kez 
olsun Altınekin’e götürün”

Sulama birliklerine yapılan ata-
malarda liyakatin dikkate alınma-
dığını iddia eden Yokuş, “Konya'da 
9 sulama birliğimiz var. Beyşehir 
Sulama Birliğini borçları nedeniyle 
kapatıyorlar, 150 kilometre uzak-
lıktaki Çumra Ovası Sulama Bir-
liğine bağlıyorlar ve bu 8 sulama 
birliğimizin ikisine işçi kadrosunda 
atama yapıyorlar. Dikkat buyurun, 
devlet memuru değil, birlik başına 
iki işçi. Birine teknisyen, birine de 
düz memur. Devlet Su İşlerinde 
birçok ziraat mühendisimiz var, ta-
rımda birçok ziraat mühendisimiz 
var niye bunları atamıyorsunuz? 
Yönetmeliğe aykırı yaptığınız bu 
atamalar sonrası akılları başlarına 
geliyor, "Şu işçilerin yerine mühen-
dis atayalım" diyorlar ama bu defa 
da ziraat mühendisi 6 kişi müraca-
at ediyor yetkin, uygun ama yan-
daşlık var ya, taraflık var ya, liyakat 
yok. Onların yerine birine makine 
mühendisi, birine inşaat mühen-
disi atıyorlar. Yani su birliklerine 
bunu yapıyorsunuz. Şimdi bütün 
bunları niye anlatıyoruz? On dokuz 
sene yaptınız bunları. Devlette en 
iyi ben yaşadım bunları. Bu örnek-
leri anlatmaya devam ediyoruz ki 
belki on dokuz sene sonra bir vic-
dan muhasebesi yapıp şu devlete 
bir liyakat, hakkaniyet, adalet geti-
relim” dedi. 
n HABER MERKEZİ

2 yıllık görev süresinde yaptıkları hizmetleri canlı yayında ilçe halkıyla paylaşan Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, yapılması planlanan Endüstri Sanayi Bölgesi ve Organik Tarım Projesi ile ilgili de bilgi verdi

‘İki yıla dolu dolu
hizmetler sığdırdık’

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, belediyenin 2 yıllık hizmet 
sürecini değerlendirdi. Başkan Op-
rukçu ayrıca son günlerde kamuo-
yuna yansıyan mesnetsiz ve yalan 
haberlere de açıklık getirdi.

Belediyenin hizmetleri hakkında 
değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Opruçu, sevdamız, hülyamız 
dediği Akhüyük Termal Tesislerde 
yapılan çalışmalardan, Covid-19 sü-
recinde yapılan çalışmalara kadar bir 
çok konuda açıklamalarda bulundu. 

Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgi-
li bilgi veren Başkan Oprukçu, asfalt 
çalışmaları, kilitli parke taşı çalış-
maları, metruk binaların yıkımları, 
eğitim destekleri, sürücü kurslarının 
kullanımı için yapılan Trafik Eğitim 
Parkuru, Yeni Ereğli Belediyesi Halk 
Kütüphanesi ve Taş Evler Projesinin 
gelinen süreç hakkında da açıkla-
malarda bulundu. Ayrıca yapılması 
planlanan Endüstri Sanayi Bölgesi, 
Organik Tarım Projesi ve diğer ça-
lışmalar hakkında da bilgiler veren 
Başkan Oprukçu, yapılan tüm hiz-
metlerinin aynı azim ve kararlılıkla 
devam edeceğinin altını çizdi. 

‘İŞTEN ÇIKARMA 
SÖZ KONUSU DEĞİL’

Son günlerde gündeme gelen 
asılsız haberlere de açıklık getiren 
Başkan Oprukçu, “İki yıllık değer-
lendirmelerini çek etmek suretiyle, 
çalışma düzeni sağlamak açısından, 
belediyenin muhtelif birimlerde ça-
lışmayı gönüllülük esasına dayalı 
olarak yapılandırma arzumuzdan 
dolayı bir gün boyunca çalışanları-
mızla toplantı yaptık, hasbihal ettik. 
Bu yeniden düzenleme, gönüllülük 
esasına dayalı çalışma adına 3-5 
günlük izin kullandırmak istediği-
mizi belirttik. 2 yıl içerisinde hiç ay-
rım yapmaksızın kimsenin ekmeği 
ile oynamadım, mübarek Ramazan 
öncesi birilerinin ekmeği ile oynama 
ayıbını Hüseyin Oprukçu işleyebilir 

mi? Dünya tersine dönse yapmaya-
cağım bir şey bu. Ama mal bulmuş 
mağribi gibi birileri sarıldı buna. Yok 
Ramazan öncesi ekmekle oynadı 
diye söylenti çıkardılar. Asla işten çı-
karma söz konusu değil bunu açıkça 
ifade ediyorum. İki tane sözüm ona 
basın, yayın organıyız diye geçinen 
şeref ve haysiyet fukarası yüzün-
den hadise TBMM’ye kadar taşını-
yor. Hüseyin Oprukçu’yu kırk yıldır 
tanıdığını söyleyen bir milletvekili, 
adamlığımıza, insanlığımıza şahit ol-
duğunu söylüyor ondan sonra bizim 
sırtımızdan Cumhur İttifakı’na saldı-
rıyor. İnsan açar bir sorar, ben siyasi 
partilerimizin değerli ilçe başkanları-
na da bir konuyla ilgili bir şey pay-
laşmadan önce lütfen sorun dedim, 
rica ettim. Cumhur İttifakı’nı Hüse-
yin Oprukçu ve Ereğli’nin sırtından 
yıpratma çaba ve gayretini kabul 
etmem, kaldırmam, hoş görmem. 
Hemşerilerimizle ve çalışanlarımız-
la daha da verimli bir üç yılı inşa 
etme derdindeyim, benim derdim 
bu. Ama fitneden beslenen çevreler 
var, bana söyler misiniz ben bele-
diye başkanlığını bıraktıktan sonra, 
bu aleyhimde kampanya açılmasına 
vesile olan arkadaşlar 451 tane bele-
diye çalışanın kapıya konulduğunun 

ertesi günü bir basın açıklaması yap-
tılar mı? Yok. Bir de bizim şu has-
sasiyetimiz var, biz hizmetlerimizi, 
yardımlarımızı siyasi görüşe göre 
yapmıyoruz, kapımız herkese açıktır. 
Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli 
Bey 2010 Mayıs Ayı’nda Ereğli’mizi 
şereflendirdiğinde; ‘Hüseyin Opruk-
çu, 29 Mart akşamına kadar bizimdi, 
belediye başkanı seçtiniz şimdi sizin 
oldu, benim de öğrencim, kefili be-
nim, ayırmadan, seçmeden herkese 
yetecek hizmeti üretecek, herkese 
sahip çıkacak’ dedi, ben de yıllardır 
onu yapıyorum” dedi.

‘ASILSIZ OLAYLARDAN 
NEMALANMAK İSTEYENLER VAR’

Bu asılsız olaylara sarılıp bundan 
nemalanmak isteyenler olduğunu 
kaydeden Başkan Oprukçu, “Bakı-
yorum, FETÖ işbirlikçisi, HDP yan-
cısı siyasi partiler bu olaya sarılıyor. 
Öyle bir dünya yok. Yalnızca doğ-
ruyu söyleyecekler, doğrudan yana 
olacaklar. Son olarak bir milletvekili 
Meclis’e taşıyarak itibar cellatlığına 
soyundu. Bu ilk mi? Hayır. Hüseyin 
Oprukçu’ya 2010 yılında FETÖ ope-
rasyonunun yapıldığını hepiniz bili-
yorsunuz. O zamandan buyana ya-
lanlar söylediler, hakkımda olmayan 
davaları açtırdı bunlar. Zillet İttifakı 

o kadar yalanı söyledi ama beraat 
ettiğimizi neden söylemiyor, yazmı-
yor. Birisi Meclis kürsüsünde utan-
madan, sıkılmadan söylüyor ki ‘Kısa 
Çalışma Ödeneği kesildiği için Ereğli 
Belediyesi parasız kalmış, Konya 
Büyükşehir Belediyesi para yardımı 
yapmamış ondan ücretsiz izin ya-
pılmış’ şu hayasızlığa bakar mısınız, 
bir sor yahu. Tüm olumsuzluklara 
rağmen işçilerimi bir gün mağdur 
etmedim. Hüseyin Oprukçu üzerin-
den Konya Büyükşehir Belediyesi’ni 
suçlayacak, Cumhur İttifakı’nı yıp-
ratmaya tevessül edeceksin, beyhu-
de bu çırpınışlarınız ne FETÖ kur-
taracak sizi ne de HDP, PKK ikilisi 
kurtaracak sizi. Adana’dan Hüseyin 
Oprukçu’ya salvolar yollayanlar bu 
son çırpınışlarınız. 2023 seçimleri 
sizin defterinizi dürecek, bu konu 
kapanacak. Tek dertleri var Cumhur 
İttifakı’nı, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak, yık-
tırtmayacağız arkadaş. Ülkemizin 
bekası için Cumhur İttifakı mutlaka 
2023 seçimlerinden zaferle çıkmak 
zorundadır, inşallah öyle de olacak. 
Velhasıl kelam kalan üç yılımız da 
huzur içerisinde bir şehri inşa etmek 
için dolu dolu yaşanacak” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Kulu İlçe Başkan-
lığı 7. Olağan Kongresi gerçekleşti-
rildi. İlçe binasında gerçekleştirilen 
kongrede güven tazeleyen Cihangir 
Yazıcı, Saadet Partisi Kulu İlçe Baş-
kanlığına yeniden seçildi. Kongreye 
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hü-
seyin Saydam, Genel İdare Kurulu 
Üyesi Necati Eroğlu, İl Başkan Yar-
dımcıları ve ilçe delegeleri katıldı.

Kongrenin siyasi konuşmalar 
bölümünde delegelere hitap eden İl 
Başkanı Saydam şunları söyledi: “50 
yıldır bir şeyin derdindeyiz ve bir şey 
için çalışıyoruz. Yaptığımız işin bir 
anlamı, bir karşılığı olmalı. Son za-
manlarda virüs de bahane edilerek 
medya üzerinden insanların yaşayış 
biçimleri değiştirilmeye çalışılıyor. 
İnsana verilmeyen değer hayvana 
veriliyor. İnsanlar sokaklarda yaşar-

ken göç halindeki bir leylek dakika 
dakika kontrol ediliyor. Bir tarafta 
insanlar denizlerde telef oluyor, kı-
yılarımıza çocuk cesetleri vuruyor 

ama insanların bundan haberleri 
olmuyor. Bir kutuplaşma siyasetidir, 
sürüp gidiyor. 

Bu kutuplaştırmayı yapanlar 

imam-hatipli olduğu için Kur’an-ı 
Kerim okuduğu için eşleri başörtülü 
olduğu için vatandaşımız buna sesi-
ni çıkarmıyor.”

ÜLKENİN DURUMU HER GEÇEN GÜN 
DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOR

Saydam, konuşmasının deva-
mında ise; “Geçmişi hatırlayalım, 
2006’da paradan altı sıfır atmıştık, 
şu anda hesabında 1 milyon lira var 
dediğimiz para da altı sıfırlı. Şu anda 
Konya’da 1 milyon liraya bir ev satı-
lıyor. 10 senede, ülkeyi aldıkları yere 
tekraren getirmiş oldular. Kulu’daki 
insanlarımız çoğunlukla çiftçilikle 
uğraşıyor. Sizler ürünü kaldırıyorsu-
nuz ama karşılığını alamıyorsunuz. 
Durum her geçen gün daha da kö-
tüye gidiyor, çözüm ise bulunmuyor. 
Adaletsizlikler de sürüyor. Hiçbir 
yerde bir tanıdığınız yoksa işiniz çö-
zülmüyor. Çocuklarınız işe girecekse, 
birilerinin tarafında değilse işe gire-
miyor. Toplumun büyük bir kısmı 
sosyal yardıma muhtaç bırakılırken, 

dolar milyarderi olan insanlar açık-
lanıyor. Halkımızın yüzde 70-80’i 
yoksulluk sınırında yaşarken bir ke-
sim de var ki vatandaşın parasıyla 
açılan ihaleleri toplayarak daha da 
zenginleşiyor. Aileler bozuluyor, 
boşanmalar artıyor, gençlerimizde 
uyuşturucu bağımlısı sayısı giderek 
artıyor. 18 yılda birçok İmam-Hatip 
Ortaokulu ve Lisesi açıldı ama içini 
müfredat olarak doldurmadıkları için 
deizm gibi belalar toplumumuzda 
baş gösteriyor. Netice olarak ülkemiz 
refaha gitmiyor, sıkıntılar artıyor. 
Biz bunlara rıza gösterecek, göz yu-
macak değiliz. Bunun için Kulu’da, 
Konya’da, Türkiye’mizin her yerinde 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatan-
daşlarımıza derdimizi anlatacağız. 
Seçimi değil geçimi konuşacağız.” 
ifadelerini kullandı.n HABER MERKEZİ

‘Vatandaşla seçimi değil geçimi konuşacağız’



14 10 NİSAN 2021SPOR 3

Trabzonspor Karadeniz derbisini kazanmak istiyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. 

haftasında yarın deplasmanda Çay-
kur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur 
Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 
saat 16.00'da başlayacak. Bordo-ma-
vililerde kart cezaları sona eren Ab-
dulkadir Parmak ile Edgar Ie, forma 
giyebilecek. Sakatlıkları düzelen Be-
rat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi 
de takımda yer alabilecek. Hes Kablo 
Kayserispor maçında sakatlanan Ant-
hony Nwakaeme ile omuzundaki sa-
katlık geçmeyen Benik Afobe'nin yanı 
sıra uzun süreli sakatlıklarının ardın-
dan takımla çalışmalara başlayan Ab-
dülkadir Ömür ve Anders Trondsen'in 
kadroda yer alması beklenmiyor.

DIŞ SAHADA 166 GÜNLÜK 
YENİLMEZLİK SERİSİ

Trabzonspor, dış sahada bu sezon 
tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kay-
betmiyor.

 Ligdeki tek deplasman mağlu-
biyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fe-
nerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla 
alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 
dış saha maçında rakiplerine boyun 
eğmedi. Trabzonspor, söz konusu 13 
maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 
yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 
40. kez karşı karşıya gelecek. İki ta-
kım arasında geride kalan 39 maçta, 
bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 

üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşma-
da ise taraflar sahadan beraberlikle 
ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda 
attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 gol-
le karşılık verebildi. Bordo-mavililer, 
Rize deplasmanında ise oynadığı 19 
maçın 9'unu kazandı. 6 karşılaşma 
beraberlikle sona ererken, 4 maç 
da ev sahibi takımın üstünlüğüyle 
sonuçlandı. Trabzonspor, Rize'de 
oynadığı son 3 deplasman maçını da 
kazanmayı başardı. İki takım arasında 
ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan 
karşılaşmada Trabzonspor, 2-1 galip 
gelmişti.

RİZESPOR’DA EKSİKLER MEVCUT
Rizespor’da sakatlığı bulunan 

Godfred Donsah ve Zafer Görgen ile 
kırmızı kart cezalısı kaleci Gökhan Ak-
kan kadroda yer alamayacak. Geride 
kalan hafta sağlık sorunları nedeniyle 
kadroda bulunmayan Konrad Mic-
halak ve Alexander Soderlund'un ise 
teknik direktör Bülent Uygun'un görev 
vermesi halinde oynayabilecekleri 
aktarıldı. 

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, 
Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando 
Andrade ve Damjan Dokoviç, sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncu-
lar yarın kart görmeleri halinde, 35. 
haftadaki Fraport TAV Antalyaspor 
mücadelesinde görev alamayacak. 
n AA

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, 
Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez 
karşı karşıya geldi. Söz konusu müsaba-
kalarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan 
galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 
kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise 
berabere sona erdi. Rekabette Galatasa-
ray 26 kez ağları havalandırırken, Kara-
gümrük ise 11 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında 
oynanan müsabakayı Karagümrük 2-1’lik 
skorla kazandı.

SON 5 MAÇTA 11 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 

son 5 karşılaşmada 1 kez galip geldi ve 

11 puan kaybetti. Bu süreçteki tek ga-
libiyetini Kayserispor deplasmanında 
alan sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü, 
Çaykur Rizespor ve Hatayspor’a mağlup 
olurken, Sivasspor ile de berabere kaldı. 
Cimbom, Karagümrük maçıyla tekrar çı-
kış yakalamak istiyor.

İÇ SAHA KARNESİ
Galatasaray, ligde bu sezon sahasın-

da 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı-
lar, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi 
aldı. Bu mücadelelerde 36 gol atarken, 
kalesinde 13 gol gördü. Aslan, sahasın-
da son olarak Çaykur Rizespor ile karşı-
laşmış, sahadan 4-3 mağlup ayrılmıştı.

TERİM VE DAVALA CEZALI
Galatasaray'da Teknik Direktör Fa-

tih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit 
Davala, Karagümrük maçında da yedek 
kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. 
haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaş-
masından sonra Profesyonel Futbol Di-
siplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala’ya 
2'şer maç men cezası vermiş. Terim ve 
Davala bu müsabaka ile birlikte cezasını 
tamamlayacak. Galatasaray'ın başında 
Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.

CEZALILAR DÖNDÜ
Christian Luyindama ile Marcao sarı 

kart, DeAndre Yedlin de kırmızı kart ce-

zasından dolayı Hatayspor maçında oy-
namamıştı. Üç futbolcu, Teknik Direktör 
Fatih Terim’in görev vermesi halinde 
Karagümrük karşısında görev alabilecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 

oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 30 
gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle 
ligin en az gol yiyen takımı konumunda 
bulunuyor. 

Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini 
gole kapadı. Galatasaray attığı 61 golle, 
66 gol kaydeden Beşiktaş’ın ardından en 
skorer ikinci takım konumunda bulunu-
yor. n İHA

Galatasaray evinde
morallenmek istiyor

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Fatih Karagümrük karşı karşıya 
gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 61 puanla 3. sırada 
bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor

Süper Lig'de son haftalardaki per-
formansıyla dikkat çeken takımlardan 
biri olan ve puan tablosunda beşinci 
sıraya kadar yükselen Gaziantep FK'nın 
yeni hedefi deplasmandaki Fenerbahçe 
karşılaşması. Bu müsabakayla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Gaziantep 
FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Fener-
bahçe karşısına puan veya puanlar için 
sahaya çıkacağız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper 
Lig'de ortaya koyduğu etkili perfor-
mansla dikkat çekmeye devam ediyor. 
Ligde oynadığı son beş maçta 3 galibi-
yet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan 
Gaziantep ekibi, puan tablosunda da 
beşinci sıraya kadar yükselmeyi ba-
şardı. Son olarak ligin 33. haftasında 
konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup 
eden kırmızı-siyahlı ekip, 34. haftada 
deplasmandaki Fenerbahçe maçından 
da puan yada puanlar çıkarmanın hesa-
bını yapıyor. 

Süper Lig’in 34. haftasında konuk 
olacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili de 

konuşan Başkan Mehmet Büyükekşi, 
"Fenerbahçe tarihi boyunca şampiyon-
luk hedefinde olan ve saygıyı hak eden 
bir camiadır. Ancak biz şu ana kadar 
bu ligde hiçbir takımdan çekinmedik. 
Sezonun ilk yarısında oynadığımız 
karşılaşmada rakibimizi 3-1 gibi net 
bir skorla mağlup etmeyi başarmıştık. 

Rakibimizin gücünün farkındayız ancak 
bizim de en az onlar kadar puanlara 
ihtiyacımız var. Bu karşılaşmada da 
puan veya puanlar alabilmek adına 
sahaya çıkıp, mücadele edeceğiz. İn-
şallah futbolcularımız bu karşılaşmada 
da ellerinden gelenin en iyisini yaparak 
Gaziantep şehrini sevindirmeye devam 

edecektir. Hakem hatalarının futbolun 
önüne geçmediği bir müsabaka olması-
nı temenni ediyorum. Futbolcularımıza 
ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. 
Sonuç ne olursa olsun oynayacağımız 
futbolla taraflı, tarafsız herkesin takdi-
rini kazanacağımıza inanıyorum" diye 
konuştu. n İHA

Fenerbahçe karşısına puan veya puanlar için çıkacağız

Beşiktaş’ta Erzurum
mesaisi devam etti

Denizlispor son 
sıradan kurtulamıyor

Göztepe ile Hatayspor
karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor 
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat 
Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yöneti-
mindeki yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışma-
sıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ko-
şuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 
dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla minik kale maç 
yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç 
sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de BB Erzurumspor ile 
oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün saat 12.00’de ba-
sına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 
16.00’da özel bir uçakla Erzurum’a giderek kampa girecek.
n İHA

Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Yuka-
tel Denizlispor, son 9 haftaya 26 puanla 21. ve son sırada 
girdi. Kasımpaşa beraberliğiyle galibiyet hasretini 4 maça 
çıkaran yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde yenilmediği son 6 
müsabakada sahadan 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. 
Haftayı 26 puanla kapatan Yukatel Denizlispor, düşme hat-
tının üzerindeki 33 puanlı takımların 7 puan gerisinde yer 
alıyor. Yukatel Denizlispor formasıyla bu sezon 11. golüne 
ulaşan Hugo Rodallega, sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz 
Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ligde 12 Nisan 
Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la müca-
dele edecek Yukatel Denizlispor, daha sonra küme düşme-
me mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 
17 Nisan Cumartesi günü Denizli'de, MKE Ankaragücü'yle 
de 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak. 
n AA

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a 
konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamam-
ladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan 
Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölü-
münde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha 
sonra taktik çalıştı. Göztepe'de sağ ayak bileğinde zorlanma 
ve ödem bulunan Marko Mihojevic, antrenmanda yer alma-
dı. Sarı-kırmızılı ekip, hava yoluyla Hatay'a gidecek. Antak-
ya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 13.30'da 
başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında, 
hakem Erkan Özdamar görev yapacak. n AA

Mehmet Büyükekşi
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda geri sayım başladı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgını nedeniyle geçen yıl gerçek-
leştirilemeyen Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu'nda pedallar 
11 Nisan'da yeniden çevrilecek. 56. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu (TUR 2021), 11-18 Nisan tarih-
lerinde düzenlenecek.

 2019'da ilk rotasını andıran 
"nostaljik" bir güzergahta Marma-
ra'da koşulan turda bisikletçiler, 
yeniden Akdeniz ve Ege sahillerine 
inecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler, 
bu yıl İç Anadolu, Akdeniz ile Ege 
bölgelerinde, Nevşehir, Konya, 
Antalya, Muğla, Aydın'ın tarihi ve 
turistik güzelliklerini yansıtan ilçele-
rinde toplam 1209.8 kilometre pedal 
çevirecek.

 START KAPADOKYA'DA
Türkiye'nin tanıtımına büyük kat-

kı sağlayan yarışın startı Nevşehir'de 
verilecek. Kapadokya'nın periba-
caları ve doğal kaya oluşumlarıyla 
kaplı turistik merkezleri, 11 Nisan'da 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu'nun 1. etabına ev sahipliği ya-
pacak.

 Dünyaca ünlü bisikletçiler ikinci 
gün Konya'da pedal bastıktan sonra 
Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. 
Beyşehir'den başlayacak 3. etap, 
Alanya'da sona erecek.

ELMALI GÖĞÜBELİ SIRALAMADA 
ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Yarışın 4. günü Alanya'dan Ke-
mer'e geçecek sporcular, kritik bir 
etapta pedal çevirecek. Bisikletçiler, 
5. etapta genel sıralamanın belir-
lenmesinde etkili olacak Elmalı Gö-
ğübeli tırmanışını gerçekleştirecek. 

Elmalı'dan sonra yeniden sahile ine-
cek bisikletçiler, Fethiye-Marmaris 
ve Marmaris-Turgutreis etaplarında 
yarışacak. TUR 2021'in Bodrum'dan 
başlayacak 8. ve son etabı ise Kuşa-
dası'nda son bulacak.

TURUN ETAPLARI
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 

Turu'nun etapları ve mesafeleri şöy-
le:

1. etap: Nevşehir-Kapadokya 
(167,3 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (144,9 ki-

lometre)
3. etap: Beyşehir-Alanya (212,6 

kilometre)
4. etap: Alanya-Kemer (184,4 

kilometre)
5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübe-

li) (160,3 kilometre)
6. etap: Fethiye-Marmaris 

(129,1 kilometre)
7. etap: Marmaris-Turgutreis 

(180 kilometre)
8. etap: Bodrum-Kuşadası 

(160,3 kilometre)

3 MİLYAR İZLEYİCİYE HİTAP EDECEK
TUR 2021'i yaklaşık 3 milyar 

kişinin ekranları başından izlemesi 
bekleniyor. Uluslararası yayıncısı 
Eurosports'un olduğu turu Türkiye'de 
TRT Spor yayımlayacak.

KASAPOĞLU: 55 YILIN 
EN KUVVETLİ ORGANİZASYONUNA 

ŞAHİT OLACAĞIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, 55 yılın en 
kuvvetli organizasyonunu izleyecek-
lerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açık-
lamada, Türkiye'nin son 19 yılda 
altyapı ve tesis yatırımlarıyla dünya 
sporunda aranan ülkeler arasına 
girdiğini aktararak, "Bu yıl gelen ta-
kımlar ve katılım itibariyle 55 yılın en 
kuvvetli organizasyonuna şahit ola-
cağız. Her yıl turnuvaya farklı rotaları 
dahil ederek hem bisiklet turumuza 
derinlik katıyor, hem daha fazla in-
sanın bu organizasyona erişimini 
artırıyor, hem de ülkemizin cennet 
köşelerini dünya kamuoyunun ilgi-
sine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etapların tarihi yerlerde olacağı-
na da dikkati çeken Kasapoğlu, Etap-
larımız UNESCO Dünya Mirası  Liste-
si’nde yer alan ve atlar diyarı olarak 
adlandırılan Nevşehir, Dünya’nın 
en uzun bölünmüş bisiklet yoluna 
sahip olan ve bu yıl İslami Dayanış-
ma Oyunları’nın da gerçekleşeceği 
ilimiz Konya, dünyanın en güzel 
günbatımının gerçekleştiği Beyşe-
hir, turizm cennetlerimiz Antalya, 
Alanya, Fethiye, Marmaris, Bodrum 
ve Kuşadası’nda gerçekleşecek." 
değerlendirmesinde bulundu. n AA

Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 
33.haftasında yarın Sivas Belediyespor ile 
karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 
4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan 
Yavru Kartal, ateş hattıyla arasındaki puan 
farkını da 9’a çıkarmıştı. Son haftalarda iyi 
bir futbol sergileyen 1922 Konyaspor, Sivas 
Beleidyespor’u da yenerek çıkışını sürdür-
mek istiyor. Yarın saat 15.00’te Selçuk 
Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda oy-
nanacak karşılamayı hakem Veli Karakaya 
yönetecek. Karakaya’nın yardımcılıklarını 
Muhammet Ali Doğan ve Tansu Yılmaz ya-
parken, karşılaşmanın dördüncüm hakem-
liğini ise Reşat Onur Coşkunses yapacak.

HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 

33.haftasında yarın Sivas Belediyespor’u 
konuk edecek olan Karatay Termal 1922 
Konyaspor, son haftalardaki yakaladığı çı-
kışını sahasında sürdürmenin planlarını ya-
pıyor. Bu sezon ligde istikrar yakalamkata 
güçlük çeken ancak Levent Kartop’un takı-
mın başına gelmesiyle yeni bir çıkış yaka-
layan Yeşil-Beyazlılar son 4 müsabakada 
yenilgi yüzü görmedi. Ligde kalma adına 
mücadele veren Yavru Kartal, performan-
sıyla da küme düşme hattıyla arasındaki 
puan farkını 9’a çıkardı. Bireysel perfor-
mansların yanı sıra takım performansının 
da yükselişe geçtiği 1922 Konyaspor’da 
hedef Sivas Belediyespor karşısında gali-
biyet.

RAKİBİNE KARŞI İLK 
GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Yarın oynanacak olan Karatay Termal 
1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor mü-
sabakası öncesi şu ana kadar oynanan 5 
müsabakada 1922 Konyaspor’un galibiyeti 
bulunmuyor. Rakibine karşı kazanmakta 

zorlanan Yeşil-Beyazlılar, oynadığı 5 maç-
ta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Söz 
konusu müsabakalarda Sivas Belediyespor 
ağlarına 4 gol bırakan Yavru Kartal, kale-
sinde ise 9 gole engel olamadı. Ligin ilk 
yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1’lik 

eşitlikle sona erdi.
RAKİP 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Karatay Termal 1922 Konyaspor’un ra-
kibi Sivas Belediyespor ligde 7 maçtır galip 
gelemiyor. Bu sezon istikrarsız bir perfor-
mans sergileyen Sivas ekibi, söz konusu 7 

müsabakada 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet 
aldı. 13 beraberlikle ligin en çok berabere 
kalan takımı olan Sivas Belediyespor 32 
karşılaşma sonunda topladığı 37 puanla 
14.sırada yer alıyor. 
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor'un 
konuğu Sivas Belediye
Misli. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 33.haftasında yarın 
evinde Sivas Belediyespor’u ağırlayacak. 4 maçta topladığı 8 puanla rahatlayan Yeşil-Beyazlılar, Sivas 
Belediyespor karşısında da kazanarak üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, ligin 26.haftasın-
da yarın deplasmanda Bornova Beledi-
yespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 
14.00’te başlayacak olan maç Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nun Youtube 
hesabından canlı olarak izleyicilerle bu-
luşacak. 

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligde kritik bir karşılaşma-
ya çıkıyor. Yeşil-Beyazlılar yarın İzmir 
deplasmanında Bornova Belediyespor 
ile kozlarını paylaşacak. Geçen hafta 
evinde Manisa Büyükşehir Beleidyespor 
karşısında beklenmedik bir yenilgi alan 
Dev Kartallar, zirve yarışında ağır bir 
yara almıştı. 

Son haftalarda bir türlü istikrar yaka-
layamayan Yeşil-Beyazlılar, Bornova’yı 
yenerek kalan 4 haftada yenilgi almak 
istemiyor. 

RAKİP 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 

Basketbol’un rakibi Bornova Beledi-
yespor, ligde 3 maçtır kazanamıyor. 
Bunun yanı sıra son 9 maçta sadece 2 

galibiyet alan İzmir ekibi, 25 maç sonun-
da 12 galibiyet 13 mağlubiyetle 9.sırada 
yer alıyor. Play-Off hedefi olan Bornpva 
Belediyespor, kazanarak çıkış ararken, 
Konyaspor Basket ise hata yapmak is-
temiyor.

DEPLASMANDAKİ 9.GALİBİYETİNİ 
ALMAK İSTİYOR

Konyaspor Basketbol, ligin 26.hafta-
sında yarın Bornova Belediyespor ile kar-
şılaşırken, deplasmandaki 9.galibyetini 
almak istiyor. Bu sezon dış sahada kazan-

makta zorlanmayan Yeşil-Beyazlılar, 12 
karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet 
aldı. Öte yandan kendi sahasında ise ba-
şarılı bir grafik çizemeyen Dev Kartallar, 
sahasında oynadığı 13 maçta ise 7 galibi-
yet ve 6 mağlubiyet aldı. n İHA

Konyaspor Basket İzmir’de galibiyet arıyor

Sarayönü Belediyespor’da
hazırlıklar devam ediyor

Abdurrahman Şahin’den
Yusuf Özdemir’e ziyaret

17 Nisan’da başlayacak olan yeni sezon öncesi hazır-
lıklarını sürdüren Sarayönü Belediyespor Konya merkezde 
kampa girdi. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Sara-
yönü Belediyespor şu ifadeleri kullandı: “ Yeni sezon hazır-
lıklarını tüm hızıyla devam ettiren Sarayönü Belediyespor 
çalışma temposunu arttırdı. Konya merkezde kampa giren 
takımımız, Runup Sport Fitness Salonunda Güç ve Dayanık-
lılık Çalışmaları yapan oyuncularımız maçların başlaması-
na 1 haftadan kısa bir süre kala, lige hazır bir şekilde başla-
mak adına, hazırlıklarını günde çift antrenmanla yoğun bir 
şekilde sürdürmekte.”  n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 
Destek Hizmetleri Birimi Şube Müdürü Tamer Songur ile 
birlikte Beyşehir Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek denetim 
ve incelemelerde bulundu.

Abdurrahman Şahin, ziyaretleri kapsamında Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir’i makamında ziyaret ederek, 
ilçede yapılan ve yapılması planlanan gençlik ve spor faali-
yetleri hakkında istişarelerde bulundular. Ardından Gençlik 
Merkezi’ne geçerek gençlerle bir araya gelindi. İl Müdürü 
Abdurrahman Şahin, gençlerin talep ve isteklerini alarak 
gençlik merkezinde denetim ve incelemelerde bulundu.
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.VAN SPOR FK 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



Kartal’ın maçına Küçük atandı

Konyasporlu 2 gence milli davet

Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yö-
netecek hakemler belli oldu. İttifak Holding 
Konyaspor’un yarın oynayacağı Demir Grup 
Sivasspor maçına hakem Zorbay Küçük atan-
dı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yö-
netecek hakemler şunlar:

Bugün:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Erkan 

Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Cü-

neyt Çakır
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ali 

Palabıyık
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Hol-

ding Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport 

TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 

Serkan Tokat
19.00 Büyükşehir Belediye Erzu-

rumspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malat-

yaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep: Mete Kal-

kavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel De-

nizlispor: Yasin Kol
 n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un son yıllar-
da altyapıya verdiği önem meyvelerine her 
geçen gün daha fazla veriyor. Altyapısında 
yetenekli isimler bulunan Yeşil-Beyazlıların 
genç yetenekleri Buğra Yıldırım ve Deniz Er-
taş U16 Milli Takımın aday kadrosuna davet 
edildi. 

U16 Milli Takımın 12-21 Nisan tarihleri 
arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı 
aday kadrosunda iki Konyasporlu genç oyun-

cunun yer alması ise Konyasporlu taraftarları 
gururlandırdı. 

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 
12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de 
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp 
ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Öte yandan sosyal medya hesabından 
bir gönderi yayımlayan Konyaspor kulübü 
‘Tebrikler çocuklar’ başlığı adı altında bir 
paylaşımda bulundu. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor ligde 
kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ye-
şil-Beyazlılar, yarın saat 13.30’da 
deplasmanda Sivasspor ile kozları-
nı paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stad-
yumu’nda oynanacak müsabakada 
hakem Zorbay Küçük düdük çala-
cak. Küçük’ün yardımcılıklarını Er-
dem Bayık ve Bilal Gölen yaparken, 
karşılaşmanın dördüncü hakemliği-
ni ise Bülent Birincioğlu yapacak. 
Son 4 maçta yenilgi yüzü görme-
yen ve 8 puan toplayan Konyaspor, 
Sivas deplasmanında bu çıkışını 

sürdürmek isterken, ev sahibi Si-
vasspor’un son 10 maçta yenilme-
mesi ise dikkat çekiyor. 

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR
İttifak Holding Konyaspor, yarın 

oynayacağı Sivasspor maçını ka-
zanarak ilk yarıda mağlup olduğu 
rakibine karşı rövanşı almak istiyor. 
İlhan Palut’un göreve gelmesiyle 
çıkışa geçen Yeşil-Beyazlılar, son 4 
maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Söz 
konusu karşılaşmalarda Alanyaspor 
ve Erzurumspor’u mağlup eden 
Anadolu Kartalı, Kasımpaşa ve 

Ankaragücü ile de berabere kaldı. 
Bu serisini devam ettirmek isteyen 
Konyaspor, Sivas deplasmanında 
kazanarak kalan haftalara rahat bir 
şekilde hazırlanmanın hesaplarını 
yapıyor.

SON 10 MAÇTA EŞİTLİK VAR
Süper Lig’in 34.haftasında ya-

rın oynanacak olan Demir Grup Si-
vasspor-İttifak Holding Konyaspor 
maçı öncesinde oynanan son 10 
karşılaşmada eşitlik var. Kon-
yaspor, rakibini söz konusu müsa-
bakalarda 3 kez mağlup ederken 3 

kez de mağlup oldu. 4 karşılaşmada 
ise eşitlik bozulmadı. Anadolu Kar-
talı, Sivasspor ağlarına 14 gol bıra-
kırken, kalesinde ise 11 gole engel 
olamadı. Ligin ilk yarısında Medaş 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 
oynanan karşılaşmayı ise Sivasspor 
1-0 kazandı.

RAKİP 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig'in 33. haftasında son 

olarak deplasmanda Antalyaspor'u 
4-2 mağlup eden Demir Grup Si-
vasspor, yenilmezlik serisini 10 
maça çıkarttı. Sezonun ikinci yarı-

sına deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 
mağlup olarak başlayan Sivas ekibi, 
daha sonra çıktığı 10 maçta da ye-
nilgi yüzü görmedi. Ligin 23. haf-
tasında iç sahada Erzurumspor ile 
golsüz berabere kalan kırmızı-be-
yazlılar, sonraki hafta deplasman-
da Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Si-
vasspor, 25. haftayı bay geçerken, 
26. haftada konuk ettiği Hes Kablo 
Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başardı. 
Sivas temsilcisi, 27. hafta deplas-
manda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. 
haftada evinde Hatayspor'la 1-1 ve 

29. haftada da dış sahada Galatasa-
ray'la 2-2 berabere kaldı. Ligin 30. 
haftasında iç sahada Karagümrük'ü 
1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı 
ekip, 31. haftada ise deplasmanda 
Göztepe'yi 5-3'lük skorla yendi. Si-
vas temsilcisi ligin 32. haftasında 
evinde Trabzonspor ile golsüz bera-
bere kalarak puanları paylaştı. Ligin 
33. haftasında deplasmanda Antal-
yaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başa-
ran Sivasspor, yenilmezlik serisini 
10 maça yükseltti. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 31 21 4 6 66 31 35 67
2.FENERBAHÇE 32 19 6 7 56 32 24 63
3.GALATASARAY 31 19 4 8 61 30 31 61
4.TRABZONSPOR 32 16 9 7 40 31 9 57
5.GAZİANTEP FK 31 13 11 7 46 34 12 50
6.ALANYASPOR 32 14 7 11 49 34 15 49
7.HATAYSPOR 31 14 7 10 51 37 14 49
8.KARAGÜMRÜK 32 13 9 10 47 38 9 48
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.MALATYASPOR 31 7 12 12 39 45 -6 33
16.ANKARAGÜCÜ 31 9 6 16 37 50 -13 33
17.BAŞAKŞEHİR 32 8 9 15 35 51 -16 33
18.KAYSERİSPOR 31 8 9 14 24 40 -16 33
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

Konyaspor’da hedef 
çıkışı sürdürmek

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 34.haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 
karşı karşıya gelecek. Son 4 maçta 8 puan toplayarak yükselişe geçen Anadolu Kartalı, Sivas deplasmanında bu çıkışını sür-

dürmenin peşinde. Öte yandan yarın saat 13.30’da başlayacak olan müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak
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