
Başkan Altay kolları sıvadı SOBE’de en iyi slogana ödül
Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, Konya’nın önemli 
yatırımlarından biri olan Yeni 
YHT Tren Garı Binası ile De-
miryolu Caddesi’nin kesiştiği 
noktaya yapılacak alt geçidin 
temelini atıyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 4 Nisan 
Perşembe günü yapılacak 
temel atma törenine bütün 
vatandaşları davet etti.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Selçuklu Otizmli Bi-
reyler Eğitim Vakfı’nda 
(SOBE) 2 Nisan Dünya 
Otizm Günü’nde otizm 
ve vakıf çalışmalarına 
dikkat çekmek amacıy-
la ‘Otizm Farkındalık’ 
etkinliği düzenlendi.  
Etkinlikte SOBE Slogan 
yarışmasında dere-
ceye giren sloganlar 
ödüllendirildi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

250 milyon dolarlık iş 
hacmi için geliyorlar

Martta en çok zam
sivri bibere geldi

1.2 milyar dolarlık takım tezgâhları sektörü MAKTEK 
Fuarı ile Konya’dan dünyaya açılacak. 10-13 Nisan 

tarihleri arasında Konya Tüyap Fuarcılık Merkezi’nde 
yapılacak olan fuarda sanayiciler 250 milyon dolarlık iş 

hacmi için Konya’da buluşacak. 
n SAYFA 13’TE

Mart 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 
maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 

maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin 
ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Mart ayında 
fiyatı en çok yükselen ürün, yüzde 43,81’le biber oldu. 

n SAYFA 7’DE

03 Pedallar otizmli 
çocuklar için çevrildi 12 KTÜN, tanıtım 

faaliyetlerine başladı 13 Aile hekiminin darp
edilmesine tepki

Kanser hastalığını
yenmek mümkün

Otomobil takla
attı: 1 ölü, 4 yaralı 

Leylekler
çöplüğe tünedi

Kanserin en önemli nedenleri-
nin sağlıksız beslenme, sağlık-
sız ortamlarda çalışma ve tütün 
mamulleri tüketimi olduğunu 
söyleyen Dr. Seyit Karaca, 
kanser hastalığını yenmenin 
mümkün olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Karapınar Ereğli Karayolu’nun 
9. kilometresinde seyir halin-
deki otomobilin kontrolden 
çıkarak şarampole takla atması 
sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi hayatını kay-
betti, 4 kişi de yaralandı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

İlkbahar mevsiminin habercisi 
leylekler, hava sıcaklıklarının 
mevsim normallerinin altında 
seyretmesi nedeniyle, Beyşe-
hir’de yiyecek bulmakta zor-
lanınca ilçedeki evsel atıkların 
döküldüğü çöplüğe yöneltti.
n HABERİ SAYFA 7’DE
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İşte mahallenin muhtarları
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi 
mahalle muhtarlıkları için Konya genelindeki 
mahallelerde çok sayıda aday çıktı. 
Muhtarlığa artan talep, mahallelerdeki yarışı 
da kızıştırdı. Her mahalleden çok sayıda 
adayın çıktığı muhtarlık seçimleri, renkli 
görüntülere de sahne olmuştu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Konya’da 
kazanan muhtarlar da belli oldu. Buna 
göre Selçuklu’da 72 mahalle, Meram’da 
69 mahalle, Karatay’da 81 mahalle olmak 
üzere toplamda 222 mahallenin muhtarı 
belirlendi. Çok sayıda kadın adayın olduğu 
seçimlerde merkez ilçelerde sadece 1 kadın 
muhtar kazanabildi. 
n MUHTARLARIN LİSTESİ 8-9’DA

Seferber oldular!
İstihdamın artmasının çok 
yönlü katkılarının olacağını 

belirten KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk, “Konya iş dünyası da 

istihdam seferberliği konusunda 
düzenlediğimiz programa 
yoğun katılım sağlayarak 

istihdama katkı sağlıyor” dedi

İSTİHDAMA KONYA 
DESTEK VERİYOR

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk,  Yenigün Gazetesine istihdam sefer-
berliği hakkında değerlendirmelerde bu-
lundu. İşverenlere önemli teşvikler geldiğini 
belirten Öztürk, “Biz de Konya Ticaret Oda-
sı olarak Konya’da faaliyet gösteren diğer 
odalarla birlikte yoğun bir şekilde istihdam 
seferberliğine destek veriyoruz. Ümit ediyo-
rum ki hayırlı sonuçlar iyi sonuçlar çıkar diye 
ümit ediyorum” dedi.

ZOR DURUMDAN 
BİRLİKTE ÇIKARIZ

İstihdamın artmasının önemli olduğuna 
işaret eden Başkan Öztürk, “İstihdamın art-
masının çok önemli katkıları var. İstihdamın 
sosyal katkısı daha çok. Konya iş dünyası da 
istihdam seferberliği konusunda düzenledi-
ğimiz programa yoğun katılım sağlayarak is-
tihdama katkı sağlıyor. Ülkemizi yaşanan zor 
durumda iş adamlarımız ile el birliği ile çı-
karmalıyız diye düşünüyorum” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

MİRAÇ KANDİLİ 
İDRAK EDİLDİ

‘BİRLİK VE İSTİŞAREYLE
HAREKET EDECEĞİZ’

Camiler doldu taştı 

Altay’dan teşekkür ziyaretleri

Konya’da Miraç kandili dolayısıyla vatandaşlar ca-
milere akın ederken, akşam saatlerinde başlayan 
kandil gecesi etkinlikleri gecenin ilerleyen saatleri-
ne kadar devam etti. Miraç Kandili sebebi ile Mev-
lana Türbesinde yoğunluk yaşandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı’yla birlikte 
parti teşkilatlarına teşekkür ziyaretleri yaptı. Altay, 
birlik – beraberliğin ve istişarenin üs düzeyde ol-
duğu bir dönem yaşayacaklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE
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Başkan Altay yeni döneme hızlı başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın önemli ya-

tırımlarından biri olan Yeni YHT Tren Garı Binası ile De-
miryolu Caddesi’nin kesiştiği noktaya yapılacak alt geçi-
din temelini atıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 
temel atma törenine bütün vatandaşları davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Yüksek Hız-
lı Tren (YHT) Garı Alt Geçidinin temelini atıyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya’nın önemli yatırımlarından biri olan Yeni Yüksek 
Hızlı Tren Gar Binasının bu yılın ikinci yarısında hizmet 
vermeye başlayacağını belirterek, vatandaşların tren 
garından daha rahat faydalanabilmesi için gar bina-
sı ile Demiryolu Caddesi’nin kesiştiği noktaya alt geçit 
yapacaklarını söyledi. Yaklaşık 22 milyon lira maliyetle 
hayata geçirilecek alt geçidin, trafiği rahatlatmasının ya-
nında otopark alanıyla da yolculara rahatlık sağlayacağı-
nı, yaya giriş-çıkışlarını daha emniyetli hale getireceğini 
kaydeden Başkan Altay, 4 Nisan Perşembe günü saat 
16.30’da gerçekleştirilecek Yeni YHT Garı Alt Geçidi 
Temel Atma programına bütün Konyalıları davet etti.
n HABER MERKEZİ

İstihdamın artmasının çok yönlü katkılarının olacağını belirten KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya iş dünyası da istih-
dam seferberliği konusunda düzenlediğimiz programa yoğun katılım sağlayarak istihdama katkı sağlıyor” dedi

‘Çok önemli katkıları var’

Türkiye’nin tarım ve sanayi 
konusunda önemli yerde olan Kon-
ya’da iş dünyası temsilcileri 2019 
yılı için belirlenen yeni istihdam 
hedefi kapsamında çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kapsamda Konya 
Ticaret Odası (KTO), Konya Tica-
ret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi 
Odası (KSO) ev sahipliğinde; Konya 
iş dünyasını temsil eden kurumla-
rın temsilcilerinin katılımı ile dü-
zenlenen toplantılar ile Konyalı iş 
adamlarına istihdam seferberliği 
hakkında bilgilendirmeler yapılı-
yor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı üzerine Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) işbirliğinde hazırlanan 
“Burası Türkiye Burada İş Var” 
sloganıyla başlatılan istihdam sefer-
berliği 2019 programına Konya iş 
dünyası tam destek veriyor. Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret 
Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk,  
Yenigün Gazetesine istihdam sefer-
berliği hakkında değerlendirmeler-
de bulundu. 

‘İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE 
TAM DESTEK VERİYORUZ’

Konya Ticaret Odası olarak 
Konya’da faaliyet gösteren diğer 
odalarla birlikte yoğun bir şekilde 
istihdam seferberliğine destek ver-
diklerine dikkat çeken Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan 
Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “2018 
Ağustos ayında başlayan ve hala de-
vam eden ekonomik zorluklardan 

beraber geçiyoruz. Bütün iş alemi 
olarak kur atağı ile beraber başlayan 
bu ekonomik zorlukların biran önce 
bitmesi için hep beraber gayret gös-
teriyoruz. Türkiye kur atağı ile birlik-
te ekonomik zorluğa girdi. İlk önce 
kurda çok büyük yükselme oldu. 
Kurdaki yükselme ile beraber dö-
vizde ve enflasyonda bir yükselme 
oldu. Yoğun çabalarla öncelikle kur, 
daha sonra faiz ve enflasyon kontrol 
altına alındı. İstediğimiz seviyeler-
de olmasa da. Bunların olumsuz bir 
yansıması olarak da işsizlik rakamla-

rı yükselmeye başlandı. Ocak ayında 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) yapılan ekonomi şurasında, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan yeni bir istihdam seferberli-
ğinin başlatılmasını talep etti. TOBB 
ve 365 oda ve borsada bu çerçe-
vede istihdam seferberliği başlattı. 
Bununla beraber çok güzel teşvik 
uygulamaları geldi. Bizde Konya Ti-
caret Odası olarak Konya’da faaliyet 
gösteren diğer odalarla birlikte yo-
ğun bir şekilde istihdam seferberliği-
ne destek veriyoruz. Ümit ediyorum 

ki hayırlı sonuçlar iyi sonuçlar çıkar 
diye ümit ediyorum” dedi.

‘İSTİHDAMIN ARTMASININ ÇOK 
ÖNEMLİ KATKILARI VAR’

İstihdamın artmasının önemli 
olduğuna dikkat çeken Başkan Öz-
türk,” İstihdamın artmasının çok 
önemli katkıları var. İstihdamın sos-
yal katkısı daha çok. Konya iş dünya-
sı da istihdam seferberliği konusun-
da düzenlediğimiz programa yoğun 
katılım sağlayarak istihdama katkı 
sağlıyor. Düzenlediğimiz program-
lara Valimiz Cüneyit Orhan Toprak,  

SGK Konya İl Müdürü Murat Mus-
tafa Yavuz ve İŞKUR Konya İl Mü-
dürü Emrah Keleş’in de katılımları 
ile gerçekleştiriyoruz. İşadamlarımız 
istihdam seferberliğine ilgili. Bunun 
sonuçlarını daha ilerideki süreçlerde 
göreceğiz. İşsizlik konusunda el bir-
liği ile elimizi taşın altına koymamız 
gerekiyor. Bu sosyal bir konu. Ülke-
mizi yaşanan zor durumda iş adam-
larımız ile el birliği ile çıkarmalıyız 
diye düşünüyorum” şeklinde ko-
nuştu. İstihdam Seferberliği 2019 
kampanyası hakkında da bilgi veren 

Öztürk, “İşverenlerimiz Nisan ayı 
sonuna kadar sağlayacağı her ilave 
istihdam için, 3 ay boyunca prim ve 
verginin yanında ücret de ödemiyor.
Yine yeni istihdamın SGK primine , 
vergisine destek veriliyor. İşveren-
ler, Aralık 2020’ye kadar her yeni 
istihdam için 12 ay süresince SGK 
primlerini ve vergilerini ödemiyor. 
Kadın,genç ve engelli istihdamında 
ise bu destek 18 ay. İmalat ve bili-
şim sektöründeki istihdamlarda ise 
daha yüksek tutarlarda pirim deste-
ği sağlanılıyor. Kısa Çalışma Ödene-
ği ile işyerinde çalıştırma sürelerini 
geçici olarak azaltmak durumda ka-
lan işverenlere,3 ay boyunca azaltı-
lan süreye ilişkin çalışanların ücreti 
devletten kısa çalışma ödeneği baş-
vuruları İŞKUR üzerinden gerçek-
leşiyor. Burada İş Var Teşvik Paketi 
kapsamında Asgari Ücret Desteği 
sağlanılıyor. Bu kapsamda 2019 yılı 
için 12 ay süreyle , çalışma sayısı 
500’e kadar olan işverenlere aylık 
150 TL , 500 ve üzeri çalışanı olan 
işverenlere aylık 101 TL asgari üc-
ret desteği veriliyor. SGK primlerini 
düzenli ödeyen işverenlere 5 puan-
lık indirim devletimizden. Yine kal-
kınmada öncelikli 51 ilde, işverenler 
tarafından ödemesi gereken SGK 
primlerinin 5 puanlık indirimine ila-
ve olarak 6 puanlık indirim devlet-
ten-İşverenlerimiz Burası Türkiye, 
Burada İş Var sloganı ile başlatılan 
istihdam seferberliği 2019 kam-
panyasını  detaylarını odamızdan 
ve http://istihdamseferberligi.tobb.
org.tr/ işadamlarımız öğrenebilirler” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya 
Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk,  Yenigün Gazetesine 

istihdam seferberliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda (SOBE) 2 Nisan Dünya Otizm Günü’nde otizm ve vakıf çalışmalarına dikkat çekmek 
amacıyla ‘Otizm Farkındalık’ etkinliği düzenlendi.  Etkinlikte SOBE Slogan yarışmasında dereceye giren sloganlar ödüllendirildi

SOBE, sloganlarını buldu
Selçuklu Belediyesi’nin önemli 

sosyal sorumluluk projelerinden ve 
Türkiye’nin Otizm alanındaki örnek 
merkezlerinden biri olan Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nde 
(SOBE) 2 Nisan Dünya Otizm Far-
kındalık Günü dolayısıyla çeşitli et-
kinlikler düzenlendi. 

Otizm farkındalığı oluşturmak 
ve SOBE Vakfının bilinirliğini arttır-
mak amacıyla düzenlenen program 
kapsamında “Slogan Bul Umut Ol” 
temasıyla düzenlenen sloganın ya-
rışması ödül töreni de gerçekleştiril-
di. Yaklaşık 750 başvurunun olduğu 
yarışmada birinci “Gözlerini Benden 
Kaçırma”, ikinci “Elim Sende” üçün-
cü ise “Yakınlaş, Sevgini Paylaş” slo-
ganları oldu.   

Otizmli çocukların bu mutlu gü-
nünde boya ile el basma ve gökyü-
züne mavi balon bırakma etkinlikleri 
de gerçekleştirildi. Otizm Günü’nde 
SOBE’nin yanı sıra Selçuklu Beledi-
yesi’nin sembol binalarından Tropi-
kal Kelebek Bahçesi de otizmin rengi 
olan maviye boyandı.   

SOBE Vakfı’nda düzenlenen 
programda Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
Başkanı Mustafa Ak, Konya İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Uy-
gun, SOBE Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Selçuklu Belediyesi Başkan Yardım-
cıları, Konyaspor Futbol Akademi-
sinden öğrenciler de otizmli çocuklar 
ve ailelerini yalnız bırakmadı.
‘SOBE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR’

SOBE Vakfı kurulduğu günden 
beri bir çok aşamalardan geçtiği-
ni ifade eden SOBE Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Ak; “İlk 
başlarda sistemin oturması adına 
emekleyerek başladık. Daha sonra 
çalışma arkadaşlarımız olan değerli 
hocalarımız katıldı, eğitim ve idari 
kadromuz gelişti. Yine kurumsallaş-
ma eksikliğini tamamlama yönünde 
de adımlar attık. SOBE, üçlü işletme 
olarak; vakıf, belediye ve üniversite 
işbirliği modeli olarak Türkiye’de 
tek kuruluştur. Bu noktada Türki-
ye’nin diğer illerine de örnek olmak 
istiyoruz. Bugün kurumsallaşmanın 
bir diğer aşaması da SOBE’ye ait bir 
slogan olması idi. Geçtiğimiz günler-

de bir slogan yarışması başlatmıştık, 
yarışma neticelendi ve çok beğe-
nilen bir slogan birinci oldu. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.

‘OTİZM FARKINDALIĞINI 
ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR’

Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Vakfı’nın (SOBE) iki yılı aşkın 
bir süredir otizmli çocuklara yöne-
lik faaliyetlerini sürdürdüğünü ifa-
de eden Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,” Biz burada 
artık mezun vermeye ve neticeler 
almaya başladık. Özellikle küçük 
yaşlardaki çocuklarımız buraya gel-

dikleri zaman çok olumlu neticeler 
alınıyor. Merkezimizde bir taraftan 
eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri 
devam ederken bir taraftan da bizim 
otizmle ilgili farkındalığı arttırmamız 
gerekiyor.  Bunu yaparken hem ai-
lelerimizin otizmle ilgili bilgi sahibi 
olmasını sağlamalı hem de burada 
yürütülen faaliyetlere Konyalı hem-
şehrilerimizin  destekte bulunması 
için için farkındalığı arttırmamız ge-
rekiyor. Selçuklu Belediyesi olarak 
önümüzdeki süreçte bununla ilgili 
çok ciddi faaliyetler yürüteceğiz. Sa-
dece merkezimizde değil merkezi-
miz dışında da çok sayıda faaliyetler 

yürüterek SOBE’nin desteklenmesi 
ve daha kurumsal bir şekilde bura-
daki faaliyetlerini devam ettirebil-
mesi için elimizden gelen çalışmaları 
hep birlikte yapacağız. 

‘SOBE EN BÜYÜK DEĞERİMİZ’
SOBE’nin Türkiye’de örnek bir 

proje olduğunu söyleyen Başkan 
Pekyatırmacı, “Değerli Büyükşehir 
Belediye Başkanımızın bize bıraktığı 
en büyük emanet SOBE. Onun için 
biz SOBE’ye her zaman sahip çıktık 
ve sahip çıkmaya da devam edece-
ğiz. Burası bizim en büyük değer-
lerimizden bir tanesi. Bu projenin 
Türkiye’de başka bir örneği yok ve 

Avrupa’daki sayılı iyi örneklerden 
biri.  Buradaki yaptığımız çalışmaları 
sürekli geliştirmek için uğraşıyoruz. 
Eğitimci sayısının daha artmasıyla 
birlikte çok daha fazla çocuğumu-
za, gencimize de hizmet verme im-
kanımız olacak. Ben burada eğitim 
faaliyetlerini sürdüren ekibimize ko-
laylıklar diliyorum, yönetimde görev 
alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 
Binyamin Hocamıza bize sunduğu 
katkılardan dolayı teşekkürlerimi su-
nuyorum. Vakfımıza Başkanımızın 
şahsında çok yoğun çabalarından, 
gayretlerinden dolayı özellikle te-
şekkür etmek istiyorum. Büyükşe-

hir Belediye Başkanımız daha önce 
olduğu gibi aynı şekilde desteğini 
devam ettiriyor. Özellikle Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza da bize 
sunduğu katkılardan ve destekler-
den dolayı özellikle teşekkür etmek 
istiyorum”  ifadelerini kullandı. 

‘SOBE İLE KARANLIĞA BİR MUM 
YAKIYORUZ’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay konuşma-
larında SOBE’nin önemine değindi. 
“Bir çok zorluklardan bir çok sıkın-
tılardan geçen SOBE bugün gelinen 
noktada hem fiziki yapısı, hem eği-
tim kalitesi hem de öğrenci sayısıy-
la Türkiye’nin en önemli markala-
rından biri haline dönüştü. Sadece 
Konya’da değil Türkiye’de bir çok 
insan SOBE’yi ziyaret ederek, bura-
da ki uygulamaları örnek alıp kendi 
şehirlerinde bu tür projeleri yürüt-
meyi arzu ediyorlar. Bir çok kamu 
kurum kuruluşu burada incelemeler 
yapıyorlar. Bundan büyük mutluluk 
duyuyoruz.” dedi. 

Otizmin farkındalığına önem 
gösterilmesini söyleyen Başkan Al-
tay “Karanlığa karşı bir mum yakmış 
oluyoruz, inşallah bu mum başka 
mumlar yakarak etrafın aydınlan-
masına büyük bir katkı sağlayacak-
tır. SOBE çok daha güzel günlere 
kavuşacak ve daha çok çocuğumu-
zun hayatında önemli değişiklikler 
oluşacak, buna inancımız tam. 2 Ni-
san Dünya Otizm Günü. Bu vesile ile 
bir farkındalık etkinliği düzenliyoruz. 
Buradan Konyalı hemşehrilerimize 
sesleniyorum. Ekrandan görerek 
bunu yaşama şansınız yok, herkesi 
SOBE Vakfımızın merkezini görme-
ye, burada ki çocuklarımızla iletişim 
haline geçmeye ve burada ki vakfı-
mıza katkı sağlamaya davet ediyo-
rum. Çocuklarımıza ve ailelerimize 
hürmet ediyorum. Rabbim yolunu-
zu açık etsin, işimizi kolaylaştırsın. 
Buradan vakıf yönetimimize, başka-
nımıza ve Selçuklu Belediyesi Baş-
kanımıza bu hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 2 Nisan Otizm 
Günü’nün Türkiye’deki otizmli ço-
cuklarımızın geleceği için yeni bir 
başlangıç olmasını temenni ediyo-
rum.”  diyerek sözlerini tamamladı.

Otizm farkındalığı için düzen-
lenen program fotoğraf çekimi ile 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Pedallar otizmli çocuklar için çevrildi
Konya Teknik Üniversite-

si (KTÜN) Bisiklet Topluluğu ile 
KTÜN Evrensel Mimari ve Yaşam 
Öğrenci Topluluğu üyeleri, Otizm 
Farkındalık Günü kapsamında, 
mavi balonlar eşliğinde bisiklet 
turu düzenledi.

Alaeddin Keykubat Kampü-
sü’nde başlayan ve Selçuklu Özel 
Eğitim İş Uygulama Okulu’nda 
sona eren bisiklet turunda, üniver-
site öğrencileri Selçuklu Özel Eği-
tim İş Uygulama Okulu’nda otizmli 
çocuklarla bir süre bisiklet sürerek, 
müzik eşliğinde eğlendi.

KTÜN Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim Üyesi, Evren-
sel Mimari ve Yaşam Öğrenci 
Topluluğu Akademik Danışmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Yılmaz 
Çakmak, yaptığı açıklamada, 
Otizm Farkındalık Günü’nde, 

otizmli bireylere dikkat çekmek 
amacıyla mavi balonlar eşliğin-
de güzel bir etkinlikte bir araya 
geldiklerini söyledi. Herkesin bu 

farkındalık hareketinin bir par-
çası olmasının önemli olduğunu 
ifade eden Çakmak, “Otizmli bi-
reylerin iyileşmesinde eğitim fak-

törünün en etkili yöntem olduğu 
düşünülüyor. Dolayısıyla eğitime 
erken yaşlarda başlanması, eği-
tim imkanlarından faydalanıl-

ması otizmde oldukça önemli bir 
alan. KTÜN Rektörlüğü Engelli 
Öğrenci Birimi ve KTÜN Mimar-
lık Bölümü olarak toplumumuzda 

bu farkındalığın artarak devam 
etmesine katkı sağlamak istiyo-
ruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Mustafa Ak Ahmet Pekyatırmacı Uğur İbrahim Altay
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Başkan Altay, Miraç Kandilinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, mü-
barek Miraç Kandili dolayısıyla 
Kapu Camii ve Mevlana Türbesi’n-
de Konyalıların kandil bereketine 
ortak oldu. Konya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Miraç Kandili nedeniyle vatandaş-
larla buluştu. Başkan Altay, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile Karatay Belediye 

Başkanlığına seçilen Hasan Kılca 
ve Meram Belediye Başkanlığına 
seçilen Mustafa Kavuş ile birlikte 
önce Kapu Camii’nde, ardından 
da Mevlana Meydanı ve Mevlana 
Türbesi’nde vatandaşların kandil 

bereketine ortak oldu. Vatandaş-
ların Miraç Kandilini tebrik eden 
Altay, edilen dualarda şehrimizin, 
ülkemizin ve mazlum milletlerin 
unutulmamasını istedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir, Miraç’ı Seyyid 
Harun Camii’nde eda etti

Arkasından okunsun diye
Yasin-i Şerif dağıtıyor

Miraç Kandili nedeniyle Seyid-
harun Camii’nde kandil gecesi eda 
edildi. Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seyidharun Ca-
mii’nde kılınan yatsı namazının ar-
dından kandil gecesini eda etmek 
üzere toplanan cemaatin kandille-
rini kutladı.

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay ve Mec-
lis üyeleri Seyidharun Camiinde 
kılınan namazın ardından cami 
cemaati ile sohbet ederek kandil-
lerini kutladılar. Miraç Kandil’ini, 
Seyidharun Camii’nin manevi ha-
vası içerisinde eda etmek isteyen 
vatandaşlara; Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, eşi Melek Tutal ve 
AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin 
Atalay tarafından karanfil hediye 
edildi.

Miraç Kandil’ine kavuşmanın 
sevinç, huzur ve mutluluğunu ya-
şadıklarını ifade eden Başkan Tu-
tal, “Merhamet kapılarının ardına 
kadar açıldığı ve mübarek üç aylar 

içerisinde yer alan, içinde büyük 
hikmetler bulunduran, mucizelerle 
dolu Miraç Kandili, biz Müslüman-
lar için büyük bir öneme sahiptir. 
Peygamber Efendimizin, Yara-
dan’ın huzuruna yükseldiği günü 
ifade eden Miraç Kandil’inin, dar-
gınlıkları gidermek, nefisleri terbi-
ye etmek, hayatın muhasebesini 
yapmak için önemli bir fırsat oldu-
ğunu unutmamalıyız. Bu mübarek 
gecede kardeşlik, birlik ve beraber-
liğimizin güçlenmesine, insani ve 
ahlaki değerlerimizin yeniden can-
lanmasına gayret göstermeliyiz. 
Miraç hadisesi bizlere ilahi rahmet 
ve huzura erişmenin, hakikat ara-
yışında zirveye ulaşmanın, kalp ve 
ruh temizliğinden, ahlaki erdem-
lere yükselmekten geçtiğini bil-
dirmektedir. Bu mübarek gecede 
Cenab-ı Allah’a yapacağımız dua-
larımız ile İslam Âleminin birlik ve 
beraberlik içerisinde barış ve huzur 
getirmesini diliyor, tüm İslam Âle-
minin Miraç kandilini kutluyorum’’ 
dedi. n HABER MERKEZİ

Konya’da yaşayan 83 yaşındaki 
Ayşe Mutlu, arkasından okunması 
için ölmeden önce Yasin-i Şerif ki-
tapları dağıtıyor. Karatay ilçesinde 
bir apartman dairesinde tek başı-
na yaşayan Ayşe Mutlu, öldükten 
sonra arkasından okunması için 
kendi adına 400 Yasin-i Şerif’in 
bulunduğu cüz bastırdı. Ziyaret-
çilerine Yasin-i Şerif kitabı hediye 
eden Mutlu, okuyanların kendisini 
hatırlamasını ve arkasından dua 
etmelerini istiyor. Mutlu, “Kendi 

işimi kendim gördüm. ‘Herkes ar-
kamdan bana dua okursa ahirette 
rahat ederim’ diye düşündüm. Bu 
yüzden param varken bastırmak 
iyi oldu.” dedi. Öte yandan çev-
resinde hayır işlerine düşkünlüğü 
ile bilinen Mutlu, daha önce de 
okullara kendisi ve ölen eşi adına 3 
çeşme yaptırdı. Mutlu, para birik-
tirmeye devam ettiğini ve birikim-
lerini hayır işleri için harcayacağını 
sözlerine ekledi.
n AA

Konya’da Miraç kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken, akşam saatlerinde başlayan kandil gecesi etkinlikleri 
gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Miraç Kandili sebebi ile Mevlana Türbesinde yoğunluk yaşandı 

Birlik ve beraberlik
için dualar edildi

Konya’da Miraç kandili dola-
yısıyla vatandaşlar camilere akın 
ederken, akşam saatlerinde başla-
yan kandil gecesi etkinlikleri gece-
nin ilerleyen saatlerine kadar de-
vam etti. Miraç Kandili nedeniyle 
yurdun dört bir yanında olduğu gibi 
Konya’da bulunan camilerde kandil 
programı düzenlendi. Vatandaş-
lar camileri doldurdu. Düzenlenen 
programlarda Kur’an-ı Kerimler, 
mevlitler okundu, dualar edildi. Mi-
raç Kandili’nde Müslümanlar elleri-
ni Sema’ya açarak af diledi, vatanı-
mız için dua etti.  Kandil gecesinde 
Mevlana Müzesi başta olmak üzere 
Konya genelinde bulunan camiler 
doldu taştı. Sultan Selim Camiinde 
düzenlenen mevlit programı İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu’nun sohbeti 
ile başladı. Poçanoğlu vaazında gü-
nün anlam ve önemi belirten bir ko-
nuşma yaptı. İl Müftüsü Poçanoğlu, 
“ Mescidi Aksa’nın selameti, işgal 
ve zulmün bertaraf edilmesi için, 
birlik içerisinde beraberlik içerisinde 
olmak ve özellikle beraberlik içeri-
sinde çalışmak müminlere Cenabı 
Allah’ın yüklediği en büyük sorum-

luluktur. Cenabı Allah bizleri bir ve 
beraber eylesin inşallah.  Yüce Rab-
bimizden kulluktan, insani değer-
lerden en yüce mertebeleri yükselişi 
simgeleyen Miraç Gecesinin Müs-
lümanların birlik ve beraberliğine, 

insanların barış ve hidayetine vesile 
olmasına, aziz milletimizin ve tüm 
insan aleminin, şehrimizin, Miraç 
Gecesinin Mübarek olmasını Cenabı 
Allahtan niyaz ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

MEVLANA’DA KANDİL YOĞUNLUĞU 
Miraç Kandili münasebetiyle 

çok sayıda vatandaş Hazreti Mevla-
na’nın türbesini ziyaret etti. Vatan-
daşlar, Hazreti Mevlana’nın sandu-
kası önünde dua etti. 

Mübarek gecede, Yatsı namazı-
nı kılıp türbeyi ziyaret eden vatan-
daşlar, gecenin ilerleyen saatlerine 
kadar kaldı. Vatandaşlar, İslam ale-
minin Miraç Kandili’ni tebrik ede-
rek, “Rabbim bu günlere herkesin 
tekrar kavuşmasını nasip etsin. Her-
kese sağlık sıhhat versin, bizleri de 
vatansız ve bayraksız bırakmasın” 
diye dua ettiklerini söyledi.

TORKU’DAN 
VATANDAŞLARA İKRAM

Miraç Kandili münasebetiyle 
çok sayıda vatandaş Hazreti Mev-
lana’nın türbesini ziyaret etti. Miraç 
Kandili Dolayısıyla Mevlana Türbe-
sine ve Mevlana Meydanına gelen 
vatandaşlara Konya Şeker’in kuru-
luşu olan Torku tarafından çeşitli 
ikramlar yapıldı.

 Yapılan ikramlara vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Poçanoğlu
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Rüştü Ecevit, MTTB’nin gençlik çalışmalarını anlattı
Milli Türk Talebe Birliği’nin 

53. Dönem Genel Başkanı Rüş-
tü Ecevit, Fatih Gençlik Vak-
fı Konya Şubesi’ni ziyaret etti. 
Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in 
beyanıyla Milli Türk Talebe Bir-
liği’nin sütbeyaz dönemini baş-
latan 50. Dönem Genel Başkanı 
Ömer Öztürk Ağabey’den son-
raki dönemde, MTTB’de aynı 
çizgiyi devam ettiren 53. Dönem 
Genel Başkanı Rüştü Ecevit, 
Fatih Gençlik Vakfı Konya Şu-
besi’ni ziyaret ederek gençlerle 
hasbihalde bulundu. 

Rüştü Ecevit konuşmasın-
da Milli Türk Talebe Birliği’nin, 
Mahmud Sami Ramazanoğlu ta-
rafından “İnşallah orada İslâmî 
gençlik yetiştirmeye vesile olur-
sunuz!” hitabı ile Başkanlık va-
zifesini kabul eden Ömer Öztürk 
Ağabey ile birlikte, onun sevk 

ve idaresiyle, liderliğiyle önemli 
işleri başardığını ve Müslüman 
gençlik potansiyelinin meydana 
geldiğini ifade etti. 1970’li yıllar-
daki ortam içerisinde gençlerin, 
Ömer Öztürk Ağabey ile baş-

layan süreçte kitaba, okumaya 
yönlendirildiğini söyledi. 

Ömer Öztürk Ağabey döne-
minde Milli Türk Talebe Birli-
ği’ni kapatmaya yönelik çıkarı-
lan Dernekler Kanunu’na karşı 

yapılan mücadeleyi ve kazanılan 
hukuk zaferine temas etti. O 
yıllarda öğrencilere burs veren 
fazla kuruluş olmadığını, öğ-
rencinin burs alırken rencide 
edildiğini, Ömer Öztürk Ağabey 

döneminde kurulan Fatih Genç-
lik Vakfı’nın da öğrencilere onla-
rı rencide etmeden burs temin 
ettiğini belirtti. 1970’li yıllarda 
MTTB bünyesinde elde edilen 
başarıların sırrını; bir ve beraber 

olma, dürüst olma, halis niyetle 
Allah Teala’nın rızasını güderek 
çalışmayla elde edildiğini belir-
terek gençlere tavsiyelerde bu-
lundu.
n HABER MERKEZİ

Kuzen muhtar adaylarından 
biri kurayla muhtar oldu

Seydişehir halkından Tutal’a 
hayırlı olsun ziyaretleri

Kulu ilçesinde seçim sonucu 
oyları eşit çıkan ve kuzen oldukları 
öğrenilen iki muhtar adayı arasın-
da kura yapıldı. Edinilen bilgiye 
göre, 31 Mart Yerel İdareler Seçi-
mi’nde Kulu’ya bağlı Dipdede Ma-
hallesi’nde muhtarlık için aday-
lıklarını koyan Abdullah Balıkcı 
ve dayısının oğlu Yıldırım Gün-
doğan’a 1039 ve 1040 numaralı 
sandıklardaki 562 oydan 281’er 
oy çıktı. Bunun üzerine adaylar 
Kulu İlçe Seçim Kurulu Bürosunda 
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Asliye 

Hukuk Hakimi Seda Çıracı, İlçe 
Seçim Müdürü Fikri Demir, Ka-
tip Ali Satıcı ile ilçe seçim kurulu 
üyelerinin bir araya gelerek yapı-
lan değerlendirmeler sonrasında 
adaylara kura çekildi. Çekilen kura 
sonrasında yeni muhtar Abdullah 
Balıkçı oldu. Kuzen oldukları öğ-
renilen muhtar adayları birbirini 
kutlayıp, hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu. İki kuzen birbirlerine sa-
rılıp ilçe seçim kurulundan mutlu 
şekilde ayrıldı.
n İHA

Seydişehir Belediye Başkan-
lığı’na yeniden seçilen Mehmet 
Tutal’a hayırlı olsun ziyaretleri de-
vam ediyor. Başkan Tutal’a kurum 
müdürleri ve vatandaşlar tarafın-
dan hayırlı olsun ziyaretleri yo-
ğun bir şekilde devam ediyor. İlçe 
kaymakamı Aydın Erdoğan başta 
olmak üzere kurum müdürleri ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulunurken, 
vatandaşlarda gün boyunca tebrik 
ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaret-
lerden oldukça memnuniyet du-
yan Başkan Tutal, “Sizler bana gü-
venerek, beni ikinci kez başkanlık 

makamına layık gördünüz. Vermiş 
olduğunuz bu emanet bana daha 
büyük sorumluluk yükledi. Aldı-
ğım sorumluluğun bilincinde olup, 
sizlere hizmet etmeye devam ede-
ceğim. İlk gün söylediğimiz gibi 
Görevde bulunduğumuz süre içe-
risinde daima şeffaf, dürüst, adil, 
insan odaklı ve kamu çıkarını esas 
alan yönetim anlayışını ilke edin-
dik. Tevazu, samimiyet, gayret ve 
hakkaniyet ile çıktığımız bu yolda 
bizleri destekleyen tüm hemşeh-
rilerime teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, parti teşkilatlarına yaptığı teşekkür ziya-
retinde, birlik – beraberliğin ve istişarenin üs düzeyde olduğu bir dönem yaşayacaklarını söyledi

Başkan Altay’dan
teşekkür ziyaretleri

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
AK Parti Karatay, Selçuklu, Meram 
İlçe Teşkilatları ile İl Gençlik ve İl 
Kadın Kollarını ziyaret etti. Başkan 
Altay ve Angı, AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilatında İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Karatay Belediye Başkanlı-
ğına seçilen Hasan Kılca ve teşkilat 
üyeleriyle bir araya geldi. Daha son-
ra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile birlikte AK Parti 
Selçuklu İlçe Teşkilatını ziyaret eden 
Altay ve Angı, İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer ve teşkilat üyeleriyle 
buluştu. Buradan Meram Belediye 
Başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş 
ile birlikte AK Parti Meram İlçe Teş-
kilatına geçerek İlçe Başkanı Musta-
fa Dolular ve teşkilat mensuplarıyla 
görüşen Altay ve Angı, bütün teşki-
latlara seçim sürecinde gösterdikleri 
gayretten dolayı teşekkür etti. 

BİRLİK VE BERABERLİĞİN 
ÜST DÜZEYDE OLDUĞU 

BİR DÖNEM OLACAK 
Konya’nın yine tarihi bir rekorla 

seçimi neticelendirdiğini kaydeden 
Başkan Altay, “Bunda hepinizin çok 
büyük emeği ve katkısı var. Allah 
hepinizden razı olsun. İnşallah va-
tandaşımızın beklentisinde olduğu 
gibi bu beş yılda çok önemli işleri 
Konya’mızda gerçekleştiririz. Koor-
dinasyonun, birlik-beraberliğin ve 
istişarenin üst düzeyde olduğu bir 
dönem yaşayacağız” ifadelerini kul-
landı. 

KONYA GÖREVİNİ YAPTI 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı ise, yeni dönemin hayırlı olma-
sı temennisinde bulunarak, “Konya 
görevini yaptı. Türkiye’de en ön sı-

raya oturdu. Bundan sonra tecrü-
besiyle, uyumuyla Türkiye’ye örnek 
bir belediyeciliği devam ettireceğiz. 
Teşkilatlar olarak bizler de her za-
man olduğu gibi sahada onlara güç 
veren mekanizmalar olmak duru-

mundayız” diye konuştu. 
GENÇLİK VE KADIN 

KOLLARI DA ZİYARET EDİLDİ 
Teşekkür ziyaretleri kapsamında 

AK Parti İl Gençlik Kolları ve İl Ka-
dın Kollarını da ziyaret eden Başkan 

Altay ve İl Başkanı Angı, İl Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru 
ve İl Kadın Kolları Başkanı Esra Do-
ğan ile görüşerek seçim sürecindeki 
yoğun destekleri ve gayretleri için 
teşekkür ettiler. n HABER MERKEZİ
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) 
Şubesi ekiplerince son bir ayda dü-
zenlenen 31 uyuşturucu operasyo-
nunda 20 şahıs tutuklanarak ceza-
evine gönderilirken, yüklü miktarda 
uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Aksaray’da uyuşturucuyla mü-
cadele kapsamında özellikle sokak 
satıcılarına yönelik çalışmalar yapan 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele (NSM) Şubesi ekiple-
ri, Mart ayı içerisinde yaptıkları ça-
lışmalar neticesinde 65 şüpheli şahsı 
tespit etti. Şahıslar üzerinde teknik 
ve fiziksel takip yapan NSM ekipleri, 
yeterli delil ve bulgulara ulaşması-
nın ardından 1 ay içerisinde 31 ayrı 
operasyona imza attı. 

SON BİR AYDAKİ OPERASYONDA 
20 ŞAHSA TUTUKLAMA 

Kent merkezinde evlere ve iş 
yerlerine yönelik gerçekleştirilen 
operasyonlarda 65 şüpheli yakala-
narak gözaltına alındı. Emniyette 
sorgulanan 65 şüpheli daha sonra 

Aksaray Adliyesine sevk edildi. Ha-
kim karşısına çıkan şüphelilerden 
sokak satıcılığı yapan 20 şüpheli 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde ya-
pılan aramalarda ise 4 kilo kubar es-
rar, 1,5 kilogram skunk, 7 bin 500 
uyuşturucu hap, Fişek halinde bon-
zai, 110 gram eroin ve uyuşturucu 
ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 
10 bin TL nakit para ele geçirildi. 

‘UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ 
AMANSIZ DEVAM EDECEK’

Aksaray Valisi Ali Mantı, uyuş-
turucuyla mücadelenin tüm hızıyla 
aralıksız bir şekilde devam edeceğini 
belirterek, “Aksaray’da halkımızla 
birlikte özellikle uyuşturucu konu-
sunda son derece hassasız. Çalış-
malarımız çok hızlı bir şekilde de-
vam ediyor. Hükümetimiz de başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere 

İçişleri Bakanlığımız uyuşturucu 
konusunda yurdun her yerinde çok 
ciddi çalışmalar yapılıyor. Hassasi-
yetle yapılan bu çalışmaların takibi 
konusunda her birlikte gayret sarf 
ediyoruz. Aksarayımız da bu konu-
da son derece başarılı. Ciddi uyuş-
turucuyla mücadelemiz var. İlimiz 
kavşak noktası, geçiş güzergahı 
olduğu için buralardan uyuşturucu 
taşımak, kullanmak ve geçirmek 
isteyenler oluyor. Şehrimizin bütün 
noktalarında gerekli takibi 24 saat 
boyunca yaparak her türlü önleme 
çabalarımız sürüyor. Bunlarla kesin-
likle mücadele ediyoruz ve müsaa-
de, müsamaha yapmayacağız. Ça-
lışmalarımız bundun sonra daha da 
hızlı bir şekilde devam edecek. Bu 
konuda bizim en büyük destekçimiz 
Aksaray halkımız. Halkımızdan her 
türlü desteği alıyoruz. Uyuşturucu-
nun kesinlikle halkımıza, özellikle de 
okullara, öğrencilere bulaşmasına 
müsaade etmeyeceğiz” dedi.
n İHA

Konya’da patates yüklü 
TIR devrildi: 1 yaralı

Kış lastiği kullanma 
zorunluluğu süresi uzadı 

Konya’da kontrolden çıkan pa-
tates yüklü tırın devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
1 kişi yaralandı. Kaza, Yunak Ay-
rıtepe mevkinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Fahri K. (54) 
idaresindeki 50 AE 805 plakalı tır, 
Akşehir’den Yunak istikametine 
doğru seyir halindeyken sürücü-
nün direksiyon hakimiyetini kay-

betmesi sonucu kontrolden çıktı. 
Tırın yol kenarına devrilmesi sonu-
cu sürücü Fahri K. yaralandı. Çev-
redeki sürücülerin ihbarı üzerine 
olay yerine ambulans, itfaiye ve 
jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır 
yaralı olduğu öğrenilen araç sürü-
cüsü Fahri K. ambulansla Akşehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. n İHA

Aksaray’da hava koşulları se-
bebiyle kış lastiği kullanma zorun-
luluğu süresi 1 ay süreyle uzatıldı. 
Aksaray’da hava şartları nedeniyle 
kış lastiği kullanım zorunluluk sü-
resi 1 ay uzatıldı. İl Emniyet Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamada, 
“Ülkemiz genelinde ve ilimizde 
yaşanan ağır kış koşullarına bağlı 
olarak karayolları üzerindeki kar 
ve buzlanma nedeniyle oluşabi-
lecek kazaların önüne geçilebil-
mesi amacıyla il-ilçe merkezleri-
mizde 2019 kış dönemi için kış 
lastiği kullanma zorunluluğunun 
01.05.2019 tarihine kadar uza-
tılması 02.04.2019 tarihli Valilik 

Oluru ile uygun bulunmuştur. 
İlimizde yaşanan iklim koşulları 
göz önüne alınarak il sınırlarımız 
içerisinde karayolunda seyreden 
yük ve yolcu taşımacılığında kulla-
nılan tüm kamyon, çekici, tanker, 
otobüs, minibüs, kamyonet türü 
araçlar ile Karayolu Taşıma Yönet-
meliği uyarınca (A) türü yetki bel-
gelerine kayıtlı otomobillerde kış 
lastiği kullanılmasını ve kış lastiği 
uygulamasının il-ilçe merkezleri-
mizde 2018-2019 kış dönemi için 
01.12.2018-01.04.2019 tarihleri 
arası zorunlu olduğuna dair karar 
alınmıştır” denildi.
n İHA

Karapınar Ereğli Karayolu’nun 9. kilometresinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole 
takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

Otomobil takla
attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan oto-
mobilin şarampole takla atması so-
nucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi 
yaralandı. Kaza, saat 04.00 sırala-
rında Karapınar Ereğli karayolunun 
9. kilometresi Kesmez mevkisinde 
meydana geldi. Karapınar istikame-
tinden Ereğli yönüne seyir halinde 
olan Murat Çakır idaresindeki 35 PY 
485 plakalı otomobil, kontrolden çı-
karak şarampole yuvarlanarak takla 
attı. Kaza ihbarı üzerine, sağlık, polis 
ve jandarma ekipleri kaza mahalline 
sevk edildi. Kazada otomobilde yol-

cu olarak bulunan Süreyya Akgüç 
(51) olay yerinde hayatını kaybe-
derken, otomobilin sürücüsü Murat 
Çakır ve araçta bulunan eşi Berivan 
ile çocukları Ahmet ve Osman Ça-
kır kazadan yaralı olarak kurtuldu. 
Yaralılar olay yerine çağrılan ambu-
lanslarla Ereğli ve Karapınar Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kay-
beden Süreyya Çakır’ın cenazesi ise 
Karapınar Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

31 uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı 
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TIR’a çarpan otomobilin
sürücüsü araçta sıkıştı

Otomobil şarampole 
düştü: 1’i çocuk 6 yaralı

Aksaray’da otomobilin briket 
yüklü tıra arkadan çarpması so-
nucu meydana gelen trafik kaza-
sında 1 kişi yaralandı. Otomobil-
de sıkışan yaralı sürücü itfaiye ve 
AFAD ekiplerinin çalışması sonu-
cu çıkartıldı. Kaza, Aksaray - An-
kara Karayolunun 35. kilometresi 
Antınkaya Mevkiisinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Anka-
ra’dan Aksaray istikametine sey-
reden Furkan E. idaresindeki 01 
EGY 50 plakalı otomobil, önünde 
aynı istikamete seyreden H.A. yö-
netimindeki 68 KP 551 plakalı tıra 
arkadan çarptı. Kazada çarpmanın 
etkisiyle otomobil hurdaya döner-
ken, sürücü Furkan A. otomobilde 
sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine it-
faiye, 112 sağlık ekipleri ve İl Acil 

Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü 
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 
olay yerine intikal eden kurtarma 
ekipleri yaralı sürücüyü yarım saat 
süren bir kurtarma çalışmasının 
ardından sıkıştığı yerden kurtardı. 

Yaralı sürücü ambulansla Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
ne kaldırıldı. Burada tedavi altına 
alınan yaralının durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği 
otomobil şarampole düşerek so-
kak aydınlatma direğine çarptı. 
Kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. 
Kaza, Aksaray Akin Köy Yolunun 
15. kilometresinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Selma 
K. (37) idaresindeki 68 AAN 132 
plakalı otomobil, Ortaköy istika-
metine seyrederken sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu şarampole düşerek 
sokak aydınlatma direğine çarptı. 
Kazada sürücü ve otomobilde bu-
lunan Ebru K. (22), Aziz Bayram 
Y. (19), A.M.Y. (12), M.C.Y. (13) 
ve E.K. (2) yaralandı. İhbar üzerine 
olay yerine ambulans sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen 112 

Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk 
müdahaleyi olay yerinde yaptı. 
İlk müdahalenin ardından ambu-
lanslara bindirilen 6 yaralı Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 

kaldırıldı. Burada tedavi altına alı-
nan yaralıların durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA
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Soğuk hava leylek sürülerini çöplüğe yöneltti

İlkbahar mevsiminin haber-
cisi leylekler, hava sıcaklıklarının 
mevsim normallerinin altında sey-
retmesi nedeniyle, Beyşehir’de yi-
yecek bulmakta zorlanınca ilçedeki 
evsel atıkların döküldüğü çöplüğe 
yöneltti.

Bölgede bir süredir etkili olan 

kar yağışının ardından hava sıcak-
lıklarının mevsim normallerine 
dönmesiyle, ilçeye gelen leylekler 
ve birçok kuş türü yiyecek bulmak-
ta zorlanınca ilçenin çöp toplama 
merkezine akın etti. Alana dökülen 
çöplerin arasında yiyecek arayışına 
giren leylekler, diğer kuş türlerinin 

arasında oldukça ilginç görüntüler 
oluşturdu. Çöp toplama merkezi-
ne kuşların akın etmesi, Beyşehirli 
fotoğrafçıların da harekete geçirdi. 
Fotoğrafçılar, alanda yiyecek bulma 
arayışına giren türleri görüntüleye-
bilmek için uzun süre bölgede poz-
lama yapıp, çekim yaptı. Fotoğrafçı 

Seyit Konyalı, “Burası kar yağışı 
sonrası hava sıcaklıklarının önem-
li ölçüde düşmesi sonucu, sadece 
leylek ve diğer kuş türlerine değil, 
sokak hayvanlarına da yaşam ve 
beslenme alanı haline gelmiş. Bu-
radaki mesaimizde bunu gözlemle-
dik.” dedi. n AA

Derebucak ilçesinde, başlatı-
lan “okuyorum bilgiye koşuyorum” 
projesinde okullarında dereceye 
giren öğrenciler Beyşehir gezisiyle 
ödüllendirildi. Derebucak İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yap-
tığı yazılı açıklamada, Derebucak 
Kaymakamlığı tarafından başlatılan 
proje çerçevesinde dönem boyunca 
okullarında dereceye giren öğrenci-
lerin Beyşehir ilçesine geziye götü-
rüldüğünü belirtti. Akçay, dereceye 
giren öğrencilere Beyşehir gezisinde 
İlçe Halk Kütüphanesi, tarihi ve tu-

ristik mekanları ziyaret ettirildiğini 
belirterek, “Kitap okumanın eğitim 
öğretim hayatımız ve kişisel gelişi-
mimiz için çok önemlidir. Bu anlam-
da öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 
Ayrıca, alınan verimli dönüşler do-
layısıyla projenin 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında da devam edilmesi-
ne karar verilmiştir. Kaymakamımı-
za ve projede emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Akçay, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Öğrenci, öğretmen, veli 
ve okul çalışanlarımızın katılımı 

ile ilçemizde tam bir okuma se-
ferberliğini bu proje kapsamında 
başlatmıştık. Proje ile 2018-2019 
eğitim öğretim yılı sonuna kadar 
öğrencilerimiz her gün 20 dakika-
lık okuma etkinliği gerçekleştiriyor. 
Öğrencilerimiz, etkinlik çerçeve-
sinde okuduğu kitapları isimleriyle 
okuma kumbaralarına atıyor. Sene 
sonunda kumbarasını en çok dol-
duran öğrencimiz ödüllendiriliyor. 
Proje kapsamında her ay okulların 
okuma birincilerini belirleyerek 
proje web sayfasında ve okulların 

proje panolarında ilan ediyoruz. 
Kütüphane gezileri, resim yarış-
maları, drama, şiir ve gösterilerle 
aile ve öğretmenlerin katılımı ile 
proje zenginleştirilerek, proje kap-
samında her gün 20 dakika kitap 
okuyan öğrencilerimizin yılda 7 bin 
300 dakika kitap okumuş olmala-
rının sağlanması hedefleniyor. Bu 
süre sonunda bir öğrenci yaklaşık 
1 milyon 460 bin kelime okumuş 
oluyor. Bu da 200 sayfalık 29 kita-
ba karşılık gelmektedir.”
n AA

Seydişehir’de termal 
yatırımlar devam ediyor

Başkan Çiğdem: Hüyük’te
işimiz hizmet olacak

Seydişehir’de termal seracılık 
alanında yatırım çağrısına, ulus-
lararası faaliyet gösteren bir firma 
ilçede yatırım kararı aldı. 

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, son birkaç ayda 
istihdama yönelik birçok yatı-
rımcı ile görüşmeler gerçekleş-
tirdiğini ifade ederek görüşmeler 
sonunda iş adamları ile Seydişe-
hir’e birçok yatırım için girişimler 
ve anlaşmalar yapıldığını söyledi. 
Başkan Tutal, çağrısını yenileye-
rek Seydişehir’in tarım ve sanayi 
alanında çok önemli bir noktada 
olduğunu hatırlatarak, “Yatırım-
cılarımıza kapımız açıktır. İlçe-
mize yapılacak yatırımlara önem 
veriyoruz” dedi.

Yatırım yapmak üzere Seydi-
şehir’e gelen Kekova Tarım firma 
sahibi Osman Doğan, Belediye 

Başkanı Tutal’ı makamında ziya-
ret ederek projeleri hakkında bilgi 
verdi. Doğan, Seydişehir’de termal 
seracılık yapmak istediğini, yapı-
lacak olan yatırım ile 150 kişiye 
kadar istihdam sağlanabileceğini 
belirtti. Belediye Başkanı Tutal’ın 
daveti üzerine geldiklerini belirten 
firma yetkilileri, Seydişehir’de kısa 
süre içerisinde yasal işlemleri baş-
latacaklarını kaydederek Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’a teşekkür 
ettiler. Başkan Tutal da, Seydi-
şehir’in ekonomik kalkınmasını 
arzuladığını, bu sebeple tüm yatı-
rımcılara kapılarının açık olduğunu 
belirterek firma sahibi Osman Do-
ğan’a başarı dileklerinde bulundu. 
Tutal ayrıca yatırım tercihi olarak 
Seydişehir’i tercih etmelerinden 
dolayı kendilerine teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Mahalli İdareler Seçimleri’nde 
Cumhur İttifakı’nın adayı olarak 
Hüyük İlçe Belediye Başkanlığı’na 
seçilen Mehmet Çiğdem, “Hüyük-
lü hemşerilerimizden aldığımız 
destekle işimiz hizmet olacaktır” 
dedi. Başkan Çiğdem yaptığı yazılı 
açıklamada, 31 Mart yerel seçimle-
rinde kendisine büyük bir teveccüh 
göstererek ilçe belediye başkanlığı-
na layık gören Hüyüklü seçmenlere 
teşekkür etti. Çiğdem yayımladığı 
teşekkür mesajında şunlara yer 
verdi: “İşimiz hizmet olacaktır siya-
si kimliklerimizi bir kenara bırakıp 

23 mahallesi ile Hüyük’ün değişim 
ve gelişimde sürekliliği yakalayan, 
sosyal belediyeciliğin hayat buldu-
ğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çer-
çevesinde halkın yönetimde söz sa-
hibi olduğu, belediye hizmetlerinin 
her noktasına ulaştığı, yaşam kali-
tesi yüksek kentler arasında ken-
dine sağlam bir yer edinecek mo-
dern bir kent oluşturmak en büyük 
hedefimizdir. Büyük düşündünüz 
ve bizi bağrınıza bastınız. Hepinize 
teşekkürlerimi, selam ve en kalbi 
muhabbetlerimi sunuyorum.”
n AA

Mart 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 
270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti

Fiyatı en çok artan
ürün biber oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Konya 
Bölge Müdürlüğü, TÜİK Başkanlığı 
tarafından 2019 yılı Mart ayına iliş-
kin açıklanmış olan Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) değişim oranların-
dan yararlanarak TR52 Konya, Ka-
raman bölgesinin sonuçlarını açık-
ladı. Konuyla ilgili açıklama yapan 
TÜİK Konya Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek, “Tüketici Fiyatları Endek-
sinde (TÜFE) aylık değişim oranı 
Konya, Karaman bölgesinde yüzde 
1,42 olarak gerçekleşti. Bir önceki 
aya göre yüzde 1,42, bir önceki yı-
lın Aralık ayına göre yüzde 3,09, bir 
önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) 
yüzde 21,12 ve 12 aylık ortalamala-
ra göre yüzde 19,54 oranında artış 
gerçekleşmiştir. TÜFE aynı dönem-
de Türkiye geneli için, bir önceki 
aya göre yüzde 1,03, bir önceki yı-
lın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
19,71 ve 12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 18,70 artış gerçekleşti” dedi. 

Konya ve Karaman bölgesinde 
aylık bazda en yüksek artışın sağlık 
ana harcama grubunda gerçekleşti-
ğini belirten Adnan Bedlek, “2019 
yılı Mart ayında ana harcama grup-
larına göre; TR52 Konya, Karaman 
İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 4,59 ile sağlık 
grubunda gerçekleşmiş olup, bunu 
yüzde 3,47 ile gıda ve alkolsüz içe-
cekler grubu ve yüzde 3,32 ile eği-
tim grubu izlemiştir. Aylık olarak, en 
çok düşüş gösteren grup ise yüzde 
0,37 ile haberleşme oldu. Aynı dö-

nemde Türkiye genelinde bir önceki 
aya göre en yüksek artış yüzde 3,48 
ile sağlık grubunda gerçekleşmiş 
olup, bunu yüzde 2,44 ile gıda ve 
alkolsüz İçecekler grubu ve yüz-
de 1,45 ile eğitim grubu izlemiştir. 
Aylık olarak en çok düşüş gösteren 
grup ise yüzde 0,29 ile haberleşme 
grubu olmuştur” diye konuştu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN 
ÜRÜN BİBER OLDU

Konya, Karaman Bölgesinde 
fiyatı en çok artan ürünün sivri bi-

ber olduğunu belirten TÜİK Kon-
ya Bölge Müdürü Adnan Bedlek, 
“TR52 Konya, Karaman İstatistiki 
Bölgesinde 2019 yılı Mart ayında 
fiyatı en çok artan ürünler; Sivri 
Biber (%39,14), Patlıcan (%24,44), 
Domates (%18,94) olup, fiyatı en 
çok düşüş gösteren ürünler; Mayda-
noz (%24,46), Yeşil soğan (%18,84) 
ve Salatalık (%15,42) olmuştur. 
TÜFE’de Türkiye geneline bakıldı-
ğında 2019 yılı Mart ayında fiyatı 
en çok artan ürünler Çarliston bi-

ber (%43,81), Sivri biber (%36,04) 
ve Patlıcan (%19,94) olup, fiyatı en 
çok düşüş gösteren ürünler; Ispa-
nak (%18,47), Maydanoz (%18,30) 
ve Yeşil soğan (%16,15) olmuştur. 
Mart 2019’da endekste kapsanan 
418 maddeden; 33 maddenin orta-
lama fiyatlarında değişim olmazken, 
270 maddenin ortalama fiyatlarında 
artış, 115 maddenin ortalama fiyat-
larında ise düşüş gerçekleşti” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Dereceye girene Beyşehir gezisi
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77
ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

 

İl Şube Müdürlüğümüzce Mülkiyeti Kamuya Geçirilen 76 Adet Yarı Otomatik Çeşitli Markalarda 
Yivsiz Av Tüfeği 2 Adet Otomobil 1 Adet Motosiklet 1 Adet Fiber Tekne 1 Adet Filika Kayık Satışı 
Yapılacaktır.
1- Müdürlüğümüzce mülkiyeti kamuya geçirilen ve yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınır Eşyalar 2886 
Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 17/04/2019 Çarşamba günü saat 09:00-17:00 
arası Havzan Mahallesi Meram Eski yol Caddesi No:1, Meram/ KONYA Tarım ve Orman Bakanlığı 
VIII. Bölge Müdürlüğü, Konya Şube Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon huzurunda zemin kat 
toplantı salonunda ihalesi yapılacaktır.  
2- Konya Şube Müdürlüğünce ve kolluk kuvvetlerince el konulan, mülkiyeti kamuya geçirilen 
Yivsiz av tüfeklerinin ve araçların ihalesine katılmak isteyenler. 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2-Satın 
almak istediği taşınır mala ait geçici teminatın T.C. Ziraat Bankası Konya Merkez Şubesindeki 
TR730001000168573635275001 nolu hesabına yatırıldığına dair dekont getirmek. 3- İhale şartnamesi 
doldurularak ve imzalanarak ihale komisyonuna teslim edilecektir.
3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Konya Şube Müdürlüğünden ücretsiz veya konya.
dkmp@tarimorman.gov.tr adresinden alınabilir.
4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhaleye katılmak isteyenler satılacak av tüfeklerini 16.04.2019 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri 
arasında toplantı salonunda, araçları idare binası oto parkında görebileceklerdir.
7- Av tüfeği ihalesi üzerinde kalan kişiler “Satın Alma Belgesini” getirmek zorundadırlar.
8- Satılmayan av tüfekleri ve araçlar ihale sonu tekrar satılabilecektir.
9- Tüfeklerin ihale bedelleri konya.dkmp@tarimorman.gov.tr adresinden ve Müdürlüğümüz İlan 
panosundan öğrenebilirler.
10- 81.ci sırada olan filika kayık Beyşehir milli parklar şefliğimizde olup istekliler Şeflik binamızda 
görebilirler.

İLAN
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 971844
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Geçtiğimiz Perşembe günü 
Kütüphaneler Haftası dolayısıyla 
Konya Selçuklu Belediyesi artık 
geleneksel hale gelen bir etkin-
lik gerçekleştirdi. Etkinliğe Kon-
ya’nın kalem ehlinin yanı sıra Sel-
çuklu Belediye Kütüphanelerinde 
görevli pek çok personel, öğret-
men ve bazı veliler iştirak etti. 

Gezide katılımcılar önce 
Konya merkez Selçuklu İlçesin-
de yeni hizmete açılan çocuk 
kütüphanesini ziyaret ederek 
orada görev alan deneyimli kü-
tüphaneci ve köşe yazarı Serpil 
Yalçınkaya Hanımefendi’den 
bilgi aldı. Çocuk kütüphanesi, 
yepyeni yüzü, harika dizaynı, 
her biri çocuklara hitap eden 

rengârenk ve bilgi dolu kitapları 
ve güler yüzlü, deneyimli per-
soneliyle hakikaten görülmeye 
değerdi.

Ekip daha sonra son yıllarda 
Selçuklu Belediyesince Kon-
ya’ya kazandırılan Tropikal Ke-
lebek Bahçesini gezdi. Kendine 
has nemli ve gayet sıcak havası 
içinde kelebeklerin yaşamlarını 
idame edecekleri şekilde düzen-
lenmiş; kelebeklerle ve çeşitli 
tropikal bitkilerle kaplı mekânda 
rehberler eşliğinde doyumlu bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyaretlerin ardından yine 
Konya’nın birbirinden güzel yöre-
sel yemeklerinin nezih bir ortam-
da servis edildiği Dar-ı Lezzet’e 

geçildi. Burada tatlı 
sohbetler eşliğinde 
yenen yemeğin ar-
dından gezi küçük 
bir şehir turu ile sona 
erdi. 

 Kütüphaneler 
Haftası dolayısıyla 
yapılan program-
lardan bir diğeri ise 
geçtiğimiz cumarte-
si günü gerçekleştirildi. Etkinlik 
kapsamında, yazar Duran Çe-
tin’in organizatörlüğünde Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesince 
Konyalı Yazarları okuyucuyla bu-
luşturan ve yine geleneksel hale 

gelen imza günü Kule 
Site AVM’ de düzen-
lendi.

TYB Konya Şube-
si Başkanı Prof. Dr. 
Hayri Erten’in açılış 
konuşmasıyla başla-
yan programa Konyalı 
yazarlar eserleriyle 
katılırken pek çok 
gönül dostu ve kitap-

sever onları yalnız bırakmadı. 
Sanata ve sanatçıya gösterilen 
bu ilginin yazarları da memnun 
ettiği belliydi. 

Sanatın hangi dalında olursa 
olsun bir eser meydana getirmek 

sancılı bir süreçtir. Bunu işin 
içinde olan herkes çok iyi bilir. 
Bunun karşılığında sanatçının 
beklediği yalnızca ilgi, takdir ve 
teveccühtür.  Zannımca maddi 
kaygılarla sanat yapan pek yok-
tur.  İçine hislerin karıştığı; acıyla 
ve sancılarla yoğrulmuş bir yapı-
tın değeri hangi dünyalıkla ölçü-
lebilir. Hâsılı kelam Kütüphaneler 
Haftası daha adını sayamadığım 
pek çok etkinlikle Konya için son 
derece verimli geçti diyebilirim. 
Duyarlı kuruluşların ve sanata 
adanmış hayatların bu konuda 
ellerinden gelen tüm gayreti gös-
teriyor olması son derece değerli 
ve sevindirici. Amaç okuma ko-
nusunda farkındalık yaratmak 

ve tabii ki sorgulayan, bilinçli bir 
nesil yetiştirmek.

Bu konuda emeği geçen tüm 
kurum ve kuruluşlara, bu uğurda 
yüreğini ortaya koyan gönüllülere 
ve destekleyen herkese sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. Umarım 
bin bir emekle yapılan bu çalış-
malar kısa zamanda meyvesini 
vermeye başlar ve geleceğin te-
minatı gençlerimiz, çocuklarımız 
vatanına milletine sahip çıkan bi-
linçli bireyler olarak yetişir.  

Unutulmamalıdır ki bu, bili-
min değerini oku emriyle ortaya 
koyan dinimizin bize yüklediği bir 
sorumluluk ve aynı zamanda bu 
toprakları bize emanet eden ata-
larımıza olan borcumuzdur.

KÜTÜPHANELER HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Konya’da üniversite aday-
larına yönelik tanıtım faaliyetlerine 
başladı. Bu kapsamda düzenlenen 
etkinlikte öğretim elemanları, üni-
versite, bölümler ve kariyer plan-
laması hakkında öğrencilere bilgi 
verdi. 

İlk olarak, Konya Özel Yalçın 
Eğitim Kursu Yazır ve Zindankale 
Şubesi’nde tanıtım toplantısı dü-
zenlendi. KTÜN Tanıtım Komisyo-
nu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali 
İhsan Martı,  toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, KTÜN hakkın-
da üniversite adaylarına bilgi verdi. 
Martı: “Konya Teknik Üniversitesi, 
temeli 1971 yılında kurulan Konya 
Devlet Mühendislik Mimarlık Aka-
demisine dayanan yaklaşık 50 yıllık 
birikim ve tecrübesinden aldığı güç-
le 18.05.2018 tarihinde kurulmuş-
tur. Konya Teknik Üniversitesi’nin 
kurulmasıyla birlikte Selçuk Üni-
versitesi bünyesindeki Mühendis-
lik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
tüm akademik ve idari personeli ve 
öğrencisiyle birlikte Konya Teknik 
Üniversitesine bağlanarak ‘Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’, 

‘Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ 
ve ‘Teknik Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu’ ismini almıştır. Konya Tek-
nik Üniversitesi bünyesindeki Lisan-
süstü Eğitim Enstitüsünde doktora, 
tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek 
lisans programlarında toplamda 
2800 öğrenci öğrenim görmektedir. 
Konya Teknik Üniversitesi, yaklaşık 
17500 öğrencisi ve 70 Prof.Dr., 40 
Doç.Dr., 102 Dr. Öğr. Üyesi, 45 Öğr. 
Gör. ve 113 Arş. Gör’den oluşan 
370 tecrübeli akademik personeli 
ile bilim, tasarım ve teknoloji üre-
tilmesine öncülük etme misyonuyla 

eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 
etmektedir.” şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmasının ardından, 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’n-
den Arş. Gör. Ürün Tunalı, Arş. 
Gör. Fatma Zehra Göğüş,  Çevre 
Mühendisliği Bölümü’nden Arş. 
Gör. Taylan Dolu, Arş. Gör. Gam-
ze Dinç, Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü’nden Arş. Gör. 
Kemal Erdoğan,  Arş. Gör. Halil 
Çimen, Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Alper 
Döyen, Arş. Gör. Dr. Seda Hezer, 
Harita Mühendisliği Bölümü’nden 

Arş. Gör. Emel Zeray Öztürk, İn-
şaat Mühendisliği Bölümü’nden 
Arş. Gör. Oğuzhan Öztürk, Dr. Öğr. 
Üyesi Ali İhsan Martı, Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü’nden Arş. Gör. 
Arif Selçuk Peköz, Arş. Gör. Dr. Ali 
Bozdağ, Kimya Mühendisliği Bölü-
mü’nden Arş. Gör. Gülcihan Güzel 
Kaya, Arş. Gör. Hüseyin Ecevit, 
Maden Mühendisliği Bölümü’nden 
Arş. Gör. Sertaç Dündar, Doç. Dr. 
Selma Düzyol, Makine Mühendis-
liği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi 
Şükrü Ulaş Atmaca, Arş. Gör. İlker 
Göktepeli, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü’nden Arş. 
Gör. Dr. Zeynep Çetinkaya, Arş. 
Gör. Gökhan Darıcı, Mimarlık Bö-
lümü’nden Doç. Dr. Murat Oral, 
Arş. Gör. Ceyhan Tazefidan, Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü’nden 
Arş. Gör. Çiğdem Fındıklar Ülkü, 
Arş.Gör. Cansu Korkmaz ve Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulundan 
Doç.Dr. Mustafa Altın ve Dr. Öğ-
retim Üyesi Murat Selek tarafın-
dan bölümlerini tanıtan sunumlar 
gerçekleştirildi. Toplantı sonunda, 
öğrencilere üniversitenin tanıtımı-
na yönelik broşürler ve hediyeler 
verildi. n HABER MERKEZİ

Öğretmen, yeniliğin 
öncüsü olmalı

Resim yarışmasında
Nesibe Aydın imzası

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü Projeler Ekibi tarafından ha-
zırlanan Öğretmenler İçin Mesleki 
Tükenmişliği Engelleme Yöntem-
leri Projesi İyi Uygulamaların Pay-
laşımı ve Modül Oluşturma Ça-
lıştayı açılış toplantısı, Mevlana 
Öğretmenevi Konferans Salonun-
da gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Konya İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
projeye dair genel bilgileri paylaş-
tıktan sonra öğretmenlerin klasik 
öğretmen anlayışından kurtulup 
günümüz dünyasını iyi takip et-
meleri gerektiğini söyledi. Altun-
taş, Hz. Mevlana’nın “Dünle bera-
ber gitti cancağızım, ne kadar söz 
varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler 
söylemek lazım” sözünü hatırlata-
rak yeniliklerde öncü olunmasının 
önemine dikkat çekti. 

KTO Karatay Üniversitesi Ço-
cuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Hatice Yalçın da 
projeye dâhil olma süreci hakkında 
bilgi verdikten sonra bir öğretme-
nin asla tükenmişliği yaşamaması-
nın gerekliliğine vurgu yaptı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de insana, hayata 
ve zamana duyarlı bir nesil yetiştir-
mek gerektiğini ifade ederek sözle-
rine başladı. Yeni neslin zamanı ve 
hayatın birçok akışını yönetmede 
sıkıntı yaşadığına vurgu yapan Bü-
yük, okullarda zil sistemine aşamalı 
olarak son vereceklerini de belirtti. 
Artık komutlarla değil, sorumluluk 
bilinciyle hareket eden bir neslin 
yetişmesi gerektiğini söyledi. Bu 
aşamada en büyük sorumluluğun 
öğretmenlerde olduğunu da ekle-
yerek “Öğretmen için tükenmişlik 
diye bir şey söz konusu olmamalı, 
olamaz” dedi. Projenin hazırlan-
masında emeği geçen herkesi de 
kutladı. 

Programa Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş ve KTO Karatay Üniversi-
tesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı 
Dr. Öğretim Üyesi Hatice Yalçın’ın 
yanı sıra ilimizin muhtelif okulla-
rında görev yapan ve proje kap-
samında çeşitli Avrupa ülkelerine 
giden 64 öğretmen katıldı. 
n HABER MERKEZİ

2019 Toyota Otomobil mar-
kasının düzenlediği ”Hayalimdeki 
Araba” konulu resim yarışmasında 
8-11 yaş arası yarışmada Nesibe 
Aydın Konya Okulları öğrencisi 
Taylan Örs, kategorisinde Türkiye 
birincisi oldu. “Hayalinizdeki ara-
bayı çizin. Bırakın hayal gücünüz 
istediği gibi dolaşsın” sloganıyla 
Toyota Otomobil markasının dü-
zenlediği resim yarışmasını üç ayrı 
kategoride gerçekleştirdi. Hayalin-
deki Araba resim yarışması 7 yaş 
ve altı, 8-11 yaş arası ile 12-15 yaş 

arası olmak üzere üç ayrı katego-
ride gerçekleştirdi. Nesibe Aydın 
Konya Okulları öğrencisi Taylan 
Örs, 8-18 yaş arası kategorisin-
de tüm rakiplerini geride bıraka-
rak Türkiye Birinciliğine imzasını 
attı. Nesibe Aydın Konya Okulları 
Yönetim Kurulu üyesi Can Ünal, 
“Öğrencimiz Taylan Örs’ün başa-
rılı olması sahsımı ve okulumuzu 
mutlu etmiştir. Öğrencimizi bu ba-
şarısından dolayı kutluyor ve başa-
rılarının devamını diliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kanserin en önemli nedenlerinin sağlıksız beslenme, sağlıksız ortamlarda çalışma ve tütün mamulleri 
tüketimi olduğunu söyleyen Dr. Seyit Karaca, kanser hastalığını yenmenin mümkün olduğunu söyledi

Kanseri yenebiliriz
Çağımızın en büyük hastalığı 

olan kanser, doğru bir yaşam biçimi 
ve erken teşhis ile tedavi edilebilir 
bir hastalık. 1-7 Nisan Kanser Haf-
tası nedeniyle açıklama yapan  Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu 
Derneği Konya Şubesi Başkanı Seyit 
Karaca, kanser hastalığının günü-
müzde çok yaygın olmasının sebep-
lerinin başında, sağlıksız beslenme, 
sağlıksız ortamlarda çalışma ve tü-
tün ürünlerinin geldiğini ifade etti.

Kanser Hastalığı’ndan kurtul-
manın mümkün olduğunu ifade 
eden Dr. Seyit Karaca, “Kanser 
hastalığı, tüm dünyada önemi her 
geçen gün artan bir halk sağlığı 
sorunu olmaya devam etmektedir. 
Erken teşhis edilebildiğinde yüzde 
100’e varan tedavi imkânı olan ve 
en önemlisi “önlenebilir” bir hasta-
lıktır. Kanser hastalığı nedenlerinin 
yüzde 10’u genetik, yüzde 90’ı ise 
çevresel faktörlerdir. Nedir çevresel 
faktörler; Tütün, tütün ürünleri, Al-
kol, obezite, Enfeksiyonlar, Çevresel 
kirleticiler, Radyasyon, Güneş ışın-
ları, Meslekî nedenler en başta yer 
alanlarıdır. Görüldüğü gibi kanser 
kalıtsal bir hastalık olmaktan daha 
ziyade, kişinin yaşam tarzı ile olduk-
ça ilişkilidir. Türkiye’de yılda 170 bin 
kişi “kanser” teşhisi alıyor ve bunla-
rın 3’te 2’si tütün, tütün ürünleri 
ve obezite zemininde gelişmektedir 
.Cumhurbaşkanımızın himayelerin-
de tütün ve tütün ürünlerine karşı 

yürütülen mücadele neticesinde 
tütüne bağlı kanser görülme sıklığı 
azalmaya başlamıştır. Bu nedenle 
de, bu mücadele kararlı bir şekilde 
devam ettirilmelidir” dedi.

Kanser hastalığına karşı verile-

bilecek en güzel mücadelenin sağ-
lıklı yaşam adına spor faaliyetlerine 
katılmak ve hareket halinde olmayı 
sağlamak olduğunu ifade eden Türk 
Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu  
Derneği Konya Şubesi Başkanı ve 

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Se-
yit Karaca, “Dünya Kanser Önleme 
Fonu(WCRF/AICR), kanserin önlen-
mesine yönelik kılavuzlarında şunla-
rı önermektedir: Tütün, tütün ürün-
leri ve alkol den uzak durun Her 
gün en az 30 dakika fiziksel aktivi-
te yapın, Normalin altına inmeden 
mümkün olduğu kadar zayıf kalın, 
Şekerli içecekler tüketmeyin. Yoğun 
enerjili gıda, özellikle şeker ilavesi 
fazla ve yoğun yağ içeren besinlerin 
tüketimini sınırlandırın, Çok çeşitli 
sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar 
ve fasulye gibi bakliyatlar yiyin” diye 
konuştu.

Hafta vesilesiyle Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş Kurumu Derne-
ği Konya Şubesi hakkında da kısa bir 
değerlendirme yapan Karaca, “2004 
yılında rahmetli Dr. Talha Demirağ 
ağabeyimizin gayretleri ile kurulan 
bir şubeyiz. Genel Merkezimizle ko-
ordineli bir şekilde hizmet yapmaya 
gayret ediyoruz. Dr. Seyit Karaca, 
Dr. Eyüp Çetin, Dr. Seyfettin Abu-
oğlu, Ahmet Şenkeleş, Hasan Çelik, 
Fikret Küçükmumcu ve Hakan Ar-
mutcu’dan oluşan yönetim kurulu-
muz uyumlu bir şekilde çalışmaları-
nı sürdürüyor. Geçmiş dönemlerde 
hizmet eden tüm yönetim kurulu ve 
diğer kurulların üyelerine teşekkür 
ediyorum. Kanser haftası münase-
betiyle çeşitli etkinliklerimiz olacak” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

KTÜN, tanıtım faaliyetlerine başladı

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK
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Sadece görüntü olarak prob-
lemlere yol açmayıp bunun ya-
nında aslında birçok rahatsızlıkla 
gelen kilolar ya da rahatsızlığı ge-
tiren sağlık problemleriyle karşı 
karşıya kalınabiliyor.

Triodin az çalışması aşırı kilo-
ları getirebilir. İnsülin direnci ve 
polikistik over yağlanmaya bağlı 
kilo aldırır. Kilo alınan nedenlerde 
eklenebilecek daha birçok rahat-
sızlık var. 

İlaçlara ve kimyasallara dik-
kat edilmeli aşırı kilolara neden 
olabilir. Antibiyotikler, antidep-
resanlar, hava kirliliği gibi birçok 
nedenler sayabiliriz.

Açlığınızdan bağımsız olarak 
porsiyonlarınızı kontrolsüz yiyor-
sanız, bunun altında yatan neden 
psikolojik olabilir. Bunların yanın-
da uykusuzluk, stres’ den dolayı 
kilo alınabiliyor. Bilinçaltındaki 
birçok problemi yemek yemekle 

aşabileceğini bilen 
birçok kişi vardır. 
Ama birçoğumuz bu-
nun farkında değildir. 
Psikolojik nedenlere 
bindireceğimiz bu 
sebepler, korku, kay-
gı, alışkanlık, rayında 
gitmeyen ilişkiler, 
duygusallıklar, aile 
ilişkileri ve iş haya-
tındaki başarısızlıklar gibi üstüne 
koyabileceğimiz birçok nedenler 
vardır, bunların hepsi bir yemek 
yememiz için nedendir.

Hızlı yemek yeme alışkanlığı 
aşırı kilo aldıran sebeplerin en ba-
şında gelmektedir. Sosyal çevre 
nedeni ile bulunmak zorunda ka-
lınan ortamlar, su içmeme, öğün 
düzeninin olmaması, televizyon 

seyrederken bir şey 
yemeden durama-
mak, evde yalnız ol-
mak, gece uyanmak, 
hızlı yemek yeme gibi 
alışkanlıklar kilo alma 
sebepleri arasında-
dır.

Peki duygusal 
yemek yememek için 
neler yapabiliriz?

Gerçekten aç mıyız, yoksa 
duygularınız yönünden mi ye-
mek yiyorsunuz bunu sorgula-
mamız gerekiyor. Açlık hissinizi 
tanımak için kendinizi bir süre aç 
bırakıp bunun nasıl bir his oldu-
ğunu görebilirsiniz. 

Hızlı yemek yemek, ayakta 
yemek yemek, çalışırken yemek 
yemek veya televizyon izlerken 

yemek yemekten kaçınılması 
gerekir. Abur cuburları almamak 
veya zor ulaşılabilecek yerlere 
koymak, alışverişe sınırlar getir-
mek aslında duygusal yemenin 
biraz önünü kesebilir. Düzenli 
egzersizler yapılabilir. Duyguları-
nızın ve davranışlarınızın kontro-
lü ele almayı bilmelisiniz

Acıktığınızdaki vücudunuzun 
verdiği fiziksel işaretleri kont-
rol altına alarak farkında olun. 
Gergin olduğunuzda acıktığınıza 
emin misiniz, bunu sorgula-
yın. Sağlıklı içecekler ve sağlıklı 
atıştırmalıkları alın hayatınıza. 
Öğünleriniz atlamayın. Küçük ara 
öğünler yapın, Hazır besinlerden 
uzak durun . 

Acıktığınız için yemek yiyin, 
yeme isteğini kontrol etmeyi ve 
dengeyi kurmayı öğrenin.

Sağlıcakla kalın…
www.nuraclan.com

NEDEN KİLO ALIYORUM?

Konya İl Müftülüğü İl ve merkez 
ilçe müftülüklerinde görev yapan 
vaizlere yönelik Zararlı Çağdaş Dini 
Akımlar ve İstismara Uğrayan Dini 
Kavramlar konulu panel düzenledi. 

Konya İl Müftülüğü İl ve merkez 
ilçe müftülüklerinde görev yapan 
vaizlere yönelik Zararlı Çağdaş Dini 
Akımlar ve İstismara Uğrayan Dini 
Kavramlar konulu panel, İl Müftülü-
ğü Konferans Salonu’nda gerçekleş-
ti. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun 
başkanlığında yapılan panele, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi - Ah-
met Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve Din İşleri Yüksek 

Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ya-
man ve Emekli Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Seyit Bahçıvan katıldı. Konya İl 
Müftülüğü tarafından hayata ge-
çirilen Gençler Bilinçleniyor Proje-
sinde görev yapan vaizelerimiz ile 
projenin yürütüldüğü bölge olan 
Saraçoğlu ve Karaarslan Mahalle-
rinde görev yapan İmam-Hatip ve 
müzeezin kayyumların hem projeyi 
sahiplenmesi hem de o bölgelerde 
çokça karşılaştığı çağdaş dini akım-
ların ve kullandığı dini termino-
loji içerisinde istismara uğratarak 
kullanmış oldukları dini kavramlar 
olduğu  aşikârdır. Bu bağlamda, Di-

yanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan 
itibaren yürüttüğü hizmetlerde doğ-
ru bilgiyi, güzel ahlakı ve islam’ın iki 
ana kaynağı olan Kur’an’ı ve sünneti 
esas almıştır. Bunun yanında tarihin 
imbiğinden geçen geleneği, Müslü-
manların on beş asırlık tecrübesini, 
ameli ve fikri mirasını, günün geli-
şen ve değişen şartları çerçevesinde 
ihtiyaç ve beklentileri göz ardı etme-
yen bir anlayışı benimsemiştir. Bi-
reysel farklılıkları gözeterek, insan-
ları islam’ın ortak paydasında sahih 
dini bilgiyle buluşturmayı amaç  edi-
nen Diyanet İşleri Başkanlığı, islam 
dinine mensup her türlü inanış, dini 

hayat tarzı, tutum ve davranışlara 
karşı eşit mesafede olmaya, arla-
rında herhangi bir derecelendirme 
ve kıyaslama yapmamaya, kadın, 
çoçuk, genç, engelli gibi toplumun 
her kesiminin din hizmetlerinden 
yararlanabilmesini sağlamaya özen 
göstermektedir. Konya Müftülüğü 
düzenlenen panelde zararlı çağdaş 
Dini akımlara ve İstismara Uğrayan 
Dini Kavramlar konusunda projede 
görev alan personellerin karşılacağı 
soru ve sorunları itikadi ve fikri yön-
den alanından uzmanlarından öğre-
neceklerdir. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeniden yapılan sayımda 
6 oy farkla kazandı 

Otizmli öğrenciler
askerleri ziyaret etti

Aile hekiminin darp
edilmesine tepki

Karaman’ın Sarıveliler ilçesin-
de kesin olmayan sonuçlara göre 
79 oy farkla belediye başkanlığını 
kazanan bağımsız aday Halil Ku-
lak, AK Parti’nin itirazı üzerine 
yapılan sayımda bu kez 6 oy fark-
la kazandı. Sarıveliler ilçesinde 31 
Mart günü yapılan Mahalli İdare-
ler Genel Seçimleri’nde bağım-
sız aday Halil Kulak, yüzde 44.79 
oranları 1.632 oy, AK Parti adayı 
ve mevcut başkan Hayri Samur 

yüzde 42.62’lik oranla 1.553 oy 
aldı. Kulak, kesin olmayan sonuç-
lara göre 79 oy farkla başkanlığı 
kazandı. Bunun üzerine Ak Parti, 
İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bu-
lundu. İtirazın ardından tüm oylar 
yeniden sayıldıktan sonra aradaki 
fark 6’ya düştü. Kulak, kesin olma-
yan sonuçlara göre 6 oy farkla yine 
başkanlığı kazandı. AK Parti’nin 
itirazını İl Seçim Kurulu’na taşıya-
cağı ileri sürüldü. n DHA

“2 Nisan Otizm Farkındalık 
Günü”nde bir grup otizmli öğrenci 
İlçe Jandarma Komutanlığı’nı zi-
yaret etti. TOKİ Yavuz Selim Hafif 
Düzey Otizm Sınıfı öğrencileri İlçe 
Jandarma Komutanlığı’nda askeri 
alanı gezdi. Jandarma araçlarına 
binip, siren çalan öğrencilere İlçe 
Jandarma Komutanı Astsubay 

Mustafa Sönmez çeşitli hediyeler 
verdi. Okul Müdürü Süleyman 
Karadeniz, Özel Eğitim Sınıf öğret-
meni Suna Dilekli ve bir grup öğ-
renci velisinin de katıldığı ziyarete 
İlçe Jandarma Komutanı Sönmez 
öğrencilerle yakından ilgilenerek 
sohbet etti.
n AA

KONAHED, 29 Mart 2019 ta-
rihinde İzmir’in Bornova ilçesinde 
bir aile hekiminin darp edilmesini 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü bahçe-
sinde düzenledikleri basın toplan-
tıyla tepki gösterdi. Bu saldırının ilk 
olmadığını ve bu şartlar altında son 
da olmayacağını söyleyen Özer-
dem, “Çünkü defalarca söylenme-
sine rağmen maalesef çözüm için 
hiçbir adım atılmıyor. Biz hekim-
ler, hastamızı muayene ederken 
eğitimini aldığımız modern tıbbın 
gereği doğrultusunda karar veririz. 
Ayrıca uymak zorunda olduğumuz 
kanunlar ve yönetmelikler de var-
dır. Sadece tıp etiğine ve kanunla-
ra uygun davranmak istediğimiz 
için şiddete uğruyoruz. İzmir’deki 
olayda hekim arkadaşımız o anda 
orada olmayan bir kişiye ilaç yaz-
madığı için darp edildi. Oysa bunu 
böyle yapmamızı bize kanunlar 
emrediyor” şeklinde konuştu. 

Böyle bir açıklama yapmaları-

nın sebebinin bu işin hala diyalog 
ile çözülebileceğine olan inançla-
rı olduğunu kaydeden Özerdem, 
“Kendileri de birer sağlık çalışanı 
olan idarecilerimizin sesimizi du-
yurmalarını ve bu konuda ivedi 
olarak gerekli düzenlenmeleri yap-
malarını istiyoruz. Hekim ile has-
tası arasında sürtüşmeye neden 
olan noktalara açıklık getirilmeli 
ve uygulamaların hekim inisiyatifi 
olmadığı, kanunun gereği olduğu 
halkımıza açıklanmalıdır. Sağlık 
uygulamasında doğru olan şeyin 
hastanın her istediğini yapmak 
değil, tıbbın gereğini yapmak ol-
duğu bilinmelidir. Buradan bir kez 
daha idarecilerimize sesleniyoruz; 
ülke sağlığını birkaç kendini bil-
meze feda ettirmeyin. Halkımızın 
çoğunluğunun memnuniyetini en 
üst düzeyde bildirdiği ve çok iyi bir 
diyaloğumuz olan hastalarımızı da 
mağdur etmeyin” ifadelerini kul-
landı. n İHA

1.2 milyar dolarlık takım tezgâhları sektörü MAKTEK Fuarı ile Konya’dan dünyaya açılacak. 10-13 Nisan tarihleri arasında 
Konya Tüyap Fuarcılık Merkezi’nde yapılacak olan fuarda sanayiciler 250 milyon dolarlık iş hacmi için Konya’da buluşacak

Sanayiciler Konya’da
biraraya geliyor

Otomotivden savunma sanayi-
sine kadar Türkiye ekonomisinin lo-
komotifi olan sektörler için vazgeçil-
mez bir unsur olan takım tezgâhları, 
yerli ve milli kaynaklarla üretimle 
daha da güçlenecek. “Türkiye’nin 
üretim kenti” sloganıyla 2023 yılın-
daki 500 milyar dolarlık ihracat he-
define ulaşmasında stratejik bir öne-
me sahip olan Konya ise “makine” 
ve “takım tezgâhları” sektörünün 
bu yılki buluşma platformu olma-
sıyla MAKTEK Konya özelinde 250 
milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor. 

Türkiye sanayisinin hareketlen-
mesiyle Konya’ya olan ilgi de artış 
gösterdi. Ülkenin KOBİ Başkenti” 
olarak tabir edilen şehir, otomotiv 
tedarik sanayisi, savunma sanayisi, 
tarım aletleri ve değirmen makine-
leri imalatı, döküm sanayi, kalıpçılık, 
spor amaçlı tüfek parçalarının üreti-
mi ve şu an için Türkiye’de tek olan 
robot imalatı fabrikasıyla da gözleri 
üzerine çekiyor. 

ANADOLU, SANAYİ ATILIMINDA!
Böylesine önemli bir şehirde 

10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında 
Konya’da ilk kez gerçekleşecek ma-

kine sektörünün en büyük buluşma 
platformlarından biri olan MAKTEK 
Fuarı ise 250 milyon dolarlık iş hac-
miyle Türkiye ekonomisi için önemli 
bir görev üstleniyor.  Takım Tezgâh-
ları Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TİAD) ile TÜYAP Konya Fuarcılık 
A.Ş. iş birliği ve Makina İmalatçı-
ları Birliği (MİB) desteğiyle bu sene 
ilk kez düzenlenecek olan MAKTEK 
Konya, 10’un üzerinde alım heyeti-
nin yanı sıra 40 ülkenin de ajanda-
sında yer almasıyla  takım tezgahları 

sektörü için köprü görevi görüyor.  
Yaklaşık 300 katılımcıyı 65 ülkeden 
gelen 40.000 profesyonelle buluştu-
racak olan fuar, bölgesine sağladığı 
ekonomik güçle özellikle; Bursa, 
Manisa, İzmir, Mersin, Ankara, Kay-
seri, Adana ve Eskişehir’den gelecek 
olan sektör temsilcilerini ağırlamayı 
hedefliyor. Üretimin yoğun olduğu 
tüm sektörler için vazgeçilmez bir 
unsur olan takım tezgâhları sektö-
ründe Ar-Ge destekli inovasyon ha-
rikası ürünlere ev sahipliği yapacak 

olan MAKTEK Konya’da CNC, takım 
tezgâhları ve otomasyon yazılımları 
ile sac işleme sektörleri ön planda 
olacak. 

Yurt içinden gelecek sektör he-
yetlerinin yanı sıra yabancı sektör 
profesyonellerini de ağırlayacak olan 
fuarda Endüstri 4.0 ile geliştirilmiş 
ürünler sergilenecek ve yeni pazar-
lara açılma konusunda firmalara im-
kân sağlanacak. 

MAKTEK Konya’da, CNC ve 
üniversal talaşlı imalat makineleri, 
sac işleme makineleri, kesici ta-
kımlar, takım tutucular, CAD/CAM, 
PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite 
kontrol cihaz ve ekipmanları, robo-
tik sistemler, kaynak, kesme ekip-
manları, kaynak makineleri, yedek 
parça, ısıl işlem donanımları, taşıma 
sistemleri, yağlama ve soğutma sis-
temleri sergilenecek. Anadolu’nun 
en büyük fuar merkezlerinden biri 
olan Konya Ticaret Odası – Tüyap 
Konya Uluslararası Fuar Merke-
zi’nde düzenlenecek olan MAKTEK 
Konya, 10-13 Nisan 2019 tarihlerin-
de ziyaret edilebilecek.
n HABER MERKEZİ

‘İstismara Uğrayan Dini Kavramlar’ paneli yapıldı

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN
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Samet Aybaba: İlk 
10 içinde olacağız

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kalan 
haftalarda en az 14 puan toplayıp ilk 10 içinde yer almayı 
planladıklarını söyledi. Samet Aybaba, yaptığı açıklama-
da, “Kalan haftalarda en düşük 14 puan almayı planlıyo-
ruz. Ligi ilk 10 içinde bitireceğimizi düşünüyorum. Eğer bu 
coşku devam eder ve skora yansırsa, ilk kazanacağımız 
maçtan sonra daha da iyi oynayacağımızı düşünüyorum. 
Sivas’ı yendik, Ankaragücü maçında çok iyi oynadık. Ora-
daki atmosfer değişti. Biz oyunun tamamında iyi oynadık. 
Rakibimiz bize zorluk sağlamadı” dedi.  n İHA

Beşiktaş’ta Rize 
hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor 
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu 
maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdür-
dü. Lige verilen milli aranın ardından ilk maçında Çaykur 
Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu sabah 
yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Ümraniye 
Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş 
yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon 
ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, ısınma koşuları, streching 
ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışmasının ardından 
ise 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması 
ve taktik programının yer aldığı idmanlar gerçekleştirildi. 
Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut 
çalışması ile sona erdi.  n İHA

Azubuike: Beşiktaş maçını 
kazanacağımıza inanıyorum

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi 
günü Beşiktaş’ı konuk edecek Çaykur Rizespor’un orta saha 
oyuncusu Azubuike Okechukwu, “Takım ve performans 
olarak iyi durumdayız. İyi gidişimizi sürdürüp kazanmak 
istiyoruz.” dedi. Azubuike, yeşil-mavili ekibin Mehmet 
Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değer-
lendirdiklerini belirtti. Ligde yakaladıkları çıkışın ardından 
dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Azubuike, üç 
haftalık aranın kendilerine iyi geldiğini söyledi. Azubuike, 
lige Beşiktaş maçıyla yeniden başlayacaklarını dile getire-
rek, “Beşiktaş maçını kazanacağımıza inanıyorum. Takım 
ve performans olarak iyi durumdayız. İyi gidişimizi sürdü-
rüp kazanmak istiyoruz.” diye konuştu.  n AA

Sivasspor stres yaşamak istemiyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden De-

mir Grup Sivasspor’un teknik direktörü 
Hakan Keleş, ligde İstikbal Mobilya Kay-
serispor ile yapacakları karşılaşmadan 
galibiyetle ayrılarak, düşme hattından 
iyice uzaklaşmak istediklerini söyledi. 

Keleş, yaptığı açıklamada, lige ve-
rilen arayı iyi değerlendirdiklerini, bu 
dönemde sakat futbolcuların da takıma 
döndüğünü belirtti. Hakan Keleş, ligin 
27. hatasında 6 Nisan Cumartesi günü 
Sivas’ta Kayserispor ile yapacakları kar-
şılaşmaya da değinerek, “Bizim için çok 
önemli bir maç, derbi maçı niteliğinde 
bakıyoruz. Anadolu derbisi, taraftarımız 
hazır, biz hazırız. Mutlak 3 puan almak 
istiyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiy-
le, iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz. 
Bir an önce kümede kalma barajını aşıp, 
önümüzdeki haftalara bakmak istiyoruz.” 
dedi. 

Ligde üst üste 2 maç kazanarak seri 
yakalayan takımların puan cetvelinde 
üst sıralara yükseldiğine dikkati çeken 
Keleş, “Biz de iç sahadaki Kayserispor 
karşılaşmasından galibiyetle ayrıldığımız 
zaman Avrupa Ligi hedefini kovalamaya 
devam edeceğiz. Puan barajı birbirine 
çok yakın, seri yakalayan takım çıkışa 
geçiyor ve Avrupa Ligi’ni kovalamaya 
devam ediyor. Biz de bunun için uğraşa-
cağız, inşallah bunda muvaffak oluruz.” 
diye konuştu. 

“EMRE, HAK EDİYOR”
Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin orta 

saha oyuncusu Emre Kılınç’ın A Milli 
Takım kadrosuna çağrılmasından dolayı 
mutlu olduğunu söyledi.

Emre’nin bunu hak ettiğini vurgula-
yan Keleş, “Sadece Emre değil, birçok 
futbolcu bunu hak ediyor. Emre tabii ki 

genç oyuncumuz, iyi bir oyun sergiliyor. 
İnşallah ona olumlu bir şekilde yansır ve 
ondan güzel bir şekilde faydalanırız.” ifa-
delerini kullandı. 

Göreve başladığı günden beri futbol-
cularla çok iyi diyalog içerisinde oldu-
ğuna işaret eden Keleş, şunları kaydetti: 

“Antrenman programlarını biraz onlara 
göre uyarlıyoruz. Arkadaşlık, dostluk çer-
çevesinde yürüyoruz. Rahat etmelerini, 
huzurlu olmalarını ve keyif almalarını 
istiyorum. Onlar da bunu sağlıyorlar, 
güzel bir iletişimimiz var, inşallah sezon 
sonuna kadar devam ederiz. Taraftarımız 

hazır durumdalar. Bizden Kayserispor 
maçı için çok özel istekleri var, inşallah 
onları mahcup etmeyiz. Bize inansınlar, 
güvensinler, onları mahcup etmemek için 
elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gö-
reve geldiğim günden beri destekleri var, 
onlara teşekkür ediyorum.” n AA

‘İstediğimizi alacağız!’
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta ligde deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçında 

istediklerini alacaklarını söyledi. Korkmaz açıklamasında takım halinde futbol oynamaları gerektiğine de değindi
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent 

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’n-
de haftalık basın toplantısında medya 
mensupları ile buluştu. 3 haftalık ara-
dan sonra Trabzonspor karşısına çıkma-
ya hazırlandıklarını söyleyen Korkmaz, 
“Geçmiş maçlara baktığımızda iyi oyna-
dığımız ve kazandığımız karşılaşmalarda 
takım halinde oynadık, takım halinde 
hareket ettik. Kaybettiğimiz ve özellikle 
farklı kaybettiğimiz maçlara baktığımızda 
ise oyun disiplinden, takım bloğundan 
kopmalar olunca istediğimizi alamadık. 
En son oynadığımız Aytemiz Alanyaspor 
maçı buna çok güzel bir örnek. Savunma 
ve hücumda takım halinde oynadığımız-
da istediğimiz sonuçları alabildiğimizi 
gördük. Oyuncularıma özellikle bunu 
vurguladım. Bunu Trabzon’da da tekrar-
layacağız. Cuma günü düşündüklerimi, 
teknik direktör olarak istediklerimi oyun-
cular sahaya yansıttığında iyi oyun ve iyi 
sonuçla Antalya’ya döneceğimizi düşü-
nüyorum” dedi. 
CELUSTKA İÇİN SON KARAR CUMA GÜNÜ 

Takımda Chico’nun cezalı olduğunu, 
Celustka’nın da sakatlığı bulunduğunu 
belirten Korkmaz, “Cuma günü Chi-
co’nun yerine kimi oynatacağımıza karar 
vereceğiz. Celustka da milli takımının 
son Brezilya ile oynadığı maçta sakat-
lanarak oyunu terk etmek zorunda kal-
dı. Onun da durumuna bakıyoruz. Soru 
işaretlerimiz var. Daha önce dizindeki 
sakatlığı nedeniyle fedakarlık yaparak 
oynamıştı. Celustka ile ilgili son kararı 
da Cuma günü vereceğiz” diye konuştu. 

“TAKIM HALİNDE OYNAMALIYIZ” 
Trabzonspor’da bireysel olarak çok 

yetenekli oyuncular olduğunu söyleyen 
başarılı teknik adam, “Bence kendi alt 
yapılarından oyuncu çıkarıp oynatarak 
doğru bir iş yapıyorlar. Yusuf olsun, Ab-

dülkadir olsun, bu oyuncular artık tecrü-
be sahibi olmaya başladı. Yetenekli ya-
bancı oyuncuları da var. Hücum etmeyi 
ve geniş alanda oynamayı çok seviyorlar. 
Avantajları da dezavantajları da var. Ama 
biz takım halinde oynadığımız, bloklar 
arasındaki darlığı enine ve boyuna yaptı-
ğımız sürece, rakibin baskısını hissetsek 

bile en azından o baskının sonucunun 
gelmesini engelleyebiliriz” ifadelerini 
kullandı. 

TRABZON YOLCULUĞU BAŞLIYOR 
Basın toplantısının ardından günün 

tek çalışmasını yapan Antalyaspor, ha-
zırlıklarının tesislerindeki bölümünü de 
tamamlamış oldu. Antrenmanda futbol-

cular düz koşu ve ısınma hareketlerinin 
ardından beşe iki top kapma oyunu oyna-
dı. Taktik antrenman ve serbest şut çalış-
ması ile günün tek çalışması tamamlan-
dı. Antalyaspor, bugün sabah Trabzon’a 
gedecek ve son çalışmasını burada yap-
tıktan sonra maç saatini beklemeye baş-
layacak. n İHA

Ünal Karaman, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor
Ünal Karaman, Trabzonspor’un ba-

şında teknik direktörlük kariyerinin en 
iyi dönemini yaşıyor. 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman, bordo-mavili kulüpte futbol-
culuk döneminde olduğu gibi teknik 
direktörlük kariyerinde de en iyi döne-
mini geçiriyor. Süper Lig’de 26 haftayı 
43 puan ile 4. sırada tamamlayan Trab-
zonspor, 3 sezonluk aranın ardından 
Avrupa kupalarına katılma hesapları 
yapıyor. Sportif ve mali açıdan sıkıntılı 
bir dönemde göreve gelen Karaman, 
teknik direktör olarak sırasıyla Kon-
yaspor, MKE Ankaragücü , Konyaspor, 
Adana Demirspor, Şanlıurfaspor ve Ka-
rabükspor takımlarını çalıştırdı. Trab-

zonspor ile birlikte Süper Lig’de 4 takım 
çalıştıran, Spor Toto 1. Lig’de ise 2 
takımın başında teknik adam olarak gö-
rev yapan Karaman, en iyi maç başına 
puanı ise bordo-mavili takımın başında 
elde etti. 

TRABZONSPOR HER 
ZAMAN DÖNÜM NOKTASI OLDU 
Futbolculuk kariyerinde Trab-

zonspor forması altında yıldızı parlayan 
Karaman, A Milli Takım’ın da önemli 
oyuncularından oldu. Bordo-mavililer-
de 6 sezon yardımcı antrenör, sportif 
direktör ve teknik direktör olarak görev 
alan Karaman’ın kariyerinde Trab-
zonspor her zaman dönüm noktası oldu. 

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat 

Türkiye Kupası baz alınarak yapılan 
araştırmada Teknik Direktör Ünal Ka-
raman, kariyerinin en iyi dönemini 
Trabzonspor’un başında yaşıyor. İlk 
Konyaspor deneyiminde maç başına 
1.20 ve ikinci Konyaspor deneyiminde 
ise 1.50 puan ortalaması yakalayan Ka-
raman, MKE Ankaragücü takımında ise 
1.13, Adana Demirspor’da 1.64, Şan-
lıurfaspor’da 1.23, Karabükspor’da 0.0 
ve Trabzonspor’da ise 1.69 maç başına 
puan ortalaması yakaladı. 52 yaşında-
ki çalıştırıcı bu istatistiklere göre bor-
do-mavili takımda teknik direktörlük ka-
riyerinin en başarılı dönemini yaşıyor. 

TRABZONSPOR TAKTİK ÇALIŞTI
Trabzonspor, Spor Toto Süper 

Lig’in 27. haftasında sahasında oyna-
yacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını 
sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman 
yönetiminde yapılan çalışmaya teda-
vileri süren Onazi ve Novak katılmadı. 
Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin 
ardından taktiksel ağırlık bir çalışma 
gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Tür-
kiye-Almanya Gençlik Köprüsü projesi 
kapsamında Of Solaklı Fen Lisesi’nin 
davetlisi olarak Trabzon’a gelen Alman 
öğrenciler, bordo-mavili takımı ziyaret 
etti. Ayrıca Zigana’da faaliyet gösteren 
bir işletme tarafından da teknik heyet ve 
oyunculara meşhur Hamsiköy Sütlacı 
ikram edildi.  n İHA



Konyaspor, altyapıda bir 
şampiyonluk daha kazandı

U16 Elit Akademi Ligi’nde mücadele eden Konyaspor 
U16 Takımı, lig bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu. 16 
yaş grubunda ilk kez şampiyon olan yeşil beyazlı takım, 
Türkiye’de son 8 takım arasına adını yazdırarak, Antalya’da 
yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. 
Konyasporlu oyuncular son oynanan karşılaşmanın ardın-
dan büyük sevinç yaşadı.  n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu Hasan Tekin 
Türkiye üçüncüsü oldu
Konyaspor Kulübü boks branşı sporcularından Hasan 

Tekin, 11-17 Mart tarihleri arasında Marmaris Amiral Or-
han Aydın Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda 3’üncü 
oldu. Başarılı sporcu, 52 kişinin katıldığı müsabakalarda ilk 
gün Uşak, ikinci gün İzmir, üçüncü gün Mersin ve dördüncü 
gün Fenerbahçe sporcularını geçerek yarı finale yükseldi. 
Burada Sakarya sporcusuna mağlup olan Tekin, 70 kiloda 
Türkiye 3’üncüsü oldu.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor U14 Takımı 
SOBE’yi ziyaret etti

Atiker Konyaspor U14 takımı, 2 Nisan Otizm Farkında-
lık Günü nedeniyle Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’n-
da (SOBE) düzenlenen sosyal etkinlikler ve ödül törenine 
katıldı. Yeşil beyazlı takımın genç oyuncuları, burada bulu-
nan otizmli bireylere Atiker Konyaspor kaşkolu hediye etti. 
Atiker Konyaspor U14 Takımı geçtiğimiz günlerde Elit Aka-
demi Ligi’ni şampiyon olarak tamamlama başarısı göster-
mişti.  n SPOR SERVİSİ

Başkan Kamış, Ereğli halkını maça davet etti
Konya Süper Amatör Küme’de 

2018-2019 sezonu Pazar günü oyna-
nacak maçlar ile tamamlanacak. Ligin 
53 puanlı lideri Ereğlispor, 51 puan 
ile 2.sırada yer alan Gölyazı Beledi-
yespor’u kendi evinde konuk edecek. 
Yeşil beyazlı takım, galibiyetin yanı 
sıra beraberlik alması halinde şampi-
yon olacak ve Bölgesel Amatör Ligi’ne 
yükselecek. Gölyazı Belediyespor’un 
şampiyon olması için bu müsaba-
kadan mutlak galibiyet ile ayrılması 
gerekiyor. Pazar günü 13.00’te Ereğli 
Atatürk Stadyumu’nda oynanacak bu 
önemli maç öncesi Ereğlispor Kulüp 
Başkanı Bilgin Kamış yaptığı açıklama 
ile Ereğli halkına davet gönderdi.

“BAŞKA EREĞLİSPOR YOK”
Bu kritik mücadelede taraftar des-

teğinin çok önemli olduğuna dikkat 
çeken Başkan Bilgin Kamış, “Değerli 

Ereğlispor halkı ve taraftarları; 52 yıllık 
koca çınar Ereğlispor’umuzu yaşatmak 
için birlikte verdiğimiz onurlu ve gu-
rurlu mücadelemizi taçlandırmak için 
Yeşil Beyaz armaya gönül vermiş her-
kesi Pazar günü şampiyonluk maçı için 
tribünlere bekliyoruz.

Geçmişte maç haftaları yaşadığı-
mız heyecan ve duyguyu günümüze 
taşımak için simitçisinden çaycısına, 
esnafından öğrencisine kısaca 7’sin-
den 70’ine herkesi yanımızda görmek 
istiyoruz. 

‘Başka Ereğlispor yok’ sloganıyla 
çıktığımız bu sevda yürüyüşünde, te-
levizyonlarımızı, radyolarımızı ve ga-
zetelerimizi tıpkı eski günlerde olduğu 
gibi maça davet yayınları, anonsları 
yapmaya ve tüm şehri kenetlenmeye 
davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Fırsat tepti!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, 29.hafta maçında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı. Düşme hattındaki 

rakiplerinin kaybettiği haftada kazanamayan yeşil beyazlı takım fırsat tepmiş oldu
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor, 29.hafta maçında kendi evinde 

Şanlıurfaspor’u konuk etti. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan karşılaşmada 
iki ekip de 1 puana razı oldu. Düşme hattının içinde kalan temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, puanını 25 yapmasına rağmen önemli bir fırsatı kaçırdı. 
Potadaki diğer takımlardan Tokatspor kazanarak 25 puana ulaşırken, yeşil 
beyazlı temsilcimizin rakipleri Fethiyespor ve Bandırmaspor haftayı puansız 
kapattı. Yavru Kartal, düşme potasının üstünde bulunan takımlar ile puan 
farkını 3’e indirdi.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI
Konya Anadolu Selçukspor ile Şanlıurfaspor’un karşı karşıya geldiği 

mücadelede gol sesi çıkmadı. Maçın başında rakibine göre daha üstün bir 
oyun ortaya koyan temsilcimiz, gol atma başarısı gösteremedi. Öte yandan ilk 
yarıda Şanlıurfaspor ceza sahası içinde kalan Anadolu Selçuksporlu futbolcular 
penaltı beklemesine rağmen, hakem devam dedi. Mücadelenin ikinci yarısında 
da iki ekip karşılıklı ataklar üretmesine karşın gol bulamadı. 90 dakika 0-0 sona 
erdi ve puanlar paylaşıldı. Konya Anadolu Selçukspor puanını 25 yaparken, 
Şanlıurfaspor 50 puana yükseldi.

RAKİPLER KAYBETTİ
Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’un iç sahada Şanlıurfaspor ile 0-0 

berabere kaldığı haftada 28 puanlı iki takım Fethiyespor ve Bandırmaspor, 
puan alamadı. 
Kendi evinde 
Kırklarelispor’u 
konuk eden 
Fethiyespor 2-0 
yenilirken, Fatih 
Karagümrük dep-
lasmanına giden 
Bandırmaspor 
3-2 mağlup oldu. 
İki ekibin kaybet-
tiği ve 28 puanda 
kaldığı 29.haf-
tayı 1 puanla 
kapatan Konya 
Anadolu Sel-
çukspor, önemli 
bir fırsattan 
yararlanamadı. 
Yeşil beyazlı ekip 
ligin 30.hafta 
maçında Tarsus 
İdman Yurdu’nu 
konuk edecek. 
Mersin ekibi, 
bu hafta kendi 
evinde Sivas Be-
lediyespor’u 5-0 
yenerek önemli 
bir üç puan aldı 
ve moral depo-
ladı.
n SPOR SERVİSİ
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Konyasporlu Emine Seçkin, dereceyle döndü Selçuklu, judoda bronz madalya kazandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde dü-
zenlenen 5. Uluslararsı Parabadmin-
ton Enescup turnuvasına mücadele 
eden Konyasporlu sporculardan Emi-
ne Seçkin, karışık çiftlerde 3’üncü 
oldu. 41 ülkeden 300 sporcunun ka-
tıldığı ve 2020 olimpiyatlarına puan 
veren müsabakalarda, yeşil beyazlı 
takımın sporcusu güçlü rakiplerle 

mücadele etti. Konyaspor’un bir di-
ğer sporcusu İlker Tuzcu ilk maçında 
sakatlanarak sonraki maçlarına çıka-
mazken, 2 ay gibi bir süre müsaba-
kalardan uzak kalacağı tespit edildi. 
Zehra Bağlar teklerde son 16’da, 
Emine Seçkin ise yarı finalde Çinli 
rakiplerine yenilerek 3’üncü oldu. 
Turnuvaya dünyanın en iyilerinin 

tamamı katıldı. Antalya’nın Kemer il-
çesinde yapışan turnuvanın ardından 
Konyalı sporculardan Emine Seçkin 
ve Zehra Bağlar ile Antrenör Ahmet 
Bozdam, Dubai’de başlayan Ulus-
lararası Dubai turnuvasına katıldı. 
Enescup turnuvasında yarışan olim-
piyat adaylarının tamamı burada da 
yarışacak. n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulü-
bü Judo Takımı sporcularından 
Talha Büyükseser, Rusya’da 
düzenlenen Ümitler Avrupa 
Kupasından bronz madalya ile 
döndü. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Judo Takımı, Türkiye 
şampiyonluklarının yanında 
Uluslararası Turnuvalarda da 
başarılı sonuçlar almaya devam 
ediyor. Son olarak Rusya’nın 
Tula kentinde düzenlenen Ümit-
ler Judo Avrupa Kupası’nda 
ülkemizi temsil eden Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Sporcusu 
Talha Büyükeser, üçüncülük 
elde ederek bronz madalyanın 
sahibi oldu. 55 kiloda mücadele 
eden Büyükeser, ilk maçında 
Kırgızistan’lı, 2.tur maçında 
Ermeni, 3.tur maçında ise Rus 
rakibi Aeksel Sobıan’ı mağlup 

eden Talha yarı finale yüksel-
me başarısı gösterdi. Yarı final 
maçında bir başka Rus rakibi 
Andreci Dolgov’a mağlup olan 
Büyükeser final oynama şansı-
nı kaçırdı. Üçüncülük maçında 
Milli sporcu Muhammet De-
mirel’i yenmeyi başaran Talha 
Büyükeser Turnuvadan bronz 
madalya ile dönerek ülkemi-
zi ve şehrimizi en iyi şekilde 
temsil etti. Büyükeser, Avrupa 
Kupası’ndan madalya ile dön-
düğü için mutlu olduğunu ifade 
ederek hedefinin önce Avrupa 
Şampiyonasında, ardından 
Dünya şampiyonasında madal-
ya kazanmak olduğunu belirt-
ti. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı da Talha 
Büyükeser’i tebrik ederek başa-
rılarının devamını diledi.  n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 29 18 7 4 66 35 31 61
2.TUZLASPOR 29 16 8 5 55 20 35 56
3.F. KARAGÜMRÜK 29 17 4 8 45 32 13 55
4.MANİSA B.Ş.B. 29 14 10 5 52 23 29 52
5.ŞANLIURFASPOR 29 14 8 7 40 29 11 50
6.ETİMESGUT BLD. 29 13 6 10 38 33 5 45
7.PENDİKSPOR 29 12 8 9 43 37 6 44
8.KIRKLARELİSPOR 29 10 7 12 39 35 4 37
9.KAHRAMANMARAŞ 29 10 7 12 32 38 -6 37
10.SİVAS BELEDİYE 29 10 7 12 36 45 -9 37
11.TARSUS İDMAN Y. 29 9 9 11 39 45 -6 36
12.ZONGULDAK 29 9 9 11 29 37 -8 36
13.BAK SPOR KULÜBÜ 29 8 11 10 34 49 -15 35
14.FETHİYESPOR 29 5 13 11 28 35 -7 28
15.BANDIRMASPOR 29 7 7 15 36 51 -15 28
16.TOKATSPOR 29 5 10 14 23 37 -14 25
17.K. A. SELÇUKSPOR 29 4 13 12 37 54 -17 25
18.DARICA G. BİRLİĞİ 29 5 6 18 23 60 -37 21
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Konyaspor’lu minikler 
U12 İzmir Cup’ta 

mücadele verecek
Petrol Ofisi'nin destekleriyle gerçek-

leşecek U12 İzmir Cup 2019'da, karnaval 
rüzgarı esecek, sporcular nitelikleriyle 
ödüllendirilecek. Turnuvaya Konyaspor 
U12 takımı da katılacak.

Türkiye’den Altınordu FK’nın yanı 
sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, 
Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Al-
tay, Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşe-
hir, Bucaspor, Bursaspor, Göztepe, İBB 
SK, İzmirspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, 
Kayserispor, Konyaspor, Rizespor ve 
Sivasspor’un U12 takımları ile katılacağı 
uluslararası turnuvada yer alacak yaban-
cı takımlar şöyle:

"AC Milan, A.E.K, AIK Solna, Ajax, 
Anderlecht, Aspire Academy, Atalanta, 
A.Z. Alkmaar, Benfica, Beroe, Bromma-
pojkarna, Cardiff City, Celta Vigo, Celtic, 
Charleroi, Chelsea, Club Brugge, Kızılyıl-
dız, Dinamo Zagreb, Gabala, Grasshop-
pers, Hamburg SV, Hammarby, Kras-
nodar, KRC Genk, Lazio, Leicester City, 
Lille, Manchester City, Metz, Midtjyl-
land, Monaco, Montpeiller, Neftçi PFK, 
Olimpija Ljubljana, Odense, Marsilya, 
PAOK, Parma, Porto, PSV, Glasgow 
Rangers, Rostov, Sigma Olomouc, Slask 
Wroclaw, Southampton, St. Pauli, Twen-
te, Valencia, Wolverhampton Wanderers 
ve Zenit St. Petersburg."   n  AA

Kartal lidere bileniyor
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor. Milli ara 
sonrası lige iyi bir giriş yapmak isteyen Anadolu Kartalı’nın rakibini imha planı hazır. Dün maçın taktik 

planlamasına çalışan yeşil beyazlılar, Pazar günü 3 puan almanın hesaplarını yapıyor
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükan-

donyadis Sezonu’nun 27.haftasında 7 Nisan Pazar günü 
deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın 
hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sür-
dürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen 
ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve 
Serkan Kırıntılı katılmadı. Oyuncular antrenmanın ilk bölü-
münde iki gruba ayrılarak salonda CORE ısınma ve kuvvet 
çalışması yaptı. Sahada yapılan çabukluk hareketleri ile de-
vam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR PAS VE KOORDİNASYON ÇALIŞTI
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasın-

da 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile oyna-
yacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. 
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman saha-
sında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşti-
rilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koordinas-
yon çalışması ile devam eden antrenman, geniş alan oyunu 
ile sona erdi.  Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçı 
hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla sürdürecek.

RAKİP 12 MAÇTIR YENİLMİYOR
Atiker Konyaspor’un Pazar günü deplasmanda karşılaşa-

cağı lider Medipol Başakşehir ligde 12 maçtır kaybetmiyor. 
Son olarak evinde Sivasspor’a mağlup olan İstanbul ekibi o 
maçtan sonra çıktığı 12 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu 
maçlarda 8 galibiyet alan ve 4 kez berabere kalan Başakşe-
hir 28 puan toplamayı başardı. 

12 YILLIK ÖZLEM
Öte yandan temsilcimiz Atiker Konyaspor’un Medipol 

Başakşehir’e şansı tutmuyor. Son yıllarda oynanan maçlar-
da İstanbul temsilcisinin büyük bir üstünlüğü göze çarpar-
ken, Konyaspor son galibiyetini 2007 yılında 3-2 ile aldı. İki 
takım arasında oynanan 15 maçta Başakşehir 8 kez kazanır-
ken, 6 maç da berabere tamamlandı. Konyaspor sadece 1 
kez kazanabildi. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 26 17 7 2 41 13 28 58
2.GALATASARAY 26 15 7 4 55 27 28 52
3.BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47
4.TRABZONSPOR 26 12 7 7 45 36 9 43
5.EY MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37
6.ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35
7.ANTALYASPOR 26 10 5 11 29 41 -12 35
8.Ç. RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34
9.DG SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 -1 34
10.KASIMPAŞA 26 10 4 12 44 48 -4 34
11.A. ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 -5 34
12.İM KAYSERİSPOR 26 8 9 9 24 34 -10 33
13.FENERBAHÇE 26 7 10 9 32 37 -5 31
14.ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31
15.BURSASPOR 26 5 13 8 24 31 -7 28
16.GÖZTEPE 26 8 3 15 26 34 -8 27
17.BB ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22
18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21
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