
‘Konya’yı geleceğe birlikte taşıyacağız’ Çayırbağı suyunu Konya’ya getirdiler
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’yı ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileğinde bulun-
du. Başkan Kılca ile birlikte 
esnaf ziyareti de yaparak 
vatandaşın Berat Kandili’ni 
tebrik eden Başkan Uğur 
Altay, birlik, beraberlik ve 
uyum içinde Konya’yı gelece-
ğe taşıyacaklarını belirtti.
n HABERİ SAYFA 3’TE

1900’lü yılların başında Konya’nın içme 
suyu sorununu çözmek için Çayırbağı’n-
dan su getirilmesi projesinin fikir baba-
sı olan Cambaz Deli Osman, dönemin 
Valisi Ferit Paşa’nın da desteğiyle 
Konya’nın önemli bir sorununu çözmüş 
oluyor. Vali Ferit Paşa, suyun Konya’ya 
getirilmesinin ardından, bu konuda 
büyük çabalar sarfeden Cambaz Deli 
Osman’a bir jest yaparak, bugünkü 
Kozağaç Bölgesi’nde Deli Osman adına 
bir çeşme yaptırdığı biliniyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya milletvekili
Ağralı’nın acı günü

5. kattan düştü, 
hayatını kaybetti

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı’nın 
ağabeyi Yusuf Ağralı, 62 yaşında hayatını kaybetti.
Kulu’nunÖmeranlı Mahallesi’ndeki cenaze töreni-

ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. 
n SAYFA 5’TE

Odasının penceresinden sarkıp aşağı bakmak 
isteyen 4 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek 

yere düştü. Hayatını kaybeden çocuğun yere 
düşme anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından 

görüntülendi.  n SAYFA 6’DA

KTO Karatay’da
Karma sergi açıldı

‘Medeniyetin altın
anahtarı turizmdir’

‘Ebelik, insanı 
hayata bağlamaktır’

Vedalaşıp, umre 
için yola çıktılar

Konya Ticaret Odası (KTO) 
Karatay Üniversitesi Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Resim Bölümü öğrencilerinin 
eserlerinden oluşan “Mesleki 
Eğitimde Sanat Rüzgârı” temalı 
karma sergi üniversitenin fuaye 
alanında sanatseverlerle buluş-
tu. n HABERİ SAYFA 7’DE

Selçuk Üniversitesi’nde dü-
zenlenen Türk-İslam Dünyası 
Kültür ve Turizm Paneli’nde 
medeniyetin altın anahtarının 
turizm olduğu vurgusu yapıla-
rak bunun bir slogandan öte 
gerçekte yaşanmış olmasının 
önemi vurgulandı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

KTO Karatay Üniversitesi 
Ebelik Bölümü, Ebeler Haftası 
kapsamında “Güçlü Kadınlar, 
Sağlıklı Nesiller” konulu bir 
panel gerçekleştirdi. Ebeliğin 
kutsal bir meslek olduğuna 
vurgu yapılan panelin sonunda 
ebe adayları ebelik yemini 
etmenin de heyecanı yaşadı. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konyalı vatandaşları kutsal 
topraklara gitme heyecanı 
sardı. Ramazan ayı öncesin-
de yapılan programla umre 
yolculuğuna çıkan vatandaşlar, 
aileleriyle vedalaşarak yola 
çıktı. 141 kişilik kafile, Mevlana 
Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen törenle kutsal topraklara 
uğurlandı. n HABERİ SAYFA 5’TE

Başkan Altay, 
şampiyonlarla
biraraya geldi 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Sigarayı 
bırakmak 
imkansız değil!
n HABERİ SAYFA 6’DA

Zeki Oğuz’un 
51.sanat yılı 
kutlandı 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Öğrencilere 
Türk Yıldızları 
sürprizi
n HABERİ SAYFA 6’DA

KARACAOĞLU ÇADIR 
GÜNLERİNE YOĞUN İLGİ 

YALITIM İÇİN DÜŞÜK
FAİZLİ KREDİ ÖNERİSİ

KONYA VE ÇEVRESİNE
ZİRAİ DON UYARISI!

İndirim çadırına koşuyorlar

Yalıtımsız 5,5 milyon konut var

Soğuk hava dalgası geliyor! 

Karacaoğlu Altın’ın her yıl gerçekleştirdiği 4.’Ge-
leneksel indirim çadırı’  Kule Site Alışveriş ve Eğ-
lence Merkezinde Konyalılarla buluşuyor. Çadır 
günlerine Konyalılar yoğun ilgi gösteriyor.

MHP Konya Millet-
vekili Esin Kara, ısı 
yalıtımı ve pencere 
değişimlerinde düşük 
faizli kredi kullandırı-
larak binalarda enerji 
verimliliğinin artırılma-
sı için ilgili kanunda 
değişiklik teklifinde 
bulundu.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için zirai don 
uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 8. Bölge Müdür-
lüğünden yapılan açıklamada, soğuk hava dalgası 
nedeniyle yarın geceden 23 Nisan Salı gününe ka-
dar Konya, Karaman, Aksaray ile Niğde genelinde 
zirai don uyarısı yapıldı.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

Çeşitlilik renk kattı
Türkiye’nin tahıl ambarı olan Konya Ovası’nda son yıllarda ürün çeşitliliği 
artmış durumda.  Geçmişte sadece şeker pancarı, buğday ekim nöbeti 
uygulanırken, bugün dane mısır, silajlık mısır, patates, ayçiçeği, yonca, 
çerezlik kabak, ekstrem ürünler, meyvecilik ile ilgili üretimler artmış 
durumda.
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Soylu,  “Tarımın renklenmesi sadece çiftçiyi değil sanayiyi ve bunu 
değerlendirecek sektörler ile ilgili de renk katmış durumda. Konya Ovası 
ürün çeşitliğinde önemli bir sorumluluk  üstlenmiş durumdadır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Balkonda kriz var!
Ekonomik daralmaya rağmen mevcut projelerini devam ettiren inşaat firmalarının sahipleri, balkonların kullanım alanına dahil 

edildiği yeni düzenleme nedeniyle büyük zarara uğrayacaklarını belirterek, yeni projelerine başlayamadıklarını belirtiyor
YENİ YÖNETMELİKTEN 

SEKTÖR RAHATSIZ
Şehirde nüfusun artmasına bağlı olarak 
konut ve işyeri ihtiyacı da artıyor. Talebin 
karşılanması için ise yeni binalar inşa edi-
liyor. 2019 inşaat sezonuna gerek ekono-
mik daralma ve gerek seçim nedeniyle 
diğer yıllara oranla daha durağan başla-
yan inşaatçılar, sektörün asıl kilitlendiği 
noktanın yapılan yeni düzenlemeyle bal-
konların kullanım alanına dahil edilmesi 
olduğunu söylüyor.

YAZ DÖNEMİNDE 
TİCARET HIZLANACAK

Konuyu değerlendiren Mekan Özbeyt 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Karabağ, “Yeni yönetmelikle balkon, kul-
lanım alanı içerisine alındı. Şu an müteah-
hitler yeni bir proje alamıyorlar. Yönetme-
liğin eski şekline çevrilmesi lazım” dedi. 
Piyasayı değerlendiren Karabağ, “2019 yı-
lının çok da iyi geçeceğini söyleyemesek 
de yaz döneminde ticaretin hızlanacağına 
inanıyorum” diye konuştu.  n SAYFA 2’DE
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Ekonomik daralmaya rağmen mevcut projelerini devam ettiren inşaat firmalarının sahipleri, balkonların kullanım alanına dahil 
edildiği yeni düzenleme nedeniyle büyük zarara uğrayacaklarını belirterek, yeni projelerine başlayamadıklarını belirtiyor

İnşaatta ‘balkon’ krizi!
Şehirde nüfusun artmasına 

bağlı olarak konut ve işyeri ihtiyacı 
da artıyor. Talebin karşılanması için 
ise yeni binalar inşa ediliyor. 2019 
inşaat sezonuna gerek ekonomik 
daralma ve gerek seçim nedeniyle 
diğer yıllara oranla daha durağan 
başlayan inşaatçılar, sektörün asıl 
kilitlendiği noktanın yapılan yeni 
düzenlemeyle balkonların kullanım 
alanına dahil edilmesi olduğunu 
söylüyor. 

BALKON KRİZİNİN 
AŞILMASI GEREKİYOR

Tüm zorluklarına rağmen bir-
çok sektörün lokomotifi olan in-
şaatın sezona umutla başladığını, 
yaşanan olumsuz gelişmelere rağ-
men yatırımlar yapıldığını dile geti-
ren Mekan Özbeyt İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Karabağ, 
sektördeki en büyük problemin 
balkonların kullanım alanına dahil 
edilmesi süreci ve buna bağlı or-
taya çıkan belirsizlik olduğunu dile 
getirdi. Yapılan yeni düzenlemenin 
sektörü olumsuz etkilediğine işaret 
eden Abdullah Karabağ, “Yeni bir 
yasa daha çıkarıldı. Balkonlar da 
kullanım alanı içerisine dahil edildi. 
Bu durum ise inşaattaki hareketlilik 
ivmesine ket vurdu. Eskiden kulla-
nım alanı dışında kalıyordu balkon. 
Yeni yönetmelikle balkon, kullanım 
alanı içerisine alındı. Şu an müteah-
hitler yeni bir proje alamıyorlar. Bir 
arsa aldınız ve bir uygulama yapa-
caksınız. Sizin arsa payınız yüzde 
40’sa balkona yönelik yeni uygula-
ma ile birlikte bu pay yüzde 50’nin 
üzerine çıktı. Şu an müteahhitler 
aslında ekonomideki durumdan 
ziyade bu yasanın iptalini bekliyor. 
Yönetmeliğin eski şekline çevrilme-
si lazım. Yapı denetimi uygulaması 
da olması gereken bir uygulama ve 
bunu da takdirle karşılıyoruz. Şu 
an küçüğünden büyüğüne hangi 
müteahhit yapmış olursa olsun, 
binanın omurgası oldukça 
sağlamdır. Hiçbir şekilde 
yıkılma riski 

taşımaz. Ama diğer yandan balko-
nun kullanım alanına dahil edilme-
si gibi küçük görünen ama etkileri 
büyük olan uygulamalardan da ti-
caretin canlanması için bir an önce 
vazgeçilmesi gerekir” diye konuştu.

SEÇİM GERİDE KALDI, 
ŞİMDİ GEÇİM ZAMANI

Seçim sürecinin de geride kal-
dığını ve artık piyasaların rahatla-
ması gerektiğini dile getiren Me-
kan Özbeyt İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Karabağ, “Artık 
önümüze bakmamız gerekiyor. İn-
şaat sektörü için birçok sektörün 
lokomotifi derler. 300’ün üzerinde 
sektöre doğrudan ya da dolaylı ola-
rak etki ediyor. Bu anlamda inşaat 
sektörünün hareketlenmesi gereki-
yor. Tam mevsimindeyiz. Ama şöy-
le de bir durum var. İnşaatın loko-
motif bir sektör olduğunu maalesef 
kabul ediyoruz. Burada kastım şu, 
biz üreten değil, daha çok tüketen 
bir toplumuz. Kendim inşaatçıyım. 
Maksadım inşaat sektörünü kö-
tülemek değil. Ama şu gerçeği de 
kabul etmek gerekir ki, ülkemizin 
sermayesini inşaat sektörüne değil 
üretime dönük sektörlere, sanayiye 
yönlendirmemiz gerekiyor. Şu an 
inşaat en durgun sezonunu yaşıyor. 
Önümüzde bir seçim süreci vardı, 
bu çok etkiledi. Seçim olduğu za-
man ülkemizde adeta ticari hayat 
duruyor. Düğün yapacak olan adam 
seçim nedeniyle düğününü bile er-
teliyor. Allah’a şükür bu süreci atlat-
tık. 2019 yılının çok da iyi geçeceği-
ni söyleyemesek de yaz döneminde 
ticaretin hızlanacağına inanıyorum” 
ifadelerini kullandı.

EKONOMİ BUGÜNDEN DAHA 
KÖTÜYE GİTMEYECEKTİR

Özellikle inşaat sektöründe 
ivme kazanılabilecek bir döneme 
girildiğini dile getiren Karabağ, 

“Önümüz yaz. Avru-

pa’daki yerli yatırımcılar Türkiye’ye 
gelecek. Tüm bunları göz önünde 
bulundurarak ekonominin şu anki 
durumundan daha kötüye gitmeye-
ceği gibi, daha hareketli ve bereketli 
günlerin bizi beklediğine inanıyo-
rum. Diğer yandan inşaat sektörün-
de hareketliliği sağlamak için banka 
faizlerinin revize edilmesi gerekiyor. 
Bir kere şu bir gerçek ki, banka fa-
izleri yüzde 1’in altına çekilmelidir. 
Milletin parası kredide. Faizler dü-
şerse piyasa hareketlenir. Doların 
yükselmesinden daha önemli bir 
konu faiz oranlarının düşmesi. Mil-
let parasını dövize bağlamış du-
rumda. Adam döviz almış 5,70’den. 
Parasını bozdurmak için doların 6 
liranın üzerine çıkmasını bekliyor. 
Şimdilerde parası atıl vazi-
yette duru-

yor. Ekonomiye bir değer katmıyor. 
Tüm olumsuzluklarına rağmen nü-
fusun sürekli artış eğiliminde olma-
sı, insanların ev ve iş yeri ihtiyacının 
artması gelecek adına umut veriyor. 
Bizler de geleceği inşa etmeye çalı-
şıyoruz” dedi.

OSMANLI KONAKLARI 
FARKI HİSSETTİRECEK

Başta 4 dairelik ve 8 dairelik 
küçük projeler yaptıklarını, Karatay 
ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi’nde bu-
lunan Osmanlı Konakları projeleri-
nin ise 60 dairelik bir proje olduğu-
nu dile getiren Abdullah Karabağ, 
“Burada 48 dairemiz 3+1, 12 dai-

remiz de 2+1 şeklinde. Biz burayı 
Karatay ortalamasının üzerinde 
yapıyoruz. Şöyle ki, 3+1 olmasına 
karşılık dairelerimiz oldukça büyük, 
geniş ve ferah. Bunun yanında kul-
landığımız malzemeler de olduk-
ça yüksek kalitede ve farklılık arz 
ediyor. Mesela biz laminant parke 
kullanmıyoruz, bunun yerine por-
selen taban uygulaması yapıyoruz. 
Bunlar maliyeti biraz daha yüksel-
tiyor ama biz biraz daha nitelikli 
daireler üretelim diyoruz. Buraya 
başlayalı yaklaşık 5 ay oldu. Yarısını 
tamamladık. Büyük bir site olacak. 
Allah nasip ederse en kısa sürede 
de tamamlayıp sahiplerine teslim 
edeceğiz. İnşaat arz talep dengesini 
en iyi kurgulamak gereken bir alan. 
Şöyle ki, ne talep ediliyorsa siz onu 
arz etmek, onu üretip, onu sunmak 
zorundasınız. Bizim Karatay böl-
gesi standartlarının bir tık üstüne 
çıkmamızdaki asıl neden de talebin 
biraz daha lüks dairelere yoğunlaş-
ması. Bizim müşteri portföyümüz 
bunu istiyor. Yani şöyle söyleyeyim, 
1 milyon TL’ye daire satacak bir 
çevremiz yok. Müşteri portföyümüz 
çoğunlukla esnaf ve yatırım yap-
mak isteyen kitle. Biz de onların ih-
tiyaçlarına karşılık vermeye gayret 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.
FUARLAR AÇIK BİR TANITIM ALANI

İnşaat sektöründe sezonun ge-
rek ekonomik koşullar gerekse se-
çim nedeniyle biraz gecikmeli açıl-
dığını ancak ekonomideki durumun 
bundan daha iyiye gideceğine inan-
dığını dile getiren Mekan Özbeyt İn-
şaat Yönetim Kurulu Başkanı Kara-
bağ, “Yılın belli dönemlerinde belli 
sektörlere ilişkin fuarlar düzenlenir. 
Bunlardan bir tanesi 

de Konya’da her yıl düzenlenen yapı 
fuarı. Biz fuarların ülke ekonomisi 
için faydalı olduğu kanaatindeyiz. 
Bu sene sektördeki ekonomik du-
rum nedeniyle inşaattaki krizi fırsatı 
çevirebilmek adına açık bir pazar 
alanı olarak da görebiliriz. Biz, kendi 
öz sermayemizle çalıştığımız için bir 
sıkıntı yaşamıyoruz. Ama maliyet-
lerin yükselmesinin ardından kârı-
mızdan ödün vermek durumunda 
kalıyoruz. Fuarları da açık bir rek-
lam ve tanıtım alanı olarak görüyo-
ruz” dedi.

‘ŞEHRİN İNŞASINA ESTETİK BİR 
KATKI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ’
Mekan Özbeyt İnşaat hakkında 

da bilgi veren Karabağ, ticaretin 
içinden gelmiş bir ailenin çocuğu ol-
duğunu belirterek, “14 yaşındayken 
Konya’da ticaretin döndüğü tarihi 
Bedesten Çarşısı’nda tekstilci olarak 
çalışmaya başladım. 21 yaşınday-
ken mağaza sahibi oldum. 2001 Şu-
bat krizinde iş yerimizi açmıştık. Şu 
an orada bulunan 2 tane tekstil ma-
ğazamız var işlettiğimiz. Ticaretin 
içinden gelmiş bir ailenin evladıyım. 
Dedemizden babamıza, babamız-
dan da bize geçmiş bir ticari hayatın 
içerisindeyiz. İnşaat sektörüne de 
aslında çok yabancı değildik. Yak-
laşık 10 yıldır arsa, daire, dükkan 
alım ve satımı yapıyorduk yatırım 
anlamında. Bu şekilde sermaye 
bağlamıştık inşaat sektöründeki 
arkadaşlara. Sonrasında 2 yıldır da 
birlikte çalıştığımız arkadaşların da 
destekleriyle 2 yıldır bir inşaat yapı-
yoruz. Mekan Özbeyt İnşaat olarak 
bir ortaklık kurduk ve inşaat üzerine 
çalışmalar yürütmeye ve projeler 
üretmeye başladık” dedi.

Binalarımızda şehir estetiğine 
uygunluğa da özen gösterdiklerini 
belirten Abdullah Karabağ, “İnsan-
ların ihtiyaçlarına göre yaşam alan-
ları üretirken, binaların mimarisini 
estetiğe uygun olarak hazırlamaya 
çalışıyoruz. Diğer yandan devletin 
de bu konuyla ilgili belli kaideleri 
var. Binalar, Estetik Kurulu’ndan 
geçiyor. Şekliyle, mimarisiyle, bo-
yasıyla her yönüyle bu kuruldan 
geçmek zorunda. Binanızla ilgili 
bir katalog hazırlıyorsunuz. Bu 
kataloğa tamamıyla uymak zo-
rundasınız. Çünkü teşhiri o ka-
talog üzerinden yapıyorsunuz. 
Devlet bunu güvence altına 
alıyor. Bu anlamda biz de des-
tekliyor ve takdir ediyoruz”  
diyerek sözlerini tamamladı.

n FAHRİ ALTINOK

Mekan Özbeyt İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karabağ, inşaat sektörünün 
genel durumu ve yaptıkları projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
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Başkan Altay, şampiyon öğrencilerle buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 13. Ulus-
lararası Robot Yarışması’nda işitme 
engelliler için tasarladıkları cihazla 
birinci olan Karatay Mehmet Zahid 
Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 
ziyaret ederek, şampiyon öğrencileri 
tebrik etti.Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 13. 
Uluslararası Robot Yarışması’nda 
birinci olan Karatay Mehmet Zahid 
Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerini ziyaret etti. Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından Samsun’da 
“Yapay Zeka” temasıyla düzenlenen 
robot yarışmasında serbest katego-
ride birinci olan öğrencileri tebrik 
eden Başkan Altay, gençlerin yapay 
zeka ve robotik kodlama alanlarında 
kendilerini geliştirmesinin önemli 
olduğunu söyledi. Altay, yeni nesil-
den beklentilerinin yüksek olduğu-

nu ve onlara güvendiklerini ifade 
etti. Şampiyon öğrenciler de iki yıl 
emek vererek hazırladıkları, işitme 
engelli bireylerin toplum içinde ra-

hat hareket etmelerini ve iletişim-
lerinin arttırılmasını sağlayan cihazı 
Başkan Altay’a tanıttı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin önemli tatlı su ba-
lığı üretim merkezlerinden Beyşe-
hir Gölü’nde üreme dönemi olması 
sebebiyle uygulanan üç ay süreli su 
ürünleri avlanma yasağı hala devam 
ederken, balıkçılıkla geçimini sağla-
yan aileler yeni avlanma sezonun-
dan ve gelecekten ümitli olduklarını 
söyledi. 

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Hasan Kurt yaptığı açıkla-
mada, Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından Beyşehir Gölü’nde her 
yıl 15 Mart - 15 Haziran tarihleri 
arasında hayata geçirilen su ürün-
leri av yasağının devam ettiğini 
belirterek, yasağa yöre avcılarının 
riayet etmesinin kendilerini oldukça 

memnun ettiğini söyledi. Su ürünle-
ri av yasağına uyulup uyulmadığının 
jandarma ve İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne bağlı su ürünleri 
kontrol ekiplerinin göl üzerinde ger-
çekleştirdiği denetim ve kontrollerle 
de takip edildiğini vurgulayan Kurt, 
Beyşehirli avcı camiası olarak yaşa-
dıkları tek sorunun balıkçı camiası 
dışından, avcılıkla alakası olmayan 
kişi ya da kişilerin elektroşok yönte-
mi olarak bilinen suya elektrik akımı 
verilerek yaptığı avcılık yöntemiyle 
kaçak avlanması olduğunu belirt-
ti. Kurt, bunun da son zamanlarda 
yürütülen sıkı denetimlerle önemli 
ölçüde önüne geçildiğini görmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 

Hasan Kurt, Beyşehir Gölü’n-
deki tatlı su balığı popülasyonun-
da özellikle balıkçılar için önemli 
bir gelir kaynağı durumunda olan 
sudak balığında, son dönemde bir 
artış görüldüğünü, bunun sevindi-
rici bir gelişme olduğunu kaydetti. 
Kurt, “Tatlı su levreği olarak bili-
nen sudak balığında çoğalma var 
ama aynı şeyi bugün sazan balığı 
için ne yazık ki söyleyemiyoruz. 
Bilinçsiz avcılıktan kaynaklı olarak 
yaşanan bu durumla ilgili sazan 
popülasyonunu artırmaya yönelik 
çalışmalarımız da devam ediyor. Bu 
yıl kooperatifimizin de girişim ve 
destekleriyle ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından Beyşehir Gölü’ne 

1 milyonun üzerinde bir yavru sa-
zan balığı bırakıldı. Yavru sazan ba-
lığı yönünden önemli bir evreyi ya-
şıyoruz. İnşallah, bu yavru balıkları 
iyi bir şekilde koruyabilir, kısa za-
manda büyüyerek gelişimine kat-
kı ve imkan sağlayabilirsek sazan 
popülasyonunun artması noktasın-
da da zaman içerisinde önemli bir 
yol kat edeceğimizi düşünüyorum. 
Bu yıl olmazsa bile önümüzdeki yıl 
inşallah sazanımızda da gölde bir 
bolluk bereket dönemi yaşayaca-
ğımıza inanıyor ve umuyoruz. Ba-
lıkçılarımıza av yasaklarına riayet 
etmelerinden dolayı camiamız adı-
na teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Seydişehir Belediyesi zabıta 
ekiplerinden esnaf denetimi 

Hastane yönetiminden
Bayındır’a tebrik ziyareti

Seydişehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri vatandaşın 
hijyen şartları çerçevesinde ve 
huzur içinde alışveriş yapmalarını 
sağlamak amacıyla denetimlerini 
arttırdı. 

Zabıta ekipleri, ağırlıklı olarak 
hijyen koşulları, ruhsat, vergi lev-
hası, çalışanların temizliği, gramaj, 
kılık kıyafet temizliği konusunda 
incelemeler ve denetim yapıyor. 
Gıda üretim yasasına uygun ha-
reket etmeyen iş yerleri uyarılıyor, 
yapılan kontrollerde uyarı dikkate 
alınmamışsa cezai işlem uygula-
nıyor. 

Yapılan denetimlerin hem in-

san sağlığı hem de vatandaşların 
maddi açıdan mağdur olmaması 
için titizlikle sürdürüldüğünü be-
lirten Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Bu denetimlerle 
vatandaşlarımızın sağlıklı, hijye-
nik bir ortamda gönül rahatlığıy-
la alışveriş yapmasını sağlıyoruz. 
Denetimler sırasında esnafımızı 
eksiklikleri ve hataları konusunda 
uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan 
denetimler sonrası eksikliklerini 
gideriyor. Ruhsatsız merdiven altı 
yerlere ise gerekli uyarılar ve yasal 
işlemler yapılıyor” ifadelerini kul-
landı.
n İHA

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, makam odasında tebrik 
ziyaretlerini kabul ediyor. 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimleri’nde 
Beyşehir Belediye Başkanlığına se-
çilen Adil Bayındır’a “hayırlı olsun” 
ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda 
Başkan Bayındır’ı Beyşehir Devlet 
Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı 
Küçükbuzcu makamında ziyaret 
etti. Dr. Küçükbuzcu, kendisine 

eşlik eden Başhekim Yardımcısı 
Dr.Mehmet Kendir, İdari Mali İş-
ler Müdürü Mesut Sodan ve Sağlık 
Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen 
Parlakkaya ile birlikte gerçekleştir-
diği ziyaretinde, Başkan Bayındır’a 
yeni görevinde başarı temennisin-
de bulundu. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Bayındır, misafirleriyle bir süre 
sohbet etti. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaretinde 
birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışarak Konya’yı geleceğe taşıyacaklarını ifade etti

‘Konyamızı birlikte
geleceğe taşıyacağız’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı zi-
yaret ederek hayırlı olsun dileğinde 
bulundu. Başkan Kılca ile birlikte 
esnaf ziyareti de yaparak vatandaşın 
Berat Kandili’ni tebrik eden Başkan 
Uğur Altay, birlik, beraberlik ve 
uyum içinde Konya’yı geleceğe taşı-
yacaklarını belirtti. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca da belediyeler-
deki uyumun Konya için önemli bir 
şans olduğunu vurguladı.

Başkan Hasan Kılca ile bir araya 
gelen Başkan Uğur İbrahim Altay, 
yeni dönemin hayırlar getirmesi 
temennisinde bulunarak Kılca’ya 
başarılar diledi. Altay, “31 Mart 
Seçimleri’nde rekor bir oy oranı ile 
seçilmeniz dolayısıyla sizleri tebrik 
ediyorum. Yeni dönemin Konya ve 

Karatay’a hayırlar getirmesini dili-
yorum. Birlik ve beraberlik içinde 
yeni dönemde hep birlikte Konya’yı 
geleceğe taşıyacağız” dedi. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca da ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Konya’da 
yerel yönetimlerde oluşan uyumun 
Konya için önemli bir şans olduğunu 
belirtti. 

Başkan Hasan Kılca, şunları 
kaydetti: “Yeni dönemde Konya’da 
oluşan uyumun şehrimiz ve insanı-
mızın geleceği için kıymetli olduğu-
na inanıyoruz. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız ve ilçe belediyelerimizle 
birlikte işbirliği içerisinde hemşehri-
lerimize hizmet edeceğiz.” 

ALTAY VE KILCA ESNAF ZİYARETİ 
YAPTI KANDİL SİMİDİ İKRAM ETTİ 

Ziyaretin ardından Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ile Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, esnaf ziyareti 
de gerçekleştirdi. Başkan Altay ve 
Başkan Kılca, Berat Kandili dola-
yısıyla vatandaşların kandilini ve 
Cumasını tebrik ederek kandil si-
midi ikram etti, esnafın taleplerini 
dinledi.
n HABER MERKEZİ

Balıkçılar yeni sezona umutlu başladı
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Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu,  “Tarımın renklenmesi sadece çiftçiyi değil sanayiyi ve bunu değerlen-
direcek sektörler ile ilgili de renk katmış durumda. Konya Ovası ürün çeşitliğinde önemli bir sorumluluk  üstlenmiş durumdadır” dedi

1900’lü yılların başında Konya’nın içme suyu sorununu çözmek için Çayırbağı’ndan su getirilmesi projesinin fikir babası 
olan Cambaz Deli Osman, dönemin Valisi Ferit Paşa’nın da desteğiyle Konya’nın önemli bir sorununu çözmüş oluyor 

Sorumluluğumuz büyük

Çayırbağı suyuna Deli 
Osman’ın eli değdi

Konya Ovası, Konya ovası İç 
Anadolu Bölgesinde Türkiye in 
yedi coğrafi bölgesinden biridir 
ve İç Anadolu’nun ortasındadır. 
Konya ovasında büyüklü küçüklü 
göller ve barajlar vardır. Ova buda-
ğının güneyi ve Çumra’nın güne-
yinde yer alır. Bu ova Türkiye’nin 
en büyük ovalarından bir tanesi-
dir. Genişliği 50 km uzunluğu ise 
80 km ve yüz ölçümü 151 bin  km 
kare çanak biçiminde ovaların en 
önemlisidir. Konya ovasının geniş 
bir bölümü tatlı su gölleriyle kap-
lıdır. Konya ovasında karasal iklim 
ve etrafı dağlarla çevrilidir. İklim 
değişikliği nedeniyle yer altı su-
larının azalması sonucu obruklar 
oluşumu ve bu oluşum sonucu yer 
kabuğunda çatlaklar meydana gel-
miştir. Yoğun su kullanımına bu 
obrukların oluşumunu tetikleyen 
bir nedendir. Konya ovasına ya-
pılan Mavi Tünel projesi GAP tan 
sonra en büyük proje olup Konya 
havzasını canlandırıp tarım üreti-
mini yüzde 40 artırdı. Türkiye’nin 
tahıl ambarı olan Konya Ovası son 
15-20 yıldan beri de ürün çeşitliliği 

artmış durumda. Geçmişte sadece 
şeker pancarı, buğday ekim nöbeti 
uygulanırken, bugün dane mısır, 
Silajlık Mısır,Patates,ayçiçeği, yon-
ca, çerezlik kabak. Ekstrem ürün-
ler, meyvecilik ile ilgili üretimler 
çok artmış durumda.

‘BÖLGEMİZDE TARIM ÇEŞİTLİLİĞİ 

ARTINCA TARIMA DAYALI SANAYİ 
SEKTÖRÜ DE GELİŞMEKTE’

Ziraat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, Konya Ovası ürün çeşitliğinde 
önemli bir sorumluluk  üstlenmiş 
durumda olduğuna dikkat çekerek, 
“Konya Ovası özellikle Konya Kapalı 

Havzası olarak içerisinde Aksaray, 
Karaman, Niğde’nin de bir kısmı-
nı alan çok geniş bir tarım havzası. 
Yaklaşık olarak 3 milyon hektarlık ta-
rım alanına sahip. Burada çok büyük 
üretim potansiyeli olmasına rağmen 
üretimi kısıtlayan en önemli faktör 
su.  Bu arazilerin yaklaşık yüzde 

20-25 sulanabilmekte.  Bu sulanan 
alanlarda da son 15-20 yıldan beri 
de ürün çeşitliliği artmış durumda. 
Geçmişte sadece şeker pancarı, 
buğday ekim nöbeti uygulanırken, 
bugün dane mısır, Silajlık Mısır,Pa-
tates,ayçiçeği, yonca, çerezlik kabak. 
Ekstrem ürünler, meyvecilik ile ilgili 

üretimler çok artmış durumda. Buda 
bölgemizde yarımımızın renklen-
mesine sebep oluyor. Katma değeri 
yüksek ürünlerin üretime girmesi 
ile birlikte çiftçilerin gelirlerinde ve 
tarım teknolojilerinde önemli geliş-
meler oluyor.  Modern tarım aletleri 
çiftçilerimiz tarafından kullanılıyor. 
Buda verimliğe ve kaliteye önemli 
yansımalara sebep oluyor. Bölge-
mizde tarım çeşitliliği artınca tarıma 
dayalı sanayi sektörü de gelişmekte. 
Başta hayvancılık ve hayvancılığa 
dayalı ürünler ile ilgili sektör, Konya 
tohumculuk sektöründe Türkiye’nin 
yüzde 30’u kapsamakta. Tohumcu-
luk ile ilgili bölgemizde firma sayısı 
bakımında önemli artışlar var.  Bu 
firmaların içerisinde ulusal ve ulus-
lar arası firmalar da söz konusu. 
Bölgemizde çok sayıda un ve unlu 
mamullere bağlı sanayi  mevcut.  
Tarımın renklenmesi sadece çiftçiyi 
değil sanayiyi ve bunu değerlendire-
cek sektörler ile ilgili de renk katmış 
durumda. Konya Ovası ürün çeşitli-
ğinde önemli bir sorumluluk  üstlen-
miş durumdadır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karasal iklime sahip olan Kon-
ya’da, yıllık yağış ortalamasının dü-
şük olması, Konya’yı tarımsal anlam-
da daha çok tahıl ürünlerine itiyor. 
Buna ek olarak Konya’nın içme suyu 
sorunu da, tarihten bu yana gelen 
sorunlar arasında yer alıyor. Son yıl-
larda yapılan içme suyu yatırımlarıy-
la bu sorun şimdilik çözülmüş olsa 
da, Osmanlı döneminde ve Cumhu-
riyet tarihinin ilk yıllarında Konya’da 
içme suyu sorunu büyük bir mesele 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunu 
çözmek için 1900’lü yılların başında 
çeşitli girişimlerde bulundu. Kon-
ya’da yıllardır hayat veren Çayırbağı 
suyunun tarihi de bu yıllara dayanı-
yor. Bu suyun Konya’ya getirilme-
sinde ise Cambaz Deli Osman ve 
dönemin Valisi Avlonyalı Ferit Paşa 
büyük rol oynuyor. 

SUYA ÖNCÜLÜK EDEN 
CAMBAZ DELİ OSMAN

Konyalı olan Cambaz Deli Os-
man, Konya-Karaman arası yolcu-
luk yapan bir at arabası filosunun 
at tımarını yapar. Cambaz Deli Os-
man’ın annesi ise dönemin cezae-
vinde çamaşır yıkar. Rivayete göre 
1890’lı yıllarda bir eşkıyanın idam 
kararı verilir. İnfazı verilen eşkıyanın 
üzerinden çıkan elbiseler, yıkanması 
için Cambaz Deli Osman’ın anne-
sine verilir. Cambaz Deli Osman’ın 
annesi elbiseleri yıkayacakken, için-
de yüzlerce altın bulur.  Cambaz Deli 
Osman bu altınları alarak zengin 
olur. Daha sonra Cambaz Deli Os-
man, Konya-Karaman yolculuğunu 
sağlayan at arabası filosunun tıma-
rını yaparken, bu filonun şimdiki 
tabiriyle durakları olan istasyonun 
sahipliğe terfi eder. Ağalık sırasında 
çok zengin olur ve Karaman yolunun 
ellinci kilometresinde dönümlerle 
ifade edilebilen bir çitlik kurar. Uşak-

lar tutar ve burayı çalıştırır. Aynı za-
manda at tatarlığı ve yolcu taşımaya 
da devam eder. Çiftlikte koyun, keçi, 
inek, camız yani her türlü hayvan 
vardır. Deli Osman orada bir de ye-
mek istasyonu kurar. Gelip geçen 
yolcuların hem karnını doyurur hem 
de istirahatlarını temin eder. 

VALİ VE CAMBAZ DELİ 
OSMAN’IN İLK TANIŞMASI

Cambaz Deli Osman, kurduğu 
çiftlikte yolcuların karnını bedava-
ya doyururken, buraya ilginç bir de 
tabela asar. Tabelada, “Burada Deli 
Osman’ın pilavını yemeden, ayranı-
nı içmeden geçenin anasını avradı-
nı...” yazmaktadır. Bu dönem Avlon-
yalı Ferit Paşa Konya’ya Vali olarak 
atanır. Karaman tarafından Kon-
ya’ya gelen Vali Ferit Paşa, at değiş-
tirmek ve dinlenmek üzere Cambaz 
Deli Osman’ın çiftliğine uğrar. Vali 
Ferit Paşa burada o ilginç yazıyı ve 
bedava hizmeti görünce, çiftliğin 
sahibiyle konuşmak ister. İkili bir 
süre sohbet ettikten sonra Vali oldu-
ğunu açıklayan Ferit Paşa, Cambaz 

Deli Osman’ı Valiliğe davet ederek 
kendisini ziyaret etmesini ister. Bu-
nun üzerine Cambaz Deli Osman’ın 
Ben at üstünde gezen deli depek 
bir adamım. Beni senin makamına 
koymazlar” deyince Vali “Seni atın-
la da kabul ederim, sen gel yeter ki” 
diyerek Deli Osman’ı onurlandırdığı 
rivayet ediliyor.  

CAMBAZ DELİ OSMAN’IN VALİ 
ZİYARETİ VE SU SORUNU

Aradan geçen bir sürenin ar-
dından Cambaz Deli Osman, Konya 
sokaklarında gezerken Konya’nın su 
sıkıntısı çektiğini işitir. Bunu duyan 
Cambaz Deli Osman Valiliğe gider 
ve Vali Ferit Paşa ile görüşmek ister. 
Cambaz Deli Osman kapıdan içeri 
alınmayınca “Hey Vali Paşa hazret-
leri! Senden evvelki vali bu şehre bir 
kerana (kârhane) yaptırdı adı “Kera-
nacı Vali”ye çıktı. Senin adın da “Su-
suz Vali”ye çıkacak. Burada boşuna 
ne oturuyorsun, halk susuzluktan kı-
rılıyor. Su bulmanın çaresine baksa-
na!” sözleriyle seslenir. Sesleri işiten 
Vali Ferit Paşa makamından çıkınca 

Cambaz Deli Osman’ı görür ve gö-
rüşmek üzere davet eder. Cambaz 
Deli Osman Vali Paşa’ya su sorunu 
anlatır. Uzun sohbetin ardından Vali 
Ferit Paşa, su sorununu bildiğini 
fakat çaresiz olduğunu söyler. Vali 
Paşa, “Su kıt, havuzlar kifayet etmi-
yor. Bol su yok ne yapalım”  deyince 
Cambaz Deli Osman, Çayırbağı’n-
da çok güzel bir su olduğunu Vali 
Paşa’ya söyler. Sohbetin ardından 
ikili Çayırbağı’ndaki suyu yerinde 
görmek için yola koyulur.  Suyun 
Konya’ya getirilmesine hemen ka-
rar verilir. Yapılan büyük cabalar ve 
çalışmalar sayesinde Çayırbağı suyu 
Konya’ya getirilip Alaeddin Tepe-
si’nde bulunan bir depodan Kon-
ya’ya dağıtıldığı biliniyor. 

KARŞILIĞINDA ÇEŞME YAPTIRILDI
Vali Ferit Paşa, suyun Konya’ya 

getirilmesinin ardından, bu konu-
da büyük cabalar sarfeden Cambaz 
Deli Osman’a bir jest yapmak ister. 
Bu nedenle Vali Paşa Cambaz Deli 
Osman’a “Ağa senin bu hizmette 
çok emeğin var adına bir şeyler yap-
tıralım ne istersin” deyince Cambaz 
Deli Osman, “Ben saltanat düşkünü 
değilim benim için bu yol boyuna 
(Hatıp Yolu) bir çeşme yaparsan ge-
len geçen insanlar ve hayvanat su 
içer, belki bana dua ederler” cevabı 
verir. Bu cevabın ardından bugünkü 
Kozağaç Parkı’nın 200-300 metre 
Hatıp’a doğru geçince sağda bulu-
nan Deli Osman Hanı’nın karşısına 
bir çeşme yaptırıldı. Deli Osman’ın 
çeşmesi olarak bilinen çeşme, yıllar-
ca kervanlara, yoldan geçenlere hiz-
met verdi. Bu anlamda, Konya’nın 
içme suyu sorununun çözümü için 
Cambaz Deli Osman ve dönemin 
Valisi Ferit Paşa’nın büyük emekleri 
olduğu biliniyor. 
n HARUN YILMAZ

Prof. Dr. Süleyman Soylu



20 NİSAN 2019 5HABER

AK Parti Konya Milletvekili

Abdullah AĞRALI’nın
 

ağabeyi

Yusuf 
AĞRALI’nın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Karacaoğlu Altın’ın her yıl gerçekleştirdiği 4.’Geleneksel indirim çadırı ‘  Kule Site Alışveriş ve 
Eğlence Merkezinde Konyalılarla buluşuyor. Çadır günlerine Konyalılar yoğun ilgi gösteriyor 

Karacaoğlu çadır 
günlerine yoğun ilgi

Kulesite Alışveriş Merkezin-
de Karacaoğlu Altın ve Karacaoğlu 
Pırlanta mağazasıyla hizmet veren 
Karacaoğlu Mücevherat Firması, 
Geleneksel Karacaoğlu Çadır Gün-
leri” organizasyonunun dördüncü-
sü ile Konyalılarla buluşuyor. Çadır 
günleri ile yeni ve güncel ürünler 
ile Konyalılarla buluşuyor. 18 Nisan 
Perşembe gününde açılan Gelenek-
sel indirim Çadırı Günleri 21 Nisan 
Pazar akşamına kadar Konyalılarla 
buluşacak. 

‘TÜM KONYALILARI İNDİRİM 
ÇADIRINA BEKLİYORUZ’

Geleneksel İndirim Çadırı günü 
hakkında bilgi veren Vahdi Karaca-
oğlu Konyalıların çadıra olan ilgisin-
den memnun olduklarını ifade ede-
rek indirim çadırına tüm Konyalıları 
davet etti. Geleneksel indirim çadırı 
hakkında bilgi veren Karacaoğlu Al-
tın Firma Sahiplerinden Vahdi Kara-
caoğlu, “Geleneksel Karacaoğlu Ça-
dır Günleri organizasyonunun bu yıl 
4.sunu Konyalılarla buluşturuyoruz. 
Bu yıl da en iyi şekilde hazırlığımızı 
yaptık. Çadır günlerimiz kapsamın-
da Konyalılarla altın, pırlanta, elmas 

ürünlerimiz mevcut. Etkinliğimize 
Konyalılar yoğun ilgi gösteriyor. Ça-
dır günleri kapsamında maliyetine 
yakın fiyatlar ile ürünlerimizi Kon-
yalılarla buluşturuyoruz.  Türkiye’de 
AVM içerisinde ilk defa çadırı ger-

çekleştiren firmayız.  İndirim çadı-
rımızda güncel ve yeni ürünlerimizi 
Konyalılarla buluşturuyoruz. Yatırım 
amaçlı ya da sevdiklerine hediye al-
mak isteyen tüm vatandaşlarımızı 
çadırımıza bekliyoruz. Havaların 

ısınmasıyla birlikte düğün sezonu 
yavaş yavaş start almaya başladı. 
Özellikle düğün yapacak çiftleri ve 
aileleri de çadırımıza bekliyoruz” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya ve çevresine
zirai don uyarısı!

Vedalaşıp, umre 
için yola çıktılar

Konya, Karaman, Aksaray ve 
Niğde için zirai don uyarısında bu-
lunuldu. Meteoroloji 8. Bölge Mü-
dürlüğünden yapılan açıklamada, 
soğuk hava dalgası nedeniyle ya-
rın geceden 23 Nisan Salı gününe 
kadar Konya, Karaman, Aksaray 
ile Niğde genelinde gece ve sabah 

hafif, yüksek rakımlı bölgelerde ise 
orta kuvvette zirai don beklendiği 
belirtildi. 

Açıklamada, tarımsal faaliyet-
lerle uğraşan vatandaşların ya-
şanabilecek olumsuzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli olması istendi.
n AA

Konyalı vatandaşları kutsal 
topraklara gitme heyecanı sardı. 
Ramazan ayı öncesinde yapılan 
programla umre yolculuğuna çı-
kan vatandaşlar, aileleriyle veda-
laşarak yola çıktı. Haşmet Turizm 
tarafından umreye götürülen 141 
kişilik kafile, Mevlana Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen törenle kutsal 
topraklara uğurlandı. 20 günlük 
umre programı için yola çıkan 

vatandaşlar, kutsal topraklara gi-
decek olmanın heyecanını yaşa-
dı. Haşmet Turizm yetkililerince 
umreye gidecek olan vatandaşlara 
kısa bilgiler verildi. Verilen bilgi-
lerin ardından 141 kişilik umre 
kafilesi dualarla umre yolcuğu için 
uğurlandı. Umreye gidecek olan 
vatandaşlar aileleriyle vedalaşarak 
yola çıktı.
n MEVLÜT EGİN 

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı’nın ağabeyi Yusuf Ağralı, 62 yaşında 
hayatını kaybetti. Merhum Ağralı’nın cenazesi memleketi Kulu’da toprağa verildi

Konya Milletvekili 
Ağralı’nın acı günü

AK Parti Konya Milletvekili Ab-
dullah Ağralı’nın  kanser nedeniy-
le yaşamını yitiren ağabeyi Yusuf 
Ağralı (62), törenle toprağa verildi. 
Cenaze törenine hemşehrisi Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.  
Milletvekili Abdullah Ağralı’nın dün 
evinde yaşamını yitiren ağabeyi Yu-
suf Ağralı için Konya’nın  Kulu ilçesi 
Ömerhanlı Mahallesi’nde bulunan 
Merkez Camii’nde tören düzenlen-
di. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Par-
ti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Konya milletvekilleri ile 

çok sayıda partili ve vatandaş katıl-
dı. Yusuf Ağralı’nın cenazesi  kılınan 
cenaze namazın ardından mahalle 
mezarlığında toprağa verildi. Yeni-

gün Gazetesi olarak merhuma Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. 
n HABER MERKEZİ
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı,  
Deneyap Teknoloji Atölyelerindeki 
eğitimde dereceye giren 4 öğrenci-
yi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
akrobasi timleri Solo Türk ve Türk 
Yıldızları Filosuyla buluşturdu. ‘23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’ nedeniyle düzenlenen özel 
etkinlik kapsamında kokpite oturan 
ve uçakları inceleyen öğrencilerin, 

heyecanlı oldukları gözlendi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 

yurt genelinde Deneyap Teknoloji 
Atölyelerindeki eğitimde derece-
ye giren 5’inci sınıf öğrencileri Elif 
Bildik ve Zeynep Ceren Ayrancı ile 
4’üncü sınıf öğrencileri Mustafa Ek-
rem Erdal ve Muhammed Musab 
Dinç’e, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Bayramı’ nedeniyle sürpriz bir 

etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsa-
mında 4 öğrenci, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın Konya’daki 3’üncü 
Ana Jet Üs Komutanlığı’nda ko-
nuşlanan akrobasi timleri Solo Türk 
ve Türk Yıldızları Filosuyla buluş-
tu. Öğrencileri, hava üssünde ko-
mutanlar karşıladı. Uçakların yanına 
getirilen öğrenciler, komutanların 
yardımıyla kokpite oturup fotoğraf 

çektirdi. Uçakları yakından incele-
yen ve pilotlardan uçaklarla ilgili 
bilgi alan öğrencilerin, heyecanlı 
oldukları gözlendi. Öğrenciler, uçak-
lara dokunabildikleri ve kokpitine 
oturabildikleri için mutlu olduklarını 
dile getirdi. Öğrencilerden Zeynep 
Ceren Ayrancı ise hedefinin ilk kadın 
savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi pilot 
olmak istediğini söyledi. n DHA

Jandarmadan tarihi
eser operasyonu

8 yıl hapis cezası olan
uyuşturucu taciri yakalandı 

Karaman’da jandarmanın dü-
zenlenen operasyonda tarihi eser 
ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
merkeze bağlı Eğilmez köyünde 
B.A. ve Y.A. isimli kişilerde tarihi 
eser bulunduğu yönünde duyum 
aldı. Bunun üzerine ekipler şahıs-
ları evlerinde mahkeme kararı ile 

arama yaptı. Yapılan aramada 40 
adet Bizans dönemine ait bronz 
sikke, 2 adet obje, 4 adet tarihi 
dönemlere ait taş ve 1 adet metal 
arama detektörü ele geçirdi. Ele 
geçirilen tarihi eserler, müzeye 
teslim edilirken, şahıslar ifadeleri 
ve haklarında yasal işlem yapılmak 
üzere gözaltına alındı. n İHA

Aksaray’da uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan aranan ve hak-
kında 8 yıl hapis cezası bulunan 
şüpheli polisin operasyonuyla ya-
kalandı. Edinilen bilgiye göre, Ak-
saray Cumhuriyet Başsavcılığınca 
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde 
ticareti yapma veya sağlama” su-
çundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 
ay kesinleşmiş hapis cezası bulu-
nan C.T.’yi (25) yakalamak için İl 

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube-
si ve Narkotik Suçlarla Mücadele 
(NSM) Şubesi ekipleri çalışma baş-
lattı. Teknik ve fiziki takibin ardın-
dan C.T.’nin yerini tespit eden po-
lis, düzenlediği operasyonla şahsı 
Minarecik Mahallesi’nde yakalaya-
rak gözaltına aldı. C.T. emniyetteki 
sorgusunun ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. n İHA

Odasının penceresinden sarkıp aşağı bakmak isteyen 4 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek yere düştü. 
Ağır yaralanan çocuğun yere düşme anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

4 yaşındaki çocuk
5. kattan düştü!

Konya’da odasının penceresin-
den sarkıp aşağıya bakmak isterken 
dengesini kaybederek apartmanın 
5. katından düşen 4 yaşındaki çocuk 
ağır yaralandı. Çocuğun yere düşme 
anı sitenin güvenlik kamerasına sa-
niye saniye yansıdı. 

Olay, saat 09.00 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Köprübaşı 
Mahallesi Sedirler Caddesi bulunan 
bir sitede meydana geldi. İddialara 
göre, sitede bulunan apartmanın 
5’inci katında oturan Sebahat B. ile 
Mehmet B. çiftinin çocukları olan 4 
yaşındaki Halil Erdem B., odasında 
oyun oynadığı sırada odasının pen-
ceresini açtı. Halil Erdem B., aşağı 
bakmaya çalıştığı sırada dengesini 
kaybederek 5. kattan beton zemine 

düştü. Halil Erdem B.’nin odasına 
giren anne Sebahat B., çocuğunu 
odada bulamayınca açık olan pence-
reden aşağıya baktığında çocuğunu 
beton zemine düşmüş halde gördü. 
Ağır yaralanan küçük çocuk, ihbar 
üzerine olay yerine sevk edilen am-
bulansla Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan Halil Erdem B.’nin yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamayarak hayatını kaybettiği öğre-
nildi. 

Öte yandan, 4 yaşındaki çocu-
ğun düşme anı ise sitenin güvenlik 
kamerası tarafından saniye saniye 
kayıt edildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Öğrencilere Türk Yıldızları sürprizi

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Bırakmak zor ama imkansız değil!
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. 

Volkan Taşkın, sigara bağımlılığın 
ağır olduğunu ama bırakılmasının 
imkansız olmadığını söyledi. 

Medicana Konya Hastane-
si Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Volkan Taşkın, sigaranın en büyük 
düşman olduğunu belirtti. Sigara-
nın vücudumuzda birçok yan ve 
kötü etkisi olduğunu söyleyen Taş-
kın, “Bunlar nelerdir; sigaranın ilk 
yanmaya başladıktan sonra temas 
ettiği yerler. Ağızdan başlayarak 
akciğerlere kadar devam eder ve 
dokunduğu her yerde bir tahribat 
yapar. En başta ağız ve diş rahat-
sızlıklarına sebep olur. Diş etlerin-
de çekilme, diş sararması, dişlerde 
dökülme, onun dışında akciğerde 
bronş seviyesinden geçerken bron-
şlarda bronşite sebep olmaktadır. 
KOAH dediğimiz hastalığı görmek-

teyiz buna bağlı. Ayrıca geçtiği her 
yerde hücresel düzeyde bozulmalar 
yaparak, vücudun normal yıkım ve 
yakım sürecini bozarak, hücrelerin 
kontrolsüz olarak çoğalmasına se-
bep olmaktadır. Bu da kanser de-
diğimiz hastalık zaten. Ağız ve ağız 
içi kanserleri, onun dışında gırtlak 
kanseri, akciğer kanseri, prostat 
kanseri, mide kanseri, bütün kan-
serlerde etiyolojik faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sigara içen-
lerin yüzde 20’sinde KOAH hastalı-
ğını görüyoruz ve içmeyenlerde de 
yine astımı olanlarda astım semp-
tomlarında kötüleşme görüyoruz. 
Hastalığın seyrinde kötüleşme gö-
rüyoruz. Akciğer kanseri olanların 
yüzde 90’ı sigaraya bağlı ve diğer 
vücutta gördüğümüz kanserlerin 
yüzde 30’unun yine sebebi sigara” 
dedi. 

‘SİGARANIN İÇİNDE BUGÜNE 
KADAR 4 BİNE YAKIN MADDE 

TESPİT EDİLMİŞTİR’
Sigaranın zararlarına polisıklık 

aromatik hidrokarbonlar, nitroza-
minler gibi birçok maddenin sebep 
olduğunu söyleyen Taşkın, “Siga-
ranın içinde bugüne kadar 4 bine 
yakın madde tespit edilmiştir ve 
bunların içerisinde 70-80’e yakın 
kanserojen madde vardır. Bunları 
günümüzde hangi alanda kullanılan 
maddeler diye sorarsak böcek ilacı, 
fare ilacı, gübrede kullanılan gübre-
nin ana maddesi amonyak, aseton, 
pil bataryalarında bulunan kadmi-
yum gibi birçok kanserojen madde-
ler bulunmaktadır. Bunlar hücresel 
düzeyde bozulma yaparak, genetik 
etkileri sebebi ile vücudun yapım 
ve yıkım sürecini bozarak vücutta 
hücrelerin kendi kendine çoğalma-

sına sebep olur. Bu şekilde kanserler 
meydana gelir” şeklinde konuştu. 
‘ZORDUR AMA İMKANSIZ DEĞİLDİR’

Sigara bağımlılığının ağır bir 
bağımlılık olduğunu belirten Dr. 
Volkan Taşkın, “Normalde kokai-
ne göre on kata kadar daha yüksek 
bağımlılık yapar. Sigaranın içinde-
ki önemli bağımlılık yapıcı madde 
nikotindir. Bağımlılık ağırdır ama 
bırakması da imkansız değildir. 
Zordur ama imkansız değildir. Biz 
bu konuda hastalarımıza, gelen 
hastalarımıza hem psikolojik ola-
rak hem de medikal olarak destek 
veriyoruz. Nikotin bantları, onun 
dışında medikal birkaç ilacımız var 
sigara bırakma konusunda yardım-
cı olmak adına. Bu ilaçlarla destek 
oluyoruz ama yine her şey hastada 
bitiyor. Eğer hastalar kendileri bı-
rakmaya kendi isteği ile gönüllü ise 

bırakma oranlarımız kat kat artıyor. 
Öncelikle hastanın kendisinin bırak-
mayı istemesi lazım. Biz bırakmayı 
isteyen hastalarda nikotin yerine 
koyma tedavileri ve ilaç tedavileri 
ile sadece bir destek olabiliyoruz. 
Bırakma oranımız şuana kadar yük-
sek” ifadelerini kullandı.  Çocukların 
önünde sigara içilmemesi gerektiği-
ni de vurgulayan Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Volkan Taşkın, “Yine 
hamilelerin çocuklarını sağlıklı bir 
şekilde doğurmak istiyorlarsa si-
gara içmemeleri lazım. Yayınlarda 
sigara içen bireylerin çocuklarında 
sigara içme oranlarının daha yük-
sek olduğuna dair birçok yayın var. 
O yüzden şunu diyoruz, çocuğunu-
zun yapmasını istemediğiniz bir şeyi 
kendiniz de yapmayın, onlara kötü 
örnek olmayın” diye konuştu.
n İHA
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‘Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgârı’ sergisi açıldı
KTO Karatay Üniversitesi Re-

sim Bölümü akademisyen ve öğ-
rencilerinin eserlerinden oluşan 
“Mesleki Eğitimde Sanat Rüzgârı” 
temalı karma sergi sanatseverlerle 
buluştu.

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Resim Bölümü 
öğrencilerinin eserlerinden oluşan 
“Mesleki Eğitimde SanatRüzgârı” 
temalı karma sergi üniversitenin 
fuaye alanında sanatseverlerle bu-
luştu.

Ticaret ve Sanayi Meslek Yük-
sek Okulu Duvarlarında Sergilene-
cek

KTO Karatay Üniversitesi bün-
yesinde açılan Ticaret ve Sanayi 
Meslek Yüksek Okulu için çizilen 
resimlerden oluşan serginin açı-
lışına KTO Karatay Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay 
Ünüsan, Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim 

Çınar, Resim Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Canan Deliduman, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı. Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünü-
san, “Üniversitemiz bünyesindeki 
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksek 
Okulu duvarlarında sergilenmek 
üzere çok güzel, anlamlı bir çalış-
ma yapılmış resim bölümümüz 
tarafından. Sergilenen serlerde, 

çeşitli meslek dallarını görmekte-
yiz. Toplum olarak resim ve sanata 
duyarlılığın artmasını umut ediyo-
ruz. Akademisyenlerimizin ve öğ-
rencilerimizin emeklerine sağlık.” 
ifadelerine yer verdi.

Resim Bölümü Başkanı Prof. 

Dr. Canan Deliduman ise “Sergi-
mizde 17 tablomuz yer alıyor, her 
bir resmin anlamı var bizler için. 
Bir mesleği ve o mesleğe verilen 
emeği yansıtıyor. Emeği geçenlere 
ve açılışımıza katılanlara teşekkür 
ediyoruz.” dedi.  n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi Ebelik 
Bölümü, Ebeler Haftası kapsamın-
da “Güçlü Kadınlar, Sağlıklı Nesil-
ler” konulu bir panel gerçekleştirdi. 
Ebeliğin kutsal bir meslek olduğuna 
vurgu yapılan panelin sonunda KTO 
Karataylı ebe adayları ebelik yemini 
etmenin de heyecanını yaşadı.

KTO (Konya Ticaret Odası) Ka-
ratay Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Ebeler 
Haftası’nı “Güçlü Kadınlar, Sağlıklı 
Nesiller” konulu panel, tiyatro göste-
risi ve keman dinletisinin yer aldığı 
çeşitli etkinliklerle kutladı.

“Mesleğinizi Geliştirmek Siz 
Ebelerin Elindedir”

Konya Ticaret Odası Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen progra-
ma ebelik bölümü öğrencileri yoğun 
ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü KTO 
Karatay Üniversitesi Öğr. Gör. Hedi-
ye Karakoç’un yaptığı panelin açılış 
konuşmasında KTO Karatay Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, 
ebeliğin insanlığı hayata bağlayan 
mesleklerden biri olduğuna vurgu 
yaparak “Bu kutsal meslek annelere 
en zor anında yardımcı olmaya çalı-
şan bir meslektir, gelişen dünyada 

ebelikle ilgili birtakım meseleler de 
ortaya çıkmaktadır. Siz geleceğin 
ebeleri olarak üniversitemizde lisans 
seviyesinde eğitim almaktasınız, 
bu değerli eğitimi yüksek lisans ve 
doktora eğitimleri ile taçlandırmak, 
mesleğinizi geliştirmek sizlerin elin-
dedir.” diye konuştu.

“Ebelik, annenin duygularını an-
layabilmektir” diyen Ebe Emel Ay, 
son yıllarda doğum koçu sıfatıyla 
ebelik mesleğinin arka plana atılma-
ya çalışıldığını vurguladı.

Doğumdan sonraki sürecin do-
ğum öncesi süreç kadar önemli ol-

duğunu belirten Emzirme Psikolojisi 
ve Laktasyon Uzmanı Pınar Güler 
“Gebelik, doğum ve emzirmeyi bir 
bütün olarak değerlendirmek ge-
rekir. Doğum sonrası bazı anneler 
psikolojik açıdan zor durumlardan 
geçebilir. Bu durumun geçici ve yö-
netilebilir olduğunu anneye yansıt-
malıyız” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIKTA CİNSİYET DEĞİL,
 İNSAN ODAKLI DÜŞÜNÜN’

Sağlıklı Yaşama El Verenler 
konulu bir sunum yapan Hemşir 
Yavuz Tanrıkulu ise sağlık görevli-
lerinin cinsiyet ayrımını bir kenara 

bırakıp birey odaklı düşünerek in-
sana yardımcı olmaları gerektiğini 
aktardı.

Panel, Dr. Öğr. Gör. Gökçen 
Beyinli Dinç’in “Kutsal Deneyim 
Hamilelik ve Doğumu Bilimin Pra-
tikleri Işığında Yeniden Düşünmek” 
adlı sunumu ile sona erdi. Ebelik 
mesleğinin kutsal yönlerine dikkat 
çekmek adına ise tiyatro gösterisi 
gerçekleştirildi.

KTO Karataylı ebe adayları pa-
nelin sonunda ebelik yemini etme-
nin de heyecanını yaşadı.
n HABER MERKEZİ

Öğrencilere polislik
mesleği tanıtıldı

Turizm öğrencilerinden 
Jandarmaya ziyaret 

Kulu’da Kız İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerine, İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından polis 
meslek tanıtım semineri verildi. 
Kulu Kız İmam Hatip Lisesinde 
eğitim-öğretim gören öğrencile-
re, Kulu Emniyet Müdürlüğünde 
görev yapan 4 polis memuru tara-
fından, polisliğin tanıtımı, görevleri 
ve branşları ile ilgili seminer veril-
di. Seminerde, en başta polisliğin 
tanıtımı olmak üzere, polislikte 
eğitim geçmişi, mezun olunan lise 
ve üniversite, iş hayatına başlama 

şekli, özel ve kamuya atanma, po-
lislik mesleğinin gerektirdiği kişilik 
özellikleri, yetenekleri, polisliğin 
çalışma şartları-geliri, polislik mes-
leğinin olumlu ve olumsuz yönle-
ri, mesleğin gelecekteki durumu 
anlatılarak, bu mesleği seçecek 
olan öğrencilere tavsiyeler verildi. 
Seminer soru-cevap kısmının ar-
dından sona erdi. Öte yandan bu 
tarz seminerlere, çeşitli tarihlerde 
diğer okullarda da devam edileceği 
öğrenildi.
n İHA

Konya’da, turizm fakültesi 
öğrencileri İl Jandarma Komutan-
lığını ziyaret etti. Selçuk Üniversi-
tesi Turizm Fakültesi turizm reh-
berliği bölümü öğrencileri fakülte 
dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık ile 
birlikte İl Jandarma Komutanlı-
ğını ziyaret etti. Turizm Haftası 
kapsamında gerçekleşen ziyaret-

te profesyonel 40 turizm rehberi 
adayı öğrenciye, olay yeri incele-
me timi, iz takip ve bomba ara-
ma köpeği ile trafik ve motosiklet 
timleri gösterileri sundu. Jandar-
manın çalışmaları hakkında bilgi 
sahibi olan öğrenciler günün anı-
sına fotoğraf çektirdi.
n İHA

Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen Türk-İslam Dünyası Kültür ve Turizm Paneli’nde medeniyetin altın anahtarının 
turizm olduğu vurgusu yapılarak bunun bir slogandan öte gerçekte yaşanmış olmasının önemi vurgulandı

‘Medeniyetin altın
anahtarı turizmdir’

Selçuk Üniversitesi Turizm Fa-
kültesi tarafından, Turizm Haftası 
nedeniyle “Gönül Coğrafyamızda: 
Türk-İslam Dünyası Kültür ve Tu-
rizm” konulu panel düzenlendi. 

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezinde gerçekleştirilen panelde 
açılış konuşmasını yapan Selçuk 
Üniversitesi Turizm Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Her 
ne kadar Mevlana Hazretleri aynı 
dile konuşanlar değil aynı duyguları 
paylaşanlar anlaşabilir dese de aynı 
dilin cümleleriyle ulvi duyguları pay-
laşmanın da şüphesiz tarifi yoktur. 
Bu duygu ve düşüncelerle hepimi-
zin Turizm Haftasını 1990’lı yılların 
başlarında Türk Cumhuriyetlerin-
den sevgili kardeşlerimiz geldikleri 
zaman biz o yıllar Ankara’da üni-
versitede öğrenciydik. Yaklaşık 400 
civarında kardeşimiz Orta Asya’dan 
geldi ve gecenin geç saatlerinde biz 
onları heyecanla bekledik. Yüreği-
mizi paylaştık bir Anadolu çocuğu 
olarak cebimizdeki harçlıklarımızı 
onlarla paylaştık. İşte bu kardeşleri-
mizden bugün aramızda bulunuyor. 
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakülte-
si olarak iki kullandığımız sloganımız 
var. Bir ‘Turizm, medeniyetin altın 
anahtarıdır’ diğeri de ‘Bin çiçekten 
bir kovana’ Biz bu sloganlarımızı 
slogan olması için değil gerçekten 
yaşamak ve yaşatmak için mücadele 
veriyoruz” şeklinde konuştu. 

Panelin moderatörlüğünü ya-
pan Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut ise, “Türk-İslam Dünyası 
Kültür ve Turizm başlıklı bir paneli 
yürütmek kolay olmuyor. Zira me-
deniyetler mahvedildi. Zira kültür-

ler çölleştirildi. Zira ateş medeniyeti 
dediğimiz şeytanın uşakları maale-
sef kendi kültürlerini tüm dünyaya 
empoze ettiler. Ademin çocuklarının 
oluşturduğu hak ve adalet temelli 
toprak medeniyeti ise günümüzde 
dünyada maalesef karşı tarafa yenik 
düştü. Dolayısıyla bizler ve bilhassa 
gençlerimiz işte bu kan, gözyaşı, acı, 
çile, menfaat temelli ateş medeni-
yetine karşı hak ve adalet temelli 
toprak medeniyetini yeniden inşa 
etmek, bu medeniyet tasavvurunu 

önce kendimizde hayata geçirmek 
daha sonra da acı çeken tüm insan-
lığın hizmetine sunmak zorundayız. 
İşte bugün ki toplantı inşallah bu-
nun adımlarından bir tanesi olacak-
tır” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından panele 
konuk olan; Özbekistan Cumhuri-
yeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı 
Suhrat Yiğitaliyev, Türkmenistan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
3. Katibi Agamuhammet Shadov, 
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Bü-

yükelçisi Abzal Saparbekuly, Azer-
baycan Cumhuriyeti Ankara Büyü-
kelçiliği Müsteşarı Ramil Burbanov 
ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği Müsteşarı Aibek Aka-
ev hazırladıkları sunumlar ile ülkele-
rinin tanıtımını yaptı. 

Program, panelistlere plaket 
takdim edilmesinin ardından sona 
erdi. 

Gerçekleştirilen panele, Özbe-
kistan Cumhuriyeti Ankara Büyükel-
çiliği Müsteşarı Suhrat Yiğitaliyev, 
Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği 3. Katibi Agamuham-
met Shadov, Kazakistan Cumhuri-
yeti Ankara Büyükelçisi Abzal Sa-
parbekuly, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ra-
mil Burbanov, Kırgızistan Cumhuri-
yeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı 
Aibek Akaev, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Selçuk 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Necmi Uyanık, dekanlar, 
okul müdürleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.
n İHA

‘Ebelik, insanı hayata bağlamaktır’
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

•BUĞDAY YIKAMACISI
• GIDA MÜHENDİSİ

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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

Oto yıkama ve 

Detaylı Temizlikte 

çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 
Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE 
MAKİNASI ve ELEKTRİKLİ GEZER 

VİNÇ KULLANABİLEN 
ELEMAN ALINACAKTIR

• Askerliğini yapmış
• 30 yaşını aşmamış
•Tercihen lise mezunu

Müracaatlar şahsen yapılacaktır
DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ELEMAN ARANIYOR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE BULUNAN 

 • KALIPHANE (İŞLEME MERKEZİ)
BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞACAK 
VASIFLI İŞLEME MERKEZİ OPERATÖRÜ

• KUMLAMA 
• TESTERE

• DÖVME ÖPERATÖRÜ
• MONTAJ
• SEVKİYAT 

• ÇATLAK KONTROL 
BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞABİLECEK 

VASIFLI VASIFSIZ EKİP ARKADAŞLARI 
ARAMAKTAYIZ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

FMC HİDROLİK SİS. OTO. MAK. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ULUKAVAK SOKAK NO:5 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 239 01 51
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, ısı yalıtımı ve pencere değişimlerinde düşük faizli kredi kullan-
dırılarak binalarda enerji verimliliğinin artırılması için ilgili kanunda değişiklik teklifinde bulundu

Kara’dan düşük
faizli kredi önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara, ısı 
yalıtımı ve pencere değişimlerin-
de düşük faizli kredi kullandırıla-
rak binalarda enerji verimliliğinin 
artırılması için Enerji Verimliliği 
Kanununda değişiklik teklifinde 
bulundu. 

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, enerji tüketimimizin yüzde 
72’sinin ithalata dayalı olup, enerji 
tüketiminin yüzde 37’sinin binalar-
da gerçekleştiğini, tüketimin yüz-
de 80’inin ise ısıtma ve soğutma 
amaçlı olarak tüketildiğini söyledi. 
Enerjinin etkin kullanılması, isra-
fının önlenmesi, enerji maliyetleri-
nin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korun-
ması için enerji kaynaklarının ve 
enerjinin kullanımında verimliliğin 
artırılması amacıyla yayımlanan 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Ka-
nunu kapsamlarından birinin de 
enerji verimliliğinin desteklenme-
si olduğunu kaydeden Milletvekili 
Esin Kara, ısı yalıtımı ve pencere 
değişimlerine düşük faizli kredi 
teklifinde bulundu. 

‘ISI YALITIMI YAPILABİLECEK
 5.5 MİLYON KONUT VAR’ 

Enerji Verimliliği Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Teklifini, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına (TBMM) su-
nan Milletvekili Kara şöyle konuştu; 
“Mevcut konutlarda enerji verim-
liliğini iyileştirmek üzere oluştu-
rulacak bina kabuğunun yalıtımı, 
pencere değişimi ve yenilenebilir 
enerji kaynakları uygulamaları için 
kullanılacak kredilerin konut kre-
disi kapsamına alınması ile, Banka 
Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) 

ile Kaynak Kullanımını Destekle-
me Fonu (KKDF) ödemelerinden 
muaf tutularak uzun vadeli ve dü-
şük faizli kredi alınmasının önünü 
açılmasıyla bina sahiplerinin bina-
larını enerji verimli hale getirme-
leri teşvik edilecektir. Ülkemizde ısı 
yalıtımı yapılabilecek konut sayısı 
yaklaşık 5,5 milyondur. Hali hazır-
da bireysel imkanları ile ısı yalıtımı 
yaptıran konut sayısı yıllık 150 bin 
civarındadır. Isı yalıtımı için kul-
landırılacak kredilerin konut kre-
disi kapsamına alınarak KKDF ve 
BMSV’ den muaf tutulması ile ısı 
yalıtımı yaptıran konut sayısının ar-
tırılabileceği düşünülmektedir. Söz 
konusu uygulama ile sağlanacak 
tasarrufun ekonomik karşılığı ver-
gi muafiyetinin maliyetinden daha 
fazla olacak olup, orta vade de geri 
dönüşü sağlanacaktır.” n İHA

4. Murat, 27 Tem-
muz 1612 yılında doğ-
muş olan 96. İslam 
halifesi ve 17. Osmanlı 
padişahıdır. 1623 ve 1640 
yılları arasında toplam 17 
yıl saltanatta kalmıştır. 
Babası 1. Ahmet, annesi 
ise Kösem Sultan’dır. 
Tarihte Bağdat Fatihi ve 
Sahib-i Kıran ve Gazi ola-
rak bilinir. Ağabeyi olan 
Genç Osman’ın Yedikule 
zindanlarında öldürülmesi üzerine, tahta 
geçen amcası 1. Mustafa’nın akli denge-
si olmadığı ileri sürülüp 11 yaşında tahta 
geçirilen 4. Murat’ın saltanatı 10 Eylül 
1623 yılında başlamış oldu.

Çok erken bir yaşta tahta geçmek 
zorunda kalan 4. Murat, o zamana kadar 
kafeste geçen bir hayat sürmüştür. An-
nesi Kösem Sultan oğlunu cülüs töreni 
için hazırlamış, kılıç kuşandıktan sonra 
sünnet ettirmiştir. Padişahlığa daha hazır 
olmayan sultan eğitimini bile tamam-
lamamıştı. Abisinin ölümüne şahitlik 
etmiş, amcasının tahttan indirilişini gör-
müştür. Saltanatın ilk yıllarında yaşının 
küçük olması sebebiyle Annesi Kösem 
Sultan vekil olarak tayin edilmiştir.

Kösem Sultan’ın söz sahibi olduğu 
dönemde, ülkede içi ve dış karışıklıkların 
devam ettiği bir ortam hüküm sürmek-
teydi. Bir yandan 4. Murat’ın eğitimine 
ağırlık vermiş, diğer yandan saltanat 
naibesi ile ülke yönetiminde söz sahibi 
olmuştur. Bu olay Osmanlı Devletinin 
tarihinde ilk kez yaşanmıştır. Safevilerin 
Irak’ı ele geçirmesi ve Mardin’e ilerleme-
si, Bağdat ve diğer yerlerde Sünnilerin 
kılıçtan geçirilmesi, Ortadoğu’da Sünni 
ve Şii dengesinin bozulması gibi karı-
şıklıklar yaşandı. Lübnan, Yemen, Kırım 
ve Mısır’da isyanlar baş gösterdi. Doğu 
Anadolu’da Abaza Mehmet Paşa’nın is-
yanları yaşandı. Devletin gelirlerinde vergi 
sisteminden kaynaklanan azalmalar oldu. 
Sadrazam Hüsrev Paşa’nın görevinden 
alınmasından dolayı yeniçerilerin sarayı 
basıp sadrazamı öldürmesi ve şehzade-
lerin öldürülmemesi için kendilerine veril-
mesini istemeleri ise padişah, veziri azam 
ve şeyhülislamın kefilliğiyle durduruldu. 
4. Murat’ı annesinin gölgesinde kalma 
düşüncesi, yaşının küçüklüğü sebebiyle 
küçümsenmesi sert bir mizaca sahip ol-
masına sebep olmuştur. Kösem Sultan 
ise Abaza Mehmet Paşa’nın isyanını dur-
durmuş ve ülkenin bu durumdan kurtul-
ması için çabalamıştır. On yıl boyunca 
iktidarda söz sahibi olmuş, sekiz veziri 
azamla çalışmıştır. Hayır işlerine önem 
vermiş, borçlu mahkumların borçlarını 
ödemiştir. Bu icraatlar o dönemde takdir-
le karşılanmıştır.

Sultan 4 Murat gerekli tecrübeyi 
kazandıktan sonra, yeniçerileri merasim 
yapmak için Sultan Ahmet Meydanın-
da toplamıştır. Tören sırasında yaşı ile 

alay eden subaya kılıcıyla 
verdiği ceza, yeniçerilerin 
düzene girmesine sebep 
olmuştur. Hazırlıklarını 
tamamladıktan sonra 
Anadolu’daki otoriteyi 
sağlamak için Bağdat üze-
rine sefer düzenlemiştir. 
Kanuni’den sonra ilk kez 
bir padişah Anadolu’ya 
seferler düzenlemiştir. 
1638 tarihinde Bağdat 
Osmanlı topraklarına katıl-

mıştır. Tarihin en görkemli seferlerinden 
birini gerçekleştiren 4. Murat, Bağdat 
Fatihi olarak anılmaktadır. 40 gün süren 
kuşatma, pek çok efsaneye konu olmuş-
tur. Fethin ardından söylediği ‘’Bağdat’ı 
almaya çalışmak, Bağdat’ın kendinden 
daha mı güzeldi ne!’’ sözü tarihe geç-
miştir. 1623-1639 yıllarında yapılan Os-
manlı Safevi savaşlarında Ahıska, Doğu 
Anadolu, Kafkasların önemli bir kısmı ve 
Revan ele geçirilmiştir.

4. Murat Osmanlı tarihinde rüşvet ve 
iltimasa bir düzen getirmiş, İstanbul’da 
kahve, tütün ve alkolü yasaklamıştır. 
Bunun sebebi 1631 yılında yaşanan İs-
tanbul yangınının tütün ve alkol alan yeni-
çeriler tarafından çıkarılmış olmasıdır. Bu 
yasaklar devletin otoritesini kazanması 
açısından önem taşımaktadır. Yasakları 
bizzat denetleyen padişah, uymayanlar 
hakkında ölüm cezaları uygulanmasını 
istedi. 4. Murat halkın gözünde otoriter 
bir padişah olarak yer etmiştir. Lagari Ha-
san Çelebi ve Hezarfen Ahmet Çelebi’nin 
uçuş denemeleri bu dönemdeki bilimsel 
gelişmelerin en dikkat çekenidir. Hezar-
fen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesinden 
Üsküdar’daki Doğancılar meydanına 
kadar yaptığı uçuş, padişah tarafından 
bizzat izlenmiş ve takdir görmüştür. Bu 
uçuş dünya tarihinde de önemli bir yere 
sahiptir. Gökyüzünde ilk kez bu kadar 
uzun yapılan bir uçuş ve kıtalararası ilk 
uçuş olması açısından önemlidir. Padi-
şahın tarihte fiziksel gücüyle de anıldığını 
belirtelim. 4. Murat iyi bir eğitime sahip, 
ilme ve musikiye karşı ilgili bir padişahtır. 
Katip Çelebi ve Evliya Çelebi gibi alimleri 
kollamıştır. Devlet düzenini sağlamış, tı-
mar sistemini yeniden düzenlemiştir.

Padişah henüz 28 yaşında 9 Şubat 
1640 yılında Avrupa’ya sefer hazırlığın-
dayken nikris hastalığı sonucu vefat 
etmiştir. Ölümünden sonra kardeşi İbra-
him tahta geçmiştir. Babası 1. Ahmet’in 
türbesine gömülmüştür. Saltanatı Os-
manlı devletinin duraklama döneminde 
olmasına rağmen istikrarlı bir şekilde 
geçmiştir. Devletin bu istikrarı ölümün-
den sonra Köprülü Mehmet Paşa’nın 
sadrazamlığına kadar sona ermiştir. Ba-
şarılı ve saygı duyulan bir padişah olması, 
askerliğe yatkın olması hakkında bir çok 
menkıbe yapılmasına sebep olmuştur. 
Genç Osman’ın ardından Osmanlılarda 
ikinci reformcu olarak bilinmektedir.
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Yalgın ve Erdoğan aileleri dünür oldu
Vietnamlı fotoğrafçılar Beyşehir’de ağırlandıEski Emniyet Müdürlerinden 

Sinan ve Nures Yalgın çiftinin kız-
ları Merve ile Karabük‘ün  tanın-
mış ailelerinden Mustafa ve Nigar 
Erdoğan çiftinin oğulları Salih ha-
yatlarını birleştirdiler. Bir dönem 
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü gö-
revinde bulunan Sinan Yalgın’ın tö-
rende misafirlerle tek tek ilgilenerek 
mutluluğunu paylaştı. Mutlulukları 
gözlerinden okunan genç çiftin dü-
ğün töreni Konya Öğretmenevinde 
yapıldı. Yalgın ve Erdoğan ailelerini 
yakınları ve sevenleri özel günle-
rinde yalnız bırakmadılar. Yenigün 
Gazetesi olarak Yalgın ve Erdoğan 
ailelerini tebrik eder, genç çifte ise 
ömür boyu mutluluklar dileriz.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi, Viet-
nam’dan Türkiye’ye gelen profes-
yonel fotoğraf sanatçılarını misafir 
etti. Konya’da faaliyet gösteren Sille 
Sanat Sarayı’nın konuğu olarak Tür-
kiye’ye gelen 14 profesyonel Viet-
namlı fotoğraf sanatçısı, Beyşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti. Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır, Sille 
Sanat Sarayı Kurucusu ve Beyşehirli 
Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Reha 
Bilir’le birlikte Beyşehir’e gelen 
Vietnamlı fotoğraf sanatçılarını ma-
kamında misafir etti. Reha Bilir ve 
Vietnamlı fotoğraf sanatçıları Bey-
şehir Belediye Başkanlığına 4’üncü 
kez seçilen Bayındır’ı tebrik eder-
ken, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Vietnamlı fotoğraf sanatçısı 
dostlarını Beyşehir’de görmekten 
memnuniyet duyduğunu belirten 
Bayındır, ilçede yürütecekleri fotoğ-
raf mesaisinin Beyşehir bölgesinin 
Vietnam’da da tanıtımına önemli 
katkılar sağlayacağına inandığını 
belirtti. Başkan Bayındır, daha önce-
ki belediye başkanlıkları döneminde 
fotoğraf sanatçısı Reha Bilir’le bir-
likte Beyşehir’de ilk kez başlattıkla-
rı fotoğraf yarışması etkinliklerine 
ise önümüzdeki dönemde kaldığı 

yerden tekrar devam edeceklerini 
belirtti.

Bilir ise, “Belediye başkanımıza 
Beyşehir’in tanıtımı için fotoğrafın 
gücünü kullanma anlamında biz 
fotoğraf sanatçılarına verdiği destek 
ve katkılardan dolayı çok teşekkür 
ediyorum” dedi. Bilir, Sureti Alem 
ve Ulusal Fotoğraf Amatörleri Der-
neği’nin katkıları ile Kayseri’de baş-
layıp Kadapokya’da devam eden 
Anadolu turunun Konya durağında 

Vietnamlı misafirlerinin il merke-
zinde tarihi mekanları ziyaret etti-
ğini ve özel çekimler yaptığını belir-
tirken, benzer mesainin Beyşehir’de 
de gerçekleştirileceğini sözlerine 
ekledi.

Vietnamlı fotoğraf sanatçılarının 
ziyaretine Beyşehir Kaymakamı Yu-
suf Özdemir, Beyşehir Ticaret Odası 
Başkanı Mustafa Akbıyık ile Beyşe-
hirli bazı fotoğrafçılar da eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Son günlerde Fransa’nın Ermeni 
Soykırım yalanı kapsamında 24 Nisan’ı 
sözde ‘’Anma Günü’’ ilan etmesiyle 
tekrardan gündemimize oturan sözde 
soykırım iddialarına farklı bir açıdan de-
ğineceğiz. Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron ve Başbakan Edouard Philip-
pe’in imzalarıyla yayınlanan kararda 
29 Ocak 2001 tarihi itibariyle sözde 
soykırımı Fransa’nın tanıdığını ve artık 
24 Nisan’ın anma günü olarak ilan edil-
diğini beyan ettiler. Üstelik o tarihlerde 
Ermenistan Başbakan’ın, Fransa’da 
bulunuyor olması da sahiden dikkat 
çekiciydi. Bu  karar sonrasında Antal-
ya’da gerçekleştiren NATO toplantı-
sında, Tunus kökenli bir parlamentere 
karşı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun vermiş olduğu cevap 
ve bu konuşmada yaptığı açıklamalar 
ziyadesiyle önemlidir. Çavuşoğlu’nun 

vermiş olduğu cevapla, Fransa’nın 
kendi karanlık tarihine bakması gerek-
tiği vurgusu aslında bizim için üzerinde 
durulması gereken bir çıkış olarak gö-
zükmektedir.

Üstelik bu hadisenin araştırılması 
noktasında Türkiye’nin yıllardan beri 
süregelen talepleri doğrultusunda vur-
gularda göz ardı edilemez. Türkiye’nin 
elinde bulunan kaynakları ve belgeleri 
açma noktasında ki iradesi ve konunun 
uzman tarihçileri tarafından irdelenme-
si gerektiği beyanı, bu konuda ki öz-
güveninin göstergesidir. Ancak buna 
yaklaşmayan diğer tarafların tutumu 
ise bu yalan iddialar çerçevesinde 
geçmişten gelen kimi kötü niyetlerinin 
yansımasından ibarettir. Öyle ki bunun 
da ötesinde yukarıdan bakan bir tavırla 
bu konu üzerinden Türkiye’ye ayar ver-
me niyetlerinin de uzantısı olarak bunu 

görmek mümkündür. 
Bu hadiseler kap-

samında pekte üzerinde 
durulmayan ve yeterli 
araştırmanın bulun-
madığını fark ettiğim, 
olaylar sonrasında kalan 
çocukların durumuna 
bakacağız. Hem II.Ab-
dülhamid döneminde 
yaşanan 1895-1896 
Müslüman-Ermeni 
olayları, hem 1909 Adana Ermeni ha-
diseleri, hem de 1915 Ermeni tehciri 
sırasında ve sonrasında geride kalan 
Ermeni Yetimleri konusu aslında ziya-
desiyle önemlidir. Birçok belge de bu 
çocuklardan bahsedilirken ‘’evlad-ı va-
tan’’ olarak adlandırılmaları bu hususta 

gösterilen hassasiyetin 
kanıtı niteliğindedir. Üste-
lik, Ermeni Yetimler için 
tahsil edilen milyonlarca 
kuruş ödenek, onlar için 
açılan onlarca yetimhane 
ile beraber düşündüğü-
müzde devletin Ermeni 
yetimlerini Müslüman 
yetimlerden ayırmadığını, 
onların bakımı, beslenme-
si ve eğitimi için elinden 

geleni yaptığını anlamamız zor olma-
yacaktır. 

Kazım Karabekir’in hatıratlarında 
bulunan kimi noktalarda ve özellikle 
kızının söylediklerine bakınca bu konu-
da ki tutumumuzun ne kadar hassas 
olduğunu görüyoruz. ‘’Ermeni Yetim-

lerin Babası’’ olarak da adlandırılan 
Kazım Karabekir’in ‘’çocuk kutsaldır’’ 
diye not düşerek Ermeni çocuklarını 
Türk yetimlerden ayırarak, onların di-
lini, dini ve öz benliğini kaybetmesine 
engel olduğunu fark etmekteyiz. 

Öte yandan devletin bu konuda 
çok ince bir politika güttüğünü de gö-
rüyoruz. Özellikle Cemal Paşa’nın Ada-
na, Şam, Halep ve Beyrut’ta açtırdığı 
yetimhaneler ile onların hayatını kur-
tarmak ve yetişmelerini sağlamak için 
verdiği mücadele hiçte kolay değildir. 

Devletin yetişemediği noktalarda 
kimi ailelerin yanına verilen çocukların 
da kayıt altına alınması onların sonraki 
dönemlerde, ait oldukları cemaat ya 
da aile yakınına teslimi için atılan bir 
adımdır. Bu durumda ailelerin yanına 
yerleştirilen çocukların bile bir asimi-
lasyon politikasına maruz kalmaması 

hususunda ki hassasiyetin bir göster-
gesidir. 

Bir dönem çocukların asimilasyo-
na tabii tutulduğu iddiaları ise belge-
ler ile kolaylıkla çürütülebilmektedir. 
Hükümet birçok belgede görüldüğü 
üzere, yetimhaneler ve evlerde bulu-
nan çocukların talep olması halinde 
ait oldukları cemaate ve aile yakınları-
na teslim edilmesi için sürekli talimat 
vermiştir. 

Ayrıca savaşın ortasında kalmış 
çocuklara hem devlet hem de bir zat 
savaşlar tarafından sahip çıkılması du-
rumu yukarıda da bahsedilen soykırım 
iddiaları yalanını çürütür niteliktedir. 
Çocukların kutsallığı ve savaşın dışında 
tutulması hassasiyetiyle, asimilasyona 
dahi müsaade edilmeyecek şekilde ko-
runması göz ardı edilemeyecek kadar 
kıymetlidir. 

SOYKIRIM YALANINA FARKLI BİR BAKIŞ ‘’ERMENİ YETİMLERİ’’

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, kırsal ve merkez ma-
hallelerde görevlerine başlayan ma-
halle muhtarları ile tanışma toplan-
tısında bir araya geldi. Adile Baysal 
Kültür Evi’nde düzenlenen yemekli 
toplantıya Belediye Başkanı Meh-
met Tutal’ın yanı sıra Birim Müdür-
leri, KOSKİ Seydişehir Sorumlusu 
Yılmaz Beşbadem, Seydişehir UKO-

ME Sorumlusu İbrahim Yıldız ve 
mahalle muhtarları katıldı. Toplan-
tıda mahallelerin sorunları tartışıldı. 
Muhtarların istek ve talepleri din-
lendi. Başkan Tutal, geçen dönem 
muhtarlarla birlikte düzenli istişare 
programları gerçekleştirdiklerini 
belirterek, yeni dönemde de birlik 
ve beraberliklerinin devam edece-
ğini kaydetti. Tutal “Yerel yönetici-

ler olarak sahadayız. Geçen dönem 
olduğu gibi bu dönem de ilçemizi 
muhtarlarımızla birlikte yönetece-
ğiz. Büyükşehir yasası ile belediyeler 
ve muhtarlar iş birliği halinde ola-
cak. Siz bizim gerek kırsalda gerek-
se merkezde gören gözümüz, tutan 
elimiz ve uç beyimiz olacaksınız. 
Atalarımız, seçim ve senedin süresi 
çok erken geçer demişler. Bu 5 yıl 

da geçer ama hayırlı hizmetler yap-
mak çok önemli. Yapılması gereken 
çalışmaları birlikte istişare edip, ger-
çekleştireceğiz. Seydişehir’e yakışır 
hizmetler yapacağız. Yeni dönemi-
nizin hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum” dedi. Muhtarlar, Başkan 
Tutal’a vermiş olduğu destek ve kat-
kılardan dolayı teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Devlet Hastanesi’nde
rekor kan bağışı yapıldı

Çocukları kurtardı,
otomobile çarptı

Bozkır Devlet Hastanesi ve 
Türk Kızılayı’nın Bozkır’da or-
taklaşa düzenledikleri kan bağışı 
kampanyasında, ilçe tarihinde tek 
seferde toplanan en yüksek kan 
bağışı miktarına ulaşıldı. Dev-
let hastanesinde gerçekleştirilen, 
Türk Kızılayı ile Bozkır Devlet Has-
tanesinin ortaklaşa yürüttüğü kan 
bağışı kampanyası ilçede yoğun 
ilgi gördü. Bozkır Devlet Hastanesi 
Başhekimi Operatör Dr. Halil İbra-
him Taşçı bağışın sonunda yaptığı 
açıklamada, “Etkinliğimize destek-
lerini esirgemeyen Bozkır halkı-
mıza teşekkür ederiz. Desteklerini 
bizden esirgemeyen Kaymakamı-
mız Oltan Bayraktar’a ve Belediye 

Başkanımız Sadettin Saygı’ya ilçe 
garnizon komutanı, ilçe emniyet 
amiri ve diğer tüm kamu kurumu 
ve amirlerimize ayrı ayrı teşekkür 
eder saygılarımızı sunarız.

Programa Bozkır halkının gös-
terdiği yoğun ilgiden dolayı has-
tanemizde 144 ünite kan bağışı 
alınmıştır. Türk Kızılay’ımız Bozkır 
ilçe tarihinde tek seferde toplanan 
en büyük kan bağışı sayısına ulaş-
mıştır. Kızılay’ın düzenli aralıklar-
la ilçemize geldiğini ve kan bağış 
topladığını herkes biliyor ama far-
kındalık oluşturmak amacıyla yap-
tığımız bu etkinlikte halkımız saye-
sinde istenilen amaca ulaştığımızı 
düşünüyoruz.” dedi. n AA

Karaman’da bir sürücü aniden 
yola çıkan çocuklara çarpmamak 
için direksiyonu kırınca, park ha-
lindeki otomobile sonrada kaldı-
rımdaki aydınlatma direğine çarp-
tı. Kazada, 2 öğrenci hafif şekilde 
yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde 
Fenari Mahallesi Kazım Karabekir 
Paşa Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K 
yönetimindeki 33 B 7204 plakalı 
otomobil, sürücünün aniden yola 
çıkan çocuklara çarpmamak için 
direksiyonu kırması sonucu önce 
park halindeki otomobile sonrada 

kaldırımdaki aydınlatma direğine 
çarparak durdu. Kazada isimleri 
öğrenilemeyen 13 yaşlarındaki 2 
çocuktan birisi yere düşerek, diğeri 
de otomobilden koparak fırlayan 
parçanın isabet etmesi üzerine 
hafif şekilde yaralandı. Yaralı ço-
cuklar, tedbir amaçlı tedavilerinin 
yapılması için çağrılan ambulansla 
Karaman Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Kaza sırasında kaldırımda 
kimsenin bulunmaması ise olası 
faciayı önledi. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

Dostlarının ‘gezgin yürek’ olarak tanımladığı önemli kültür ve sanat adamlarından fotoğraf sanatçısı Zeki 
Oğuz, sanatının 51. yılında Selçukya Kültür Sanat Derneği’nde dostları tarafından ödüllendirildi

Zeki Oğuz’un 51.
sanat yılı kutlandı

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği Gazeteci Yazar Zeki Oğuz’a vefa 
örneği göstererek sanat hayatının 
51. Yılında teşekkür plaketi takdim 
etti. Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin yapmış olduğu açılış 
konuşmasında, Gazeteci Yazar ve 
Fotoğraf Sanatçısı Zeki Oğuz’un 51 
yıllık sanat hayatında Türk Kültürü-
ne ve Türk edebiyatına sayısız eser-
ler kazandırdığını söyleyerek onu 
dostlarının deyimi ile ‘’ Gezgin Yü-
rek ‘’ ifadesi ile kürsüye davet etti.

Konuşmasına “Bu vefa örneğin-
den dolayı Selçukya Kültür Sanat 
Derneği’ne  çok teşekkür ediyorum” 
diyerek başlayan şair ve yazar Zeki 
Oğuz, Tatköy’ün 1970 yılına kadar 
Konya’nın en yakın, ama moder-
nleşmeye en uzak köyü olduğunu 
belirterek hayatıyla ilgili şunları 
dile getirdi: “Bizim çocukluğumuz 
zor şartlarda geçti. Ama o zor şart-
lar çok zengin bir çocukluk yarattı 
bize. Benim kültürümün temeli de 
o çocukluk yıllarına dayanır. Yaşlı 
ninelerimiz bize masal anlatırlar-
dı. Dedelerimizden savaş anılarını 
dinlerdik. Yurt ve toprak sevgisini 
onlardan öğrendik. Kültürümü-
zün temelini o bilge insanlar verdi. 
Öğretmenim İvriz Köy Enstitüsü 

mezunuydu. Kitap ve okuma sev-
gisini bana o kazandırdı. Şimdiki 
öğretmenlerin ise köyle, köylüyle hiç 
ilgileri yok. Bizim çocukluk dönemi-
mizde ise köyün öğretmeni, hocası 
ve ileri gelenleri bir aradaydı. Köyün 
ne derdi varsa birlikte çözmeye ça-
lışırlardı. Sille yolunda birlik kiremit 
fabrikasında çalışıyordum. Zor bir iş 
olduğu için o amele kıyafetiyle bir-
likte ben daha iyi bir iş bulacağım 
ümidiyle çarşıya geldim. Avukatlar 
sokağında Yeni Konya Gazetesi’nin 

tabelasını gördüm. Sille çarıkları ve 
amele kıyafetimle çıktım. Veysel 
Serçe diye bir genel yayın müdürü 
vardı. O yıllarda da tüm gazeteler 
Yeni Konya diye ortak çıkıyorlardı. 
Ben muhabir olmak istiyorum de-
dim. Serçe bana bir kalem ve kâğıt 
verdi. Bir haber yaz gel bakalım 
dedi. Haberi yazıp geldim. İşe başla, 
1 ay deneme süren var. Ondan son-
ra devam edeceksin dedi. Devam 
ettim ve kalemi küstürmemek adına 
hâlâ yazmaya devam ediyorum.” 

Elife Mısral’ın okuduğu Zeki 
Oğuz şiirleri ile renk kattığı gecede, 
sanatçının yakın dostu Bayram Sarı-
taş, Çalı Dergisi için yıllar önce yap-
tığı bir konuşmayı okuyarak sürpriz 
yaptı. Aziz Ayva ve Ahmet Göğercin 
de Zeki Oğuzla ilgili anılarını anlattı.

Oğuz’un dostları tarafından ha-
zırlanan slaytların izlenmesinden 
sonra, Konya’nın renkli siması Mus-
tafa Remzi Samancı da sanatçıya 
yazdığı akrostişli bir şiiri hediye ede-
rek okudu.  Selçukya Kültür Sanat 
Derneği Başkanı Av. Fatma Şeref 
Polat “Sanat hayatının 51. Yılında 
Konya’nın yetiştirdiği değerli isim-
lerden Zeki Oğuz’u tarif etmek çok 
zor ama benim gönlümde karar kılan 
tarif: O sessiz bir Anadolu türküsü-
dür. İddiasız, abartısız ama öyle içten 
öyle yanık ki duyan herkesi kendine 
doğru çeker. Bu yüzden farklı görüş-
ten, birçok insan adeta onun dizinin 
dibinde toplanır. Birbiri ile tanışır 
kaynaşır” dedi.  Kültür ve sanat ca-
miasından bir çok ünlü isim ve Oğuz 
ailesinin büyük ilgi gösterdiği prog-
ram Prof. Dr. Alaeddin Aköz ve Ah-
met Kuş tarafından Zeki Oğuz’a gü-
nün anısına plaket takdim etmesinin 
akabinde çekilen hatıra fotoğrafı ile 
sona erdi. n HABER MERKEZİ

‘Muhtarlarımız, elimiz, gözümüz olacak’
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Öğünleriniz de mutlaka ol-
malıdır dediğim besindir. Bir 
çok danışanım da sorar neden 
yoğurdu bu kadar seviyorsunuz 
diye?

Yoğurdun kimyasal bileşi-
mi, üretildiği süte ve uygulanan 
teknolojik işlemlere bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir.

Yoğurt laktik asit bakterileri 
tarafından süt bileşenlerinin in-
san beslenmesinde yararlı olan 
metabolik ürünlere dönüştürül-
düğü tüm bileşenleri içermek-
tedir. Yoğurt protein, kalsiyum, 
fosfor, B1 (tiamin), B2 (ribofla-
vin), ve B12 vitaminleri içeriği 
bakımından oldukça zengin bir 

üründür. Ayrıca yoğurdun folik 
asit, niasin, magnezyum ve çin-
ko değerleri de süte oranla ol-
dukça yüksektir. Dolayısıyla dü-
zenli yoğurt tüketimi ile özellikle 
çocuklar ve gençler için günlük 
önerilen vitamin A, folik asit, 
vitamin B12, kalsiyum ve mag-
nezyum miktarlarının önemli bir 
bölümü karşılanabilmektedir.

100 gram yoğurt 57 kalori 
iken, 3 gram protein içermek-
tedir. Yoğurdun sindirimi sütten 
kolaydır. Yoğurt barsak sağlı-
ğına katkıda bulunur. Yoğurt 
içerisinde laktobakterileri içerir. 
Bu bakteriler bağırsakların sağ-
lıklı bir şekilde fonksiyonlarını 

yürütmesine ola-
nak sağlar. Yoğurt 
kalsiyum açısından 
zengin bir besindir. 
Kalsiyum ise kolon 
sağlığına fayda sağ-
lar ve kolon kanseri 
riskini azaltır. Yoğurt 
emilimi kolaylaştırır 
ve bunu yoğurdun 
mayalanması saye-
sinde kalsiyum ve B kompleks 
vitaminlerinin sayesinde yapı-
yor. Yoğurt bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor. Yoğurt içerisinde 

iyi bakteriler içeriyor.  
Yoğurt gibi fermen-
te ürünler vücutta 
yararlı yaşayan mik-
roorganizmalar ba-
rındırıyor. Probiyotik 
adı verilen bu canlılar 
özellikle sindirim sis-
temi için faydalı. Ba-
ğışıklık sistemini de 
güçlendiriyor. Yoğurt 

yüksek tansiyon riskini azalt-
maya yardımcı oluyor. Kemik 
erimesine karşı koruyor. Yoğurt 
kasları yeniliyor. Kolestrol sevi-

yesini azaltabiliyor.
Ve kilo vermeye yardımcı 

oluyor. Yapılan araştırmalar da 
yoğurtta bulunan karın bölgesi 
yağlarını artıran kortizol hor-
monunun daha az üretilmesini 
sağlıyor. Böylece kilo vermeye 
yardımcı oluyor. Başka bir de-
yişle yoğurtla alınan kalsiyum 
vücudun yağı depolaması ye-
rine yakmasını sağlıyor. Sin-
dirim sistemini iyileştirmeye 
de yardımcı olduğundan karın 
şişkinliklerini de azaltabilir. Pro-
teinlerde kasların inşasına yar-
dım etmekte, öğün aralarında 
açlık duygularını önlemeye, kan 
şekerini dengelemeye yardımcı 

olmakta ve diyet esnasında hi-
poglisemi veya hiperglisemiyi 
önlemekte ve bağışıklık sistem 
fonksiyonunu desteklemektedir. 

Yoğurdun önemli bir püf 
noktasına daha değincem. Yo-
ğurdun yeşil suyunu atmayın. 
Diğer süt grubu ürünler gibi iyi 
bir riboflavin kaynağıdır. Ribof-
lavin, büyüme, doku yenilen-
mesi ve enerji metabolizmasın-
da görevlidir. Onun için yoğurt 
suyunu atmayın, su şeklinde de 
içebilirsiniz, çorbalarınızın içeri-
sin de de ekleyebilirsiniz.

Sağlıcakla kalın…
www.nuraclan.com

YOĞURT

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yürütülmekte olan “Her 
Okulumda eTwinning Projem” ça-
lışması kapsamında düzenlenen 
çalıştayın açılış programı, 19 Nisan 
2019 tarihinde Dedeman Otel’de 
gerçekleşti.

Konya’nın tüm ilçelerinden top-
lam 600 öğretmenin katıldığı çalış-
tayda katılımcılara eTwinning pro-
jesi hazırlama konusunda sunumlar 
gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını 
Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili 
Servet Altuntaş yaptı. Konuşmasın-
da ülkemizi yüceltecek ve ilerletecek 
olanların öğretmenler olduğunu vur-
gulayan Altuntaş, ‘öğretmenin öğ-
renmeyi bıraktığı gün öğretmenliği 
de biter’ dedi. Sürekli yenilenmenin 
ve yenilikleri takip etmenin önemine 
de değinerek eTwinning projelerinin 
bu açıdan çok faydalı olduğuna dik-
kat çekti. Konya’nın eTwinning faa-
liyetlerinde Türkiye’de ve Avrupa’da 

çok önde bir şehir olduğunu da ifade 
eden Altuntaş, bu kapsamda 5.333 
projenin yürütüldüğünü sözlerine 
ekledi. Emek veren tüm öğretmen-
lere teşekkürlerini iletti.

Daha sonra kürsüye çıkan Milli 
Eğitim Bakanlığı eTwinning Tem-
silcisi Dr. Hülya Bal da yaptığı ko-
nuşmada bu faaliyetin 44 ülkede 
olduğunu ve 10 yıldır da Türkiye’de 
başarılı bir şekilde yürütüldüğünü 
söyledi. Konuşmasında 2023 Eğitim 

Vizyon Belgesine de atıfta bulunan 
Bal, öğrencilerin hayata hazırlanma-
sı ve gerçek yaşam problemlerini de 
fark etmelerinin gerekliliğine vurgu 
yaptı.

Daha sonra Konya’dan çeşitli 
Avrupa ülkelerine gidip gözlemde 
bulunan öğretmenlerin grup lider-
lerine ve başarılı projelerin sahibi 
kurumların temsilcilerine protokol 
mensupları tarafından plaket ve bel-
ge takdiminde bulunuldu.

Verilen arada protokol mensup-
ları tarafından üretilen projelerin 
tanıtımının yapıldığı stantlar gezil-
di.  Programa İl Milli Eğitim Müdür 
Vekili Servet Altuntaş ve eTwinning 
Bakanlık Temsilcisi Dr. Hülya Bal’ın 
yanı sıra Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi 
Ahmet Kurnaz, ilçe milli eğitim mü-
dürleri, şube müdürleri ve öğret-
menler katıldı. n HABER MERKEZİ 

‘Birlik ve beraberlik 
içinde hizmet edeceğiz’

Tüm yurtta yağışın etkili 
olacağı tahmin ediliyor

Türkiye Maden İşleri Sendika-
sı Konya ve Havalisi Şube Başkanı 
Yıldırım Beyazıt Çetin, Teşkilat 
Mali Sekreteri Ali Karacibioğlu, 
Teşkilat Sekreteri Engin Kaya, 
İş Yeri Temsilcileri Ömer Hoşaf, 
Mehmet Ali Yorgun, Özer Özkan, 
Seydişehir Belediye Başkanı Meh-
met Tutal’a hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundular. Gelen heyet 
‘’Başkanım, Seydişehirli hemşeh-
rilerimizin teveccühü ile yeniden 
görev başındasınız. Yeni dönem-
de hız kesmeden projelerihayata 
geçirmeye devam edeceğinize 

gönülden inanıyoruz. Bu zaman 
diliminin Seydişehir halkına ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi.  Amaçlarının Seydişehir’e 
hizmet etmek olduğunu ifade 
eden Başkan Tutal ‘’Seydişehir’i-
miz için şu ana kadar hep birlikte 
hizmet ettik. Bundan sonra da in-
şallah birlik ve beraberlik içerisin-
de hizmet edeceğiz. Umuyorum 
ki Seydişehir’e çok yararlı hizmet-
ler kazandıracağız.Ziyaretleriniz 
beni memnun etti, teşekkür ede-
rim’’ dedi.
n HABER MERKEZİ

Ülke genelinde yarın havanın 
parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kıyı 
Ege ve Antalya dışında kalan tüm 
bölgelerin yağış alacağı tahmin 
ediliyor. Meteoroloji Genel Müdür-
lüğünden yapılan duyuruya göre, 
yağışların Hatay çevrelerinde kuv-
vetli olmak üzere, genellikle yağ-
mur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu ile Sakarya 
çevrelerinde gök gürültülü sağa-

nak şeklinde olması bekleniyor. 
İç Anadolu, Batı ve Doğu Karade-
niz’in iç kesimleri, Doğu Anado-
lu’nun kuzey ve doğusu ile Kütah-
ya ve Afyonkarahisar çevrelerinde 
karla karışık yağmur ve kar yağışı 
öngörülüyor.  Rüzgarın ise Ege, 
Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun 
batısında kuzey yönlerden kuvvetli 
esmesi bekleniyor.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter mesajında seçim tartışmalarını geride bırakarak, 
ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündeme odaklanmak gerektiğini belirtti

‘Seçim tartışmalarını 
geride bırakalım’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Twitter hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin 
önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat 
dönemi bulunduğuna işaret etti.

Erdoğan, şunları kaydetti: “Se-
çim tartışmalarını geride bırakarak, 
ekonomi ve güvenlik başta olmak 
üzere asıl gündemimize odaklanma-
mız şarttır. Dönem, musafahalaşma, 
kucaklaşma, birlik ve beraberliğimi-
zi perçinleme dönemidir. Gayemiz, 
milletimizin refahını artırmak, gü-
venlik ve özgürlük dengesini koru-
yarak devletimizin bekasına yönelik 
tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 
2023 hedeflerine ulaştırmaktır. 

Terörle mücadelemizi kararlılık-
la sürdürürken, inşallah ülkemizin 
ihtiyacı olan yapısal reformları da 
hayata geçirmeye devam edeceğiz. 
Gücümüzü milletten alarak, daima 
ortak akla, ortak vicdana, milletimi-
zi bir araya getiren ortak değerlere 
vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, 
ötekileştirmeden siyaset yelpaze-
sindeki herkesle TÜRKİYE ORTAK 
PAYDASINDA buluşmanın müca-
delesini vereceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 2023 Türkiye’sini inşa 
edecek olanın yine milletin bizati-
hi kendisi olduğunu vurgulayarak, 
“Ülkemizin bekasını ilgilendiren 
meselelerde, siyasi görüş ayrılıkla-
rımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon 
hep birlikte TÜRKİYE İTTİFAKI 
olarak hareket etmeliyiz.” ifadesini 
kullandı.

CENAZEDE SOHBET ETTİLER
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 

eski başkanlarından Atalay Şahi-
noğlu’nun cenaze namazına katı-
lan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, burada İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile bir süre sohbet etti. 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Camisi’nde cuma namazını 
kılan Erdoğan, ardından Şahinoğ-
lu’nun cenaze namazına katıldı. 

Erdoğan’ın yanı sıra TBMM 
Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fah-
rettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Ya-
zıcı ile Galatasaray Kulübü Başkanı 
Mustafa Cengiz de cenaze namazı-
nı kıldı. Şahinoğlu’nun yakınlarına 
başsağlığı dileyen Erdoğan, cami 
çıkışında, önceki gün mazbatasını 
alarak göreve başlayan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile bir süre sohbet etti.
n AA

‘eTwinning Projesi fayda sağlayacak’
Aynı cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süre sohbet etti.
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Galatasaray, Kayseri’yi 
23. kez konuk edecek

Galatasaray ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tari-
hinde İstanbul’da 23. kez karşılaşacak. 

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile 
İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşacak. Bugüne kadar 
45 kez lig maçlarında karşılaşan iki ekip, İstanbul’da ise 
23. kez birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacaklar. Geri-
de kalan 22 maçta Galatasaray 18 kez galip gelirken 2 
kez de Kayserispor kazandı. 2 maçta da eşitlik bozulma-
dı. Bu müsabakalarda Galatasaray 64 gol atarken İstikbal 
Mobilya Kayserispor ise sadece 15 gol atabildi. İki takım 
arasındaki en farklı galibiyet 2015-2016 sezonunda elde 
edildi. O maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı. Kayseri tem-
silcisi ise 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında İstan-
bul’da 3 puan almayı başarmıştı. n İHA 

Düşme hattında 
kritik karşılaşma

Spor Toto Süper Lig’de son 6 haftaya düşme hattın-
da giren Göztepe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 
bugün İzmir’de karşılaşacak. Ligde 28. haftayı 27 puanla 
16. sırada tamamlayan Göztepe ile sarı-kırmızılı ekibin 
2 puan gerisinde 17. durumda bulunan Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor, ligde kalma umutlarını son hafta-
lara bıraktı. Kalan haftalarda alacakları sonuçların yanı 
sıra düşme hattının üzerindeki ekiplerin elde edeceği 
neticelere göre durumları belli olacak iki takım, bugün 
saat 19.00’da Bornova Stadı’nda birbirlerine rakip ola-
cak. Müsabakada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. 
n AA

Bursaspor için 
önemli arsa projesi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, gündemi değerlendirerek, 
“Projelerden birincisi arsa, ikincisi de beton santralle-
rinde kullanılan asfaltın altında, inşaatta kullanılabilen 
çakıl. 64 hektarlık alandan çakılı çıkartacağız. Yıllık 2 
milyon ton, aylık 700 bin lira ile 1 milyon TL gelir elde 
edilecek” dedi. 

Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Ali Ay, kendisi hak-
kındaki iddialara cevap verdi. Bir haftadır hakaret dolu 
yazılara maruz kaldıklarını dile getiren Ay, “Ben ve yöne-
timim bunu kesinlikle hak etmedik. Beni çok iyi tanıyan 
insanlar var. Üzüldük ama Allah’a şükür bomba gibiyiz. 
Namuslu ve dürüst yönetimden taviz vermemek için uğ-
raş verdik. 3 yıldan beri sportif başarı için beni eleştirebi-
lir, konuşabilir, yazılar yazabilirsiniz. Ama benim dürüst-
lüğüme söz söylerseniz bununla ilgili konuşma hakkımız 
olacak” dedi. n İHA

Çaykur Rizespor’un hedefi ilk 5
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 

21 Nisan Pazar günü Medipol Başakşe-
hir’e konuk olacak Çaykur Rizespor’un 
teknik direktörü Okan Buruk, “Kendi ar-
tılarımızı bilerek Başakşehir deplasma-
nında puan almak için elimizden geleni 
yapacağız.” dedi. Buruk, Mehmet Cengiz 
Tesisleri’nde idman öncesi gazetecilere 
yaptığı açıklamada, kamuoyunda şam-
piyonluğa oynayan takımların rakipleri 
üzerinde oluşturulmaya çalışılan algının 
yanlış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Her takımın, yarıştığı kulvardaki ka-
derini belirlemeye çalıştığını vurgulayan 
Buruk, “Biz de kendi geleceğimiz ve ba-
şarımız için ilk beşe oynuyoruz. Beşinci 
ile aramızda bir puan var. Bizim amacı-
mız ilk beşe oynayan, ligin sonunda be-
şinciliği yakalayan bir takım olabilmek. 
Bunun için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Okan Buruk, ikinci yarıya çok zorlu 
başladıklarını kaydederek, “İlk yarıda 
12 puan toplamıştık. İkinci yarı 25 puan 
toplayan ve karşılığında sekizinciliğe ka-
dar yükselen, 37 puana sahip bir takımız. 
Bunun güveni var. Bizim ikinci yarı hede-
fimiz ligde kalmaktı ama şu anda ilk beşin 
içerisine girebilmek için çok çalışacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir maçının çok zor 

olduğuna dikkati çeken Buruk, “Son hafta 
aldığımız galibiyetin güveni ile gidiyoruz. 
Çok zor bir karşılaşma, ligin liderine karşı 
oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyo-
ruz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyo-
ruz. Kendi artılarımızı bilerek Başakşehir 

deplasmanında puan almak için elimiz-
den geleni yapacağız.” değerlendirme-
sinde bulundu.

SAKAT VE CEZALI 
OYUNCULARIN ÇOKLUĞU

Okan Buruk, sakat ve cezalı oyuncu-

lara da değinerek, şunları söyledi: “Son 
hafta oynanan karşılaşmada iki oyun-
cumuz cezalı duruma düştü. Samudio 
ve Abarhoun cezalı. Aatıf bu maçta yer 
almayacak. Son maçta sakatlanarak 
oyundan çıkmıştı. Onu bir sonraki maça 
yetiştirmeye çalışacağız. Moroziuk’un 
sakatlığı vardı. Bugün ilk kez kendini de-
neyecek. Maça yetiştirmeye çalışacağız. 
Petrucci sakatlıktan yeni döndü. Musa 
Çağıran dün antrenmanlara başladı. İn-
şallah bizimle birlikte olacak ama diğer 
oyuncular anlamında eksik görünüyoruz. 
Kadro içerisindeki oyuncularımızın hepsi 
çok değerli. Bu da onlar için bir şans ola-
cak. İnşallah istediğimiz gibi olur.”

Ligin sonu yaklaştıkça herkesin se-
sini yükselttiğini aktaran Buruk, “Bizim 
de son maçta haklı beklentilerimiz vardı. 
Kazandığımız için çok fazla ön plana çık-
madı. Her takımın kendi adına itirazları 
oluyor. Rizespor olarak baktığımızda le-
himize, aleyhimize yanlışlar oldu. Aley-
himize olan yanlışların çok olduğu bir 
sezon geçirdik. Ligin sonu yaklaştığı için 
daha çok gündeme geliyor. İnşallah son 
altı hafta, hatalardan çok sadece futbo-
lun konuşulduğu haftalar olur.” şeklinde 
konuştu.
n İHA

Meram, Sakarya’dan 
9 madalya ile döndü

Meram Belediyespor, 10-14 Nisan tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirilen Okul Sporları Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası’na 
damga vurdu. 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvadan 9 madalya ile dönen sporcuları tebrik eden Meram Belediye Başkanı 

Mustafa Kavuş, katıldıkları her şampiyonadan önemli başarılarla dönen külup sporcularının Meram’ın gururu olduklarını kaydetti 
Meram Belediyespor Kulübü sporcu-

ları, 10 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında 
Sakarya’da Türkiye genelinden 800 spor-
cunun katılımıyla düzenlenen Okul Sporla-
rı Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonasında 
yıldızlar ve Gençler kategorisinde 4 altın, 
2 gümüş  ve 3’ü bronz olmak üzere top-
lamda 9 Madalya kazanarak Konya’nın ve 
Meram’ın gururu oldu. 

DERECE GİREN SPORCULAR
Turnuvada dereceye giren sporcu-

ların isimleri ise şöyle; Hamza Bassal 
+60 kg Türkiye Şampiyonu (Ahmet Az-
mi-Makbule Elberk Ortaokulu), Raziye 
Demirbaş +65 kg Türkiye Şampiyonu 
(Zeki Özdemir Anadolu Lisesi), Hanife 
Eylem Özkay 60 kg Türkiye Şampiyonu 
(Konya Spor Lisesi), Hasan Basri Oğlakçı 
60 kg Türkiye İkincisi (Meram Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi), Reyhan Gül 48 
kg Türkiye İkincisi (Meram Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi), Yunus Emre Al-
tınsarı 52 kg Türkiye Üçüncüsü (23 Nisan 
Egemenlik İmam Hatip Ortaokulu), Betül 
Demirbaş 52 kg Türkiye Üçüncüsü (Kon-
ya Lisesi (Anadolu), Kamil Ünlü 30kg 
Türkiye Üçüncüsü (Ticaret Borsası Orta-
okulu), Sıla Özge Öden  Türkiye Birincisi 
(Konya Lisesi(Anadolu).

KAVUŞ VE ERSÖZ’E TEŞEKKÜR
Her şampiyonada Konya’yı ve kulüp-

lerini başarıyla temsil etmiş olmanın gu-
rurunu yaşadıklarını belirten Konya Wus-
hu Kungfu İl Temsilcisi, Konya Meram 
Belediye Spor Kulübü Antrenörü Mehmet 
Altınsarı, “Dereceye giren giremeyen tüm 
sporcularımı tebrik eder başarılarının de-
vamını dilerim. Ayrıca desteklerini bizden 
hiç esirgemeyen Meram Belediye Başka-
nımız Mustafa Kavuş’ a, Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürümüz Ömer Ersöz’e ve kulüp 
yetkililerimize teşekkür ederim” diye ko-
nuştu. 

MUSTAFA KAVUŞ: SPORCULARIMIZIN 
BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ

Meram Belediyesporlu sporcuların bu 
son başarılarıyla da Meram ve Konya’nın 
gururu olduklarını ifade eden Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “İşte 
arzuladığımız, hayal ettiğimiz gençliğimiz 
bu. Köklerinden beslenen, eğitimi başta 
olmak üzere her alanda başarılarıyla adın-
dan söz ettiren gençlik. Şampiyonalarda 
ve her türlü sportif faaliyetlerde dünyanın 
özendiği bir seviyeye geleceğimiz gün çok 
da uzak değil. O güne gelmek için başta 
bizler olmak üzere gençlerimiz, çocukla-
rımız ve aileleri el birliği ile bir çalışma 
yürütmek mecburiyetindeyiz. Biz bu çalış-
mada üzerimize düşeni yapmaya her daim 
hazırız. Bu madalyalar bu çalışmalarımı-
zın ve gayretlerimizin birer sonucudur. Bu 
vesile ile şampiyonada madalya kazanan 
tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik 
ediyorum” diye konuştu. n SPOR SERVİSİ

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor karşısında puan arayacak
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto 

Süper Lig’in 29. haftasında bugün saat 
16.00’da deplasmanda Trabzonspor ile 
oynayacağı maçtan puan hedefliyor. Orta 
saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın sarı kart 
cezalısı olması nedeniyle forma giye-
meyeceği Trabzonspor müsabakasında 
teknik direktör Erol Bulut’un kupa maçını 
düşünerek bazı futbolcularına şans ver-
meyeceği belirtildi. 

Ligde oynayacağı Trabzonspor ma-
çının ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda 
25 Nisan Perşembe günü Galatasaray ile 
yarı final rövanş karşılaşmasına çıkacak 
Malatya ekibinde tüm hesaplar bu iki 
maçtan da en iyi sonucu almak. 

Süper Lig’de geride kalan 28 hafta-
da 38 puan toplayarak averajla beşinci 
sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, 
49 puanla dördüncü sırada bulunan Trab-
zonspor’a konuk olacak. 

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malat-

yaspor Süper Lig’de daha önce 3 kez 
karşı karşıya geldi ve bu 3 maçtan birini 
Trabzonspor, ikisini ise Evkur Yeni Ma-
latyaspor kazandı. 

Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig’de 
bugüne kadar oynadığı maçlardan en 
farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında 
Trabzonspor karşısında almış ve ilk yarı-
da oynanan maçta rakibini sahasında 5-0 
mağlup etmişti. 

YENİ MALATYASPOR’DAN 
BORÇ AÇIKLAMASI

Evkur Yeni Malatyaspor’da önümüz-
deki günlerde yapılacak mali ve seçimli 
kongre öncesinde kulüp başkanı Adil Gev-
rek, geçen sezon açıkladıkları borç mik-
tarının altında bir rakam duyuracaklarını 
söyledi. Geçen yıl yapılan mali kongrede 
25 milyon civarında bir borç tablosunun 
açıklandığı sarı-kırmızılı kulüpte, birkaç 
gün sonra yapılacak kongrede bu tablo-
nun daha aşağıda çıkacağı açıklandı. Ku-

lüp başkanı gevrek kulüp televizyonuna 
yaptığı açıklamada, ekonomik olarak iyi 
durumda olmak istediklerini vurgulaya-
rak, “Bizim için kulübün tesisleşmesi ve 
mali yapısı saha içi sonuçlardan ve hatta 
şampiyonluklardan daha da önemlidir. 
Bu anlamda önümüzdeki günlerde ku-
lübümüzün mali tablosunu yapacağımız 
kongremizde açıklayacağız. Tabi birçok 
kulübümüzün borç batağında yüzdüğü 
zor bir süreçte Allah’a şükür ki Evkur Yeni 
Malatyaspor bu konuda iyi bir görüntü 
ortaya koyuyor. Biz göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren söyledik, bugün anı şeyi 
tekrarlıyoruz. Malatyaspor’un ekonomik 
açıdan hiçbir zaman kötü bir tablo ortaya 
koyma lüksü olamaz. Biz Allah’ın izniyle 
birkaç gün sonra yapılacak kongremizde 
geçen sezonki borcun aşağısında bir ra-
kam açıklayacağımızı öngörüyoruz. Buda 
birçok şeyden daha önemli bir durum” 
diye konuştu.  n İHA
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Konyaspor Basketbol, telafi peşinde
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol, ligin 28.hafta 

maçında Sigortam.Net İTÜ ile karşı karşıya gelecek. Yarın Selçuklu Beledi-
yesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de 
başlayacak. Play – Off potası içinde yer alan yeşil beyazlı takım, ligin son haf-
talarına girilirken, bütün maçlarını kazanarak üst daha üst sıralara tırmanmak 
istiyor. Ligde şampiyonluğu garantileyen Bursaspor’un ardından Süper Lig’e 
çıkacak olan ikinci takım Play – Off müsabakalarının ardından belli olacak. 2 
ve 9.sıra arasındaki takımlar Süper Lig’e çıkmak için Play – Off’ta mücade-
le edecek. Üst sıralarda yer alan takımların ev sahibi olma avantajını elde 
edeceği Play – Off maçları öncesi Konyaspor, ilk 5 içinde yer almak istiyor.

KONYASPOR 15 GALİBİYET ALDI
Türkiye Basketbol Ligi’nde geride kalan 27 hafta sonunda Konyaspor 

Basketbol Takımı 15 galibiyet aldı. Ligde 7.sırada yer alan temsilcimiz, 
geçtiğimiz hafta deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Karesi Spor’a 92-80 
mağlup oldu. Bu yenilgiyi telafi etmek isteyen yeşil beyazlılar, yarın kendi 
evinde karşılaşacağı Sigortam.Net İTÜ’yü yenerek Play – Off maçları öncesi 
moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. İstanbul ekibi Sigortam.Net İTÜ ise 
ligde aldığı 16 galibiyet ile 6.sırada bulunuyor. Konyaspor Basketbol Takımı, 
yarın oynanacak olan kritik maçta taraftarının desteğini bekliyor.
 n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor 
kazanmak zorunda!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, ligin 32.hafta maçında son sırada bulunan Darıca 
Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Yarın 15.30’daki müsabaka Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz sahasında oynanacak. 

Düşme hattında bulunan Yavru Kartal’ın ligde kalma umutlarını sürdürmesi için bu maçı kazanmak zorunda

Ligde son 3 haftaya girilirken 28 pu-
anla 16.sırada bulunan TFF 2. Lig Kırmızı 
Grup temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor, yarın kendi evinde ligin en alt 
sırasında bulunan Darıca Gençlerbirliği ile 
karşılaşacak. Ligde kalmak için bu maçı 
kazanmak zorunda olan yeşil beyazlılar, 
aynı zamanda potada bulunan rakiplerinin 
de puan kaybetmesini bekleyecek. Yavru 
Kartal’ın Darıca ile oynayacağı mücadele 
yarın saat 15.30’da Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz sahasında oynanacak ve Selim 
Özen tarafından yönetilecek. Özen’in yar-
dımcılıklarını Sezgin Altun, Emre Doğu ve 
Yusuf Aydın yapacak.
BÜTÜN HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE

Konya Anadolu Selçukspor, yarın 
kendi evinde oynayacağı karşılaşmadan 

Darıca Gençlerbirliği’ni mağlup etmek 
için sahaya çıkacak. 28 puanlı temsilci-
miz, bu maçı kazanarak üst sıralarda bu-
lunan Fethiyespor ve Bandırmaspor Bal-
tok’un puan kaybetmesini bekleyecek. 
Hafta boyunca Darıca maçına yoğunla-
şan Yavru Kartal, bütün hesaplarını ga-
libiyet üzerine yaptı. Konya Anadolu Sel-
çukspor Teknik Direktörü Abdurrahman 
Baysangur, rakiplerinin en alt sırada 
olmasına rağmen karşılaşmanın kolay 
olmayacağını ama galibiyet için ellerin-
den geleni yapacaklarını ifade etti.
DARICA PUAN KAYBEDERSE DÜŞECEK

Kırmızı Grup’ta son 3 haftaya 21 
puanı bulunan Darıca Gençlerbirliği, 
27 puanlı Tokatspor ve 28 puana sa-
hip KonyaAnadolu Selçukspor, düşme 

hattında girdi. 32’nci haftada temsilci-
miz KonyaAnadolu Selçukspor’a konuk 
olacak Darıca Gençlerbirliği, olası puan 
kaybı halinde lige veda edecek. Kırmızı 
Grup’ta son 3 haftaya 64 puanla takipçi-
si Fatih Karagümrük’ün 5 puan önünde 
giren Menemen Belediyespor, 32. haf-
tada alınacak sonuçlara göre bir üst lige 
çıkmayı garantileyebilir. Bandırmaspor 
Baltok’la deplasmanda karşılaşacak İz-
mir temsilcisi, rakibini yenip takipçileri 
Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor’un puan 
kaybetmesi halinde bitime 2 hafta kala 
adını 1. Lig’e yazdıracak. Grupta 59 pu-
anlı Fatih Karagümrük, 58 puana sahip 
Tuzlaspor, 56 puanlı Manisa Büyükşehir 
Belediyespor ve 54 puana ulaşan Şan-
lıurfaspor, play-off barajında yer alıyor. 

Şanlıurfaspor’u 5 puan geriden 49 puan-
la Etimesgut Belediyespor izliyor.

LİGDE HAFTANIN PROGRAMI
Kritik haftalara girilen TFF 2. Lig Kır-

mızı Grup’ta 32.hafta da oldukça heye-
canlı maçlara sahne olacak. Bütün maç-
ların yarın 15.30’da oynayacağı grupta 
program şu şekilde; Konya Anadolu Sel-
çukspor-Darıca Gençlerbirliği, Etimes-
gut Belediyespor-Kahramanmaraşspor, 
Bandırmaspor Baltok-Menemen Beledi-
yespor, Tarsus İdmanyurdu-Fatih Kara-
gümrük, BAK Spor-Sivas Belediyespor, 
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fet-
hiyespor, Pendikspor-Tuzlaspor, Şan-
lıurfaspor-Tokatspor, Zonguldak Kö-
mürspor-Kırklarelispor.  
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu, yüzmede 
bronz madalya kazandı
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup müsabaka-

larında mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Yüzme Takımı 11 ve 12 yaş kategorilerinde üçüncü oldu. 
Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan 
‘11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakaları’ An-
kara’da yapıldı. 2 gün süren ve 41 kulüpten 350 sporcunun 
katıldığı grup müsabakalarında, Selçuklu Belediyespor 
Kulübü 13 sporcusuyla mücadele etti. Mavi-Beyazlı kulüp-
te, yüzme takımında yer alan 13 sporcu da barajları geçe-
rek turkuaz madalya kazandı. 11 yaş müsabakalarında ise 
4x100 serbest bayrak mücadelesinde takım halinde üçün-
cülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Selçuklu 
Belediyespor Kulübü 12 yaş 4x100 serbest bayrak katego-
risinde de üçüncülük elde etti. Yüzme branşında Konya’yı 
temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü, tamamı spor 
okullarından yetişen sporcularla önemli başarılara imza 
atıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da 
müsabakalardan başarıyla dönen sporcuları tebrik etti.
 n SPOR SERVİSİ

‘Ata sporunda 
cengaver bitmez’

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yıl-
maz, ata sporu güreşte yeni Taha Akgül ve Rıza Kayaalp-
lerin her zaman olacağını bildirdi. Romanya’nın başkenti 
Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 6 
altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazanan 
güreş milli takımları, 1949 yılından bu yana bir Avrupa 
Şampiyonası’nda ilk kez 6 altın madalya kazanarak Türk 
milletinin göğsünü kabarttı. Serbest stilde Taha Akgül, 
125 kilo finalinde 7. kez, grekoromen stil 130 kiloda Rıza 
Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampi-
yonluğunu kazanarak, genç sporculara örnek oldu. Genel 
Sekreter Tahir Yılmaz, Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük 
Mahallesi’ndeki Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 
22. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası’nda açık-
lamada, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarihi rekorlara 
şahit olduklarını belirterek, bu başarıların devam etmesi-
nin çok önemli olduğunu söyledi.  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 31 19 7 5 69 41 28 64
2.F. KARAGÜMRÜK 31 18 5 8 47 33 14 59
3.TUZLASPOR 31 16 10 5 55 20 35 58
4.MANİSA B.Ş.B. 31 15 11 5 57 24 33 56
5.ŞANLIURFASPOR 31 15 9 7 46 30 16 54
6.ETİMESGUT BLD. 31 14 7 10 39 33 6 49
7.PENDİKSPOR 31 12 9 10 46 41 5 45
8.KIRKLARELİSPOR 31 11 8 12 42 36 6 41
9.TARSUS İDMAN Y. 31 10 9 12 43 48 -5 39
10.ZONGULDAK 31 10 9 12 33 42 -9 39
11.KAHRAMANMARAŞ 31 10 8 13 33 41 -8 38
12.SİVAS BELEDİYE 31 10 8 13 38 50 -12 38
13.BAK SPOR KULÜBÜ 31 8 13 10 36 51 -15 37
14.BANDIRMASPOR 31 8 8 15 41 52 -11 32
15.FETHİYESPOR 31 5 14 12 29 37 -8 29
16.K. A. SELÇUKSPOR 31 5 13 13 41 56 -15 28
17.TOKATSPOR 31 5 12 14 26 40 -14 27
18.DARICA G. BİRLİĞİ 31 5 6 20 24 70 -46 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 27 24 3 2248 1946 302 51 14
2 KARESİ SPOR 27 18 9 2544 2386 158 45 14
3 DÜZCE BELEDİYE 27 18 9 2159 2104 55 45 13
4 ORMAN GENÇLİK 27 18 9 2158 2008 150 45 12
5 PETKİM SPOR 27 17 10 2242 2100 142 44 12
6 SİGORTAM.NET İTÜ 27 16 11 2326 2250 76 43 11
7 KONYASPOR 27 15 12 2200 2193 7 42 10
8 YENİ MAMAK SPOR 27 15 12 2289 2123 166 42 10
9 AKHİSAR BELEDİYE 27 13 14 2140 2031 109 40 10
10 MANİSA B.Ş.B. 27 13 14 2137 2111 26 40 10
11 ARTVİN BELEDİYE 27 11 16 2196 2401 -205 38 9
12 FİNAL SPOR 27 11 16 2154 2234 -80 38 9
13 BANDIRMA KIRMIZI 27 10 17 2119 2234 -115 37 9
14 ANKARA D.S.İ 27 8 19 2027 2186 -159 35 9
15 YALOVA BLD SPOR 27 7 20 2146 2301 -155 34 9
16 EDİRNESPOR 27 2 25 2065 2542 -477 29 7

Bölgesel Amatör Ligi’nde normal sezon sona eriyor
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta nor-

mal sezon yarın sona erecek. 26 haftalık 
zorlu periyotun bitmesiyle gözler Play – Off 
maçların çevrilecek. 11 grupta sezonu li-
der tamamlayan takımlar 3. Lig’e yükse-
lebilmek için mücadele edecek. 9 takım 
mutlu sona ulaşacak. 6. Grup’ta son haf-
taya lider giren Konya ekibi Akşehirspor, 
yarın deplasmanda Ankara DSİ ile karşı 
karşıya gelecek. Kırmızı beyazlı takıma 
liderlik için 1 puan yetecek. Yarın Mamak 
Şehir Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te 
başlayacak ve Ozan Bileyci tarafından 
yönetilecek. Konya ekibi Akşehirspor, bu 
maçtan istediği sonuç ile ayrılırsa grubunu 
şampiyon olarak tamamlayacak ve Play 
– Off maçları oynamaya hak kazanacak. 
Temsilcimizi bu mücadelede taraftarı yal-
nız bırakmayacak. 
SARAYÖNÜ SANDIKLI DEPLASMANINDA

BAL 6. Grup’ta yer alan bir diğer Kon-
ya ekibi Sarayönü Belediyespor, ligin 

son maçında Afyon ekibi Sandıklıspor 
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 
Yarın Sandıklı İlçe Stadı’ndaki maç saat 
15.00’te başlayacak ve Umutcan Bayram 
yönetecek. Sarayönü Belediyespor, Akşe-
hirspor’un ligi lider bitirip Play – Off maçla-
rının ardından 3. Lig’e yükselmesi halinde 
ligde kalmayı garantileyecek. Akşehirspor, 
bir üst lige çıkamazsa BAL 6. Grup’ta bulu-
nan Konya takımlarından Karapınar Bele-
diyespor bir alt lige düşecek. Sarayönü Be-
lediyespor ise Konya Süper Amatör Küme 
ikincisi Gölyazı Belediyespor ile Play – Out 
maçına çıkacak. Ligdeki diğer Konya ekibi 
Karapınar Belediyespor ise sezonun son 
haftasını BAY geçecek. Geçtiğimiz hafta 
düşme potasındaki rakiplerinden Kırşehir’i 
deplasmanda yenen ve ligde kalma umut-
larını sürdüren yeşil siyahlılar, Akşehir’in 
3. Lig’e yükselmesi durumunda Sarayönü 
Belediyespor yerine Gölyazı Belediyespor 
ile Play – Out maçı oynayacak.  n İHA



Nalçacılılar’dan Mehmet Tutal’a ziyaret
Nalçacılılar Taraftar Derneği ve Nalçacılılar 

Seydişehir Grubu, Konya’nın Seydişehir İlçe 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 

Seydişehir’de ikinci dönemine başlayan 
Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Tutal’a Nalça-
cılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı 
ve Nalçacılılar Seydişehir Grubu hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, her zaman gençlere yönelik 
çalışmalara devam edeceklerini ve ellerinden 
geldiği kadar yanlarında olacağını söyledi. 

Seydişehir’de gençlerin Konyaspor sevgi-
sinden memnun kalan Nalçacılılar Taraftarlar 
Derneği Başkanı İbrahim Apalı ise, Seydişe-

hir’in potansiyelinden ve yanlarında olan Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal’ın tüm ilçelere 
örnek olabilecek bir model olduğunu söyledi 
ve Seydişehir grubuna verdiği destekten dolayı 
teşekkür etti. İbrahim Apalı, ayrıca liseye giden 
17 yaş ve altı gençlere çok uygun fiyatta kombi-
ne vereceklerini bu kampanyadan Seydişehir’in 
de faydalanacağı müjdesini verdi. 

Nalçacılılar Seydişehir Grubu Başkanı Sü-
leyman Sayan da, Seydişehir ve gençler için yü-
rüttükleri çalışmalardan bahsederek, ilerleyen 
günlerde Konyaspor ve Nalçacılılar Seydişehir 
Grubu adına güzel işler yapacaklarını kaydetti. 

Ziyarette, taraftarlar Başkan Mehmet Tu-
tal’a yeşil beyaz çiçek ve Konyaspor atkısı tak-
dim etti..  n İHA

Kaplan: Konyaspor’un 
oyun anlayışını biliyoruz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kap-
lan, yaptıkları maçlarda tüm planlarının kazanmak 
üzerine olduğunu belirterek, “Konyaspor’un oyun an-
layışını çok iyi biliyoruz. Üç puan elde edersek, bayağı 
bir yol almış olacağız.” dedi.

Konyaspor ile oynayacakları maçı değerlendiren 
Mustafa Kaplan, “İncelediğimizde 12 beraberlik alan 
bir Konyaspor var. 33 gol atmış, 33 gol yemiş. 36 pu-
anda. Aramızda bir puan var. Kazanan takımlar hep 
bir adım öne geçmiş olacaklar.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Kart cezası biten oyuncularının Atiker Konyaspor 
maçında sahada olacağını belirten Kaplan, “Aykut ho-
camızı yıllardır takip ettiğimiz için Konyaspor’un oyun 
anlayışını çok iyi biliyoruz. Cezalı oyuncularımız Orgill 
ve Canteros takıma döndü. İkisini de oynatacağız. Biz 
sahamızda seyirci desteğiyle üç puan elde edersek, 
bayağı bir yol almış olacağız.” ifadelerini kullandı. 
n AA

‘Konyaspor’dan 
gereksiz 

mazeretten 
dolayı ayrıldım’

Atiker Konyaspor eski teknik direktörü 
Rıza Çalımbay yine Konyaspor ile ilgili ko-
nuştu.

Süper Lig’de bu sezon çalıştırdığı Kon-
yaspor’dan ayrılık sürecini değerlendiren 
Çalımbay, “Bizim beklemediğimiz birkaç 
durum oldu. Gidişatımız gayet iyiydi. Son 
maçımızı da almıştık ve çok iyi durumday-
dık. Bir anda yönetim bir karar verdi ve 
bana bir gerekçe sundu. Bana göre gerek-
siz bir mazeretti, ama ben de kabul ettim. 
Bu şekilde yollarımızı ayırdık. Bekleme-
diğimiz bir şeydi, çünkü iyi bir gidişatımız 
vardı. Güzel de bir istikrar yakalamıştık, 
ligde son maçımızı da kazanmıştık. Bazen 
böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. İstemez-
dik ayrılmayı ama böyle bir şey istendiğin-
de de benimde orada durmam mümkün 
değildi” diye konuştu.   n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 28 18 7 3 44 15 29 61
2.GALATASARAY 28 16 8 4 59 28 31 56
3.BEŞİKTAŞ 28 15 8 5 60 37 23 53
4.TRABZONSPOR 28 14 7 7 50 37 13 49
5.EY MALATYASPOR 28 10 8 10 38 37 1 38
6.A. ALANYASPOR 28 11 5 12 30 34 -4 38
7.ANTALYASPOR 28 11 5 12 31 45 -14 38
8.Ç. RİZESPOR 28 9 10 9 40 40 0 37
9.KASIMPAŞA 28 11 4 13 46 50 -4 37
10.A.KONYASPOR 28 8 12 8 33 33 0 36
11.İM KAYSERİSPOR 28 9 9 10 27 37 -10 36
12.DG SİVASSPOR 28 9 8 11 40 43 -3 35
13.ANKARAGÜCÜ 28 10 5 13 30 42 -12 35
14.FENERBAHÇE 28 7 12 9 34 39 -5 33
15.BURSASPOR 28 5 13 10 24 33 -9 28
16.GÖZTEPE 28 8 3 17 26 36 -10 27
17.BB ERZURUMSPOR 28 5 10 13 29 38 -9 25
18.AKHİSARSPOR 28 6 6 16 29 46 -17 24

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor yarın saat 13.30’da Anka-
ragücü ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 
Eryaman Stadyumu’nda oynanacak 
karşılaşmayı hakem Koray Gencerler 
yönetecek. Gencerler’in yardımcılıkla-
rını Volkan Narinç ve Yusuf Bozdoğan 
yaparken, karşılaşmanın dördüncü ha-
kemi Ramazan Keleş. 

İlk yarıda Konya’da oynanan karşı-
laşmaya Ankaragücü taraftarının alın-
maması nedeniyle, İl Spor Güvenlik Ku-
rulu’nun aldığı karar gereği Konyaspor 
taraftarı da bu zorlu karşılaşmada yerini 
alamayacak

TARAFTAR GALİBİYET BEKLİYOR
9 maçtır kazanamayan Atiker Kon-

yaspor Ankaragücü maçı ile birlikte yeni 
bir başlangıç yapıyor. Sarı lacivertlileri 
mağlup ederek kazanamama serisine 
son vermek isteyen Anadolu Kartalı son 
oynadığı 9 maçta 4 mağlubiyet 5 bera-
berlik aldı. 

Rakip Ankaragücü ise maça moralli 
çıkacak. Sezonun genelinde düşme hat-
tına yakın seyreden Ankara ekibi geçen 
hafta Kayserispor’u deplasmanda mağ-
lup ederek tehlike hattından uzaklaşmış-
tı. 

BÜYÜK REKABETTE 26. RANDEVU
Atiker Konyaspor ile Ankaragücü ya-

rın oynayacakları karşılaşma ile Süper 
Lig’de 26. Kez karşı karşıya gelecek. 
Daha önce oynana 15 karşılaşmada 
eşitlik bulunuyor. İki takım da 11’er kez 
kazanırken 3 maç da berabere tamam-
landı. Ligin ilk yarısında Konya’da oyna-
nan maçı Konyaspor 2-0 kazanmıştı.  
n SPOR SERVİSİ

Uyan artık!
9 maçtır kazanamayan Konyaspor yeni bir umut için Ankaragücü deplasmanına gidiyor. Kalan 6 

haftada iyi bir seri yakalamak için Ankaragücü’yü yenmek isteyen Anadolu Kartalı yarın saat 13.30’da 
kritik bir mücadeleye çıkacak. Yeşil beyazlıların bu zorlu karşılaşmasını Koray Gencerler yönetecek

RPS
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